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uplynulých dní
Ustanovujúce

Mikuláš zavítal do mesta

popoludnie 5. decembra patrilo v
Utorkové
Rimavskej Sobote všetkým deťom. Prišiel

za nimi totiž Mikuláš. Do mesta zavítal na koči
a priviezol so sebou aj anjela a dvoch čertíkov.
Na Hlavné námestie ho prišlo čakať množstvo
detí a rodičov, ktorí zaplnili priestor pred tribúnou. Pre deti boli pripravené rôzne hry, pesničky a samozrejme nechýbali ani sladkosti.
V programe vystúpili deti záujmových útvarov
CVČ Relax - DFS Lieskovček, Tanečný klub

LaCrayons, mažoretky Estrella a Music Club.
Najšikovnejšie deti, ktoré si chytili od čerta a
anjela snehovú guľu, odmenil Mikuláš sladkosťami. Neskôr Mikuláš spoločne s primátorom mesta Jozefom Šimkom rozsvietili na
Hlavnom námestí vianočný stromček.
Tradičné a obľúbené podujatie pripravilo
Centrum voľného času Relax v spolupráci s
Mestom Rimavská Sobota a tunajším mestským kultúrnym strediskom.
amb
neopakovateľnej predKvianočnej
atmosfére

patria už tradične aj vianočné trhy na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.
Ani tento rok nechýbali
stánky s medovníčkami,
vianočným tovarom či tradičnými dobrotami z regiónu. Vianočné trhy sú ideálnym miestom na stretnutia
s blízkymi ľuďmi i priateľmi.
amb

Najbližšie číslo novín vyjde 24. januára 2018

župné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo v priestoroch bývalého
Župného domu v Rimavskej Sobote a na ktorom
novozvolený župan ako
i poslanci zložili predpísaný sľub, malo prekvapujúci
úvod. Nemyslím tým na naaranžovanú roztržku medzi ochrankou bývalého župana a istou
miestnou televíziou za výdatnej podpory viacnásobného exministra, ktorý bol na mieste činu
tiež len čírou náhodou, ale mám na mysli uvítací príhovor rimavskosobotského primátora.
Do posledného miesta zaplnená sála historickej budovy bola svedkom jeho nečakaného
vyznania približne nasledovného znenia: „pán
novozvolený župan, vy ste počas volieb povedali, že ste nevolili premiéra Roberta Fica, no
ani ja som vás nevolil. Ale keď budete pracovať v prospech nášho kraja, okresu a mesta,
budem vás podporovať. V opačnom prípade
budem vašou silnou opozíciou !“
Dole klobúk pred otvorenosťou a úprimnosťou
primátora.
Presne v ten istý deň, keď Vladimír Putin oznámil, že opätovne kandiduje na funkciu prezidenta Ruska, považoval za potrebné aj istý rimavskosobotský podnikateľ, aby mestu a svetu
/Urbi et orbi/ oznámil radostnú správu, že má
záujem o primátorské kreslo. Nič nové a už
vôbec nie prekvapujúce. Nasvedčovali tomu
jeho priame i nepriame útoky na súčasného
primátora, na vedenie mesta a najnovšie už aj
na poslanecký zbor, ktorý si dovolil schváliť
mestom predložený rozpočet a nestotožnil sa
jeho ideou budovania ďalšieho priemyselného
parku.
Ale skôr než ma stihne predseda niektorej
politickej strany opäť obviniť z toho, že nevhodne politizujem, musím povedať, že takto
je to dobre. Idú predsa najkrajšie sviatky roka a
samozvaný nádejný kandidát aspoň už nemusí
Vianoce oslavovať v anonymite. Rozdávanie
drobných darčekov bude môcť prenechať
Ježiškovi a nemusí tajiť, že to, čo detičkám
v škôlkach ponúka, dôchodcom v domovoch
či občanom v mestských častiach sľubuje,
o balamútení ľudí s kapustnicou ani nehovoriac, nie je ani tak o jeho dobrosrdečnosti, ale
vlastne všetko je to len súčasťou už dlhšie trvajúcej volebnej kampane...
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www.rimavskasobota.sk

Vianočný príhovor primátora mesta

Spoločne za rozvoj nášho mesta

Vážení spoluobčania,

žijeme uprostred vrcholiacich
príprav na najkrajšie sviatky roka,
Vianoce. Ešte nakupujeme, zháňame darčeky a potraviny, aby
sme ulahodili našim najbližším a
najmilším, aby sme mali dostatok
všetkého pre plnohodnotné prežitie
sviatkov. Ešte jeden- dva dni menších či väčších starostí a zažijeme
Štedrý deň, sviatok narodenia Ježiša Krista, sviatok s magickým nábojom – keď sa snúby prítomnosť
s minulosťou – sviatok kresťanov
celého sveta.
Deti veria v Ježiška, očakávajú
od neho darčeky a my dospelí ich
výchovou vedieme k tomu, že darčeky majú byť zaslúžené za dobré
vysvedčenie, detské správanie,
detské skutky a pomoc starším ľuďom, kamarátom. My dospelí sme
tiež radi obdarúvaní, ale niektorí z
nás sú radšej, keď môžu darovať. Ja
patrím do druhej skupiny a som v
dvojjedinom postavení, keď z pozície rodiča a starého rodiča mám
túto milú povinnosť voči svojim
potomkom a z postavenia primátora voči 23-tisíc obyvateľom nášho
mesta a pričlenených obcí.
Pre všetkých občanov – deti i
dospelých – sme v spolupráci s
orgánmi mesta, občianskymi združeniami, kultúrnymi ustanovizňami a školami pripravili množstvo
hodnotných podujatí, ktoré začali
zapálením prvej adventnej sviečky
na Hlavnom námestí. Medzitým sa
uskutočnia koncerty vážnej hudby,
galaprogramy domácich súborov,
benefičný koncert, vianočná burza,
privítanie Mikuláša, vianočné trhy
a množstvo sprievodných podujatí.
Pripravili sme najmä kultúrne akcie, ktoré majú prispieť k rozvíjaniu
duchovného života, k rovnovážnemu stavu jednotlivcov v súčasnom
konzumnom spôsobe života.
Po oslavách a sviatkoch nastanú znova všedné dni, dni práce a
učenia, ktoré nás posúvajú vpred.
Začiatkom roka si znovu vytýčime úlohy, ktorými budeme chcieť
dôstojne uzavrieť súčasný volebný
cyklus. Ešte predtým mi dovoľte,

aby som aspoň stručne pripomenul
naše tohoročné mestské snaženie.
Teší ma, že sme spoločnými silami
zdynamizovali rozvoj technickej,
rekreačnej, sociálnej a kultúrnej
infraštruktúry v našom meste. Myslím tu najmä na skvalitnenie existujúcich a výstavbu nových ciest,
chodníkov, parkovísk, generálnu
rekonštrukciu Mestskej záhrady s
množstvom nových atraktívnych
prvkov na zábavu, šport, oddych a
rekreáciu. Dostavbou a rozvíjaním
Kurinca posúvame náš aquapark
do nadregionálnej polohy, kde na
budúci rok pripravujeme tobogan
s dopadovým bazénom a započne
sa výstavba veľkého bazéna s vlnobitím. Opravili a skvalitnili sme
športoviská, obohatili alej národovedcov o ďalšie významné osobnosti, zrekonštruovali sme námestie
M. Tompu, v rámci úsporného energetického programu sme zateplili
školy i budovy mestského úradu.
Podrobný rozpočet poskytneme naším občanom v rámci zhodnotenia
celého volebného obdobia. V nastavajúcom období chceme nadviazať na tohtoročné úspechy, chceme
rozvíjať a skrášľovať všetko mestské, čo súvisí s vytváraním lepších
podmienok na kvalitnejší život v
našom meste a pričlenených mestských častí.
Áno, vytvárame prvotné podmienky na kvalitnejší život pre
všetky generácie. Postupujeme
jednak podľa volebného programu, podľa koncepcie rozvoja s rešpektovaním podmienok územného
plánu mesta. Konáme v súlade so
zákonom o obecnom zriadení a rešpektujeme aktuálne pripomienky
našich poslancov i občanov. Naša
snaha, naše možnosti a naše zákonné kompetencie nestačia na to,
aby sme komplexne pozdvihli náš
marginalizovaný región. Tu musia
nastúpiť kompetentné ústredné orgány, inač sa z nepriaznivého začarovaného kruhu nepohneme.
Keďže Vianoce sú celosvetovým
sviatkom, dotýkajú sa niekoľko miliárd ľudí v najvyspelejších i menej
rozvinutých krajinách. Kresťanský
svet je veľmi diferencovaný, prevládajú v ňom obrovské majetkové rozdiely, rozdielna ideológia,
mnohé nevraživosti a vyskytujú sa
dokonca aj vojny. Nebolo by preto správne hovoriť na túto tému
len oslavným jazykom. Vo svete
prevláda všeobecné protirečenie.
Posledné prieskumy renomovaných svetových agentúr ako jeden
z najdôležitejších problémov súčasnosti uvádzajú sociálnu nerovnosť.
Pritom ešte nedávno vládol jasný
neoliberálny názor, že nerovností
sa netreba báť, naopak, ak sa darí
vrchným percentám, bohatstvo pretečie aj k chudobnejším. Nerovnosti

chceli svetoví hráči riešiť globalizáciou. Ako vidíme, neúspešne. Zažívame to aj u nás, keď globalizácia
výroby a obchodu sa nezmenšuje,
ale zväčšuje globálne problémy
ľudstva /ekonómia, ekológia, bohatstvo-chudoba, zdravotný stav
obyvateľstva, úbytok poľnohospodárskej pôdy, imigrácia, atď/. Inač
to ani nemôže dopadnúť, keďže
pravidlá globalizácie vytvárajú bohatí pre bohatých. Nožnice sa roztvárajú, chudobných je čoraz viac
a bohatých menej, ale vo svojich
rukách koncentrujú obrovskú moc.
Jeden príklad za všetky: podľa výročnej správy OSN má chudobnejšia polovica ľudstva menej než 3%
peňazí do domácností! Nerovnosť
je produktom trhového hospodárstva, politiky vládnej moci a odrazom miery tolerancie spoločnosti.
Preto je miera nerovnosti iná v Európe a iná v Afrike.
Ako je to u nás? Za posledné
štvrťstoročie sme aj v našej spoločnosti prešli kľukatou cestou od
autoritárstva a fiktívnej rovnosti k
demokracii, ale skutočnej nerovnosti. Platí to o jednotlivcoch i celých regiónoch. Všetky ponovembrové vlády sľubovali všeobecný
ekonomický rozvoj, slobodu a demokraciu. Čo z týchto sľubov ostalo? Snáď sloboda a demokracia, i
keď aj tieto sociologické kategórie
sú podmienené stavom bankového
konta. Podobné je to aj s právnym
štátom, možnosťou vzdelávania,
vymožiteľnosťou spravodlivosti,
atď. Pre príklady netreba chodiť
ďaleko, u nás to zažívame dennodenne.
Vládna strana Smer-SD nám sľubuje krajšie zajtrajšky už 10 rokov,
pričom neplní ani vlastné uznesenia
už z troch výjazdových zasadnutí
v našom okrese. U nás sa skutočná
nezamestnanosť neznižuje, možno
v prekrútených štatistikách áno.
Takisto zásluhou vlády nevznikajú
nové pracovné miesta. Výsledkom
takejto politiky je, že u nás rastie
chudoba, rapídne sa zhoršuje demografické zloženie obyvateľstva.
Naše problémy chce vláda riešiť
sociálnymi podnikmi, ktoré už v
minulosti skrachovali. Do vyspelejších regiónov sprostredkúva
lukratívne firmy. Tak napríklad
11. decembra podpredseda vlády
P. Pellegríni na tlačovej konferencii
zahlásil, že vláda sprostredkúva dve
veľké firmy priamo do Bratislavy,
z médií sa tiež v týchto dňoch dozvedáme, že sa uvažuje o výstavbe
ďalšej automobilky pri Piešťanoch,
tých príkladov je bohužiaľ omnoho
viac. Je to smutné a z nášho hľadiska poburujúce zároveň.
Ťažko je hovoriť o týchto skutočnostiach v tomto predvianočnom

období, ale ak hľadáme východiská
z našej neutešenej situácie, nemôžeme mlčať a zametať problémy pod
koberec. Dnes, najmä z nášho hľadiska, už nebudú postačovať propagandistické výjazdové zasadnutia,
ktoré naše problémy neriešia. Už
sme sa nabažili teátrom, príchodu
vlády na miliónových limuzínach,
ich vítanie, krátkych kultúrnych
programov a dopredu ohlásených
tlačoviek u spriaznených médií. Na
tlačovke po vlaňajšom výjazdovom
zasadnutí vlády premiér vyhlásil, že
do okresu napumpujú milióny eur a
majú ambície vytvoriť 2-tisíc pracovných miest!? Kde sú sľubované
peniaze a kde sa vytvárajú pracovné
miesta? Kde sú systémové riešenia?
Kde je vyrovnávanie regionálnych
rozdielov a ako sa napĺňa program
Vlády SR v tomto smere? Ja verím,
že naši občania už vedia rozoznať
nereálne sľuby od skutočných a
konkrétnych krokov a od skutočne
odvedenej práce. My sa spoliehame
na seba a v zmysle súvisiacich zákonných možností i potrieb rozvíjame naše mesto.
Vážení spoluobčania, náš starý
dobrý rok 2017 z pohľadu svojej
funkcie a z pohľadu nami vykonanej práce hodnotím pozitívne. Vďaka Vám občanom, ktorí ste nám na
verejných schôdzach mestských
častí, pri osobných stretnutiach,
písomne i telefonicky radili, sme
dosiahli veľa. Mnohí ste priložili
ruku k dielu i fyzicky a podobne pozitívne sa postavili k rozvoju nášho
mesta aj ďalší občania.
Ďakujem poslancom MsZ za
podporu hlavných rozvojových
programov mesta i za bezproblémové schválenie budúcoročného
mestského rozpočtu. Ďakujem aj
pracovníkom MsÚ a zariadení
mesta, dodávateľským firmám,
Technickým službám, kultúrnym
ustanovizniam, športovcom, klubu
dôchodcov za odvedenú prácu a
úspešnú reprezentáciu nášho mesta. Naša spolupráca bola plodná,
pozitívna, čoho dôkazom je, že sme
spoločne vygenerovali mnoho dobrých nápadov, ktoré sme postupne
realizovali.
Pri želaní požehnaných Vianoc
ešte raz ďakujem všetkým, ktorí pomáhali rozvíjať a skrášľovať
naše krásne, sedem a polstoročné
historické mesto i jeho mestské časti. Želaním šťastného Nového roku
2018 Vás ako primátor, občan a lokálpatriot pozývam do práce parafrázovaným legendárnym výrokom
J.F. Kennedyho: Nepýtaj sa, že čo
urobí pre teba mesto, ale pýtaj sa,
čo môžeš urobiť ty pre svoje mesto.
JUDr. Jozef Šimko

primátor mesta Rimavská Sobota

Gemerské zvesti
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Vianočný rozhovor s prednostom Mestského úradu v Rimavskej Sobote

Dokázali sme, že mesto môže napredovať

Gemerské
Redakcia
ti a Gömöri Hírlap

zvesplánuje
v novom roku 2018 pravidelne
uverejňovať
rozhovory
s predstaviteľmi spoločenského,
kultúrneho i športového života nášho mesta. Ako prvého sme oslovili
prednostu mestského úradu a zároveň predsedu našej redakčnej rady
JUDr. Štefana Szántóa.
Pán prednosta, vstupujete do
ôsmeho roku Vášho funkčného obdobia. Ste zrejme jedným
z najdlhšie pôsobiacich prednostov mestského úradu od nežnej
revolúcie. Ako sa pozeráte na
uplynulé obdobie ?
Keď sme spolu s novým primátorom Jozefom Šimkom nastúpili
v decembri 2010 na mestský úrad,
sám som nemyslel, že vydržím
v tejto pozícii toľko rokov. Poznám
totiž dobre Jozefa Šimka, veď sme
predtým už spolupracovali niekoľko rokov pri vydávaní týždenníka
Gemerské zvesti- Soboťan a bol
mi dobre známy jeho pracovný štýl
i nasadenie. On chce mať úlohy
splnené nie zajtra či pozajtra, ale
hneď, okamžite, obrazne povedané
najradšej už včera. Prezradím Vám
jednu pikošku. Keď sme v novembri 2010 úspešne zvládli komunálne
voľby a Jozef Šimko sa stal primátorom mesta, naša prvá cesta viedla do rekreačnej oblasti Kurinec
– Zelená voda. Bola to katastrofa.
Rekreačný areál už roky zatvorený, bazén nefunkčný, prevádzková
budova pri bazéne v dezolátnom
stave, zariadenie rozmrznuté a zničené, stromy v areáli zanedbané.
Napriek tomu, že už niekoľko rokov bola k dispozícii geotermálna
voda, kúpalisko predchádzajúce
vedenie roky neprevádzkovalo.
Hoci sme v novembri 2010 nemali
žiadne oprávnenie, pretože sme do
funkcií nastúpili až v závere decembra, ihneď sme zavolali bývalého
pracovníka Technických služieb
mesta Ladislava Németha, ktorý
sa potom nakrátko stal aj riaditeľom TSM a požiadali ho, aby začal
okamžite organizovať práce na kúpalisku. Primátor svojim vlastným
autobusom vozil cez zimu a na jar
aktivačných pracovníkov na Kurinec a o šesť mesiacov sme kúpalisko s teplou geotermálnou vodou na
radosť občanov mesta otvárali...
V akom stave ste našli samotný úrad a aké boli Vaše prvé
poznatky?
O veľmi nepriaznivej ekonomickej
situácii, keď sme prvé výplaty re-

alizovali len s ťažkosťami, už toho
povedal pán primátor pri rôznych
príležitostiach dosť. Skôr by som
sa vyjadril k personálnemu zloženiu úradu. Vedeli sme o tom, že na
mestskom úrade pracuje veľa šikovných ľudí, ktorí si svoju prácu robia
čestne a svedomite. A v tom som sa
nesklamal. Napriek tomu sme boli
nútení uskutočniť niekoľko zmien
a približne 15 ľudí aj prepustiť.
Čas ukázal, že to bolo správne riešenie a tí čo zostali, spolu s novými ľuďmi, zvládli hektické tempo,
ktoré primátor nasadil, myslím si
k všeobecnej spokojnosti. Pričom
treba dodať, že finančné ohodnotenie pracovníkov mestského úradu
nie je až také ružové, ako si mnohí
myslia, čoho dôkazom je, že sa nám
do výberového konania na obsadenie funkcie vedúcich odborov či
oddelení ľudia veľmi ani netlačia.
Súčasné zloženie vedúcich odborov a oddelení sa ukazuje už ako
ustálené.
Všetci súčasní vedúci odborov
sú podľa mňa ľudia na správnom
mieste. K skúsenej a odborne zdatnej Eve Murárikovej /odbor rozvoja
mesta/ vhodne zapadli do koncepcie
riadenia mesta aj Zuzka Zsírosová /
vnútro/, Angela Kecskeméthyová/
kultúra a sociálne veci/ či Miroslav
Bielak/ ekonomika/. No a školstvo
má na starosti viceprimátor Ladislav Rigó, bývalý stredoškolský
učiteľ. Tu treba poznamenať, že je
to síce stále len dočasné riešenie,
ale pán viceprimátor vykonáva
túto funkciu bez nároku na mzdu,
čím ušetrí mestu ročne niekoľko
tisíc eur, podobne ako som ušetril
ja, keď som päť rokov vykonával
funkciu konateľa MŠK tiež bezplatne.
Keď hovoríme o Mestskom športovom klube, ktorého ste boli
v minulosti hráčom, trénerom
i prezidentom, nechýba vám čin-

nosť vo futbale ?
Celý život som pracoval vo futbale. Po skončení aktívnej hráčskej
kariéry najprv ako tréner. Doviedol
som najprv dorast Rimavskej Soboty do II. ligy, potom som viedol
mužstvo dospelých v 50. zápasoch
v II. národnej lige a neskôr som trénoval aj Fiľakovo, Bátku, Tornaľu
či Jesenské v krajských súťažiach.
No najkrajšie, ale aj najťažšie obdobie som prežil ako prezident FC
Tauris. Za výdatnej pomoci spoločnosti Tauris na čele s Ladislavom
Sedmákom sme postúpili z tretej až
do prvej ligy a zahrali sme si aj v
európskom pohári, kde sme v druhom kole narazili na slávnu Sampdoriu Janov. Niekoľkotisícové návštevy na našom štadióne boli samozrejmosťou. Ale to už bolo dávno,
pred viac ako dvadsiatimi rokmi.
Aktívny futbal mi chýba, ale po
nástupe do funkcie prednostu som
s trénerstvom musel skončiť, lebo
sa to nedalo s mojou prácou spojiť.
Preto som aj ukončil svoje trénerské pôsobenie v Jesenskom, kde
som sa cítil dobre a myslím si, že
sme dosiahli aj spoločné úspechy.
Sme na prahu nového roka 2018,
v ktorom sa budú konať opäť komunálne voľby. Čo myslíte, ako
to bude po týchto voľbách ?
Súčasné vedenie mesta na čele s
primátorom dokázalo, že aj v ne-

ľahkých podmienkach - vďaka
nezáujmu vládnych miest o tento
región – môže mesto napredovať.
Strašne veľa sa urobilo, aby občania mohli žiť vo svojom meste
v lepšom, kultúrnejšom prostredí.
V úvode článku som spomenul ako
bol zanedbaný Kurinec, ale žiaľ, v
podobnom duchu sa dalo hovoriť aj
o rozbitých cestách či chodníkoch,
o amfiteátri, plážovom kúpalisku, či
mestskej záhrade. Chceli sme, aby
sa tam všade vrátil život a myslím
si, že sa nám to aj podarilo. Som
presvedčený, že to ľudia vedia a
patrične aj ocenia v novembrových
voľbách. Všetkých nás to však stálo aj mnoho síl a neraz si kladieme
otázku, či to stojí za to. Ja osobne
už vyše pol roka zápasím s myšlienkou, že by snáď už aj stačilo.
V podstate sú dve možné alternatívy pre blízku budúcnosť. Ak by
prišiel nový primátor, niet o čom
hovoriť, on potrebuje pracovať so
svojimi ľuďmi a ja už na druhý deň
odchádzam. Ak však vydržím pracovať do konca volebného obdobia
a budem opäť súčasťou volebného tímu Jozefa Šimka, tak urobím
všetko preto, aby sme zvíťazili aj
tretíkrát. Týmto zrejme nepoteším
potenciálnych protikandidátov súčasného primátora, ale ako bývalý športovec som víťazný typ a po
vyhratých voľbách sa aj mne ľahšie
odchádza...
red, foto: gecse

Na Vianoce
bezplatné cestovanie

Rimavská Sobota v spolupráci so spoločnosťou SAD
Mesto
Lučenec, a.s. už od roku 2006 umožňuje občanom a náv-

števníkom mesta počas vianočných sviatkov cestovať autobusmi
mestskej hromadnej dopravy bezplatne. Akcia sa každoročne
stretáva s priaznivým ohlasom obyvateľov mesta.
Mesto mieni v tejto tradícií pokračovať a v dňoch od 24.12.2017
do 26.12.2017 t.j. nedeľa, pondelok, utorok bude občanom
umožnené bezplatné cestovanie v rámci MHD.
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Ján Lunter prevzal župný úrad v Rimavskej Sobote

predseda banskobystrickej župy
Novozvolený
Ján Lunter zložil v pondelok 4. decembra
sľub a prevzal funkciu. Stalo sa to na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo
v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote.
Lunter zložil sľub do rúk dosluhujúcemu županovi Marianovi Kotlebovi. Sľub zložilo aj 47 zo
49 poslancov krajského zastupiteľstva. Lunter
získal vo voľbách 99 109 hlasov, čo je 48,53 percenta.
V rámci programu vystúpil s príhovorom aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, ktorý na
pôde mesta privítal novozvoleného predsedu
i poslancov BBSK.
Dosluhujúci župan Marian Kotleba vo svojom
príhovore oboznámil novozvolených poslancov
a predsedu kraja s hospodárskymi výsledkami
svojej štvorročnej práce v BBSK. Podľa jeho
slov sa za toto obdobie znížil celkový dlh i úverové zaťaženie župy, nezobral sa ani jeden nový
úver a zrekonštruovalo sa tiež o 73 km viac ciest
ako v predošlom volebnom období.
Novozvolený župan Ján Lunter vo svojom prejave po zložení sľubu poslancov uviedol, že 4.
novembra prišlo v kraji k urnám vyše 40% voličov, čím vytvorili rekordne najvyššiu účasť vo
voľbách do samosprávnych krajov. „To svedčí
nielen o vysokom mandáte, ktorý som získal s

takmer dvojnásobným rozdielom, ale aj o vôli
občanov zmeniť
smerovanie kraja.
Silné áno, ktoré
vo voľbách zaznelo,
bolo aj
o potvrdení, že
chceme ostať v
Európskej únii,
v demokratickej
spoločnosti a v
demokratickej
Európe. Rovnako
to bolo silné áno
pre zachovanie
slobody,
ktorú
sme si obhájili a ktorú sme získali 17. novembra
1989,“ povedal. Podľa Luntera je dôležité, aby
sme čas, ktorý žijeme, využívali na ekonomický,
sociálny a kultúrny rozvoj nášho kraja. Ako pokračoval, chce mať kraj, kde silný pomáhajú slabým, kde politici slúžia bez korupcie občanom.
„Kde máme spoločnosť s dobrým školstvom, s
nezanedbanými budovami či domovmi sociálnych služieb, kde je dobrá kultúra a kde sú dobré
sociálne podmienky,“ uviedol Lunter a upozornil, že v kraji máme päť okresov s najvyššou

Obnovili zvonicu

zvonici v mestskej časti Tomášová v Rim. Sobote sprístupnili zaV očiatkom
decembra obnovené priestory. Ich obnovu iniciovala miestna

organizácia Csemadok Tomášová.
Slávnostné otvorenie novozrekonštruovaných priestorov prebehlo 9. decembra a bolo spojené s príjemným posedením pri kapustnici. Zúčastnili sa ho aj primátor mesta Jozef Šimko, jeho zástupca Ladislav Rigó a
prednosta MsÚ Štefan Szántó. Zvonicu dostala miestna organizácia Csemadoku Tomášová do prenájmu ešte v roku 2014 s tým, že ju postupne
zrekonštruuje.
Ako uviedla predsedníčka organizácie Mária Máteová, dôvodom tohto
kroku bolo, že zvonica jednak chátrala, keďže ju obývali neprispôsobi-

nezamestnanosťou v rámci Slovenska, medzi
ktorými je aj Rimavská Sobota. „V rámci nášho
programu chceme priniesť viac investícií a hľadať a nájsť investície v spolupráci so všetkými,
ktorí môžu, teda s občanmi, farmármi, a takisto
s neziskovými organizáciami,“ povedal nový šéf
kraja.
Zasadnutie poznačil incident, keď dvaja ochrankári nechceli do miestnosti vpustiť kameramana
miestnej televízie.
amb, foto: gecse

vý občania a jednak hľadali vhodné priestory, kde by sa schádzali. „Preto
sme oslovili pána primátora a tomu sa myšlienka zapáčila,“ povedala M.
Máteová s tým, že okrem opravy vnútorných priestorov sa vykonalo aj zastrešenie. „V prvom rade sme opravili strechu na požiarnej zbrojnici, ktorá
bola prepadnutá, potom sa to tu muselo všetko vybetónovať, vybrali sme
priečku, urobilo sa elektrické vedenie, stierky. Naši členovia tu odpracovali 2990 brigádnických hodín, za čo im patrí veľké poďakovanie. Rovnako
ďakujeme aj primátorovi a mestu, ktoré financovalo zastrešenie,“ uviedla
Máteová. Podľa jej slov by chceli ešte opraviť celý vonkajšok zvonice a v
zadnej časti dvora by chceli vybudovať veľký altánok. V zrekonštruovaných priestoroch sa budú konať rôzne spoločenské podujatia a bude slúžiť
nielen miestnej organizácii Csemadok, ale aj celej komunite.
amb

Otvorili školiace stredisko

hliadky sú späť v uliciach mesta. Verejný poriadok a bezObčianske
pečnosť v meste zabezpečuje od začiatku decembra aj osem členov

v polovici novembra bola pri Gymnáziu Mihálya Tompu ReforE šte
movanej kresťanskej cirkvi na Ul. Daxnerovej v Rim. Sobote sláv-

nostne odhalená socha galejníkov pri príležitosti 500. výročia reformácie.
Súčasťou osláv bolo aj slávnostné odovzdanie školiaceho strediska Csillagház (Hviezdny dom). V multifunkčnej budova za viac ako milión eur,
ktoré poskytla maďarská vláda, sa nachádzajú výstavné priestory, prednášková miestnosť a ubytovacie kapacity.
amb, foto: gecse

miestnej občianskej poriadkovej služby. Začlenení sú pod Mestskou políciou. Pôsobiť budú predovšetkým na Dúžavskej ceste, no podľa potreby
môžu byť nasadzovaní aj v iných častiach mesta. Na zriadenie občianskych
hliadok získala samospráva od ministerstva vnútra cez Operačný program
Ľudské zdroje nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 191-tisíc
eur., pričom samotné mesto zaplatí ako spoluúčasť viac ako 10-tisíc eur.
Celkové náklady predstavujú čiastku 201-tisíc eur. Projekt trvá tri roky.
amb

Gemerské zvesti
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Skončil sa 37.ročník cyklu koncertov vážnej hudby

... sú dni, keď sa obyčajné chvíle
menia v jedinečné okamžiky, dni,
ktoré zanechajú krásne spomienky
a zážitky...

T ponúkli

akýto pekný hudobný zážitok
poslucháčom posledného koncertu 37.ročníka rimavskosobotskej hudobnej jesene účinkujúci klavírneho tria na koncerte,
ktorý sa uskutočnil 14.11. v dome
kultúry. Večer plný temperamentných rytmov, clivých melódií a
bravúrnych pasáží ponúklo Mladé
slovenské trio v zložení Zuzana
Králiková Pohůnková (klavír),
Pavel Bogacz ml. (husle) a Karolína Zívalíková (violončelo).
Trio vzniklo v roku 2011 z iniciatívy hudobníkov, ktorých okrem
dlhoročného priateľstva navzájom
spája veľká vášeň pre komornú
hru. V priebehu niekoľkých rokov
spolupráce si členovia tria prešli
cestou vzájomného poznávania sa
a vo svojom hudobnom vývoji sa
medzi sebou neustále dopĺňajú a
inšpirujú. Priaznivci hudobného
umenia sa aj v tomto kalendárnom
roku mohli tešiť z pekných hudobných stretnutí. Priemerná návštevnosť koncertov vážnej hudby sa
„vyšplhala“ na 90 divákov, čo nás
nesmierne teší, a svedčí o tom, že
koncerty si našli svojich stálych
poslucháčov. Hudobná jar sa začala koncertom, ktorý sa uskutočnil v
Mestskej galérii. Koncert Harfové
impresie s účinkujúcimi Adriana
Antalová – harfa, Henrietta Lednárová – soprán a Soňa Marečková –flauta sa tešil množstvu
návštevníkom, keď nám nestačili
stoličky... bolo nás takmer 90 poslucháčov. Veľkonočný koncert
Laudate dominum 11.4. v rímskokatolíckom kostole poctili svojou
prítomnosťou husľový virtuóz

Peter Michalica, sopranistka Stanislava Maggioni, huslista Farhad Ashumov z Azerbajdžanu,
a klaviristka Viera Bartošová.
Dramaturgia koncertu pozostávala zo známych skvostov hudobnej
literatúry a vtipný a priliehavý komentár pána Michalicu prispel opäť
k nezabudnuteľnej atmosfére koncertu, na ktorom sa zúčastnilo 150
poslucháčov. 2. mája sa po tretíkrát
uskutočnil koncert pod názvom Fórum rimavskosobotských talentov,
na ktorom sa predstavili študenti
konzervatórií a vysokej školy, bývalí žiaci tunajšej základnej umeleckej školy - Juliana Čarnoká,
Alexandra Patakyová, Evamária
Reichelová, Pavel Orosz či Vojtech Botoš. Študenti s radosťou
prijali pozvanie na koncert, aby
opäť ukázali svoju šikovnosť a talent pred domácim obecenstvom.
Mladým úspešným talentom patrili aj dva ďalšie koncertné termíny
- 16.mája sme si mohli vypočuť
koncert dvoch mladých klavírnych
virtuózov zo zahraničia. Predstavila sa Alisa Yajima z Japonska a
budapeštiansky klavirista Baráz

Legendy o legendách

názvom sa objaviP odla natýmto
predvianočných pultoch

kníhkupectiev kniha Attilu Hacsiho, bývalého dlhoročného
novinára týždenníka Gemerských zvestí a denníka
Új Szó, ktorý je v súčasnosti aj členom redakčnej rady
nášho dvojtýždenníka.
Autor okrem toho, že predstavuje 20-25 portrétov o
osobnostiach rimavskosobotského futbalu, sa vo svojej knihe podrobne venuje
aj storočnej tradícii futbalu
v meste v období od roku 1910 do
2010. Súčasťou publikácie, ktorá
vyšla v náklade 500 kusov, je aj bohatá fotogaléria s viac ako päťdesiatimi vzácnymi fotografiami. Kniha

je napísaná v maďarčine, ale jej časť
o histórii rimavskosobotského futbalu je aj v slovenskom jazyku.

Záujemcovia si knihu môžu zakúpiť
v Turistickom informačnom centre
Rimavská Sobota, ako aj v kníhkupectve na Hlavnom námestí.
red

Ádám. Koncert pozostával zo sólových aj štvorručných interpretácií
klavírnej literatúry a malej hereckej
etudy na záver. Rimavská Sobota
bola v júni centrom klasickej hudby. V meste po dvoch rokoch znovu
prebehla celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale
2017. Súťaž patrí k najstarším v
oblasti inštrumentálnej hudby na
Slovensku a tento rok sa uskutočnil jej 28. ročník. Hosťom súťaže
bol ukrajinský Komorný orchester Strednej hudobnej školy
S. Krušelnickej v Ľvove pod vedením Marty Hunevych, ktorý sa
predstavil na slávnostnom koncerte
v Kostole sv. Jána Krstiteľa 16.5.
Koncerty jesennej časti koncertného cyklu otvorilo 5. septembra
vystúpenie košickej skupiny Kaschauer Klezmer Band. Cieľom
kapely je interpretovať klezmerovú (židovskú) hudbu presiaknutú
folklórnymi hudobnými tradíciami
východnej Európy, Balkánu, ale aj
slovenského a rómskeho folklóru obohatenú o prvky klasickej i
modernej hudby. 120 divákov s

potešením prijalo temperamentné
melódie rôznych rytmov od polky,
cez waltz, až po veľmi rýchle tance poznačené balkánskou, ruskou a
arabskou melodikou. Pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu
a rasového násilia sa členovia kruhu priateľov vážnej hudby (KPH)
dňa 9. septembra zúčastnili výletu
spojeného s návštevou koncertu v
lučeneckej synagóge. Na koncerte
účinkoval violončelista Jozef Lupták a akordeonista Boris Lenko.
Klavírny recitál Jordany Palovičovej sa uskutočnil 10.októbra a
priaznivci sláčikového kvarteta si
mohli prísť na svoje 2.novembra,
kedy sa v kostole reformovanej
cirkvi uskutočnil koncert z diela
Josepha Haydna – Passion - Posledné slová Spasiteľa na kríži v
podaní poslucháčov umeleckých
škôl z Maďarskej republiky - Vavrinecz András - husle, Kisdi Gellért -viola, Mester László - violončelo a Mester András - husle.
Máme za sebou 9 koncertov s priemernou návštevnosťou 90 divákov.
Jednotlivé koncerty organizačne
a projektovo zabezpečuje a s hudobným centrom spolupracuje Katarína Zsélyová, za čo jej všetci srdečne ďakujeme. Koncerty vážnej
hudby zabezpečujeme z dotácie
Fondu na podporu umenia, o ktorú
sme požiadali aj na rok 2018. ...a
čo si priať do nasledujúcich ročníkov koncertných cyklov? Teší ma,
že tradícia koncertov vážnej hudby si u nás našla pevné zázemie, a
hlavne, že si našla vás, priaznivcov
a poslucháčov (máme 50 členov
KPH), ktorí si v každodennosti bežných povinností nájdete čas a stanete sa súčasťou nezabudnuteľných
hudobných zážitkov.
Mgr. Eva Čarnoká,
predsedníčka KPH

Získali sme defibrilátor
V mesiaci október som prihlásila moju triedu Pa a Pi, mačiatkovú (3.
C) do súťaže pod názvom „ZÁCHRANA SOM JA“, ktorú prostredníctvom internetu vyhlásila organizácia FALCK. Od tej chvíle som
začala tému prvej pomoci zaraďovať častejšie do vyučovania. Tejto
téme som sa s deťmi venovala na hodinách slovenského jazyka, čítaní,
výtvarnej výchovy, vlastivede či telesnej a športovej výchove. Celý
jeden mesiac sme vymýšľali príbeh s témou prvej pomoci. Téma nás
tak zaujala, že sme k príbehu postupne vymysleli kvíz, vyrobili pexeso
a nakreslili sme množstvo obrázkov. Finálny projekt spracovaný do
knižky sme zaslali poštou do súťaže a čakali sme, či nás vyberú, ako
víťaznú triedu.
Spomedzi 376 projektov vyberali 50 výherných, medzi ktoré sme sa
zaradili aj my. Výhra nás nesmierne potešila. Získali sme pre všetky
deti prvého stupňa ukážky prvej pomoci od záchranárov, kurz prvej
pomoci pre pani učiteľky prvého stupňa a automatický externý defibrilátor, ktorý je neraz potrebný na záchranu ľudského života.
Mgr. Dana Artmanová
ZŠ P. Kellnera Hostinského
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Strom a jeho život

emersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote
sprístupnilo od 7. decembra
výstavu pod názvom Žijem
na strome a je mi dobre, ktorá
poskytne návštevníkom možnosť dozvedieť sa o rozmanitosti života na stromoch a v
ich okolí. Výstavu pripravilo
GMM v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici.
Podľa kurátorky výstavy Eleny Martincovej zo Stredoslovenského múzea v Banskej
Bystrici, mnohokrát strom
vnímame ako niečo čo nám
poskytuje tieň, alebo drevo,
no málokedy sa zamýšľame
nad tým, že strom je životným priestorom pre obrovské
množstvo živočíchov. „To
nás priviedlo k tomu, aby sme
na príklade piatich druhov
stromov, s ktorými sa ľudia
bežne stretávajú v lese alebo
záhrade, priblížili širokú škálu života na strome,“ uviedla
s tým, že návštevník na príklade dubu, lipy, vŕby, jedlie
a jablone môže cez vystavené
zbierkové predmety pozná-

Básnické okienko...

Vianoce

Plnia sa srdcia pokojom a nehou,
tie, v ktorých Ježiš prebýva.
Bol čas, keď božia láska sa vyliala z brehov.
Ten čas sa v ľuďoch ozýva.
Spomienka na Betlehem, na narodenie Pána,
čo príde sama od seba, aj keď je nepozvaná,
ten čas ti svietiť božskou žiarou chce,
to prichádzajú Vianoce.
Sú tu. Dívaj sa na Ježiška, veď dnes ti je tak blízko!
On sa narodil pre nás, pre ľudí.
Boh z veľkej lásky k človeku zostúpil tak nízko.
Pozri na jeho obeť, kým nás nesúdi!
vať jednotlivých zástupcov
vtákov, cicavcov a hmyzu.
Súčasťou výstavy je aj niekoľko interaktívnych prvkov,
ktoré umožnia návštevníkom
zmysluplne a tvorivo stráviť
čas na výstave, obohatiť si
svoje vedomosti a zamyslieť
sa nad skutočným významom
stromov pre samotnú existenciu života na našej planéte.
Túto pozoruhodnú výstavu si
môžete pozrieť do konca februára budúceho roka.

Vianoce v múzeu

Gemersko-malohontské mú-

zeum pripravilo v predvianočnom období podujatie pod
názvom Vianoce prichádzajú... V rámci neho sa návštevníci mohli prostredníctvom
rôznych prednášok oboznámiť s betlehemskými hrami
či predvianočným zvykoslovím v Gemeri-Malohonte.
Pre najmenších nechýbalo
premietanie rozprávok s vianočnou tematikou. Vianočnú
atmosféru doplnila výstava
drevených betlehemov zo
zbierok múzea a zbierkové
predmety s tematikou Vianoc.
amb, foto: gecse

On svojho syna poslal, aby spasil svet,
aby ukázal cestu takú, kde tmy niet.
Ťažká úloha mu vytýčila smer.
Kríž! Tu ma máš. Tak ber!
Lež v čase Vianoc smútok zanechajme
a nastavme mu mocné závory,
nech náš vinš a blízkych slovo prajné
do aktív šťastia radosť nasporí!
Dnes chváľme svetlo, to božie, poľudštené,
čo z neba na Zem zlietlo v meste Betleheme!
Nech horí v nás, velebme toto svetlo,
nech pospája nás ako jedna niť!
Ďakujme Bohu za šťastie, čo nás stretlo,
čo nás vedie a pomáha nám žiť!
Marta Brisudová Siváková

Predmetom mesiaca január budú

starodávne drumble

múGemersko-malohontské
zeum v Rimavskej Sobote

14. decembra sme v Dome kultúry v Rimavskej Sobote spoznali víťazov
zábavnej súťaže Kvízmajster. Desiatky otázok a interaktívnych úloh z kategórií hudba, film, divadlo, literatúra a výtvarné umenie najlepšie zvládli
Dominika Slaninová, René Lecső a Martina Slabejová zo IV.A z Gymnázia Ivana Kraska v Rim. Sobote. Podujatie zorganizovalo tunajšie mestské
kultúrne stredisko.
foto: gecse
V pondelok 22. januára o 14:00 hod Vás pozývame
do priestorov galérie Mestského úradu na Hlavnom námestí v Rimavskej
Sobote na vernisáž fotovýstavy Mariána Bariho a Gyulu Kroutila
pod názvom Kus Indie. V kultúrnom programe vystúpi Marián Bari.
Výstava bude otvorená do konca februára.

Vyhodnotenie súťaže
V minulom čísle sme vyhlásili súťaž, v ktorej ste mohli vyhrať oceňovanú knihu spisovateľa Ondreja Štefánika Som Paula. Výherkyňou knihy
sa stala Mgr. Mária Ruszó Bánová z Rimavskej Soboty, ktorá správne
odpovedala, že knižka Zuzany Cigánovej, ktorá bola nominovaná na
tohtoročnú cenu Anasoft litera, sa volá Aksál. Srdečne jej blahoželáme.
red

v rámci podujatia „Predmet mesiaca január“ predstaví drumble
z obdobia 15. – 16. storočia, objavené počas archeologických
výskumov na hrade Širkovce
- Kapla a Hodejov. Vystavené budú v priestoroch Gemersko-malohontského múzea od
2. do 31. januára 2018.
V zbierkovom fonde
archeológia sú evidované pre archeológiu
netypické zbierkové
predmety, hudobné
nástroje - drumble. Jedna z prezentovaných drumblí bola objavená
počas archeologického výskumu
na zaniknutom hrade Širkovce –
Kapla, ktorý bol vykonaný v roku
2013 pod vedením archeológa
Alexandra Botoša. Druhá drumbľa pochádza z hradu Hodejov,
ktorú v roku 1962 objavil Gejza
Balaša počas archeologického
výskumu hradu. Prezentované
drumble pochádzajú z obdobia
neskorého stredoveku až včasného novoveku (15. – 16. storočie).
Drumble sa vyrábali z kovu, dreva

a z kostí. Najstaršie kovové drumble sa objavujú v západnej Európe už v 12. storočí. Drumble sa
na území Slovenska objavujú až
v období neskorého stredoveku,
približne od 15. storočia. Drumble sa vyskytujú predovšetkým
ako archeologické nálezy na
stredovekých hradoch, kde sú
dokladom zábavy a krátenia
si dlhej chvíle hradných
posádok. Drumbľa je
lamelkový, prstom
rozkmitávaný
samozvučný hudobný
nástroj. Skladá sa z
malého
otvoreného kovového rámika, ktorý býva
cibuľovitého alebo podkovitého
tvaru. Rámik vyúsťuje do dvoch
otvorených ramienok, medzi ktorými je umiestnený dlhý oceľový
jazýček, ktorý prechádza osou nástroja. Pri hre na tento hudobný
nástroj drží hráč drumbľu jednou
rukou tak, aby sa rovnobežné konce opierali o zuby alebo pery hráča. Jazýček drumble vyčnievajúci
von z úst hráča tak môže voľne
kmitať.
PhDr. Alexander Botoš,
archeológ GMM

Gemerské zvesti

7

Abstrakcia i expresionizmus v tunajších galériách

Abstrakcia
v Mestskej galérii

Od piatku
1. decembra patria
priestory Mestskej galérie v Rim.
Sobote siedmim maliarom nastupujúcej generácie a ich dielam. Práve v
tento deň tam bola otvorená výstava
pomenovaná Bienále maľby VI.?.
Tohtoročná výstava s názvom Abstrakcia ako metóda a metafora si
za tému zvolila uvažovanie o podobe súčasnej abstrakcie v tvorbe
umelcov a umelkýň nastupujúcej
generácie. Bienále maľby VI.? ponúkajú pohľad na diela Kataríny
Balúnovej, Rolanda Neupauera,
Martina Kudlu, Simony Štulerovej
Rity Koszorús, Henriety Kurčíkovej
a Martina Lukáča. Prví štyria menovaní umelci sa aj zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy.
Súčasná abstrakcie, ktorej východiská súvisia s umením moderny, s
avantgardným jazykom geometrie,
s teóriami a snahami Bauhausu,
ruských konštruktivistov, maľbou
Kandinského, Modriana, Maleviča a
ďalších, obsahuje v sebe fúziu, protirečenie, ale aj kritické revízie modernistickej abstrakcie najmä v umení 80. rokov. Abstrakcia v maľbe je

používaná ako jazyk, teda metóda
zobrazenia, spôsob, akým je o svete vypovedané. Na druhej strane je
abstrakcia metaforou obrazu sveta,
podobenstvom, zobrazenou predstavou v podobe abstraktnej schémy.
Výber niekoľkých autorov a autoriek, ktorí sa venujú maľbe, abstrakcii a analýze abstraktnej maľby je
vizuálnou esejou k tejto téme, ktorá
je v pohybe, otvorená v živom procese umenia. Kurátormi výstavy sú
Gabriela Garlatyová a Štefan Ba-

Ľudia opäť
ukázali ľudskosť

v tomto roku zorganizoval Slovenský červený kríž, Územný
A jspolok
Rimavská Sobota benefičný koncert Ľudia ľuďom, ktoé sa

uskutočnilo 4. decembra v divadelnej sále Domu kultúry. V bohatom
kultúrnom programe vystúpili malí folkloristi zo ZŠ P. Hostinského,
žiaci ZUŠ, spevácky zbor Nádej i rôzni umelci a interpreti.
Na benefičnom programe ľudia venovali z dobrovoľného vstupného
spolu 305,36€ na Fond pomoci nášho ÚzS SČK. „Prostriedky budú
použité na pomoc pri krízových situáciách rodín s deťmi a osamotených občanov, ako aj na pomoc občanov v našom regióne v prípade
prírodných katastrof – napr. rozdávaním minerálnej vody počas extrémnych horúčav v meste Rim. Sobote, ako tomu bolo aj v tomto
roku,“ informovala riaditeľka ÚzS SČK v Rim. Sobote Mária Majerčíková. Ako ďalej uviedla, pred Vianocami pripravujú balíčky pre deti
zo sociálne slabších rodín, s hračkami, sladkosťami ale aj šatstvom.
„Balíčky pripravíme z vecí, ktoré nám darujú žiaci a študenti našich
škôl v rámci už tradičnej akcie „Deti-deťom“. Vianočné potravinové
balíčky venujeme aj klientom útulku v Rim. Sobote a v Klenovci aj v spolupráci s Miestnym spolkom SČK Klenovec,“ doplnila
M. Majerčíková.
amb

lázs. Výstavu si môžete pozrieť do
15. januára 2018.

Margaréta Tholtová
a jej expresia

V galérii Ganevia sprístupnili na
začiatku decembra výstavu rodáčky z Rim. Soboty Margaréty Tholtovej pomenovanú Z roka na rok.
Výstava, ktorú si môžete pozrieť
do konca januára 2018, je stručným
prierezom doterajšej autorskej tvorby s dominantnou prezentáciou no-

vých obrazov s posledného obdobia.
Kurátorkou výstavy je Gabriela Garlatyová, ktorá hodnotí výtvarníčku
ako živelnú a popritom citlivú ženu,
čo sa odzrkadľuje aj v jej tvorbe.
Margaréta Tholtová nachádza témy
všade vôkol seba, vedie ju intuícia,
automatický záznam farbou, či magický realizmus, pocity i emócie.
Formou abstrakcie a expresie nám
predostiera svoju fantáziu, intuíciu,
mystiku, realitu či nadnesenosť, v
ktorých dáva možnosť vyznieť mohutnosť farieb a témy. Na výstave
sú prítomné aj portréty vsadené do
exteriéru, ktorými chce autorka vyjadriť obdiv portrétovanej osobe.
Takým je aj portrét Gabriela Viktora Kurillu, ktorý rozvinul jej talent
v počiatku detstva a neskorších rokoch. Aj to je prejav vďaky. Rovnako sa to týka portrétu Jána Okolicsányiho, rodáka z Hrachova, ktorý v
nej podnietil zmysel pre krásu rastlinstva a kvetenstva. Ako autorka
prezradila počas otvorenia výstavy,
k jej životu neodmysliteľne patrí
roková hudba, pri ktorej relaxuje a
ktorá ju dokáže dobiť prepotrebnou
energiou.
amb

Výstavu regionálnych
vianočných artefaktov si môžete pozrieť
v týchto dňoch
v
priestoroch Radnice
mesta na Hlavnom
námestí v Rimavskej
Sobote. Pripravilo ju
tunajšie turistické informačné centrum a
prezentuje
výrobky
desiatich remeselníkov z nášho regiónu.
Nachádzajú sa tu bábiky z textilu, výrobky zo šúpolia, medovníčky, vyrezávané výrobky z dreva, keramika či kyjatické hračky. Táto zaujímavá výstava
s vianočnou tematikou bude prístupná do polovice januára budúceho roka.
amb
Vianočná burza nápadov a
lásky. Toto nápadité podujatie
pripravilo
8.
decembra
Mestské kultúrne stredisko v
Rim. Sobote pre
všetkých, ktorí
radi obdarúvajú
iných. Na burze prezentovali
svoje
výrobky remeselníci z nášho regiónu. Návštevníci si mohli kúpiť ručne vyrábané
vianočné ozdoby či rôzne darčeky a mohli tiež ochutnať všakovaké domáce
dobrôtky. Príjemnú predvianočnú atmosféru dopĺňali veselé vystúpenia tanečníkov, hudobníkov a spevákov. Vydarené podujatie prilákalo do tunajšieho domu kultúry približne tisícku návštevníkov.
amb

www.rimavskasobota.sk

8

RIADKOVÁ INZERCIA:

Prijmem všestranných stavebných pracovníkov na stavby
v Belgicku. Tel.č: 0944 110 341
		
GZ-56/17
•
21. a 22.
27. a 28.
december
19:00

Ferdinand

29. a 30.
december
18:00

Jumanji: Vitajte v džungli

12. - 14.
január
17:30

Čertoviny

29. a 30.
december
20:00

Stratený v džungli

12. - 14.
január
19:30

Najtemnejšia hodina

04. - 07.
január
17:00

Coco

12. - 14. Zúfalé ženy robia zúfalé veci
január 86 min., MP od 15r., tit., 5€ (pon. 4€)
18:00
Komédia		
Česko

04. - 05.
január
19:30

Insidious: Posledný kľúč

18. - 22. Tri bilbordy kúsok za Ebbingom
január
115 min., MN, titulky, 5€ (št. 4€)
20:00
Dráma/Krimi/komédia
USA

99 min., MP, dabing, vstup: 5€
27. decembra - maďarská verzia
Animovaný/Rodinný
Česko
112 min., MP od 12r., dabing, 5€
Akčný/Komédia/rod.
USA
115 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dobrodružný/Dráma
USA
109 min., MP, dab., 5€ (deti 4€)
Animovaný
USA
100 min., MN, titulky, 5€ (št. 4€)
Dráma/Horor
USA/Kanada

Zubný lekár

23.12 od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Katarína Polievková, Okružná
53, RS, tel. 5633940
24.12. od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Agáta Dulovičková, K. Mikszátha, Rim. Sobota, tel: 5623196
25.12 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Eva Gajanová, Nová Bašta
80, Rim. Sobota, tel.5691161
26.12. od 8:00 hod. do 12:00 hod.
OZDent, s.r.o., MUDr. Kinga Éli
Tóth, Ožďany 66, tel. 5694666

06.,07. a 11.
január
19:30

Veľká hra

140 min., MN, tit., 5€ (št. 4€)
Dráma/Životopisný
USA

100 min., MP od 12r., 5€ (št. 4€)
Rozprávka
Česko
125 min., MP od 12r., tit., 5€
Dráma/Historický/Vojnový USA

30.12. a 31.12 8:00 – 12:00hod.
STOMCENTRUM, s.r.o., MUDr. Andrea Juhászová, Športová 14, Rim.
Sobota, tel. 047/5633147

Lekárne

24.12 od 10:00 -19:00 hod.
Lekáreň Kamilka, Hostinského 1883,
Rim. Sobota
25.12 od 10:00-19:00 hod.
Lekáreň U leva, Hlavné námestie 4,
Rim. Sobota
26.12 od 10:00-19:00 hod.
Lekáreň Dr. Max, J. Fábryho 3, RS

Na PREDAJ novinový stánok na ulici Hatvaniho 2, RS pri CBA.
Rozmery 2x2m. Cena 150€+Dph. Kontakt: 0905 334 642
GZ-76/17
•

Predajňa MODEX Vám ponúka široký sortiment kožených búnd
a kožušiny za prijateľné ceny. Nájdete nás v Rimavskej Sobote
na ul. SNP 16, ale zo zadnej strany budovy oproti hlavného
vchodu VÚB budovy uličkou medzi bytovkou a reštauráciou, asi
15 metrov od ul. Francisciho.			
GZ-79/17
•

Ponúkam do prenájmu obchodné priestory v centre mesta
Rimavská Sobota, ul. SNP. Nachádzajú sa na prízemí s výkladom
na ulicu s rozlohou 65m2 a 12m2. Ďalej kancelárske priestory 12m2,
20m2 a 40m2, ktoré sa nachádzajú v budove VÚB na 1. a 2. poschodí
na ulici Francisciho 1, v Rimavskej Sobote. Cena za prenájom
podľa vzájomnej dohody, alebo podľa ponuky záujemcu.
Kontakt: 0908 948 971
				
GZ-82/17
•

Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový prerobený, kompletne
zariadený byt aj s technikou na sídlisku Rimava. Cena: 400 eur.
Tel. č.: 0903 589 853			
GZ-83/17
•

Obec Gemerský Jablonec
zastúpená starostom obcepodľa ustanovenia §4 ods.1 zákona NR
SR č.596/203 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z .z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola s materskou školou Gemerský JablonecAlapiskola és Óvoda Almágy, 980 35 Gemerský Jablonec 244
s nástupom od 01.februára 2018
Ďaľšie informácie na: tel.č. 047/5812140
w.w.w.obecgemerskyjablonec.sk
e-mail: gemerskyjablonec@stonline.sk
GZ-90/2017

Mesto Rimavská Sobota

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie nájomnej zmluvy
1. oceľová hala – sklad s.č. 4044 na parcele č. KN C 804/64 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 337 m2
2. oceľová hala – sklad s.č. 4045 na parcele č. KN C 804/65 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 748 m2

GZ-80/17

- výška nájmu bude sa stanovuje v zmysle so VZN mesta Rimavská
Sobota č. 72/2004 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Minimálna výška
nájmu je určená v závislosti od druhu činnosti.
- účel nájmu : za účelom podnikania v súlade s územným plánom mesta
Rimavská Sobota
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 30.11.2017 a končí
dňom
22.12.2017. Informácie na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach 047/5604626,
0903 284 353, 0908 977 459 ( prihlášky do súťaže na webovej stránke
mesta, resp. na MsÚ – odd. majetkové ). Prihlášky zasielať v zalepenej
obálke s názvom „Neotvárať – prenájom oceľové haly Kasárne s.č. ....... „
s uvedením príslušného súpisného čísla budovy.
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Poviedka pod stromček
Kabát od Ježiška

odchádzam zo školy
Konečne
domov. Hore na streche robot-

níci upevňujú novú konštrukciu nad
átriom a vežové hodiny odbíjajú štyri. Často ich počuť až sem, vždy bijú
o päť minút skôr. To je dobre, lebo
stihnem súťaž v telke. Uvarím si
kávu, vyložím si nohy, dočítam konečne Máraiho, uvarím si ešte jednu
kávu a bude mi dobre.
Prejdem na druhú stranu ulice a nadýchnem sa. Schodíkmi vyjdem na
hrádzu a vykračujem si po nábreží
Rimavy. Vo vzduchu je také zvláštne svetlo ako na starých obrazoch.
Žltohnedé. Pod nohami mi šuchocú
farebné listy javorov, v tráve sa belejú posledné šampiňóny a na visutom moste sa smejú deti. O hodinu
sa bude stmievať a ja si tú hodinu
chcem užiť.
Zvoní mi mobil.
– Tu Viera. Vykradli ťa.
– Čože?
– No vykradli! Telku, počítač, obrazy a ja neviem čo ešte. Musíš prísť!
Zatiaľ dávam pozor na byt. Poliši sa
ešte zastavia, máš spísať, čo zmizlo.
Švihni si.
No do kelu. Určite zobrali aj obraz
od otca. Ešte aj dnes ho vidím pred
sololitovým obdĺžnikom. A ten jeho
šťastný výraz, keď ho vpravo dolu
podpisoval! Viete, maľovať kone,
to je konská robota, hovoril naoko
skromne redaktorke ktoréhosi týždenníka a pozoroval po očku fo-

tografa, ako ho svojím bonmotom
ohúril. Nie, obraz by nemuseli zobrať. Televízor ma až tak netrápi,
aj keď som chcela pozerať tú súťaž.
Počítač áno. Mám v ňom všetky materiály na vyučovanie, prezentácie,
ktoré som si roky robila. Som taká
krava! Keď mi Igor hovoril, aby som
si veci zálohovala, stále som to odsúvala. No nič. Už to nevrátim späť.
A ešte k tomu havrany. Akoby sa
zrazu zbláznili. To ich krákanie mi
preďobáva sluchy.
Kráčam ako automat. Oproti mne
nevrlí ľudia a zrazu vidím ženu.
V mojom kabáte, mojich čižmách a
mojej čiapke! Zatajujem dych a pozerám sa na ňu ako hlúpa. Žena zachytí môj pohľad a slabo sa usmeje.
Prejde okolo mňa a ja zrazu neviem,
kde je sever. Obraciam sa ako zhypnotizovaná a sledujem neznámu.
Kráča ulicou k námestiu. Potom
zabočí doprava a otvára dvere na
Bokrošovej cukrárni. Sadá si za stolík pri výklade a ja idem za ňou a sadám si k nej. Prikývne, že je tu voľné
a zasa sa slabo, akoby ospravedlňujúco usmeje. Objednáva si kávu. Aj
ja si objednávam. Mätie ma, že žena
sa dokonca na mňa podobá. Vyzerá
ako ja pred desiatimi rokmi. Len je
akási unavená. Utrápená. Možno sa
mi to všetko iba zdá. Nervy mám
vyšponované.
– Vy ma sledujete? – spýta sa zrazu žena a tá otázka mi akosi k nej
nesedí. Utrápení ľudia nedávajú také
priame otázky.
– Ja? Nie... Asi sme len šli rovnakým
smerom, – hovorím a pokúšam sa
dať svojmu hlasu presvedčivý tón.
– Asi... – ticho povie žena a začína
si sypať do kávy cukor. Chce si ísť
vypýtať ešte jedno vrecúško, ale dávam jej svoje. Neznáma zaďakuje a
oči uprie kdesi mimo priestoru.
– Aj ja som kedysi pila bez cukru.
Dávala som si pozor na postavu.

Spomienka...
Dňa 06.01.2018 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starký

Ing. PETER
KOŠIAR

z Rimavskej Soboty.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Veľmi nám chýbaš.
Manželka, dcéry a vnúčatá
GZ-87/17

A potom to už bolo všetko zbytočné.
Mala som úplne iné starosti. Muž
zomrel a na dve deti som sama. Po
večeroch začínam druhú zmenu, a
keď deti pospia, prepisujem do počítača diplomovky. Sem-tam vychytám aj nejaké tie chyby. My sme kedysi boli lepší v pravopise, – pozerá
sa na mňa, sŕka horúcu kávu a ja rozmýšľam, ako sa mám spýtať, prečo
má na sebe môj kabát, moje čižmy
aj čiapku. Nakoniec zo mňa vylezie:
– Máte pekný kabát.
– Áno, hneď sa mi zapáčil. Zaujímavé, mám ho len pár hodín a vy si ho
hneď všimnete. Jedna Cigánka dnes
zazvonila pri dverách a ponúkala mi
ho aj s čižmami a čiapkou. Za dvadsať eur. Chápete to? Určite ho niekde
potiahla. Ale pre mňa je to ako dar
z nebies. Môj starý kabát sa už ani
nedá nazvať kabátom. Viete, čo mi
povedal minule syn? Mama, a prečo
ty stále chodíš v tom istom čiernom
kabáte? Vidíte – a tento je elegantný,
sivý, s bordovým lemovaním. A tie
čižmy s čiapkou... Ja vám poviem,
nechcela by som sa stretnúť so ženou, ktorej to tá Cigánka potiahla. A
možno ho ani neukradla. Možno si
to jej dcéra priniesla z Nemecka. U
nás vo vchode sú tiež Cigáni. Mladá
chodí no Nemecka a vždy sa vráti
vo fungl novom. Čižiem má aspoň
desať párov. Prepáčte. Ani neviem,
prečo vám to rozprávam.
– Máte syna a dcérku?
– Áno. Peťka a Moniku. Sú to zlaté deti. Dobre sa učia. Zobrala som
teraz štyri diplomovky, po večeroch
to urobím. Aspoň si prilepším na
Vianoce. Aj tento kabát. Odložím
si ho a deťom poviem, že ho mám
od Ježiška. Ale čižmy si nechám už
teraz, sú teplé.
Žena dopila kávu, zaplatila a vstávala. Ako si dávala peňaženku do
kabelky, všimla som si, že na zápästí sa jej blysol môj zlatý náramok,
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čo som dostala na narodeniny od
mamy. Chcela som ju chytiť za ruku
a stiahnuť jej ho. Ale iba stojím ako
hlúpa a nedokážem nič urobiť.
– Ten náramok... – vravím a neviem,
ako mám pokračovať.
– Prosím? – udivene sa na mňa pozrie a ja nedokážem čítať v tých
očiach, ktoré sa mi raz zdajú pokorné a raz prefíkané. Akoby sa na mne
zabávala a všetko vedela. Že je to
môj kabát, že sú to moje čižmy, moja
čiapka a môj náramok. Možno ma
testuje a tu niekde je skrytá kamera.
Nemám síl niečo urobiť. Platím a
vychádzam za ňou z cukrárne. Vonku je už tma.
– Dovidenia, musím ísť rýchlo domov skryť ten kabát. A potom za
deťmi, ešte sú u svokry, – vraví
žena. A znovu ten slabý úsmev.
Odkývla som a pobrala som sa domov. Musím zavolať políciu. Musím
zavolať políciu. Ale čo im poviem?
Že akási žena mala môj zlatý náramok, kabát, čiapku a čižmy a ja som
s ňou sedela na káve a nechala ju
odísť? Nohy ma automaticky nesú
domov, zasa krákajú havrany.
Na chodbe ma čaká Viera.
– Kde si, preboha, toľký čas? Dávam
pozor, aby sem nikto nevošiel. Aspoň keby som mala náhradný kľúč!
Si myslíš, že nemám nič iné na robote? Už aj poliši odišli!
Byt vyzerá celkom normálne, akurát
tam nie je počítač, telka a originál od
Rumanského. Otcov olej visí. Kone
na ňom zaryčia hrdelným rykom
premiešaným s prachom a hneď mi
je veselšie. Spoza kníh v knižnici
vyberám šperkovnicu a otváram
ju. Navrchu leží zlatý náramok od
mamy.
Rozosmejem sa.
Najprv nahlas a potom už len ticho
sipím. Viera na mňa vyjavene hľadí
a ja nedokážem prestať.
Marta Hlušíková

www.rimavskasobota.sk
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HKM Rimavská Sobota –
HK Bardejov 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
Góly HKM: 16. Nociar (Buda, Fekiač), 20. Škantár (Matúška), 40. Nociar (J. Slovák), 49. Zorvan (Fekiač, Buda), 55. Buda (Zorvan, Matúška),
57. Zorvan (Fekiač, J. Slovák), 60. Buda (M. Slovák, Fekiač)
Strely: 66:34
Vylúčenia: 1:5
Rozhodovali: Žák - Ivan, Krištof
Diváci: 271
Zostava HKM: Križan - M. Slovák, Nociar, Matúška, Škantár, Kulišek,
Fiľo - Filipiak, J. Slovák, Šagát - Šturmankin, Heckl, Dmitriev - Buda,
Zorvan, Fekiač - Juraštík.
Po tejto výhre sa hokejisti nachádzajú na 3. priečke tabuľky. Pred domácich divákov sa mužstvo HKM opäť vráti v sviatočnom čase deň pred
Vianocami 23. 12. o 17:00 hod., kedy odohrá posledný zápas v tomto
roku proti béčku Liptovského Mikuláša. Všetkých priaznivcov pozývame
osláviť tento sviatočný čas dobrým hokejovým zápasom.
Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota

FALCON znova boduje

TAEKWONF ALCON
DO klub Rimavská

Sobota ako prvý na Slovensku postavil hendikepovaného športovca na turnaj v predvádzaní foriem
Poomsae v TAEKWONDO WT. Roman Farkaš
trénuje paraTaekwondo a
nastúpil na svoj prvý turnaj
19.11. v Košiciach pod názvom Ilyo Cup 2017. Jeho
príprava trvala viac ako 5.
mesiacov a turnaj zvládol
na jednotku. Hneď bol
nominovaný na majstrovstvá Slovenskej Republiky, ktoré sa konali 16.12.
tiež v Košiciach. Vedenie
Falconu bolo informovať
osobne pána primátora Rimavskej Soboty o nádejnom športovcovi, ktorý má
veľkú šancu reprezentovať
mesto na vrcholových turnajoch.
Primátor JUDr. Jozef Šimko bol
myšlienkou trénovania hendikepovaných športovcov v meste nadšený a vyjadril podporu
FALCONU. Osobne navštívil aj
tréning detí, aby osobne vyjadril
podporu hendikepovanému športovcovi, deťom a trénerom klubu.
Romanovi Farkašovi odovzdal
uznanie mesta (diplom a pohár)
a poskytol finančnú dotáciu na
rozbeh tejto myšlienky, pričom
prisľúbil pomoc aj v budúcnosti.
Hendikepovaných športovcov,
ktorí majú záujem o bojový šport
TAEKWONDO WT zastrešuje v
Európe EPTU ( European Para
Taekwondo Union ) a celosvetovo je to WPT ( World Para
Taekwondo ). Od roku 2006 začali vo svete fungovať para turnaje v športovom zápase ( Kyorugi – Sparring ). Následne od
roku 2013 sa pridala disciplína
predvádzanie foriem ( Poomsae
– Martial art forms ). 31 januára
2017 bolo „ParaTaekwondo“
oficiálne zaradené do programu

Kolkárska sezóna
naberá na obrátkach

Na snímke 2 družstvá z Nižného Skálnika „Skálničania A + B“.

dvoch - troch rokoch pôstu sa
Pokolkársky
šport dostáva na roz-

vojovú dráhu po všetkých stránkach:
materiálno-technickej, metodickej i
masovej. Prvoligové družstvo úspešne súťaží vo východnej skupine tejto
súťaže s ambíciou uspieť v baráži
a postúpiť do najvyššej slovenskej
súťaže. V tejto snahe nám budú
chcieť skrížiť cestu kolkári Trstenej
a Jelšavy. Vychádzajúc z tradícií a zo
súčasných priaznivých podmienok i
ambícií členov klubu nie je táto méta
nereálna. Druhé družstvo KK tiež
úspešne súťaží v druhej kolkárskej
lige a v rámci omladenia tohto napoly seniorského družstva by sa zišlo zabudovať najúspešnejších hráčov
mestskej kolkárskej súťaže. Mestská
kolkárska súťaž sa rozrástla oproti
vlaňajšku o dve družstvá, a keďže
v nej hrajú aj športovci z Nižného
Skálnika a Čerenčian, prekvalifiku-

jeme ju na okresnú kolkársku ligu
zatiaľ s 8 družstvami s cieľom postupne zdvojnásobiť počet družstiev
na 16. Kolkáreň otvárame aj pre verejnosť, hracie časy možno zistiť na
telefónnom čísle 0908 655 891.
Tabuľka družstiev po 5. kole:

Poradie najúspešnejších jednotlivcov po 5. kole podľa priemeru zvalených kolkov na 1 zápas:
1. Lesko E. 539, 2. Kubaliak 527,
3. Bodnár 525, 4. Toporová 515, 5.
Barto 509, 6. Stopka 506, 7. Antal
502, 8. Maňúr 500
-ar-

Rimavská Sobota

paraolympíjskych hier v roku
2020 v Tokiu. Ako bolo vyššie
uvedené, parateaekwondo vo
svete funguje vyše 10 rokov a do
programu paraolympiády bolo
zaradené len tento rok (2017).
Veríme, že Romana, ktorý štartuje v kategórii P20, prípadne
ďalších záujemcov, stihneme
nominovať na toto vrcholové
podujatie. Samozrejme, cesta vedie cez úspechy na nižších úrovniach turnajov (MS,ME,MSR...)
Roman má za sebou už aj prvé
skúšky – páskovanie, ktoré zvládol na jednotku. Stal sa držiteľom žltého pásu ( 8.keup ).
Preto sa chceme ešte raz poďakovať pozitívnej a rýchlej reakcii primátora Rimavskej Soboty
JUDr. Jozefa Šimka a veríme,
že sa postupne pridá aj podnikateľská obec. Poďakovanie patrí
aj trénerom, ktorí sa mu osobne
venujú - Miroslavovi Bitalovi (1.Dan) a Viktórii Bitalovej
(1.Dan).
Ing. Jaroslav Dóbi,
predseda klubu FALCON

má vicemajstra sveta v zápasení

sa o to zápasník LokomoZ aslúžil
tívy Rimavská Sobota Aksharbek

Gulejev na majstrovstvách sveta do 23 rokov v zápasení voľným štýlom v Poľsku.
V hmotnostnej kategórii do 74kg našiel
premožiteľa až vo finále, do ktorého postúpil suverénnym spôsobom / súperi na
ňom neurobili ani jeden technický bod/.
V 1.kole zvíťazil nad Kumaron z Indie
technickou prevahou 10:0, vo štvrťfinále
nad Mykhailovom z Ukrajiny na body 9:0
a v semifinále opäť technickou prevahou
10:0 nad Bulharom Ismailovom. Vo finále ho čakal rus Nabiev. Po veľkom boji
prehral na body 2:7. Bola z toho nádherná strieborná medaila za 2.miesto. Podpredseda Lokomotívy Rimavská Sobota
Jozef Radnóti: ,,Som nesmierne rád, že Akshar hneď na svojej prvej svetovej súťaži potvrdil moje slová, keď som napísal, že dres Lokomotívy si
oblečie zápasník svetových kvalít. Po bronze z ME juniorov získal tohto roku
už svoju druhú medailu. On však zo striebrom nebol spokojný. Chcel zlato.
Aj sa ospravedlnil, že nevyhral a nezahrali mu slovenskú hymnu. Je to zápasník s obrovskou perspektívou a vynikajúci človek. Som nesmierne rád, že
sa mi ho podarilo získať do nášho klubu. Pokiaľ sa mu vytvoria primerané
podmienky na prípravu, som presvedčený, že jeho vrcholy ešte len prídu.
V našom oddiele na tom tvrdo pracujeme.“
Jozef Radnóti,
Lokomotíva Rimavská Sobota

