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Začína jesenné asfaltovanie ulíc

Rimavskosobotská samospráva začala v týchto dňoch s asfaltovaním ďalších ulíc.
V tejto etape, od roku 2011 už piatej, sa má celkovo opraviť 25 ulíc. Opraví sa ulica na
Sabovej, plocha pri garážach na Rožňavskej ul., vnútroblok na Družstevnej ul., Bakulínyho ul., ulice Hurbanova a Šrobárova - od Bakulínyho po Železničnú. Asfaltovať sa
bude aj Ulica kpt. Šmála, Jánošiková ul - od mosta cez Rimavu po križovatku na Malohontskej ul., Ul. Janka Kráľa a garáže, Železničná ul., Ul. P. Hostinského pred bytovkami, Ul. J. Bodona – od Ul. Rybárskej po Rimavskú, Kirejevská ul. – od Tomašovskej ul.
po Sedliacku ul., Kraskova ul. Opraví sa tiež prístupová komunikácia na Kurinec – od
ropovodu po autobusovú zastávku, Hatvaniho ul., cesta aj parkovisko na Hostinského
ul. 6-18, Ul. Eduarda Putru od Novosadskej po Kpt. Šmála. Rekonštruovať sa bude aj
cesta a parkovisko pri bytovke B1 na sídlisku Rimava, sídlisko Rimava 1-3-5-7, ulice
Gaštanová, Škultétyho, Záhradnícka, Pivovarská, Cestárska a opraví sa aj chodník na
Dobšinského ul. Momentálne sa opravuje chodník na Tomašovskej ulici, kde sa osádza
zámková dlažba.
Samospráva plánuje v tejto etape opraviť ulice v celkovej rozlohe takmer 59 tis. metrov
štvorcových. Celková hodnota opráv je vyše 680-tisíc eur a mesto ich zafinancuje z
úveru vo výške 800-tisíc eur, ktorý schválili poslanci na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Práce realizuje firma Inžinierske stavby a.s, z Košíc a mali by byť
ukončené do konca apríla budúceho roku.
Mesto opravilo od roku 2011 doteraz celkovo 104 ulíc o rozlohe vyše 160-tisíc metrov
štvorcových, pričom do opráv investovalo 1 902 779 eur.
amb

Zmena času!
Jeseň je v plnom prúde a nás opäť čaká
zmena letného na zimný čas. Posun času
nastane 29. októbra o 3:00 ráno. Vtedy
vrátime ručičky hodiniek späť na 2:00,
čiže si pospíme o hodinu dlhšie.

by byť nepísaným
pravidlom, že občan aj
dôveruje svojim ústavným
činiteľom, ktorým dá svoj
hlas v parlamentných voľbách. Lenže najnovšia kauza v súvislosti s daňovými
problémami
prezidenta
Kisku, nám túto teóriu na ruby vyvracia. Ak
totiž máme veriť premiérovi Ficovi, potom
musím uveriť aj tomu, že prezident Kiska je
podvodník, lebo to o ňom vyhlásil samotný
predseda vlády. Ak však máme veriť prezidentovi Kiskovi, potom musíme uveriť aj
tomu, že Fico je klamár, lebo to o ňom povedal samotný prezident republiky.
Po tomto všetkom nám naozaj neostáva iné,
len začať slepo veriť našim politikom. Ale potom nech Boh chráni našu republiku, na čele
ktorej stoja podvodník a klamár...
Niet pochýb o tom, že dôvera občanov voči
politikom je na bode mrazu. Niet sa čo čudovať, veď na Slovensku úplne absentuje politická kultúra. Nenájdete politika, ktorý by
napriek tomu, že je po uši zapletený do korupčného škandálu, automaticky sám odstúpil
zo svojej funkcie. No čo je horšie, pomaly už
nenájdete ani takého politika na vrcholovej
úrovni, ktorý by do niečoho zapletený nebol.
Premiér síce neustále hovorí o opatreniach
proti korupcii, ale on sám naďalej býva v
byte daňového podvodníka Bašternáka, kryje prechmaty svojich ministrov Kaliňáka či
Richtera a prezident Kiska si praje, aby bol
voči nemu pri daňových podvodoch použitý
iný meter, ako voči obyčajným občanom či
podnikateľom.
Raz sme už na Slovensku zažili vojnu medzi
prezidentom a premiérom. Tá sa nezačala a
ani neskončila únosom prezidentovho syna.
Vojnu medzi Mečiarom a Kováčom ukončili
občania, ktorí vo voľbách dali jasne najavo,
že stačilo.
Republika sa opäť nachádza v stave ako pred
dvadsiatimi rokmi. Na dennom poriadku sú
kauzy, do ktorých sú zapletení najvyššie postavení politici, zneužívajúci tajné služby,
súdy i prokuratúry. Už nemožno ďalej čakať
len na voľby. Nastáva čas splniť požiadavky
študentov Veľkého protikorupčného pochodu
– tak ako to naznačil vo svojom článku šéf
Slovenskej komory učiteľov- a celá verejnosť
zajasá. Pretože tolerovanie a krytie prešľapov
politických špičiek vedie krajinu do záhuby...
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Kurinec navštívilo vyše 54-tisíc ľudí

oblasť Kurinec –
Rekreačná
Zelená voda prilákala v tom-

to roku vyše 54-tis. ľudí. Oproti
minuloročnej sezóne je to nárast
o 3000 ľudí. V horúcich víkendových dňoch bola denná návštevnosť okolo 1500-1800 osôb,
celková priemerná návštevnosť
bola v júni 376 osôb, v júli 664
osôb a v auguste 862 osôb. Rekordná návštevnosť bola 30.
júla, kedy prišlo 2600 návštevníkov a 5. augusta, kedy navštívilo
areál 3118 osôb. Celkové tržby
predstavovali takmer 230-tisíc
eur.
S prípravou areálu na letnú sezónu sa začalo v apríli. V rámci nej
sa celý objekt vyčistil, pokosil,
budovy prešli bežnou údržbou,
vysadili sa kvety a stromy, pripravili a opravili sa lode, mólo
i lavičky a dobudovali sa tiež
chodníky. Na chode celého komplexu sa podieľalo celkovo 28
zamestnancov, z ktorých bolo 8
brigádnikov.
Kúpacia sezóna na Kurinci sa
oficiálne začala 15. júna, prvé

dva dni bol vstup bezplatný.
Prevádzkoval sa 25 m bazén s
pitnou vodou, neplavecký a oddychový bazén napustený geotermálnou vodou, detský bazén s
atrakciami a plocha jazera vrátane člnkárne.
Areál ponúka tiež možnosť ubytovať sa v stanovom tábore, kde
sa v tejto sezóne ubytovalo približne 2800 osôb, výrazne viac
ako rok predtým. Stanový tábor
bol v tomto roku vybavený chemickou výlevkou a rozšírili sa
elektrické prípojky. V rekreačnej
oblasti boli prevádzkované stánky s rýchlym občerstvením, ako
aj iné služby. Počet stánkov sa
oproti minulému roku nerozširoval – bolo ich 16, z toho jeden
mimo areálu. Voda v bazéne s
geotermálnou vodou sa vymieňala každé dva-tri dni a vzorky boli pravidelne vyšetrované
akreditovaným laboratóriom pri
každom napúšťaní a vypúšťaní.
Kontrolovala sa aj voda v jazere a v areáli sa denne udržiavala
čistota. Z dôvodu bezpečnosti je

objekt monitorovaný kamerovým systémom. Pre atraktivitu
sa vysadili nové kvety, ozdobné kríky a palmy, vybudovalo
sa malé pódium, na ktorom sa
konali rôzne kultúrne podujatia.
Vydareným podujatím bol celoslovenský zraz kempingu a karavaningu, ktorý sa uskutočnil v
júli. Návštevníci mohli v rámci
svojho voľného času využívať

Kino prešlo na nový systém
Kino Orbis v Rimavskej Sobote spustilo v uplynulých dňoch predaj vstupeniek online. Návštevníci kina tak majú možnosť zakúpiť si lístok na
svoj obľúbený film z pohodlia domova a vyhnú
sa tak prípadnému čakaniu v radoch. Ako uviedla vedúca kina Eva Zibríková, prechod na nový
systém si vyžiadala doba. „Mnohokrát sa stalo,
že ľudia prišli na premietania v poslednej chvíli

S

a tvorili sa dlhé rady. Teraz
majú možnosť zakúpiť si
lístky online. V podstate
sme takto zrýchlili systém,“ uviedla a dodala,
že na zakúpenie nového systému použili jednak
vlastné finančné zdroje a časť sumy by mal preplatiť Audiovizuálny fond, kde podali projekt.
Súčasťou nového systému je aj nová, dynamická
webová stránka www.kinoorbis.sk. Užívatelia
na nej nájdu množstvo informácií ako program
kina, profily premietaných filmov a už spomína-

ný predaj lístkov online. Na návštevníkov kina
čaká od novembra aj jedna troška nepríjemná
zmena. „Dostali sme od distribútora list, že pri
dvoch tituloch – Thor a Justice League – máme
vyberať zvýšené vstupné 5 eur. Ponúkli nám dve
možnosti: buď vstupné zvýšime, alebo budeme
môcť premietať filmy za nezmenené vstupné päť
týždňov po ich premiére. Ešte sme s distribútormi v rozhovoroch, ale je pravdepodobné, že pri
niektorých tituloch pôjde vstupné hore,“ uzavrela Zibríková.
amb

Pribudne fontána

amospráva plánuje postaviť v Mestskej záhrade fontánu. Informoval o tom primátor mesta
Jozef Šimko na septembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Podľa jeho slov, umiestnená bude na
mieste, kde kedysi stála socha M. Tompu. „ Mám
to skutočne premyslené. Bude mať priemer 10 metrov. Už som vydal architektovi pokyn, aby pripravil
projektovú dokumentáciu. Z Bratislavy mi už posielajú materiály na technológiu. S výstavbou chceme
začať ešte v tomto roku , aby sme ju na budúci rok
dokončili,“ uviedol primátor. Ako je známe, Mestská
záhrada prechádza postupne obnovou. Vlani sa začalo s budovaním nového oplotenia i chodníkov, na
ktoré sa osadila zámková dlažba. Plot, ktorý oddeľoval Mestskú záhradu a plážové kúpalisko sa odstránil a oba areály sa prepojili mostíkmi. V tomto roku
pribudol v strede záhrady altánok, v okolí ktorého
sa vybudovali lavičky a detské ihrisko. Pribudla aj
trasa pre bežcov a korčuliarov. Okrem toho priestor

aj šporotovo-rekreačný areál.
Navštívilo ho približne 440 osôb
a využíval sa aj na rôzne firemné
akcie.
Kvôli zvýšeniu komfortu návštevníkov areálu sa v tomto roku
zakúpili nové skrinky, dokúpilo
sa tiež 50 ležadiel a na jar sa zaviedol internet.
Martin Ambróz, foto: jdj

záhrady skrášľujú drevené sochy zvierat v životnej
veľkosti. Neskôr má pribudnúť aj Minizoo. Z Mestskej záhrady sa podľa zámeru vedenia mesta má stať
dôstojné miesto na oddych a relaxáciu.
amb

Poslanci
zasadnú
V bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote sa 24. októbra
o 13:00 hod. uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci sa budú zaoberať informatívnou správou o výstavbe
R2, kde bol pozvaný prednosta
Okresného úradu Csaba Csízi,
majetkovoprávnymi
otázkami
a kofinancovaním projektu pod
názvom V základnej škole úspešnejší.
amb

Gemerské zvesti

Otvorili Soboťanskú obývačku

K

omunitné centrum Úsmev ako dar
v Rim. Sobote otvorilo na konci
septembra Soboťanskú obývačku. Je
zriadená v jednej z učební na tunajšej
ZŠ P. Dobšinského a bude otvorená pre
širokú verejnosť. Podľa slov Miroslavy
Kováčikovej, predsedníčky regionálnej
pobočky Úsmev ako dar pre Banskobystrický kraj, komunitné centrum tu
bude po dohode so školou realizovať
dopoludňajšie aj popoludňajšie aktivity.
„Tie budú určené mamičkám s deťmi,
školákom zo základnej školy aj stredoškolákom, no boli by sme radi, keby
sem na aktivity chodili aj celé rodiny.
Plánujeme tu usporadúvať rôzne kluby
spoločenských hier či večery pre širokú
verejnosť. Budeme radi, ak má ktokoľvek nejaký
nápad a hľadá pre svoje aktivity priestor, aby sa nám
ozval,“ uviedla Kováčiková.
Nápad otvoriť miestnosť, kde by sa schádzala komunita, vznikol už pri otvorení Komunitného centra Úsmev ako dar v Rimavskej Sobote pred dvoma
rokmi. “Od začiatku sme sa borili s tým, že nemáme
vhodný priestor. Pôsobil viac ako kancelária, preto
deti nelákal a necítili sa tam dobre. Pri práci s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia sa mnohokrát
stretávame s tým, že tie deti nemajú možnosť, kde
by zmysluplne trávili svoj voľný čas,“ vysvetlila M.
Kováčiková. Podľa jej slov chceli, aby bolo miesto
pre deti príťažlivé, bezpečné, kde sa budú cítiť dobre a budú sa môcť zabávať. „Keďže som túto školu
kedysi navštevovala, oslovili sme pána riaditeľa, či
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Odpoveď na
interpeláciu
Nezabezpečená
skládka

nemá vhodný priestor a jemu sa myšlienka zapáčila,“ uviedla.
Financie na zriadenie „Soboťanskej obývačky“ získalo Komunitné centrum Úsmev ako dar od Nadácie VÚB cez projekt v rámci programu Komunitné
granty, ktorá ho podporila sumou 3000 eur. Zo získaných finančných prostriedkov sa zakúpil nový nábytok, sedacie vaky, tabuľa, pingpongový stôl či stolný
futbal. „Od začiatku sme plánovali, že sa tu nebudú
konať len voľnočasové aktivity v popoludňajších
hodinách, ale miestnosť sa bude využívať aj v rámci vyučovania. Môžu sa v nej konať neformálnejšie
hodiny a učitelia tu budú mať k dispozícii rozkladací
stôl a stoličky i kontajnerové lavice,“ uzavrela Kováčiková.
amb

Z rokovania výboru mestskej časti
sídlisko Rimava – Malohontská

Výbor o cestách, pozemku i ihrisku

zasadol výbor mestskej časti sídlisko Rimava – Malohontská. V úvode zasad28.septembra
nutia predsedníčka výboru Ľubica Kubiňáková informovala členov, že zo strany mesta

dochádza k postupnému napĺňaniu požiadaviek prijatých na májovom zasadnutí výboru, ktoré sa
týkali úpravy chodníkov a komunikácií. Členovia výboru i občania tejto mestskej časti vyjadrili
spokojnosť s úpravami ciest a chodníkov, ako aj s vybudovaním nových parkovacích miest v blízkosti bytovky 29-33 a vedeniu mesta vyjadrili poďakovanie.
Diskutovalo sa aj o stanovištiach komunálneho odpadu. Občania by ocenili, keby sa na ich rekonštrukcii finančne podieľalo aj mesto, nakoľko sú v jeho vlastníctve a mnohé sú v dezolátnom
stave. Problémom sú aj občania, ktorí sa v nich prehrabávajú a smeti rozhadzujú po okolí. Občania z bytovky na Malohontskej ul. č. 18-26 žiadajú mesto, aby v rámci ďalšieho asfaltovania ulíc
nezabudlo rozšíriť cestu na tomto úseku. Cesta je tam veľmi úzka, pri prejazde vedľa seba sa tam
nezmestia dve autá a chýbajú tam aj chodníky pre peších. Preto žiadajú cestu rozšíriť o 1,40 m.
Ako informoval Štefan Baláž, poslanec zvolený za túto mestskú časť, v tejto súvislosti už podal
v mestskom zastupiteľstve interpeláciu. Členovia výboru sa rozhodli na podnet občanov bytovky
B1 finančne prispieť na doplnenie odcudzených častí detského ihriska. Zakúpi sa nová hojdačka
a detské šplhacie lano.
V ďalšej časti programu členovia výboru odsúhlasili odpredaj časti mestského pozemku na ul.
P. Hostinského, kde má byť umiestnená kiosková trafostanica o výmere približne 18 metrov štvorcových. VMČ však požaduje, aby sa dôraz kládol aj na estetickú stránku kioskovej trafostanice, aby esteticky čo najviac zapadla do daného prostredia. V závere rokovania sa členovia
dohodli, že na konci roka, po dokončení stavebných úprav, vykonajú obhliadku mestskej časti.
amb

Na septembrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva interpelovala poslankyňa Eva
Bornayová podnet členov
Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
ohľadom skládky biologického odpadu nachádzajúcej
v blízkosti čističky odpadových vôd. Ako E. Bornayová
uviedla, pri náhodnej kontrole bolo členmi komisie zistené, že na uvedenej skládke sa
nachádza aj iný, ako biologický odpad. Tiež bolo zistené, že skládka nie je poriadne
zabezpečená a nie je kontrolované, aký druh odpadu, v
akom množstve a kým tam
bol dovezený, nakoľko vstupná brána je nepretržite otvorená. Plocha skládky nie je
spevnená, čím tam dochádza
k stekaniu tekutého odpadu.
Skládka nie je zabezpečená,
ani riadená a preto členovia
komisie požiadali o nápravu.
Prednosta Mestského úradu
Štefan Szántó v odpovedi na
interpeláciu uviedol, že so situáciou oboznámil riaditeľa
TSM Tibora Barta, ktorému
bolo následne uložené zabezpečiť odstránenie navozeného nepovoleného odpadu z
uvedenej dočasnej skládky,
zabezpečiť zamykanie brány
a zabrániť tak vstupu nepovoleným osobám na jej územie, zabezpečiť kamerový
systém a v spolupráci s Mestskou políciou a pracovníkom
životného prostredia venovať
skládke zvýšenú pozornosť.
Ako sa ďalej v odpovedi
uvádza, TSM už majú zabezpečenú kameru na sledovanie
skládky, no v jej priestoroch
bude umiestnená až po ukončení jesenného upratovania,
pretože sa počas tohto obdobia využije na sledovanie
veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v jednotlivých mestských častiach.
amb
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áhradkárčenie je jedna z veľmi
obľúbených a užitočných voľnočasových aktivít našich občanov.
Má neoceniteľne mnohoraký, hlavne pozitívny význam pre človeka.
Pre viacerých, ktorí sú zároveň
členmi záhradkárskych spolkov,
prináša naviac ďalšie možnosti
vlastnej sebarealizácie, edukácie,
socializácie, vzťahu k prírode a
životnému prostrediu, dobrých
medziľudských vzťahov a možnosti prezentácie výsledkov umu i
vlastnej práce v záhradke, na rôznych domácich a medzinárodných
výstavách. V polovici septembra
sa zúčastnila delegácia rimavskosobotských záhradkárov vedená
okresným predsedom SZZ Ing.
Ľ. Brezovickým a predsedom MO
SZZ Ing. D. Hlinkom, na medzinárodnej výstave ovocia a zeleniny
v maďarskom meste Hajdúbӧszӧrmény, ktorú zorganizoval miestny
záhradkársky klub v spolupráci s
mestom. Výstava bola súčasťou
osláv 400. výročia mesta. Dopoludnia ju otvorili zástupcovia pri-
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Vystavovali svoje plody

mátora mesta a spoločne s členmi
delegácii 11 partnerských miest vypustili na znak priateľstva a mieru
veľký kŕdeľ holubov. Domáci vystavovatelia sa pochválili nádhernými exponátmi ovocia a zeleniny,
ktoré boli vkusne a esteticky naaranžované vo výstavných boxoch.
Rimavskosobotskí záhradkári sa tu
vôbec nestratili a vo svojom boxe
ukázali exkluzívne a objemné odrody ovocia. Partnerské vzťahy
týchto dvoch záhradkárskych klubov trvajú už viac ako 35 rokov,
čo ocenila aj domáca predsedníčka
Fodor Erzsébet . Vo svojom prího-

vore, okrem iného, vysoko hodnotila výstavu ovocných destilátov v
Lukovištiach „Lukovišťský kališčok 2017“, na ktorej sa ich členovia
zúčastnili a získali niekoľko ocenení; v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Tieto diplomy zvýraznili úspešnosť mnohých domácich
vystavovateľov na tejto výstave.
A keďže na výstave bola aj starostka obce Lukovištia Alena Segedyová, domáca mestská televízia
si nenechala ujsť túto príležitosť a
urobila s ňou exkluzívny rozhovor.
Domáci organizátori pripravili v
rámci spomenutých osláv pre obča-

Október – mesiac úcty k starším

Spokojnosť v starobe si zaslúži iba človek, ktorý nestratil vieru v dobro.
Ivan Sergejevič Turgenev ⃰1818 - +1883

S

taroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Tak ako sa striedajú ročné obdobia, po
lete prichádza jeseň. Jeseňou života nazývame
čas, v ktorom sa človek sťahuje z hektického
života, v ktorom sa dnes presadzuje niekedy až
bezohľadná súťaživosť a sebapresadzovanie.
Mesiac október nám však pripomína, aby sme
si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.
V decembri v
roku 1990 bol
mesiac október
vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie
spojených národov za Mesiac
úcty k starším
a 1. október je
Medzinárodným
dňom starších.
Úcta znamená vzťah – ocenenie druhého dobrovoľným sebaobmedzením v konaní voči druhému, ohľaduplnosťou a podporou.
V rámci mesiaca úcty k starším sa konajú akcie,
na ktorých sa stretávajú starší ľudia. Výstavky
ručných prác a obrazová dokumentácia svedčia o
pracovitosti, ume staršej generácie, ktorá sa musela boriť s hrôzami vojen a inými nepriazňami
minulej doby. Je milým zvykom, že spoluobčania a vedenie miestnych samospráv sa zúčastňujú a podieľajú na takýchto stretnutiach. Kultúrne
vystúpenia prezentujú folklór, ale aj súčasné
vyjadrovanie umenia tanca a spevu. Pri občerstvení sa prezentuje aj umenie a chuť domácej
kuchyne. Toto bolo prezentované v Gemerskom

Jablonci – Almágy, na ktoré pozvala predsedníčka miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Marta Agócsová aj zástupcov OO JDS
Rimavská Sobota a JDS Stará Bašta. Bohaté kultúrne vložky: umelecké vystúpenie malých detí,
folklórne vystúpenia žien, speváckych skupín
žien aj mužov, viedli k pekným spomienkam,
lebo na zlé sa v takýto čas nespomína. Srdcia rozohriala miestna
skupina piatich
dievčat
hrajúcich na tradičné
nástroje južného
Slovenska – citary, pod vedením
svojho učiteľa.
Členky miestnej
organizácie JDS
s profesionálnou
zručnosťou riadili priebeh celej akcie. V závere zaspievala ako hosť Vierka
Slatinská, tajomníčka miestnej organizácie JDS
Rimavská Sobota, ktorá zožala, tak ako predchádzajúci účinkujúci zaslúžený potlesk. Na záver predseda miestnej samosprávy Július Agócs
odovzdal jubilantom spomienkové a ďakovné
listy. Účastníci stretnutia sa rozchádzali v pohode a s radosťou, že si obnovili pekné spomienky
a stretli sa s blízkymi, ktorých pre imobilnosť
stretávajú len pri takýchto príležitostiach.
Prajeme všetkým dôchodcom ešte veľa pekných
zážitkov, príjemnú a zmysluplnú jeseň života.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
predseda OO JDS Rimavská Sobota

nov mesta a hostí bohatý celodenný
spoločenský program. Hneď poobede, na hlavnom námestí, privítali zástupcov družobných miest v
aleji družobných stĺpov s vlajkami
partnerských miest. Následne vedľa, v Kalvinskom kostole, sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie
ocenení pre asi 20 osobností mesta.
Potom v Kultúrnom dome prebehlo
vystúpenie domáceho folklórneho
súboru, ktorý oslavuje 65. výročie
svojej činnosti. Tance zamerané na
hajdúsku kultúru a bohaté čapášovanie mali u prítomných v sále veľký úspech. Na záver, prijal primátor mesta Kiss Attila na mestskej
radnici všetkých ocenených občanov mesta, kde privítal aj delegáciu
záhradkárov z Rimavskej Soboty.
Zaujímal sa o naše mesto z Gemera-Malohontu, s ktorým nemá Hajdúbӧszӧrmény oficiálne partnerské
vzťahy, a prisľúbil účasť zástupcov
ich mesta na obdobnej výstave
ovocia a zeleniny 29. septembra v
Rimavskej Sobote.
J. Mitter

Odporúčania pre hubárov

Zber lesných plodov a hríbov je pre mnohých
ľudí vášňou. Aj v tomto období stretnete v lese
množstvo ľudí s košíkmi, ktorí hubárčia. Na čo
je ale dobré pred tým, ako sa do lesa vyberieme,
nezabudnúť? Všetky nasledovné rady sú rovnako
dôležité. Tak napríklad, dbajme na to, aby sme so
sebou mali plne nabitý mobilný telefón. Ďalšou,
veľmi dôležitou je skutočnosť, či idete do lesa
sám, alebo spolu s ďalšou skupinkou ľudí. V prípade, že radšej hubárčite sami, je dobré, aby Vaši
príbuzní, či známi vedeli kam sa chystáte a kde sa
budete približne nachádzať. V takomto prípade je
dobré uviesť aj čas Vášho návratu. Ďalšia, veľmi
dôležitá vec je zvoliť si vhodné oblečenie či obuv.
No a netreba zabúdať ani na tekutiny a aspoň malé
občerstvenie. Hubári väčšinou v lese strávia niekoľko hodín a prejdú aj desiatku kilometrov, pričom samozrejme aj spotrebujú množstvo energie.
Preto tekutiny a niečo na zajedenie padnú dobre.
No a toto všetko môže byť užitočné aj v prípade, že sa pri vášnivom zberaní hríbov stratíme
v priestore a nebudeme vedieť nájsť cestu späť.
Vtedy by mal byť na rade „zdravý rozum“. Dôležité je zachovať pokoj a skúsiť sa poohliadnuť
okolo seba. Pokiaľ však vôbec netušíte kde ste sa
zatúlali, je na mieste zavolať políciu a záchranné zložky a hlavne po oznámení na políciu sa už
nepremiestňujte – zostaňte na jednom mieste..
V takýchto prípadoch je skutočne dobré začať čím
skôr, kým nepadne tma, ktorá sťažuje pátranie. No
a tu je na mieste aj odporúčanie pre Vašich príbuzných, v prípade že sa včas nevrátite, aby vedeli
ako reagovať. Pokiaľ by začali mať o Vás akékoľvek obavy, v prípade, že by ste nedvíhali mobilný telefón a mohli by ste byť v ohrození života a
zdravia, mali by bezodkladne zalarmovať políciu.
Hubári zvyčajne preferujú oblečenie, ktoré splýva s prírodou – lesom, a preto odporúčame mať
na oblečení reflexný prvok. Starší hubári by mali
mať so sebou aspoň jednu dávku predpísaných
liekov, inak sa môže pátranie zdramatizovať.
Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici
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Bezpečná cesta so Slniečkom

O

tvorenie nového dopravného ihriska prinieslo všetkým obrovskú radosť.
Detičky veľmi čakali na tento deň, veď si mohli
vyskúšať nové odrážadlá, motorky a bicykle.
Spoločne sa s nami tešili aj rodičia a menší súrodenci detí.
Projekt obohatil deti vedomosťami a praktickými skúsenosťami prostredníctvom besied,
kvízov, dopravných hier „Očí na stopkách“,
edukačnými hrami: „Na červenú stoj, na zelenú
choď, Semafór nie je fór“, „Policajti v akcii“,
ukážkami práce dopravnej polície- „Dopravná
výchova u Slniečkárov“ a praktickou aktivitou
„Policajti riadia cestnú premávku“. Svoje zážitky a radosť deti prejavili aj výtvarnými prácami.
Dopravné ihrisko sa od chvíle jeho otvorenia
stáva súčasťou každodenného života detí v MŠ.

Ďakujeme hlavnému sponzorovi projektu, nadácie Slovenskej sporiteľni, ďalej Ing. arch. E.
Klaubertovi, OZ Naša Sobota, Občianskemu
združeniu Rady rodičov.
Na výstavbe dopravného ihriska sa podieľal konateľ stavebnej firmy R. Ádám a detské
dopravné prostriedky dodal T. Suňai. V rámci
aktivít nám prakticky vypomáhali podpor. Ing.
P. Adler a Mgr. kapit. K. Baboľová. Veľké poďakovanie patrí našej pani riad. J.Makšiovej
a zástupkyni riaditeľky E. Václavikovej, ktorým
veľmi záleží na plnohodnotnom živote detí v
MŠ a jej zveľaďovaní.
S pozdravom deti a pracovníci MŠ- Óvoda, na
Rybárskej ulici v Rimavskej Sobote.
Zlatica Jačmeníková, učiteľka

Z aktivít Gymnázia I. Kraska

26.

september je Európskym dňom jazykov,
ktorý si tento rok pripomenuli aj
na rimavskosobotských školách.
Žiaci 1. a 2. ročníka Gymnázia Ivana Kraska - Ivan Krasko
Gimnázium v Rimavskej Sobote
z tejto príležitosti vytvorili plagáty na hodinách UKL. Vznikli
pestré, zaujímavé práce, pomocou ktorých záujemcovia môžu
získať informácie o Európskom
dni jazykov, o pôvode indoeurópskych jazykov, môžu si prečítať úvahy o materinskej reči,
pozdravy, porekadlá a názvy
jedál v rôznych jazykoch, ako
aj ďalšie zaujímavosti. Práce sú
vystavené na chodbe školy.
PaedDr. Miriam Szántóová,
riaditeľka školy

P

ri príležitosti 115. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia Viktora Szombathyho, slávneho rodáka nášho mesta, usporiadalo OZ Lilium trojdňovú pamiatkovú túru po hradoch nášho regiónu. Na tomto medzinárodnom podujatí reprezentovali Gymnázium Ivana Kraska – Ivan
Krasko Gimnázium žiaci 1.C a 2.C triedy - Réka Vaskőiová, Ladislav Hosszúréti a András Pataky.
V záverečnej súťaži obsadili 1.a 2. miesto. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!
Mgr. Judita Munková
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Vyšla
básnická
zbierka

Életem versei (Básne môjho živo-

ta). Takéto pomenovanie nesie zbierka básní, ktorú v týchto dňoch vydal
náš kolega Zoltán Danyi, ktorý pracuje na Mestskom úrade ako terénny
sociálny pracovník. Básne, ktoré sa
nachádzajú v zbierke vytvoril za posledný rok. Verše v nej sú venované
rodine, deťom, kolegom či klientom,
ktorí sú Z. Danyimu inšpiráciou.
Ako sám vraví, témy čerpá všade
tam, kde sa stretne s ľudskosťou či
neľudskosťou a práve tieto nálady
vyjadril približne v šesťdesiatkach
básni, ktoré sa v zbierke nachádzajú.
Tie sú doplnené ilustráciami Zsolta
Puporku. Básnická zbierka vyšla s
finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý
poskytol sumu 400 eur. Môžete si
ju zakúpiť priamo u autora, alebo
v kníhkupectve Mihálya Tompu na
Hlavnom námestí v Rim. Sobote.

Ukážka básne
ľúbim ťa
dnes, na bielej podlahe
hreje ma spomienka dobrá,
strážim city sladkým úsmevom,
čo oko vidí, to aj ovplyvní srdce,
láska už žije, je na dobrej ceste,
na čarovnej hladkej zaľúbenej,
prečo svetlom zlatým pre mnohých
neprináša zmysel,
milí priatelia, prispieť príjemným
zázračným pocitom je život,
vďaka skutočne ťa víta a poďakuje
náhodným výberom – veď ľúbiš
tvárou k slnku, sme pokojní,
ja aj ty, nie sme jediní, ale
úsmevom naším hľadáme tých,
ktorí prešli dobrosrdečnou cestou
lásky a získali suverén, ktorý znie
ľúbim ťa naveky
Zoltán Danyi
amb

www.rimavskasobota.sk
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Program GMOS:
21. októbra
SLOVENSKÉ MITROVANIE
podujatie venované ovčiarstvu a valašskej kultúre, hlavným organizátorom je MAS Malohont, salaš pod
Maginhradom,
Veľké
Teriakovce,
o 10:00 hod.
26. októbra
XVII. DOBŠINSKÉHO
ROZPRÁVKOVÝ GEMER
vyhodnotenie regionálnej autorskej
literárnej súťaže, Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota, o 10:00 hod.
26. októbra
ŽIVOT V POHYBE
VII. ročník festivalu hudby, spevu a tanca, kultúrny dom Jesenské, o 8:00 hod.
27. októbra
ROZTRATENÉ ZRNKÁ
repríza komorného programu zostaveného na základe terénneho výskumu v
obciach Pápča, Budikovany, Teplý vrch,
Drienčany, Drienčany, o 18:00 hod.

Výstavy v Gemersko malohontskom múzeu

V

Viedeň na fotografiách

priestoroch radnice na
Hlavnom námestí v Rim.
Sobote sa minulú stredu
uskutočnila vernisáž výstavy
pod názvom Viedenské pohľadnice. Výstava prostredníctvom
tridsiatky fotografií ponúka
pohľad na Viedeň, na jej krásy
a náladu, ktorá toto nádherné
mesto na Dunaji obklopuje.
Nechýbajú rôzne pamätihodnosti, námestia, ulice či ľudia.
Nájdeme medzi nimi zámok v
Schönbrunne, budovu Viedenskej radnice, Umeleckohistorické múzeum, ale napríklad aj
západ slnka na Dunaji či zaujímavé momenty, ktoré robia
toto mesto jedinečným. Výstavu otvoril Ján Juhász Dósa z
Gömöri Hírlap. V kultúrnom
programe zahral na husle mladý
umelec Renátó Botos.
Autorom fotografií je mladý fotograf Ondrej Kresnye z
Veľkého Blhu. Práve v rodnej
dedine môžeme nájsť korene
jeho lásky k prírode a fotografovaniu. To mu učarovalo v de-

viatom ročníku základnej školy, ktorú navštevoval v Bátke.
V tomto období sa vo väčšej
miere venuje fotoportrétom a
jeho snom je mať vlastné fotoštúdio.
Autor mal už viacero spoločných výstav napr. s Andrásom
Micsudom a Szabolcsom Mihályi v Rimavskej Sobote, Blhovciach, Fiľakove, Hodejove i
v rodnej obci. V minulom roku
v Mestskej galérii absolvoval aj

14.9 – 30.11
Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
Venovaná 135. výročiu založenia
múzea
10.8. - 31.10.
Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu
do 31.10.
„Malenkij robot“ (1945 - 1949)
V zajatí sovietskych lágrov

Mestská galéria
v Rim. Sobote
22.9-20.11
Tradícia inak
prvá samostatná výstava Henriety Kurčíkovej pochádzajúcej z Rimavskej Soboty.
28. októbra
Tvorivá sobota v galérii s Petrou
Mestská galéria v Rim. Sobote, Hlavné
námestie, o 10:00 hod., vstup: 2€
od 14. októbra
Výstava artefaktov Letavy
V Galérii Ganevia v Dome kultúry v
Rim. Sobote vystavujú diela z 32. ročníka medzinárodného umeleckého tábora výtvarníkov, fotografie, literatúry,
divadla, hudby a tanca LETAVY 2017.
Výstava potrvá do 14. novembra.

spracoval amb

svoj prvú samostatnú výstavu.
„Ondrej citlivým okom zachytáva svoje okolie, približuje
zaujímavé momenty zo života fauny a flóry svojho kraja.
Jeho pozastavenie sa pripomína
drobnohľad. Detail zachytený
fotoobjektívom rozohráva v citlivej duši diváka celú škálu pocitov. Prevláda harmónia, clivá
nostalgia, tichá radosť z krásy
všedného okamihu, ktorý sa tak
stáva nevšedným, sviatočným,“
napísala o umení tohto 20-ročného fotografa spisovateľka
Marta Hlušíková.
Ondrej Kresnye navštívil Viedeň, metropolu Rakúska, prvýkrát pred dvoma rokmi. Svet
bývalého centra Strednej Európy mu učaroval natoľko, že sa
tam vracal opakovane, aby zachytil nádhernú atmosféru tohto
krásneho mesta na Dunaji. Výstava potrvá do 1. decembra.
amb, foto: gecse

G

Beseda ss Erdős
Erdős Virág
Virág
Beseda

ömöri Hírlap a
Gemerské zvesti
pripravili v septembri
opäť besedu so zaujímavým hosťom. Tentoraz to bola známa
maďarská spisovateľka Erdős Virág. Autorka je v Maďarsku
veľmi populárna, viaceré jej básne priam
zľudoveli. V rodnej
krajine jej vyšlo viac
ako desať kníh poézie a prózy.
Reaguje v nich na súčasné spoločenské problémy ako chudoba či nespravodlivosť. V tomto
roku jej doma vyšla zbierka pod
názvom Pozostalé básne, akýsi
výber toho najdôležitejšieho z
autorkinej tvorby. Ako počas
besedy uviedla, touto zbierkou
dala koniec politickej poézii a
v ďalšej tvorbe sa chce venovať

niečomu inému. Na Slovensku
jej vlani vyšla zbierka poézie
a prózy pod názvom Moja vina,
ktorú preložila Eva Andrejčáková a verše prebásnil Vlado Janček. Divadlo Alterna pri ZUŠ v
Rim. Sobote práve z tejto zbierky pripravilo inscenáciu, ktorú
odohralo pred besedou, a tak ju
mohla vidieť aj samotná autorka zbierky. Mladí divadelníci v

hre vykreslili prostredníctvom postapokalyptickej reality šou svet
Strednej Európy. Konceptu a réžie hry sa ujala
Jana Janove a predstavili sa v nej Michaela
Bartóková, Natália Čonková, Matej Kováč,
Petra
Pálkovácsová,
Richard Rončák, Sophia
Mária Sojková, Karolína Škytová, Oskar Vígh,
Martin Balciar. Beseda s Erdős
Virág sa niesla v priateľskom
duchu a autorke sa predstavenie veľmi páčilo. Počas besedy
okrem iného prezradila čosi o
svojej tvorbe, odkiaľ čerpá inšpiráciu, ako vníma situáciu v
rodnej krajine a čomu sa plánuje venovať vo svojej tvorbe v
budúcnosti.
amb, foto: gecse
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Dni európskeho
kultúrneho dedičstva
múzeum v RiG emersko-malohontské
mavskej Sobote si aj tento rok pripo-

menulo “Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)” zaujímavými podujatiami.
Pre návštevníkov sme pripravili novú výstavu pod názvom “Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea”, ktorá je
venovaná 135. výročiu založenia múzea.
V rámci “Svetového dňa cestovného ruchu (SDCR)” sme umožnili návštevníkom
podrobnejší výklad k vybraným výstavám
v podobe komentovaných prehliadok. Naším zámerom bolo podrobnejšie priblížiť
hlavne novú výstavu a k nej sme pripojili
ešte jednu z aktuálnych výstav pod názvom
“Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov”. Prehliadka zahŕňala aj
premietanie dokumentárneho videofilmu
„Ártatlan bűnösök. Gömöriek a szovjet lágerekben /Nevinní vinníci. Gemerčania v
sovietskych lágroch/“, ktorý tému výstavy
vhodne dopĺňa. DEKD sme si pripomenuli
aj v rámci aktivity “Predmet mesiaca”, kedy
v mesačných intervaloch vyberáme zo zbierok múzea zaujímavosti (predmety, knihy,
dokumenty a i.) a takto dopĺňame pestrosť
stálej expozície múzea. V septembri sme nevyberali predmet zo zbierok múzea, pretože
sme chceli verejnosti priblížiť významnú
osobnosť, vo veľkej miere spojenú s mestom
Rimavská Sobota. Takou bezpochyby je
sestra Zdenka Schelingová, slovenská rehoľníčka z rádu Milosrdných sestier Svätého kríža a obeť prenasledovania katolíckej
cirkvi v Československu. K tejto téme sme
pripravili vyučovacie hodiny pre II. stupeň
základných škôl, ktoré doplnili učivo náboženskej výchovy. Gemersko-malohontské
múzeum bolo v čase trvania DEKD návštevníkom k dispozícii nielen v pracovných
dňoch, ale aj cez víkendy. Verejnosť si mohla počas celého mesiaca pozrieť tak stálu expozíciu (zameranú na prírodu a spoločnosť
regiónu Gemer-Malohont), ako aj všetky
aktuálne výstavy: “Neznáme farby svetových osobností” (do 8. septembra 2017),
“Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr.
Lászla Szilasa.” a vyššie spomenutú výstavu “Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí
sovietskych lágrov”, či najnovšiu “Naj... zo

zbierok Gemersko-malohontského múzea.
Venovaná 135. výročiu založenia múzea”.
Počas DEKD sme zaznamenali výrazne vyššiu návštevnosť ako zvyčajne. V septembri
brány múzea navštívilo spolu 1 518 návštevníkov. Z toho návštevnosť výstavy “Naj....zo
zbierok Gemersko-malohontského múzea.
Venovaná 135. výročiu založenia múzea” –
267 návštevníkov, na podujatí “Svetový deň
cestovného ruchu” sa zúčastnilo spolu 167
návštevníkov a netradičný predmet mesiaca
si v septembri pozrelo spolu 385 návštevníkov (z toho 20 účastníkov boli žiaci základných škôl na dvoch vyučovacích hodinách
náboženskej výchovy).
Pozoruhodná je
aj návštevnosť zo zahraničia, v mesiaci
september to bolo spolu 478 návštevníkov.
Z toho si výstavu “Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná
135. výročiu založenia múzea” prezrelo
50 zahraničných návštevníkov, na podujatí
SDCR sme zaznamenali 49 návštevníkov zo
zahraničia a predmet mesiaca si v septembri
pozrelo spolu 187 zahraničných návštevníkov. DEKD v Gemersko-malohontskom
múzeu hodnotíme výraznou mierou spokojnosti. Prispela k tomu pestrosť programovej
ponuky múzea, čo sa odrazilo v uvedenej
vysokej návštevnosti v čase od 1. do 30.
septembra. Potešujúca bola správa o získaní Výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá
za rok 2016 v kategórii Akvizícia za získanie rozsiahlej zbierky potápačskej techniky
Petra Ferdinandyho z Revúcej, ktorej odovzdávanie sa uskutočnilo 7. septembra 2017
počas otváracie ceremoniálu DEKD.
DEKD sú významným celoeurópskym
podujatím, organizovaným Radou Európy
a Európskou komisiou. Tradične sa konajú
v mesiaci september. Cieľom podujatia je
upriamiť pozornosť verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch a zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve,
prehĺbiť záujem o jeho ochranu a rozvinúť
pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.
PhDr. Elena Lindisová,
kultúrno-výchovná referentka GMM

Bona fide v zahraničí

Z

nej, len znej, ty hudba oslavná a hrej tak srdcia naše, nech
svetom vládne nám....
Úvodná pieseň koncertov miešaného speváckeho zboru Bon fide
na hudbu L.v. Beethovena zaznela aj na vystúpeniach v Opave v
susednom Česku v dňoch 15.-17. septembra, keď zbor oplatil návštevu Pěveckého združení slezských učiteliek u nás v roku 2015.
Opava nás privítala svojím príjemným stredohorským počasím.
Prvý koncert vo Vodárenskej veži sa uskutočnil v komornom prostredí. Odznel program domácich a druhú časť vyplnil náš zbor
rôznorodými skladbami so záverečnou spoločnou skladbou. Súčasťou zájazdu bola aj návšteva zámku v Hradci nad Moravici. Tu pôsobili slávni hudobní skladatelia L.v Beethoven, W.A. Mozart a F.
Liszt. V časti zámku sme boli ubytovaní. Mesto Opava nás zaujalo
čistotou a upravenosťou. Hlavné vystúpenie zboru sa uskutočnilo
v rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Hradci spoločne s
domácimi. Repertoár bol zameraný viac na sakrálne skladby. Nádherný interiér tohto svätostánku a jeho úžasná akustika evokovali k
vrcholným výkonom pod pozorným dohľadom sympatického pána
dekana. Spoločenský večer sa niesol v srdečnom tóne do neskorých hodín, keď súčasťou bola megatorta s hudobnou výzdobou.
Posledným miestom vystúpenia bol obchodný dom BREDA, vybudovaný okolo komína starého pivovaru s jeho zachovaním (apropo,
aj v Rim. Sobote sme mohli mať uchovanú pamiatku na náš cukrovarský komín. Čo na to vy, ktorí ste ho dali zrovnať so zemou?).
Vystúpenie bolo famózne, vďaka pánovi dirigentovi Slovíkovi a
jeho zboru. Nálada spoločne s kupujúcimi bola uvoľnená. A tak sa
skončilo krásne stretnutie s nezabudnuteľnými spomienkami. Vďaka, pán dirigent Slovík a pani dirigentka Doborocká. Veľké poďakovanie chceme vyjadriť pánovi primátorovi J. Šimkovi a poslancom mestského zastupiteľstva za odsúhlasenie finančnej podpory
na uskutočnenie tohto zájazdu. Tak teda, znej, len znej, ty hudba...
Viera Slatinská

Vážený volič,
dňa 4. novembra sa uskutočnia župné voľby. Prosím o Vašu
dôveru, medzi možnými šiestimi kandidátmi voľte aj mňa,

30. Gejza Mede, Ing.
nezávislého kandidáta na poslanca BBSK z Novej Bašty.
Miera nezamestnanosti v okrese je okolo 25%, ďaleko najhoršia na Slovensku. Je to naša historická hanba.
To, čo Vám viem dať v záujme zabezpečenia nápravy, sú
moje skúsenosti a ešte k tomu tri veci – práca, práca, práca.
Ďakujem pekne.
GZ-68/17
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19. - 20.
október
18:00

Geostorm

26. - 27.
október
20:00

Jigsaw (SAW:Legacy)

19. a 21.
október
20:00

matka!			

28. a 29.
október
18:00

Bajkeri		

22.
október
20:00

Čiara			

28. a 29.
október
18:00

Manžel a manželka

Alibi na mieru		

30. október Brazil			
18:00
131 min., MP od 15r., titulky, 3€
filmový klub Dráma/Sci-fi
Veľká Británia

109 min., MP od 12r., titulky, 4€
Akčný/Sci-fi/Thriller
USA
115 min., MP, titulky, vstup: 4€
Dráma/Thriller/Horor
USA
113 min., MP od 15r., vstup: 4€
Krimi/Dráma
Slovensko

26. - 27.
október
18:00

90 min., MP od 12r., titulky, 4€
Komédia
Francúzko

91 min., MP od 15r., titulky, 4€
Horor/Thriller
USA/Kanada
109 min., MP od 12r., titulky, 4€
Komédia
Česko
101 min., vstup: 4€
Komédia

Taliansko

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Vykúpim

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
Prijmem všestranných stavebných pracovníkov na stavby
v Belgicku. Tel.č: 0944 110 341
		
GZ-56/17
•

• Hľadáme

elektrikárov a pomocných elektrikárov. 0905 659 886
				
GZ-65/17

Zubný lekár

21.10.-22.10. od 8:00 do 12:00 hod.
STOMACENTRUM s.r.o., MUDr.
Ján Kret, Športová 14, Rim. Sobota,
tel.: 047/56 33 147

28.10.-29.10. od 8:00 do 12:00 hod.
TK dent s.r.o. – MUDr. Katarína
Tormová, Gorkého 4849/8b, Rim.
Sobota, tel: 0915 361 856

Riaditeľstvo Základnej umeleckej
školy v Rim. Sobote Vás pozýva na
metodický deň klavírneho oddelenia,
ktorý sa uskutoční dňa 26. októbra
2017 (štvrtok) v Základnej umeleckej škole v Rim. Sobote na Salvovej
ul. č.1 (budova HO). Program metodického dňa je zameraný na jazzovú
hudbu.
Program:
9:00 – 9:30 hod.
Prezentácia
9:30-11,30 hod. Prednáška Arpáda
Farkaša, pedagóga zo ZUŠ v Rožňave
11,30 – 13,00 hod. Obed, občerstvenie
13,00 hod. Koncert - účinkuje Arpád
Farkaš jazz kvartet

Účastnícky poplatok: 9 eur na osobu
prosíme uhradiť výlučne poštovou
poukážkou! Kópiu poukážky o zaplatení účastníckeho poplatku prosíme
odoslať do 18. októbra 2017 na adrese: Základná umelecká škola, Salvova
1, Rimavská Sobota, 97901.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté
výdavky na obed v hodnote 2,50 eur,
občerstvenie, honorár a administratívne náklady spojené s organizovaním
kurzu.
V prípade vašej neúčasti nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká!
Cestovné účastníkov hradí vysielajúca organizácia.
Tešíme sa na tvorivé stretnutie s Vami.
S pozdravom Mgr. Marian Lacko

Lekárne: 1.novembra – Lekáreň Jazmín, Železničná 23

Mesto Rimavská Sobota
Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na
• jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
• jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).
Výberové konanie sa uskutoční dňa 7. novembra 2017 o 9:00 hod.
v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu
Rimavská Sobota
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad
Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania
je 30. október 2017 (pondelok) do 12:00 hod.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania, ako
aj kvalifikačné predpoklady na uvedené pozície sú zverejnené na webovej
stránke mesta: www.rimavskasobota.sk
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: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. 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.
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Derby zápas s Lučencom
našim futbalistom nevyšiel
MŠK Rimavská Sobota – MŠK Novohrad Lučenec 1:2 (0:0)
Góly: Ľupták – Višič 2. ŽK: Ľupták, Lovyniuk – Tojagič, Cvetkovič, Hirjak, Višič. Divákov: 750. Rozhodovali: Halfar, Badura,
Súhrada.
Rimavská Sobota: Prošovský – Zvara, Botoš, Morháč, Ľupták –
Kalmár, Vujoševič, Jass, Petrán – Lovyniuk, Uličný (69. Fajčík).
MŠK Novohrad: Tojagič – Cvetkovič, Kovanič, Vilhan (60.
Knieževič), Savič – Hirjak, Havrila, Višič, Kelemen (64. Kamendy) – Kováč (86. Lamocký), Püšpöky (77. Tannhauser).
zápas s
Derby
Lučencom nám

nevyšiel. Takmer
počas celého zápasu sme mali
územnú
povahu,
ale góly strieľali
hostia. Prvý polčas
Lučenčania takmer
nič neukázali, loptu mali na kopačkách naši chlapci. V 15. minúte poslal Ľupták krásnu strelu, lopta
opečiatkovala iba brvno lučeneckej svätyne. Naši chlapci neboli
dostatočne dôrazní v pokutovom území a zo závarov v šestnástke
hostí sme nič nevyťažili. Novohradčania pohrozili v prvom dejstve iba raz. V 27. min. mal príležitosť Kováč, no loptu spred bránkovej čiary odvrátil obranca Zvara. Nepríjemnú strelu domáceho
Botoša zneškodnil v 34. min. gólman hostí Tojagič.
Po zmene strán sa mohol v 58. min. zapísať do streleckej listiny
Jass, ktorý však v dobrej pozícii minul priestor lučeneckej brány. Hostia udreli z čista-jasna v 61. min, keď po rohovom kope
skóroval Visič. O odpoveď sa pokúsil Ľupták, no nebol úspešný.
Vyloženú šancu na zvýšenie vedenia Novohradčanov mal v 63.
min. po brejkovej akcii Kelemen, lenže nezvládol koncovku. Pokus Kamendyho kryl v 71. min. brankár Prošovský. Na 0:2 upravil
v 75. min. po rohu znovu Višič. Rimavská Sobota sa ešte snažila
zdramatizovať duel. Najlepší strelec súťaže Vujoševič však zakončoval v 85. min. nad bránu. V nadstavenom čase síce dosiahol
kontaktný zásah Ľupták, ale viac času na korigovanie výsledku už
neostalo. Diváci od nášho mužstva čakali viac, najmä viac bojovnosti a dôrazu po prvom inkasovanom góle. Naši futbalisti v šestnástke ne pochopitelne ani nevyskočili na centrované lopty, odrazené lopty získali vždy hráči súpera. Právo tieto momenty rozhodli
o výsledku zápasu. Veríme však, že táto prehra neodradí našich
fanúšikov a na nasledujúce domáce zápasy prídu ešte vo väčšom
počte a budú ešte hlasitejšie povzbudzovať našich futbalistov.

Ostatné výsledky MŠK Rimavská Sobota
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Štatistika domácich
víťazstiev s Breznom pokračuje
30. septembra sa muži HKM
V sobotu
predstavili v druhom domácom zápase

sezóny, kedy privítali svojho odvekého súpera z Brezna. Vzájomné zápasy sú vždy napínavé a divákmi obľúbené. So súperom vedieme zaujímavú štatistiku. Na domácom ľade
sme s ním neprehrali ani jeden zápas. Do sobotňajšieho zápasu sme nastúpili s ambíciou
pokračovať v štatistike. Naše rady sa opäť
doplnili a posilnil nás Michal Kulíšek, ktorý
hájil naše farby aj minulú sezónu. Do zápasu
lepšie vstúpili hostia, ktorí už po 90 sekundách viedli. Puk do brány tečoval Štubňa. Domáci sa nenechali zahanbiť a už o dve minúty
vyrovnali zásahom Dmitrieva. Následne zvýšil na 2:1 Denis Moroz, ktorý mieril ponad
betóny brankára. Tesne pred koncom tretiny
mali domáci výhodu o dvoch hráčov, no nepodarilo sa im ju využiť. V druhej tretine využili hostia presilovku a poslali opäť zápas do
vyrovnaného stavu. Už o pár sekúnd vymietol
pavučinu v bráne hostí Buda, po samostatnej
akcii z obranného pásma. O minútu pretlačil
puk do brány Šagát a o dve minúty opäť. Pri
dvoch góloch zaznamenal asistenciu brankár
domácich Križan, ktorý bol v zápase veľkou
oporou a vychytal množstvo šancí. O pár minút využil ďalšiu presilovku hostí Guttmann a
znížil na 5:3. V polovici tretej tretiny spôsobil
stres všetkým domácim Šmálik, ktorý znížil
na rozdiel jedného gólu. V závere ešte vzniklo
na ľade pár roztržiek, čo spôsobilo, že Rytieri z Brezna hrali často oslabení a prišli tak o
možnosť poslať zápas do predĺženia. Domáci
si, naopak, udržali náskok a stali sa víťazmi
gemersko-horehronského derby a dokonca
neporušili ani tradíciu domácich víťazstiev.
Veríme, že túto štatistiku povedieme ešte pár
rokov a nedovolíme, aby si Brezno odnieslo z
nášho teritória nijaké body. Od úvodu sa hralo
opatrnejšie, no s pribúdajúcimi gólmi sa začalo priostrovať a v závere to už priam iskrilo.
Celý zápas bol však vyrovnaný a právo na ví-

ťazstvo mali oba tímy. Počas zápasu sme obnovili našu tradičnú súťaž v streľbe na bránu.
V prvom kole však nikto neuspel. Dúfame, že
sa to podarí už na najbližšom domácom zápase, kedy určite budeme opäť súťažiť. Už
o týždeň vycestujú muži HKM na ľad úradujúceho favorita tabuľky HK Bardejov, kde sa
opäť pokúsia ukradnúť nejaké body. Aj keď
to bude ťažké, nakoľko Bardejov ešte ani raz
nezaváhal a oproti minulej sezóne zvýšil svoju formu o niekoľko latiek.

HKM Rimavská Sobota – HK
Brezno 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)
Góly HKM: Artem Dmitriev (Michal Kulíšek, Kirill Domaev), Denis Moroz (Kirill
Domaev, Artem Dmitriev), Slavomír Buda
(Karol Križan), Michal Šagát (Peter Filipiak,
Karol Križan), Michal Šagát (Peter Filipiak,
Ján Slovák)
Strely: 32:42
Trestné minúty: 10:24
Rozhodovali: Martin Mihaľov – Martin Staššák, Bc. Michal Vall
Diváci: 282
Ostatné výsledky:
HK BARDEJOV - HKM RIMAVSKÁ
SOBOTA 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)   
Góly HKM: Peter Filipiak, Patrik Fekiač 2,
Slavomír Buda, Ivan Zorvan, Kirill Domaev
HKM RIMAVSKÁ SOBOTA - HC REBELLION GELNICA 8:0 (3:0, 0:0, 5:0)
Góly HKM: Jakub Škantár, Slavomír Buda,
Patrik Fekiač, Peter Filipiak 2, Ivan Zorvan,
Michal Šagát, Ján Slovák
Hokejistom patrí v tabuške po zápase s Gelnicou druhé miesto.
Marek Hanzel

FALCON zvládol
náročný víkend na jednotku

11. kolo

TJ Tatran Krásno nad Kysucou –
MŠK Rimavská Sobota 2:3 (1:2)
Góly MŠK RS: Vujošević - 3
Zostava MŠK RS: Prošovský - Botoš - Morháč - Ľupták – Uličný – Kalmár - Fajčík - Vujošević - Petrán - Lovyniuk – Vargic

Tabuľka po 11. kole:

Dohrávka 7. kola
FK Baník Kalinovo - MŠK R. Sobota 2:1 (1:1)
Gól MŠK: Petrán
Zostava MŠK RS: Prošovský - Zvara - Botoš - Morháč - Ľupták
- Kalmár - Fajčík - Vujošević - Petrán - Lovyniuk – Vargic
Rimavskosobotskí futbalisti sa najbližšie stretnú
21. októbra v domácom
zápase proti mužstvu
MFK Žarnovica. Zápas
sa začína o 14:00 hod.
Všetkých srdečne pozývame, príďte podporiť
domácich hráčov.

29. októbra o 14:00 hod. odohrajú hráči MŠK RS zápas 13. kola
na ihrisku FTC Fiľakovo.
MŠK, foto: gesce

Taekwondo klub RS prežil 23-24.
F alcon
septembra náročný víkend. Náročný ví-

kend začal TAEKWONDO turnajom v Snine
pod názvom BLACK TIGER CUP 2017, ktorý
bol zároveň aj piatym kolom Slovenskej ligy
v TAEKWONDO WTF a skončil 2. kolom
CHANBARI v Rimavskej Sobote.
Umiestnenia Falcoňákov:
Pupils 1: Zlatá medaila: Oliver Bitala, Strieborná medaila: Kristína Iždinská, Martin Láni,
Vorlíček Paľko
Pupils 2: Zlatá medaila: Kristián Horváth,
Strieborná medaila: Milan Láni, Vorlíček Denis

Younger: Zlatá medaila: Damien Frgolec,
Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik, Sarah Sarvašová,
Strieborná medaila: Matúš Ďurica, Bronzová
medaila: Kornélia Czeneová, Iždinská Viktória
Cadets: Zlatá medaila: Veronika Spodniaková, Strieborná medaila: Denis Kozlok,
Bronzová medaila: Miroslav Frgole,
Juniors: Zlatá medaila: Lucia Laššáková,
Strieborná medaila: Tereza Ďuricová, Karolína
Mravcová,
Seniors: Zlatá medaila: Jaroslav Dóbi
Ing. Róbert Kuvik

www.rimavskasobota.sk
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Igor Kašper - nezávislý kandidát na predsedu BBSK
Nevzdám sa,
pôjdem do konca

Igor Kašper
Chcem, aby Marián Kotleba skončil.
Podľa mňa škodí nášmu kraju, nerozvíja ho a zavádza. Chcem však,
aby skončil demokraticky a nie po
dohode politikov a marketérov. Je
mi jasné, že v dnešnom svete rozhoduje sila peňazí a lobingu, ale ja
som na to chcel ísť inak. Poctivo,
z očí do očí a krok po kroku. Moja
kampaň nie je postavená na veľkých
peniazoch.

Verím tomu, že Kotlebu porazí
najsilnejší protikandidát a kto ním
je úkážu až voľby, nie prieskumy,
ktoré sa často mýlia. A to hovorím
aj napriek tomu, že som si dal urobiť vlastný, kde to nevyšlo vôbec
zle. Viac ako na prieskumy som sa
sústredil na stretávanie sa s ľuďmi.
A o tých šikovných nemáme núdzu.
Takým je napríklad aj starosta obce
Gemer, ktorý v dedine vyriešil nezamestnanosť. Vytvoril obecný podnik, zamestnal ľudí, vrátane Rómov.
Už niekoľko rokov tak ľudia nemajú
núdzu o prácu, pokojne spolunažívajú a obec prosperuje. Takých príkladov je v kraji samozrejme oveľa
viac.
Ako jediný z kandidátov som prešiel všetky mestá a obce v kraji.
Dokonca som presvedčený, že to
neurobil doteraz žiadny politik. Ako
jediný, som postavil program na základe reálnych potrieb ľudí. Stvorili
ste ho možno aj vy. Nesľubujem pečené holuby, ale dva kroky sa vpred
posunieme určite. Program je postavený na reálnej pomoci, najmä
pre menšie mestá a obce. Som presvedčený, že po jeho naplnení, viac
vyrovnáme regionálne rozdiely.

Mrzí ma, že v tejto kampani, kde ide
o „vyšší princíp“, sa akosi zabudlo
na to podstatné. Rovnosť šancí. Tá
zmizla niekde do kúta. Sme svedkami toho, ako mnohé médiá tlačia
jedného kandidáta do županského
kresla. Má politické krytie, mediálne krytie, dostatok financií. Povedzme si to na príklade prieskumov.
Do dnešného dňa nebol urobený
ani jeden nezávislý prieskum verejnej mienky. Všetky boli na objednávku niekoho z kandidátov. Vo
väčšine prípadov toho istého. Tie sú
takmer okamžite zverejňované v tlačených médiách, ale aj v televíziách.
Moja kampaň nie je postavená na
tom, že budem vyhrávať v priesku-
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In memoriam Július Nôta
Obecný

úrad v Rimavských Janovciach
organizoval dňa 15. septembra VI. ročník
futbalového turnaja In memoriam Július
Nôta. Hostia, športovci a prítomní si pred
turnajom uctili pamiatku zosnulého Júliusa Nôtu zapálením sviečok k pomníku na
mieste tragédie a na jeho hrobe v cintoríne.
Turnaj otvoril Stanislav Krahulec, starosta
obce. Vo svojom príhovore pripomenul, že
známy futbalista, brankár a tréner zahynul
dňa 20.02.2009 rukou neznámeho páchateľa. Július Nôta pôsobil v prvoligových
mužstvách v Rimavskej Sobote, v Maďarskom Diósgyőri a vo Vasasi Budapešt. Po
ukončení aktívnej športovej činnosti pôsobil
ako tréner brankárov v Rimavskej Sobote.
Zároveň pôsobil aj v Rimavských Janovciach a v Jesenskom ako hrajúci tréner. Jeho
práca tréner bola ocenená aj tým, že sa stal
trénerom brankárov v rámci SFZ a tu svoje
skúsenosti odovzdával pri mládežníckych
reprezentáciách Slovenska. Bol kamarátom,
na ktorého sa vždy spomína s radosťou. Pred
šiestimi rokmi sa rozhodlo vedenie obce a
futbalového klubu, že každý rok si uctia jeho
pamiatku, tým čo mal Julo najviac rád, futbalom. Futbalového turnaja sa zúčastnili ctení hostia : JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota, Nagy Sándor, starosta
partnerskej Obce Recsk, Bc. Vojtech Menyhárt, starosta Obce Pavlovce, Ivan Očenáš,
starosta Obce Belín, Dezider Balajthy a Ján

Forgon, zástupcovia OBFZ Rimavská Sobota, Mgr. Miroslav Bitala, konateľ MŠK a
pán Zdenko Laudár. Akcie sa zúčastnili aj
najbližší príbuzní Júliusa Nôtu.

Futbalového turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev, ktoré sa umiestnili nasledovne:
1. Matyas
2. Rimatex
3. Recsk (Maďarsko)
4. Rimavské Janovce
5. Keram Lučenec
6. Polícia Rimavská Sobota
Najlepším strelcom turnaja bol Erik Ľupták.
Najlepším brankárom bol organizátormi vyhodnotený Ján Čilík.
Ceny víťazom odovzdal Stanislav Krahulec,
starosta Obce Rimavské Janovce, Roman
Uhrin, poslanec obecného zastupiteľstva
a Július Nôta, st. syn zosnulého.
Foto a text: Stanislav Krahulec

moch. Viem, akú silu mám v regiónoch. Stoja za mnou tisíce ľudí.
Nielen primátori a starostovia, ale
najmä obyčajní ľudia. Tí sú najdôležitejší.
Ešte raz zopakujem to, čo som už
raz napísal. Kotlebu a jeho zmýšľanie neporazíme nasilu, umelo, ale
inteligenciou. Väčšina ľudí ho nevolí preto, že by im bol sympatický,
ale preto, že na nich ostatní politici
kašlú. Cítia sa sklamaní a oklamaní.
Toľkokrát im niekto niečo sľúbil,
že už sú z toho právom nahnevaní.
A vy si myslíte, že sa stačí spojiť
proti Kotlebovi a potom bude všetko
v poriadku? Nie, nebude.
www.igorkasper.sk

Dve medaily z Maďarska
pre našich cyklistov
Tak ako vlani, aj tento rok sa za-

čiatkom septembra konal 21. ročník
cyklistických pretekov v réžií Triatlon Klubu Salgótarján s názvom Salgó kupa. Bola to časovka do vrchu,
merala 3,8 km. Vrch mal 190-metrové prevýšenie po kvalitnej asfaltovej ceste. Pretekári absolvovali trasu
medzi Somoskőújfalu-Salgóbánya
v závislosti od kategórii raz alebo
dvakrát.
9. septembra prilákalo krásne jesenné počasie do malej prihraničnej obci Somoskőújfalu elitu
maďarských jazdcov horskej a cestnej cyklistiky.
Rimavskosobotským cyklistom zo Slovenského cykloklubu
Rimava (pravidelným sponzorom je mesto Rimavská Sobota)
sa na pretekoch podarilo získať skvelé umiestnenia. Domov si
doniesli dva cenné kovy, zlato a bronz.
Člen cykloklubu SCK-R Tibor Čuvaj získal vo svojej kategórii tretie miesto, kým Štefan Maksi zlatú medailu. V kvalitnej
konkurencii tak naši gemerskí reprezentanti dosiahli pozoruhodné výsledky. Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že zo Slovenska sme sa pretekov zúčastnili ako jediný tím a na presun
do Maďarska a späť sme použili svoje dvojkolesové stroje.
Časovka sa konala v rámci Dni obce Somoskőújfalu. Organizátori po pretekoch pripravili pre zúčastnených bohatý sprievodný a kultúrny program - súťaž vo varení guláša a občerstvenie. Veríme, že aj v nasledujúcich ročníkoch zabojujeme o
ďalšie zaujímavé úspechy.
Štefan Maksi, predseda SCK Rimava

