Na margo
uplynulých dní
Búrka v pohári vody. Tak by

Frosted Globe

Zamrznutá bublina zaujala svet

Málokto

by povedal, že taká obyčajná
vec, akou je bublina, môže ukrývať krásu.
Drobné zamŕzajúce bubliny, ktoré nafotila
Daniela Rapavá z Rimavskej Soboty, očarili
svetové publikum. A to až tak, že jedna z jej
fotografií sa dostala na obálku britského denníka The Guardian, ktorý je jedným z najčítanejších na svete. Ako povedala D. Rapavá,
na fotografii zachytila bublinu, ktorá ešte nie
je celkom zamrznutá. „Vyzerá, akoby levitovala a možno práve preto tak zaujala porotu.
Veľmi ma to potešilo, ani som to nečakal,“
uviedla Rapavá.
Snímka sa objaví na putovnej výstave v Londýne - Royal Photographic Society, na ktorej
zverejnia 100 najlepších záberov. Tie vyberali z 3600 prihlásených fotografií a vďaka
snímke D. Rapavej, ktorú nazvala príznačne Levitačná, bude mať v nej zastúpenie aj
naša krajina. Podľa slov D. Rapavej, súťaž

je unikátna tým, že ponúka iný pohľad na
veci okolo nás. „Každý rok sa tam schádzajú
naozaj prekrásne fotografie, nie je to len tá
„suchá veda“, ale dá sa povedať, že ponúka
aj umelecký rozmer,“ vysvetlila Rapavá.
Bubliny z dielne D. Rapavej slávia úspech
aj inde vo svete. Vlani získala jej snímka
pomenovaná Frosted Globe druhé miesto
v súťaži európskej vedeckej fotografie
Commons :European Science Photo a tretie
miesto na medzinárodnej fotosúťaži s výstavou Art,and Science 2016 v Rumunsku.
Daniela Rapavá pracuje v tunajšej hvezdárni. Práve s týmto miestom sú späté jej prvé
snímky. Vo hvezdárskom astroparku začala
fotiť hmyz a prírodu, až neskôr ju zaujala
fyzikálna fotografia, s ktorou slávi úspechy
vo svete. V súčasnosti sa tiež venuje fotografovaniu impresií.
amb

Občianske združenie Fe MaRo zorganizovalo uplynulý týždeň vo Vieske nad Blhom
a Rimavskej Seči stretnutie s občanmi týchto obcí, na ktorom im bola ponúknutá možnosť
pracovať v spoločnosti na výrobu elektroinštalácií v maďarskom Ózde. Svojou účasťou
poctili toto stretnutie aj primátor mesta Rimavskej Soboty Jozef Šimko, viceprimátor
Ladislav Rigó a poslanci MsZ Zoltán Cziprusz a František Auxt.

som pomenoval vládnu krízu uplynulých týždňov, ktorú
vyvolal svojim nevhodným
politikárčením predseda SNS
Andrej Danko. Ten miesto
toho, aby uznal zlyhanie svojho nominanta na ministerstve
školstva v čase, keď už žiaci
a učitelia čakali na zahájenie nového školského
roka, držal v napätí svojich koaličných partnerov.
Možno len týmto spôsobom chcel odpútať pozornosť verejnosti z chystaného niekoľko miliónového podvodu s dotáciami na vedu a výskum, ale v
skutočnosti sa ukázal len ako amatér, ktorý ohrozil vládu, koalíciu a najmä dôveryhodnosť svojej
strany. Takže žiadna búrka v pohári vody. Danko
sa podľa istého politológa skôr prejavil ako šumivý celaskon, ktorý čím vo vode viac prská, tým
je menší, až celkom vyšumí a nakoniec zmizne...
Divadlo kapitána Danka celkom úspešne zakryli
informácie o kandidátoch na županov a poslancov
v nadchádzajúcich župných voľbách. V našom
kraji sa o post župana uchádza neuveriteľný počet
17 kandidátov a medzi nimi až štyria pochádzajú
z nášho regiónu. Nevídaný záujem je aj o poslanecké funkcie, veď o šesť miest v poslaneckom
zbore sa uchádza až 49 kandidátov. Zaujímavý
boj bude najmä o hlasy maďarských voličov, veď
k štyrom kandidátom za SMK, pribudla aj kandidátka Most –Híd, na ktorej našli svoje miesto až
dvaja predstavitelia rómskej komunity a štyroch –
piatich kandidátov maďarskej národnosti možno
nájsť aj medzi nezávislými a nominantmi ďalších
politických strán.
V istých médiach sa objavili obavy, či to nevedie k rozdeleniu tzv. maďarských hlasov, čo v
konečnom štádiu môže znamenať, že do župného
parlamentu sa nakoniec dostane menej poslancov
maďarskej národnosti . Veru že sa to stať môže,
ba dokonca nie je vylúčené, že je to aj súčasť politiky Bugára a jeho koaličných partnerov. Veď
ako ináč chápať tú skutočnosť, že hoci Smer,
SNS a Most-Híd deklarovali podporu spoločného
kandidáta, ale v Trnavskom kraji, kde by mal celkom slušnú šancu na úspech v boji o post župana
József Berényi /SMK/, tak Most – Híd postavil
aj svojho vlastného kandidáta /štátneho tajomníka
Konráda Rigóa/, ktorý oberie Berényiho o nemálo
hlasov.
A pravdepodobne o to ide. Novembrové župné
voľby budú síce v znamení vytvorenia jednotného
frontu proti Kotlebovi, ale na stôl sa dostáva aj
tzv. maďarská karta...
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Slávnostne otvoria zrekonštruované námestie M. Tompu
Primátor mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko Vás pozýva na slávnost-

né otvorenie zrekonštruovaného Námestia Mihálya Tompu v Rim. Sobote,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra o 11:00 hod.
Súčasťou osláv bude aj slávnostné odhalenie zrekonštruovanej sochy
básnika Mihálya Tompu, ktorá je opäť umiestnená na svojom pôvodnom
mieste z roku 1902.
Námestie M. Tompu je postavené podľa všetkých estetických kritérií doby.
Starší názov námestia je Husárske námestie, ktorý dostalo podľa tu stojaceho Husárskeho hostinca. Na starom Husárskom námestí bolo pred mileniálnymi oslavami trhovisko, na ktorom sa predávala úroda a dobytok.
Priestor prestal trhovisku vyhovovať a následne ho premiestnili na dolný
koniec mesta. Zasadnutie Gemersko – malohontskej stolice rozhodlo, že na
mieste Husárskeho hostinca bude postavená nová budova stoličného úradu
a socha M. Tompu.
Chronológia pomenovania Námestia M. Tompu za posledných 100 rokov.
Husárske námestie: do roku 1902
Námestie Mihálya Tompu: 1902 – 1945
Stalinovo námestie: 1945 – 1968
Dubčekovo námestie: 1968 – 1969
Námestie Červenej armády: 1969 – 1990
Námestie Mihálya Tompu: od r.1990
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote boli v roku
2016 začaté rekonštrukčné práce na námestí M. Tompu.
Pohyb sochy M. Tompu:
4.6.1902 – slávnostné odhalenie sochy
16.11.1946 – zrútenie sochy vandalmi
1946 – socha umiestnená v Gemersko-malohontskom múzeu
1957 – socha umiestnená v Mestskej záhrade

Nová strecha chráni
budovu Klubu záujmovej
činnosti seniorov

Strecha,

ako
obvodová stavebná konštrukcia tvoriaca jednu z hlavných
konštrukcií budovy, vykazovala za posledné roky v mestskom klube na Daxnerovej ulici viacero
nedostatkov, pri ochrane proti vonkajším vplyvom. Z uvedeného dôvodu vedenie klubu viackrát upozornilo mestské orgány na skutočnosť,
že tento stav ohrozuje stav budovy, činnosť klubu, ako aj bezpečnosť
starších ľudí, ktorí sa zúčastňujú na jeho aktivitách.
Na našich sedeniach a poradách sme túto situáciu rozoberali a niektorí
neverili, že pri súčasných aktivitách mestského zastupiteľstva, zameraných na zveľaďovanie mesta, bude aj tento problém promptne vyriešený. V júli sa však prišli na problém pozrieť aj odborníci a začala sa
oprava strechy. Vykonalo sa odstránenie starých škridiel a poškodeného
krovu. Následne bol postavený nový krov a zasvietila nová krytina. Výsledný efekt dal vyniknúť aj architektonickému výrazu – aktívnej funkcii diela. Práce realizovala firma „Strechy“ z Hradišťa v okrese Poltár.
S realizáciou sa začalo 31.7. a dielo bolo ukončené 24.8.
Vedenie klubu na svojom zasadnutí a klubové krúžky kladne hodnotili
výkon realizačného tímu mesta Rimavská Sobota, ako aj dodávateľskej
organizácie „Strechy“ z Hradišťa.
Aj touto cestou chce Klub záujmovej činnosti seniorov vysloviť poďakovanie a uznanie všetkým podporovateľom a realizátorom tejto akcie.
Jolana Kalianková predsedníčka KZČS
Mgr.Jozef Rajzinger PhD. predseda OO JDS

5.5.1994 – socha umiestnená späť na námestie M. Tompu, ale nie na pôvodné miesto z roku 1902
2017 – zrekonštruovaná socha vrátená na pôvodné miesto
28.9.2017 – slávnostné odhalenie po rekonštrukcii.
Mihály Tompa bol maďarská básnik a farár reformovanej cirkvi. Bol synom chudobného čižmárskeho majstra. Po smrti matky ho vychovávali
starí rodičia v Igrici. Na podnet učiteľa ho starí rodičia zapísali do kolégia
v Šarišskom Potoku. V roku 1838 opustil rodné mesto a pracoval na viacerých miestach. Od roku 1847 pôsobil ako kalvínsky kňaz v Behynciach,
neskôr krátky čas v Keleméri a nakoniec v Chanave, kam sa presťahoval
po revolúcii, kde 30. júla 1868 zomrel. Jeho socha bola slávnostne odhalená 4. júna 1902. Jej tvorcom je známy gemerský sochár Barnabás Holló.
red

Dôraz kladú na vyučovanie
cudzích jazykov

Angličtinu bude v tomto roku vyučovať aj lektorka z Ameriky

Nový školský rok sa rozbehol aj

na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan
Krasko Gimnázium v Rimavskej
Sobote. V tomto školskom roku
navštevuje školu spolu 361 žiakov,
ktorí sa učia v 17 triedach. Do prvého ročníka nastúpilo 97 žiakov, čo
je približne o 30 viac ako v minulom školskom roku. Ako uviedla
riaditeľka školy Miriam Szántóová,
v tomto školskom roku otvorili jednu triedu osemročného štúdia, dve
triedy štvorročného štúdia s vyučovacím jazykom slovenským a jednu
triedu štvorročného štúdia s vyučovacím jazykom maďarským.
Súčasťou gymnázia je aj štátna jazyková škola.
„Vyučujeme tu anglický aj nemecký jazyk a uchádzači si majú možnosť urobiť z týchto dvoch jazykov
štátnu jazykovú skúšku. Novinkou v
tomto školskom roku je pôsobenie
asistentky vyučujúcich anglického
jazyka, ktorá je rodená Američanka. Vyučuje žiakov vyššieho gymnázia, to znamená od 15 rokov a starších, a takisto aj v jazykovej škole,“
uviedla Szántóová.
Školský vzdelávací program majú
podľa slov riaditeľky prispôsobený potrebám žiakov, žiaci sa učia
anglický jazyk ako prvý cudzí ja-

zyk a gymnazisti sa učia povinne
aj druhý cudzí jazyk, kde si môžu
vyberať z nemeckého, ruského a
francúzskeho jazyka.
„Overeným know-how je, že žiaci
posledného ročníka, teda maturanti, si vyberajú predmety podľa svojej profilovej orientácie, čiže podľa
toho, čo chcú študovať na univerzitách. Až 16 hodín do týždňa majú
na výber seminárov a cvičení, kde
sa pripravujú na maturitnú skúšku
a na štúdium na univerzite,“ vysvetlila riaditeľka gymnázia.
Škola sa zapája do súťaží, ktoré sa
usporadúvajú na Slovensku a zúčastňujú sa aj medzinárodných súťaži v zahraničí, v ktorých sú žiaci
veľmi úspešní. Čo sa týka projektov, v tomto školskom roku sa na
škole realizuje projekt Nadácie Volkswagen na podporu vyučovania
nemeckého jazyka. Od Občianskeho združenia Naša Sobota získalo
gymnázium dotáciu na vytvorenie
otvorenej čitárne pre žiakov, ktorá
bude v priestoroch vestibulu.
„Zapájajme sa do takýchto mikroprojektov, lebo to sú investície, ktoré sú ihneď viditeľné. Vlani sme napríklad z takéhoto projektu vytvorili
v priestoroch školy oddychové minizóny,“ uzavrela M. Szántóová.
amb
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Zomrel Tibor Lévay

veku 77 rokov zomrel začiatkom septembra Tibor Lévay,
skladateľ, hudobný pedagóg, organista, vedúci mnohých hudobných zborov a spevokolov, vďaka
ktorému si celé generácie obľúbili
hudbu. Ako prvému občanovi mu
udelili Cenu mesta Rimavskej Soboty.

Narodil sa 29. decembra 1939 v
Rimavskej Sobote, kde aj začal
svoje školské štúdiá. Vyštudoval
Strednú priemyselnú školu pedagogickú v Rožňave. V rokoch
1964-1967 študoval na Ústave
ľudovej kultúry v Bratislave za dirigenta a na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici za hudobného
pedagóga.
V rokoch 1959 – 2000 vyučoval na Základnej škole Mihálya
Tompu v Rim. Sobote hudobnú
výchovu. Počas života pôsobil
v mnohých hudobných zoskupeniach. Od roku 1962 pôsobil ako
vedúci Gemerskej ľudovej skupiny a od roku 1975 pôsobil ako dirigent v dychovej hudbe Sobotienka, pri ktorej pracoval 30 rokov.
V roku 1975 na Festivale dychových súborov v Kolíne, partnerskom meste Rimavskej Soboty,
dirigoval 1380-členný orchester.

Od roku 1987 viedol hudobnú
skupinu Barkóca. Jeho meno je
spájané aj so zmiešaným speváckym zborom Bona Fide, pre ktorý
upravoval mnohé vokálne skladby. Bol zakladajúcim členom Spevokolu maďarských učiteľov na
Slovensku a v posledných rokoch
pôsobil aj vo vokálnom zoskupení
Kvarteto. Napísal viac ako 100
skladieb, či už pre zbory alebo dychové súbory. Pôsobil aj v Zbore
pre občianske záležitosti pri MsÚ.
Jeho bohaté hudobné aktivity
boli neraz odmenené mnohými
vyznamenaniami a cenami. Celkovo získal 78 čestných diplomov a
21 medailí. V roku 1998 mu bola
udelená Cena mesta Rimavskej
Soboty. Úrad vlády mu udelil v
roku 2004 Striebornú plaketu Slovenskej republiky a v roku 2010 v
Galante získal od Csemadoku ocenenie za celoživotné dielo.
amb

Poďakovanie
Srdečne ďakujeme všetkým zo
Slovenska aj zo zahraničia, ktorí
6. septembra odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného
otca Tibora LÉVAYHO. Osobitné poďakovanie patrí Katolíckej
cirkvi v zastúpení pána biskupa,
poďakovanie pánovi farárovi Patrikovi Balážovi, pani farárke reformovanej cirkvi a vedeniu mesta
za ich účasť.
Ďakujeme za účasť skautom a členom dychoviek z Tisovca, Hnúšte,
Kokavy, Tornale a Sobotienke,
ako aj speváckemu zborom Bona
Fide, Andante, Blaha Lujza z Veľkého Blhu a zboru pri Katolíckej
cirkvi pod vedením pani Etiky
Gyürkeovej, ktorá pomáhala pri
organizácii.
Smútiaca rodina

V Rimavských Janovciach si pripomenuli 73. výročie SNP
Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského do-

máceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami. Centrom
povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu
porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na

partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom
až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými
vojskami na jar 1945.
V Rimavských Janovciach, v miestnej časti Jánošíky si 28. augusta 2017
zapálením partizánskej vatry pripomenuli 73. výročie Slovenského národného povstania. Spomienky sa zúčastnili občania obce v počte 130
osôb a ctení hostia. Stanislav Krahulec, starosta obce, v krátkom príhovore okrem iného povedal, že význam SNP je potrebné pripomínať hlavne
mladej generácií, aby sa na bojovníkov za našu slobodu nezabudlo ani v
budúcnosti. Potom starosta zapálil partizánsku vatru. Akciu svojou účasťou podporili JUDr. Jozef Šimko, primátor Mesta Rimavská Sobota, Mgr.
Zuzana Študencová, starostka Obce Čerenčany, Bc. Vojtech Menyhárt,
starosta Obce Pavlovce, Ing. Ján Lichanec, starosta Obce Orávka a Milan
Matuška, starosta Obce Lipovany z okresu Lučenec. Organizátorov milo
potešili aj páni farári z farnosti Jesenské, Rimavská Sobota a Rožňava.
V kultúrnom programe vystúpili Annamária Nôtová, Barborka Luptáková,
Janka Auxtová a ženská spevácka skupina z obce Čerenčany. Na počúvanie a spríjemnenie nálady hrali a spievali Marián Fajčík a Milan Matúška
z folklórnej skupiny Ďatelinka. Všetkým účinkujúcim patrí veľké poďakovanie zo strany organizátorov a všetkých prítomných.
Stanislav Krahulec,
starosta obce Rimavské Janovce

17 kandidátov na župana
O kreslo predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
chce zabojovať 17 kandidátov.
Viliam Baňák (JĽSS), Miroslav Gálik (NAS), Pavel Greksa (nezávislý), Martin Juhaniak (nezávislý), Michal Kantor (SZS), Igor Kašper
(nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, ZZ), Marian
Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý s podporou Smer-SD,
Most-Híd), Stanislav Mičev (nezávislý), Zdenek Očovan (NAJ),
Alena Piovarčiová (NP), Ivan Saktor (nezávislý), Jozef Sásik (SĽSAH), Jozef Šimko (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Vojtech
Kökény (SRK).
Krajským poslancom má záujem stať sa vyše 380 kandidátov, za okres
Rimavská Sobota kandiduje takmer 50 kandidátov. Voľby do samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017.
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MUDr. Július Bugár 90-ročný
Narodil

sa 18. septembra 1927 v Hostišovciach.
Vyrastal v uvedomelej slovenskej rodine v období 2.
svetovej vojny na etnicky
zmiešanom území. V rokoch 1938—1944 navštevoval maďarské gymnázium v Rimavskej Sobote.
Bolo to preňho ťažké obdobie vyplnené zaznávaním a prenasledovaním slovenských študentov.
Roku 1945 študoval na gymnáziu v Tisovci. O rok
neskôr maturoval na slovenskom gymnáziu v Rimavskej Sobote.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lekárskej
fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave.
Po jeho skončení (1951) sa stal lekárom v Detskom
liečebnom ústave pre tuberkulózu v Dolnom Smokovci. Tuberkulóza (skratka tbc, slov. suchotiny) –
toto závažné infekčné ochorenie, ktoré aj po 2. svetovej vojne bolo veľmi rozšírené – ho úplne zaujalo
a venoval sa mu nepretržite počas svojho pracovného pôsobenia. Patril medzi tých úspešných lekárov v Rimavskosobotskom okrese, ktorí nad tbc po
2. svetovej vojne „zvíťazili“ a ju zlikvidovali.

Roku 1956 sa stal okresným detským lekárom vo
Fiľakove. Špecializoval sa na pľúcne lekárstvo. Potom prešiel do Rimavskej Soboty (1964) ako vedúci
pľúcny lekár Polikliniky OÚNZ. Viac ako dvadsať
rokov sa venoval liečeniu a výskumu tbc obyvateľstva, detí a dospelých. Prednášal na lekárskych
seminároch a konferenciách. Bolo ich viac ako
tridsať. Publikoval odborné články v lekárskych
časopisoch. Bol členom redakčnej rady časopisu
Studia pneumologica et phtiseologica Cechoslovaca v Prahe. Na základe výsledkov jeho výskumu
výskytu tbc u rómskeho obyvateľstva ho navrhli na
udelenie vedeckej hodnosti kandidáta vied (CSc.)
Túto prácu uverejnili aj v ZSSR.
V práci bol neúnavný. Tešil sa z výsledkov, ktoré
dosiahol s kolektívom spolupracovníkov v prevencii tbc v okrese, v očkovaní, vo vyhľadávaní tohto ochorenia, v dispenzárizácii a v liečbe tbc. Na
dôchodok odišiel roku 1991, ale aj naďalej sa zaujímal o dianie v zdravotníctve. Venoval sa svojim
záľubám z mladosti – šachu a poľovníctvu, ako aj
publikačnej činnosti.
Július Molitoris, Foto: MUDr. J. Bugár

Zubný lekár

23. 9. a 24. 9. 8:00 – 12:00 hod.
ZUBNÉ CENTRUM, s.r.o.- MUDr. Ján Jurkemík, Csc., Gorkého 9, Rimavská Sobota, tel.
5811009

Majitelia

domácich zvierat musia počas dovolenkového obdobia
neraz riešiť aj otázku, čo vtedy s
domácimi miláčikmi. Zobrať ich
so sebou, alebo nechať doma? Aj
keď dovolenka pri mori je pre ľudí
príjemným zážitkom, psa či mačku
morské vlny nemusia vždy „osloviť“ a pobyt za hranicami je pre
nich len trápením. Riešením môže
byť aj hotel a salón pre psov, kde je
možné zvieratko dočasne umiestniť
a po návrate z dovolenky si ho vyzdvihnúť. Jedno takéto zariadenie
s názvom Archa hotel a salón pre
psov sa nachádza v Kokave nad Rimavicou. Jeho majiteľkou je pani
Gabriela Vlčková.
Ako vlastne vznikol tento nápad?
Hotel a salón pre psov som založila
v roku 2007 ako dôsledok môjho
celoživotného nastavenia. Odmala
mi to so zvieratami fungovalo úplne plynule, až nastal čas, keď som
sa rozhodla, že toto je to, čo chcem
robiť. Psy ma sprevádzali od útleho
detstva a tak som sa od nich učila,
ako s nimi komunikovať. Časom
som si založila chovnú stanicu ako
koníček. Keďže tam už bolo psí-

30. 9. a 1. 10. 8:00 – 12:00 hod.
ZUBNÉ CENTRUM, s.r.o.- MUDr. Denisa
Jurkemíková, Gorkého 9, Rimavská Sobota, tel.
5811009
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Sen o koberci
Mašina je ako zbitá,
keď cesta opravu pýta.
Nárazu sa boja perá,
ťarcha padá na šoféra.
„Dávaj pozor, tam je jama!“
Ako obísť? Nie je sama.
Taká cesta krv mu pije,
bude rád, keď ju prežije.
Prežil. Unavený doma zíva.
Išiel spať. Čo sa mu sníva?
Má len jeden čierny sen.
O koberci asfaltovom,
čiernom, hladkom rozprávkovo.
O ňom len.
Slovensko má mnoho takých ciest,
čo musia svoj ťažký osud niesť.
Po zime sú ešte viac choré,
a žiadny lekár na obzore.
V našom meste na radnici vedia,
ako autá na koberci sedia,
že rande s hladkým asfaltom
je poézia pre auto.
Nestačí len vedieť, ale robiť.
Každá dobrá cesta mesto zdobí.
Je základ pre hospodára.
Neschodná cesta hosťa odplaší.
Veď dobrý základ je aj v guláši
dôležitý pre kuchára.
Postupne asfaltujú cestu za cestou.
Tvoria veľkú hodnotu pre naše mesto.
Túto činnosť, vážia si ju,
vďační ľudia, čo v ňom žijú.
Marta Brisudová Siváková

Je to ako v škôlke...

kov viac, učila som sa, ako ukočírovať celú svorku k mojej aj k ich
spokojnosti. Išlo to, ale aj tak som
nevedela odpovedať na otázku,
ako to robím, že mi to tak funguje.
Napr. na prechádzky sme chodili
na voľnobeh trebárs aj v počte šesť
psíkov a nemali potrebu utekať ani
riešiť veci, ktoré neboli v ich kompetencii. No a keďže šťastie praje
pripraveným, našla som „náhodou“
na nete etológa p. Viktora Dostála z
Liberca, ktorý pracuje na princípe
prirodzenej komunikácie so psami
a išla som za ním. Od neho som sa
naučila nesmierne veľa cenných
poznatkov a keď som ich spojila s
tým, čo som už podvedome vedela,
zapadlo to do seba ako puzzle. To
už automaticky viedlo k založeniu
hotela a salónu pre psov.
Aké služby v hoteli poskytujete a
pre ktoré druhy zvierat?
V hoteli ubytovávam väčšinou
psov. Sem-tam sa vyskytne nejaký zajačik alebo drobné zvieratko.
Mačky momentálne neberiem, pretože oni sú špecifické a potrebujú
iné podmienky na ubytovanie.
Psíky sú ubytované v murovanej

budove s podlahovým kúrením.
„Venčené“ sú minimálne trikrát
denne. Ostatné prebieha podľa
toho, aký psík je - spoločenský, samotársky, hravý alebo starý, ktorý
potrebuje svoj pokoj. Ku každému
pristupujem individuálne. Je to ako
v škôlke. Každý má svoje potreby,
svoje zvyky a ja sa im to tu snažím
spríjemniť, ako najlepšie viem.
Okrem hotela aj strihám, takže v
rámci dovolenky u mňa môžem
psíka aj ostrihať, okúpať.

Prezraďte nám ešte, aké máte
skúsenosti s návštevníkmi hotela? Sú spokojní s poskytovanými
službami?
Mám veľa stálych klientov, ktorí sa
vracajú už roky. Psíky si už zvykli
na hotelový režim a na mňa a ma-

jitelia tiež vidia, že ich miláčikovia
odchádzajú odtiaľto v pohode a tak
nie je dôvod niečo meniť.
Ďakujem za rozhovor.
A. Vörösová

www.rimavskasobota.sk
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Schátraná budova bývalého štu-

dentského internátu na Školskej
ulici v Rim. Sobote vo večerných
hodinách 9. septembra netradične
ožila. Projektu RUINY sem totiž
priniesol festival inej hudby na
netradičných miestach. Približne
stovka záujemcov si tak v priestoroch bývalého internátu vychutnala bohatý hudobný program.
Témou Ruín v Rimavskej Sobote
bol tentoraz folklór, v tomto prípade slovenská a moravská ľudová
hudba. Priestormi budovy sa tak
v neskorej večernej dobe ozýval
spev pätice speváčok zoskupenia
LÚKY, ktoré pod vedením Jany
Ambrózovej kombinuje dievčenský a ženský spev vychádzajúci z
ľudovej tradície. Pozvanie prijal
aj český skladateľ a kontrabasista Jiří Slavík, ktorý spolu s Marianom Friedlom zahrali piesne z
ich nového albumu „Mateřština“.
Ešte pred samotnými hudobnými
vystúpeniami prebehla diskusia na
tému folklór s odborníkmi Janou
Ambrózovou, Marianom Friedlom a Joeim Grim Feinbergom,
ktorú moderoval Peter Michalík z
Rádia Devín.
Podľa slov Alexandry Galambovej, PR manažérky z OZ Projekt RUINY, myšlienka projektu
vznikal v hlave Dávida Petráša,
študenta hudby v Brne, ktorý sa
tu stretol so Štefanom Szaboóm.

Program
HOTART
na september

Budova schátraného
internátu ožila
inou hudbou
„Keďže sú obaja muzikanti, v
podstate sa venujú takej tej inej
hudbe. Problémom bolo, že málokedy sa dá nájsť vhodný priestor,
aby znela nejaká tá iná hudba.
Obaja si teda povedali, že urobia
niečo svoje,“ vysvetlila Galambová. Dávid a Štefan pochádzajú
z tohto regiónu, prvý je z Lučenca a druhý z Rimavskej Soboty.
Postupne zistili, že v našom región chýba podobné podujatie.
„Rozhodli sa teda, že zorganizujú
niečo vlastné a tak vznikol projekt
Ruiny,“ povedala Galambová. Ďalej dodala, že už od začiatku bol
zámer umiestniť toto podujatie v
opustených budovách. „Na jednej
strane, aby sa aj tieto priestory v
podstate nejako odprezentovali,
aby prilákali návštevníkov, prípadne vzbudili pozornosť. Na

druhej strane aj kvôli tomu, aby
sa niekto zamyslel nad tým, prečo
tieto budovy chátrajú. Možnože sa
niekto dá na to, aby ich zrekonštruoval,“ uzavrela Galambová.
Okrem hudobného programu boli
pre návštevníkov pripravené rôzne
sprievodné podujatia. Vo vstupnej
vestibule internátu bola umiestnená multimediálna inštalácia, ktorú
pripravil Boris Vaitovič v spolupráci s Gemersko-malohontským
múzeom. Priestory internátu oživila aj výstava výtvarníčky Denisy Spodniakovej.
Ruiny v Rim. Sobote priniesol aj
jednu zmenu. Kým predchádzajúce dva cykly hostili staré historické budovy, tentoraz organizátori
využili priestor socialistického
internátu.
amb, foto: gecse

Divadlom proti extrémizmu

Inscenácia Natálka dorazila aj do

nášho mesta. Vo štvrtok 7. septembra ju herci Slovenského národného divadla zahrali v dvoch
predstaveniach – predpoludním
mali možnosť vidieť inscenáciu
žiaci tunajších škôl a podvečer aj
verejnosť. V našom meste sa v inscenácii predstavili Judit Bárdos,
Marek Koleno a Richard Autner.
Režisérom inscenácie je mladý
absolvent réžie VŠMU Matúš
Bachynec.
Hra Natálka vznikla v rámci
projektu pod názvom Divadlo
proti extrémizmu Slovenského
národného divadla, ktoré podľa
slov dramaturgičky inscenácie
Miriam Kičiňovej malo pocit,
že musí nejakým spôsobom zareagovať na meniacu sa klímu
v našej spoločnosti, keď sa do
verejného priestoru dostávajú
výrazy a vyjadrenia, ktoré v skutočnosti so slušným, ľudským či
hodnotovým spôsobom vyjadrovania sa nemajú nič spoločné.
„Keďže sme divadelníci a robíme divadlo, tá cesta, ako by sme
to mali urobiť bola cez divadlo.
Tak sa zrodila idea, že by mal

vzniknúť projekt Divadlo proti
extrémizmu. Keď sme si prečítali
štatistiky, koľko mladých ľudí by
rado videlo u nás diktatúru, tak
po skúsenostiach s minulosťou
sme hľadali ten motív, cez ktorý
sa vlastne dá vyrozprávať, prečo
sú tieto túžby nebezpečné a ako
sa dnes prejavujú v spoločnosti.

Takto sme sa dostali k prípadu
Natálky a zrodila sa dokumentárna inscenácia,“ uviedla Kičiňová.
Inscenácia divadelne spracováva
skutočný prípad rómskej rodiny,
ktorej do domu štyria neonacisti hodili zápalné fľaše. Značné
poranenie utrpela najmä dvojročná Natálka. Predstavenie ukazuje
matku Natálky po niekoľkých
rokoch od útoku, ale tiež páchateľov a ich pohnútky, ktoré boli za
takýmto činom.

Projekt pozostáva so 45 minútovej inscenácie a diskusie, kde
dostávajú žiaci priestor vyjadriť
svoj postoj. „Práve tú diskusiu
vnímam ako to najpodnetnejšie
a najdôležitejšie, lebo sa ukazuje,
že sme sa zabudli rozprávať s generáciou mladých ľudí,“ uzavrela
Kičiňová.
Natálku si podvečer prišlo pozrieť do bábkovej sály Domu
kultúry množstvo divákov. Po
predstavení, ktoré trvalo približne 45 minút, nasledovala
diskusia. V nej dostali diváci
priestor povedať svoje názory
na extrémizmus, rasizmus či
stav a fungovanie demokracie.
Diskutujúci sa mali možnosť porozprávať nielen s hercami, ale
aj s Martinom Slávikom, odborníkom z prizvaného občianskeho
združenia Living Memory.
V Rim. Sobote to bolo už 17. predstavenie, pričom v tomto roku
organizátori chystajú aj ďalšie.
V budúcom roku pripraví Divadlo proti extrémizmu druhú
časť projektu, s ktorým sa opäť
vydajú po školách na celom Slovensku.
amb, foto: gecse

21. septembra – Kvízmajster, Dom
kultúry
22. septembra – Kvízmajster, Dom
kultúry
23. septembra - Linwood Lee
Taylor, jazzový koncert - o 19:00
hod., vstupné 10 eur, záver HOTART, Átrium Čierny orol, resp.
Dom kultúry v prípade nepriaznivého počasia
HOT ART 2017 pripravilo Mestské
kultúrne stredisko s finančnou
podporou mesta Rimavská Sobota.
Richard III. by Ján Ďurovčík, strhujúce tanečné divadlo - 5. októbra
o 19:00 hod., Dom kultúry, vstupné:
MsKs 18 eur v predpredaji, 22 eur od
1. októbra

Pozvánka

Pozývame Vás na otvorenie výstavy
pod názvom: Henrieta Kurčíková/
Tradícia inak - v piatok 22. septembra o 17.00 hod. v Mestskej galérií
na Hlavnom námestí. Výstava potrvá
do 20. novembra.

Výstavy:

V Galérii Mestského úradu na Hlavnom námestí v Rim. Sobote je od 21.
augusta sprístupnená fotovýstava
Prekrásna Cerová vrchovina. Vystavujú Balázs Bial, Roland Kovács,
Alexandra Mikó, László Rabec a
Szabina Torma. Výstava potrvá do
28. septembra.
Krajiny v plameňoch - výstava fiľakovského maliara Jozefa Jacsmenyíka, Galéria Ganevia v Dome kultúry.
Výstava potrvá do konca septembra.

Gemersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote
NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea 1882 – 2017
Výstavu
pripravilo
Gemersko-malohontské
múzeum
pri
príležitosti 135. výročia svojho
založenia. Cieľom výstavy je predstaviť zbierkové predmety výnimočnej kultúrnej hodnoty – klenoty múzea. Výstava potrvá do 30.
novembra.
Policajné symboly zo sveta. Zo
zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu.
Výstava
predstavuje
unikátnu zbierku policajných rovnošiat, odznakov či čiapok, ktoré
po celom svete zozbieral Lászlo
Szilas z Ostrihomu. Výstava
potrvá do 31. októbra.
spracoval amb

Gemerské zvesti

Múzeum oslávilo 135. výročie založenia

14. septembra sa v Gemersko-ma-

lohontskom múzeu v Rim. Sobote uskutočnila vernisáž výstavy po
názvom „Naj...zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“. Výstavu slávnostne otvorila harfovým
koncertom harfistka Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu
Adriana Antalová.

Výstava je venovaná 135. výročiu
založenia múzea, ktoré svoju históriu začalo písať 3. septembra 1882
a tým sa radí medzi piate najstaršie
múzeum na Slovensku. Zakladateľmi múzea boli okrem Jána Fábryho,
ktorý sa stal jeho prvým riaditeľom

aj Viliam Groó a Štefan Terray. Základom zbierkového fondu múzea sa
stalo 568 predmetov.
Na výstave je verejnosti predstavených viac ako 60 zbierkových predmetov z odborov prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, dejiny
umenia a historický knižničný fond.
Ako uviedla riaditeľka múzea Oľga

Bodorová, výstavou sa snažili
predstaviť najkurióznejšie zbierky.
„V podstate sú to zbierky, pri ktorých sa dá použiť prívlastok superlatívny. Zostaviť výstavu zo stojedentisícového zbierkového fondu
bolo, samozrejme, veľmi náročné,

V utorok, 12.9.2017
si v divadelnej sále
Domu
kultúry
prišli na svoje priaznivci
„stand up comedy“, kde
sa konalo predstavenie
TEMNÉ KECY.
Vystúpili:
Dano Čistý, Ivo Ladižinský, Marek Fučík (Fučo)
a Jaroslav Szabó (Jerry).

foto: gecse

Rimavskosobotský amfiteáter patril 15. septembra hudobnému festivalu
Szeptemberfeszt. O skvelý hudobný zážitok sa pred približne 2000 návštevníkmi postarali Neoton Família, Bon Bon a DJ Szatmári feat. Jucus.

ale v takomto početnom
fonde sa stále nájdu tie
„naj“ predmety. Mnohokrát sú to
aj kuriózne
zbierkové
p r e d m e t y,
ale aj veľmi
vážne, ktoré
dokumentujú prírodu a
spoločnosť
nášho regiónu,“ uviedla Bodorová.
Na výstave sú prezentované zbierkové predmety, ktoré majú nadregionálny význam resp. sú svojou
múzejnou hodnotou výnimočné a
raritné. Návštevník má možnosť
obdivovať napríklad najťažší zbierkový predmet, najmenší zbierkový
predmet, najstarší zbierkový predmet, či najväčšiu, najmenšiu i najstaršiu hlinenú nádobu. Nemenej
zaujímavé sú aj najstarší zbierkový
predmet zhotovený ľudskou rukou,
najstaršia textília i najznámejšia
westernová puška. Prezentované sú
aj novo získané zbierkové predmety,
medzi ktoré sa radí aj Ľudové bábkové divadlo, ktoré v rokoch 1939 –

7

1942 vyrobil Jan Martinec. Múzeum
ho do svojej zbierky získalo v roku
2016. Na výstave sú prezentované
aj najnovšie reštaurované zbierkové
predmety z fondu história umenia.
Oslavy tohto výnimočného výročia si nenechali ujsť predstavitelia
miestnej či obecnej samosprávy,
kultúrnych inštitúcií či široká verejnosť, ale aj priatelia či bývalí
zamestnanci múzea. Oslavu poctil
svojou návštevou aj vedúci oddelenia školstva a kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja Vojetch Papp.
Výstava potrvá do 30. novembra.
amb, foto: gecse

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Vykúpim
21. - 22.
september
18:00

Nina

21. - 25.
september
19:30

Kingsmen: Zlatý kruh

23. - 24.
september
17:30

LEGO Ninjago

86 min., MN, vstup: 4€
Dráma
Slovensko/Česko
141 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Dobr./Komédia
USA

v pondelok, 25. septembra maďarská verzia

97 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédi USA

v nedeľu 24. septembra o 15:30 maďarská verzia

25. sept.
17:45
filmový klub

28. - 29.
september
17:45

Druhá strana nádeje

98 min., MN, titulky, vstup: 3€
Dráma/Komédia Fínsko/Nem.

Záhradníctvo: Dezertér

118 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Česko/Slovensko

28. september - Hráči so smrťou
02. Október 90 min., MN, titulky, vstup: 4€
20:00
Dráma/Horror
USA
v pondelok 2. októbra o 15:30 maďarská verzia

Spomienka...
Ďakujem všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí dňa
5. septembra prišli na mestský
cintorín odprevadiť na poslednej
ceste môjho manžela

Jaroslava Hanusa
ktorý nás náhle opustil
vo veku 69 rokov.

GZ-57/17

Ďakujem za kvetinové dary
a prejav sústrasti.
Nech odpočíva v pokoji.
Manželka Elena

JESENNÉ UPRATOVANIE 2017

Vážení občania,
tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 28.09.2017 do 02.11.2017 sa bude
uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 14.10.2017 (sobota). Žiadame občanov, aby túto
možnosť maximálne využili.
HARMONOGRAM ROZMIEST- Mojín – pri autobusovej zastávke
NENIA VOK NA JESENNÉ Vyšná Pokoradz–pri kultúrnom dome
UPRATOVANIE:
Nižná Pokoradz – pod kostolom,
na konci obce
28.09. – 05.10.2017
Sabová - pri bytovkách
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska 26.10. – 02.11.2017
oproti obchodu a budovy bývalej ma- Ul. Dobšinského
terskej školy
Vinica – autobusová zastávka - vrch
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská pri bý- Veľkoobjemový kontajner - VOK je
valom veľkosklade OTEX
určený na zber objemového odpadu.
Chrenovisko – oproti obchodu
Do tohto VOK v žiadnom prípade ne05.10.–12.10.2017
patrí nasledovný odpad : stavebný odUl. K.Mikszátha – parkovisko
pad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky,
výbojky, monočlánky, akumulátory,
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého
Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou roka odovzdať zdarma v areáli firmy
DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej
B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Mar- ceste).
Mobilný zber nebezpečných odpadov
kete
sa uskutoční dňa : 14.10.2017
12.10. –19.10.2017
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny
Bakta – pri futbalovom ihrisku
pristavenia VOK budú riešené prieRO Kurinec – pri autobusovej za- bežne podľa potreby a
požiadaviek.
stávke
Bližšie informácie a podrobnejšie podSobôtka – nová časť
mienky je možné dohodnúť na mestSobôtka – stará časť
skom úrade, oddelení stavebného poVinica – pri obchode
riadku, životného prostredia a dopravy
19.10. –26.10.2017
– č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel.
Dúžava – pri kultúrnom dome
5604153.

aj zadĺžený 1,2,3,4 izbový byt v Rimavskej Sobote,
Hnúšti, Tisovci a okolí. Vyplatíme dlžoby a zbytok Vám, pokiaľ
dlžná suma neprevyšuje kúpnu cenu. Bližšie info telefonicky:
0949 268 926
				
GZ-27/17
Dáme do prenájmu nebytové priestory v nákupnom stredisku
Hnúšťa v obci Blhovce a Lenartovce. Kontakt: Coop Jednota, LM.
Telefónne číslo: 047/370 0000 				
•

GZ-47/17

• Predám 3-izbový byt v Hnúšti. Tel. číslo: 0910 158 697

GZ-50/17

Likvidácia zásob vybraných produktov krmiva pre psy zn.
Timberwolf. Zľavy až do 80% do vypredania zásob.
Info na tel: 0915 300 710
			
GZ-54/17
•

• Hľadáme komunikatívne telefonistky pre obchodnú spoločnosť na

predaj vína, ochotné seriózne spolupracovať s predajcami. Požiadavky: stredoškolské vzdelanie, komunikatívnosť, zodpovednosť.
Životopis s kontaktom posielajte na e-mail: lubicasro@gmail.com.
Vybratých zákazníkov budeme kontaktovať.
GZ-55/17
Prijmem všestranných stavebných pracovníkov na stavby
v Belgicku. Tel.č: 0944 110 341
		
GZ-56/17
•

Obec Gemerský Jablonec
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
Predmetom obchodnej verejnej
súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj hnuteľného majetku a uzatvorenej kúpnej zmluvy
na hnuteľný majetok obce, a to:
Osobný automobil: BMW 320 D
Objem motora: 2,0 (1995 cm3)
Výkon motora: 110 kW
Palivo: nafta

Rok výroby: 2002
Farba: sivá metalíza
Počet dverí/miest: 5-dverové
VIN: WBAAP71090PJ32945
Počet najazdených km: 300 838 km
Platnosť STK do: 04/2018 a EK
do 10/2017
Závady: Pokazený motor
Minimálna cena osobného
automobilu je: 1 500 €

Sídlo: Gemerský Jablonec, Hlavná č.277, PSČ 98035, č.tel.0475812140
Podrobné informácie: www.rov.sk

úradná tabuľa obce
GZ-60/2017

Bake Bar
Bar s cukrárňou

Nájdete nás v bývalých priestoroch Sultánu na Hlavnom námestí 5/2
Čakáme Vás so zákuskami vyrobené z receptov od starých
mám.
Ponúkame nefajčiarske priesto-

ry, koktejlové nápoje, alko-nealko, čapované pivo, ...
ale hlavne časté zábavy so živou
hudbou, diskotékami.
Otváracia doba:
Pondelok-štvrtok: 8:00-22:00
Piatok: 8:00-01:00
Sobota: 9:00-22:00
Nedeľa: 10:00-22:00
GZ-60/17
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Na Kurinci
súťažili lodní modelári

Pohár primátora
ostal doma

Stalo sa dobrou tradíciou, že rimav-

skosobotskí kolkári otvárajú kolkársku sezónu nadregionálnym turnajom
O Pohár primátora mesta. Tohtoročný turnaj sa uskutočnil začiatkom
septembra za účasti 13 družstiev z
celého Slovenska. Dobrou správou
je, že súťaž družstiev vyhralo A družstvo Rimavskej Soboty kvalitným
výkonom 2249 bodov, čo na jedného
hráča predstavuje priemer 562 zvalených kolkov. Na druhom mieste
skončilo družstvo Fiľakova a na treťom družstvo Jelšavy. Z jednotlivcov
dosiahol najlepší výkon I. Pašiek z
Jelšavy pred domácim M. Kojnokom
a V. Magom z Fiľakova. Medzi ženami si prvenstvo vybojovala domáca J.
Turčanová.
Turnaj okrem kvalitných športových
výkonov mal aj hodnotnú spoločenskú úroveň, keď okrem početného
publika naň zavítal aj primátor mesta
J. Šimko i niekoľkí poslanci MsZ.

Dobre bolo počuť slová chvály od
cezpoľných kolkárov na adresu vedenia mesta i nášho kolkárskeho klubu
za zorganizovanie kvalitného turnaja
a najmä za obrovské kvalitatívne premeny nášho športového zariadenia
a tiež celej Mestskej záhrady, ktorá
sa pretvára na akýsi centrálny park
oddychu, športu, zábavy, rekreácie a
rozjímania.
Tejto skutočnosti sú si plne vedomí
všetci členovia KK a preto v súlade
s pozitívnymi premenami areálu a
okolia si stanovili náročné, ale splniteľné úlohy na nastávajúce súťažné
obdobie – vyhrať prvoligovú súťaž
a pokúsiť sa v baráži prebojovať do
celoslovenskej extraligy. Ďalšou úlohou bude prostredníctvom mestskej
ligy prilákať do kolkárne najmenej
dvakrát toľko občanov ako v minulom ročníku. O postupnom napĺňaní
týchto predsavzatí budeme verejnosť
príležitostne informovať.
-ar-

V Partizánskom zisk
troch titulov Majster Slovenska!
Dňa

9.9. sme sa zúčastnili 7.
finálového kola Slovenského
pohára v Partizánskom. Počasie
bolo pekné, trať pre nás, “kladkáčov”, ľahká. Z nášho LUKOSTRELECKÉHU KLUB
BAŠTA sa zúčastnili finálového
kola: Stella Nagyferenczová /
vyhrala 7. kolo a je šampiónkou Slovenska pre rok 2017 v
kat. HU mini/, Henrietta Nagyferenczová /vyhrala 7. kolo a
stala sa šampiónkou Slovenska
pre rok 2017 v kategórii HU kadet /, Tibor Lévay /vyhral 7. kolo a je tiež
šampiónom Slovenska pre rok 2017 v kat. HU veterán/, Daniel Beník /3.
miesto v 7. kole a 4. miesto v celkovom hodnotení/ a Ladislav Nagyferencz
/3. miesto v 7. kole a 4. miesto v celkovom hodnotení/. Gratulujem našim
trom majstrom Slovenska a tiež kolegom, ktorí sa umiestnili na nevďačnom,
no krásnom štvrtom mieste a obstáli v tvrdej a početnej konkurencii! Vyzerá
to tak, že úroveň Klubu Bašta je aj v roku 2017 nespochybniteľne vysoká.
Ďakujeme našim sponzorom: MsU Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum
s.r.o Zvolen, GOBAKO Košice, MIVE Hnúšťa a Béla Majerčík podnikateľ
a AGROSOLUM.
Tibor Lévay, LK Bašta

CVČ Relax a Model klub v Rimavskej Sobote usporiadali v dňoch 2. a

3. septembra 2017 v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov a III. ročník memoriálu dlhoročného modelára Ondreja Mišáka. Kurineckú vodu brázdilo 67 maketových
lodí rôznych zvučných mien ako napr.: Narvik, Abeille Flandre, Klimek,
Kujawiak, Poseidon, Mistral ,Wasper, Bismark, Orfeus, Grenada a veľa
iných. 52 súťažiacich z modelárskych klubov zo Slovenska /MK Stupava, KLOM Bojnice, KLOM Galanta, Model klub Rimavská Sobota,
MK Nová Dedina, MIMA Model team Banská Bystrica, / a z Maďarska /
Ózd, Miškolc, Gyomaendröd, Debrecén, Székesfehérvár/ si počas dvoch
dní zmerali svoje sily v ôsmych kategóriách. Podľa pravidiel NAVIGA
rozhodcovia hodnotili statické zhotovenie modelov/kvalitu a vzhľad/ a
plavbu lodí na náročnej trati vo vode v troch súťažných kolách. Veľmi
dobre sa darilo aj domácim pretekárom, ktorí obsadili popredné miesta.
V kat. F4A- senior obsadil Michal Juršík – 1. miesto, Eugen Potocký
– 2. miesto, v kat. F2A Samuel Kováčik 1. miesto, v kat. F2B Michal
Juršík 1. miesto, v kat. F4 - junior Emília Csanková 3. miesto, v kat.
F4A-ženy Helena Kováčiková 3. miesto a v kat. F4C obsadil Eugen
Potocky 1. miesto. Podujatie podporili: Mesto Rimavská Sobota, MsO
SRZ Rimavská Sobota, Technické služby mesta Rimavská Sobota, JUVAMED s. r. o., výroba a predaj sypaných čajov, Naša Sobota o. z., obec
Rimavské Janovce, Model centrum Zvolen - predajňa modelárskych
potrieb, INEXA s. r. o., interiérové štúdio, Markízy s. r. o., markízy a
tieniaca technika, MUDr. Ivan Juršík a Mgr. Miroslav Zelezník.
CVČ Relax

Futbal

Zápas siedmeho kola medzi mužstvami TJ Baník Kalinovo - MŠK
Rimavská Sobota bol pre nepriaznivé počasie zrušený. O náhradnom termíne sa rozhodne
v najbližších dňoch.
Tabuľka po neúplnom 7. kole:
Futbalisti MŠK Rimavská
Sobota sa najbližšie stretnú
v sobotu 23.9. o 15:00 hod.
v ôsmom kole na domácom
ihrisku s mužstvom MFK
Dukla Banská Bystrica.
Všetci ste vítaní, príďte
podporiť domáce mužstvo.
V sobotu 30.9. o 14:30
hod. odohrajú futbalisti
MŠK Rim. Sobota zápas
deviateho kola na ihrisku
ŠKM Liptovský Hrádok.
red

23. septembra o 9:00 hod. sa v telocvični ŽŠ M.
Tompu na Novomeského ul. uskutoční volejbalový
turnaj štyroch mužstiev. Všetci ste srdečne vítaní.
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