Na margo
uplynulých dní

Najkrajšia stredoškoláčka
nášho kraja je zo Zvolena

Divadelná sála DK MsKS v Rim. Sobote bola
v utorok 9. februára zaplnená do posledného
miesta nedočkavými divákmi, aby sa dozvedeli, ktorá z 12 nominovaných študentiek SŠ
z regionálnych kôl si na krajskom finále
odnesie vavrín najvzácnejší – Miss SŠ BBSK.
Súťaž otvoril Ing. Mgr. Marián Kotleba,
predseda BBSK, ktorý vo svojom príhovore
charakterizoval zmysel tejto súťaže. Nejde
v nej len o fyzickú krásu, ale aj o ukážky
spektra voľnočasových aktivít, ktorým sa študentky venujú v čase mimoškolskom a tieto sú
schopné odprezentovať v jednotlivých kolách
súťaže. Pripomenul , že poslanci VÚC nepodporili túto súťaž a tak k jej financovaniu pomohli viacerí sponzori. Poďakoval všetkým,
ktorí sa podieľali na organizácii súťaže, a tým
podporili odprezentovať svoje umenie i štyridsiatke ďalších účinkujúcich, aby spríjemnili
atmosféru prítomným divákom. A bolo sa veru
na čo pozerať.
Moderátori podujatia predstavili 10 člennú
hodnotiacu porotu, na čele s banskobystrickým
županom. V prvom kole sa študentky predstavili v bežnom oblečení. Po nich vystúpili mladí talentovaní muzikáloví speváci
z Konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici, Martin Vetrák a Lea Matalíková, laureáti

rôznych speváckych súťaží v SR, a zaspievali skladby z muzikálu „Na skle maľované“.
Druhé kolo bolo veľmi zaujímavé z pohľadu módy. Každá si vybrala určité časové
obdobie z 20. storočia, ktoré aj odprezentovala. Boli sme tak svedkami oblečení od
historických kostýmov, až po dnešné, ktoré
dievčatám veľmi slušali. Po tejto prezentácii
vystúpili dvaja talentovaní gitaristi, David
Bílek (víťaz celoslovenskej súťaže konzervatórií) a jeho rovnako zdatný partner
Dominik Lauko (z Konzervatória J.L.B BB),
ktorí predviedli dokonalý gitarový dialóg na
piesne popredných slovenských hudobných
skupín. V ďalšom kole sa študentky potrápili
odpoveďami na pripravené otázky, týkajúce
sa osobnostných i spoločenských tém. Každá
súťažiaca mala v hľadisku svoj fanklub,
ktorý hlasito reagoval na vtipné, obsažné
a zmysluplné odpovede svojich favoritiek.
Po krásnom harmonikovom sóle Mariána
Púčika (Konzervatórium J.L.B BB) – laureát
viacerých akordeónových súťaží a piesňach
Mirky Sýkorovej (z Krupiny) začala voľná
disciplína súťažiacich vo veľkom štýle.
(pokračovanie na 2. strane)

Februárové
zasadnutie
mestského
zastupiteľstva síce nemalo vo svojom programe hodnotenie
mestského dvojtýždenníka,
ale o Gemerských zvestiach
sa hovorilo hodne. Aj keď
oficiálne sa prerokovával
Štatút Gemerských zvestí
a Gömöri Hírlap, diskusné témy niektorých
poslancov smerovali k hodnoteniu ich obsahu.
Jednému sa nepáči, že maďarská verzia novín
nie je doslovným prekladom slovenského vydania, druhý si myslí, že mestské noviny nie
sú dostatočne politicky vyvážené, ďalší má
čudné predstavy o uplatňovaní slobody slova
a s tým súvisiacou cenzúrou.
Určite nemožno poslancom vytýkať, že by
mestský dvojtýždenník nečítali, čo vyplynulo aj z ich vyjadrovaní sa k obsahu. ale čo je
ťažšie pochopiteľné, že prečo do svojich novín
aj nepíšu. Nikto nikdy nepovedal. že do tvorby
novín sa majú zapojiť len primátor, prednosta alebo vedúci jednotlivých odborov. Každý
jeden poslanec i občan má právo predložiť
redakcii na zverejnenie svoj článok, vyjadriť
na stránkach novín svoj názor, či informovať
občanov - voličov o svojich aktivitách vykonaných v prospech mesta.
No nič také sa doteraz nestalo. Je to škoda,
pretože príspevky poslancov z rôzneho politického spektra by určite dopomohli minimálne
napraviť kritizovanú údajnú nevyváženosť obsahu novín...
Ďalšou zaujímavou témou posledného
mestského zastupiteľstva bola aj informácia
primátora mesta, že poslanci VÚC BBSK za
náš okres predložili návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu kraja na vybudovanie kruhového objazdu na ulici Malohontskej pri odbočke na Tomašovú. Návrh,
ktorý podpísali F. Auxt, P. Juhász, L. Rigó a J.
Šimko, bude zaradený na najbližšiu schôdzu
župného parlamentu. Nám ostáva len veriť, že
ho podporia aj poslanci za Smer – SD. Minimálne tí dvaja (M.Bagačka a P. Struhár), ktorí
za župných poslancov boli zvolení v našom
okrese...

www.rimavskasobota.sk
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Najkrajšia stredoškoláčka
nášho kraja je zo Zvolena (dokončenie)

Najprv Miroslava Petrincová (č.1)
z OA Detva, zatancovala scénický
tanec z muzikálu Pomáda so
svojimi spolutanečníkmi veľmi
brilantne, obdobne aj Veronika
Kupcová (č.3) – SHŠ Brezno, so
svojim partnerom, latinsko-americké spoločenské tance, a nasadili latku výkonnosti veľmi vysoko.
Zaujala aj Lenka Škodová (č.6) –
SOŠHS Zvolen svojim ľudovým
spevom(na heligonke doprevádzal
P. Sedmák) a Veronika Turňová
(č.8) GJCH Brezno v hre na
klavír. Zaujímavé boli i ďalšie
vystúpenia: Mária Kohútová
(2)-hra na klavír, Karin Bujnová
(4)-maľovanie, painting. Sylvia
Szabová (7) – SOŠOS R. Sobota
sa predviedla párovou silovou
gymnastikou. Videli sme ešte
zaujímavé tance čača Kristína
Nováková (9)-Gymn. B. Bystrica, L-tango Rozália Francisciová
(10) – Gymn. Krupina a ďalšie.

Po speve Janka Šebjana z Krupiny
a Terezky (z Konzervatória J.L.B
BB) sa pódium zaplnilo súťažiacimi študentkami vo večerných
róbach k módnej prehliadke.
Po nej prišiel rad i na domácich
účinkujúcich – DFS Hájik, ktorý
zatancoval lyžičkový a fľaškový
tanec. Potom Majsterka Slovenska
v mažoretkovom športe, Viktória
Gémešiová, svojou majstrovskou
zostavou, ukončila programovú
časť súťaže Miss SŠ BBSK. Na
úplný záver podujatia Ing. Mgr.
M. Kotleba a primátor mesta
Rim. Sobota JUDr. Jozef Šimko
vyhlásili výsledky poroty takto:
2. vicemiss -Veronika TURŇOVÁ
(8) - Gymn. J. Chalúpku Brezno
1. vicemiss - Miroslava PETRINCOVÁ (1) - OA Detva
Miss SŠ BBSK - Lenka ŠKODOVÁ (6) – SOŠ HS Zvolen.
Študentkám srdečne blahoželáme.
			 –fr-

Primátor stojí na
rovnakej strane barikády

Nádej je melódia
bez slov a trvá večne

Život prináša zmení, ako to záleží na obidvoch
rôzne situácie, stranách.
raz
prichá- V klube sa stretávame už niekoľko
dza
radosť, rokov. Naše životy sú prepojené
inokedy depre- navzájom, ibaže na tapisérii života
sie. Našťastie sa to mení, mraky to nevidieť. Každý má svoje ťažkosprichádzajú i odchádzajú. Musíme ti, niekto to ukáže viac a niekto
si uvedomiť, že je nemožné robiť menej. Často hovoríme, že je zlé,
druhým dobre bez toho, aby sme keď sa niekto hrá len na svojom
neprispievali sami sebe, alebo piesočku a o druhých sa nezaujíma.
škodiť druhým bez toho, aby sme V skutočnosti však svoj piesoček
tým neškodili sami sebe. Niekedy neradi opúšťajú kvôli nikomu inév živote treba aj pokárať, ale záleží mu. Žiaľ človek na vlastnú škodu,
na tom ako sa kára. Dôležité je aj škodu svojho okolia neraz zabúpochváliť, to je hnací motor, veď da, že ozajstné priateľstvo je to
nie je všetko zlé a vidieť udalo- najlepšie, čo nás môže všetkých
sti aj z iného uhla. Ľudia sú ako spájať, a že pritom nechýba svorkvety: otvorení a vnímaví voči nosť, tolerancia, vzájomná pomoc
jemnej rose, ale zatvárajú sa pred a to bez ohľadu na ochorenie, vek
prudkým dažďom. Dennodenne je spoločenské postavenie a rasu.
niečo nové, pred časom nás pre		
J. Švajková
klub SM pri SZSM
kvapil hromadný príchod utečencov, aj nad tým človek uvažuje
Inzercia:
a premýšľa dopredu. Zostane pre
nás sociálna a zdravotná starostlivosť tak ako doteraz, alebo sa ešte
oslabí? Iný postoj človek zaujme
k danej situácii na diaľku z televízie, ale ak sú v blízkosti Vás smädní a uzimení ľudia, určite mnohí
z nás pomôžu. Nepokladám sa za
znalkyňu, čo sa stane v Európe za
niekoľko rokov, ale myslím si, že Cintorínska 3646, Rimavská Sobota
GZ-012
pre naše deti a vnúčatá sa život

Napĺňanie myšlienok
k oživeniu Námestia M. Tompu

Posledný januárový piatok sa
v odpoludňajších hodinách na
Hlavnom námestí ozývalo zvonenie
školského zvonca, ktorý
umocňoval atmosféru protestného
zhromaždenia
učiteľov
Rimavskosobotského
regiónu.
Pred davom, cca 80 učiteľov,
vystúpili na tribúnu predstavitelia
miestnej iniciatívy slovenských
učiteľov (ISU): Viliam Vaš, Jana
Lásková, Július Sojka, Marián
Lacko a ďalší, ku ktorým sa pridal
aj primátor mesta Jozef Šimko.
Predstavili prítomným ich tri
požiadavky, ktoré by mali posunúť
školstvo z periférie záujmu štátu
na opačný protipól. Ide o zvýšenie rozpočtu MŠ na skvalitnenie
výchovno-vyučovacieho procesu,
zvýšenie finančného ohodnotenia pedagogických pracovníkov
a zrovnoprávnenie podmienok
školstva všetkých druhov a typov. Štrajkujúcich podporil aj

primátor mesta JUDr. Jozef Šimko. Uviedol, že do štrajku sa malo
zapojiť viac učiteľov a štrajkovať
sa malo hlavne pred úradom vlády
a vyjednávať priamo s premiérom.
Vyjadril nesúhlas s výrokom predsedu parlamentu, ktorý bol nejaký
čas aj ministrom školstva, aby
sa učitelia obrátili na starostov
a primátorov. „Mestá a obce dávajú
školám všetky finančné prostriedky, ktoré im od štátu prídu za originálne kompetencie. Keď vláda
rozdáva na rôzne tendre, obdobne
by mohla dávať aj pre školstvo. Aj
nevyčerpané prostriedky z eurofondov (viac ako 1 mld.) sa mohli
presunúť do školstva. Ak nás vláda
bude i naďalej takto viesť, nastanú
vážne problémy nielen v rámci
BBSK, ale aj v rámci celej SR,“
zdôraznil na záver primátor.
Po ukončení štrajkového mítingu
vytvorili učitelia na námestí symbolickú reťaz.
		
–fr-

Začiatkom februára pozval primátor
mesta, JUDr. Jozef Šimko, na rokovanie do jeho pracovne osemnásť
odborníkov, aby vytvorili „Komisiu pre rekonštrukciu Námestia M.
Tompu“. V úvode predstavil iniciatívu Mesta k celkovému architektonickému riešeniu novej podoby
námestia i vzhľadom na novú dominantu námestia - zrekonštruovanú súdnu sedriu* Okresného
súdu. Prítomných informoval
o predchádzajúcom predbežnom
rokovaní so Štátnym pamiatkovým
úradom v Lučenci o akceptovateľných
možnostiach úpravy
tohto námestia z hľadiska historických daností, redukcie zelene
i celkovej funkčnosti parku na
námestí.
V bohatej diskusii potvrdili
prítomní odborníci zámer Mesta
ponechať námestiu jeho historický
ráz. Námestie dostalo názov podľa
slávneho rodáka Mihálya Tompu
a v roku 1902 bola do centra námestia osadená jeho socha. Žiaľ,
vplyvom
povojnovej
situácie
v meste, sa socha premiestnila do
útrob Gemerského múzea, kde
sa o ňu postaral vtedajší riaditeľ
múzea Mikuláš Holéczy. Nakoniec

sa socha osadila do vtedajšej
„Záhrady 1. mája“. Po roku 1989,
vo vtedajšom mestskom zastupiteľstve, zazneli hlasy vrátiť sochu
na pôvodné miesto. Nakoniec bol
prijatý kompromis a v roku 1994
sa socha vrátila na námestie, ale
nie na pôvodné miesto. Oproti nej
sa postavila druhá dominanta - socha Šándora Petőfiho. A keďže na
námestí je ešte aj tretia dominanta –
Pomník padlým ČA, nastal čas, aby
sa tento architektonický prešľap
napravil. Členovia tejto komisie prijali stanovisko o likvidácii
neesteticky riešenej a nefunkčnej
fontány v centrálne časti parku a
presunutie sochy M. Tompu na
jej pôvodné miesto. Vzhľadom na
to, že toto rozhodnutie korešponduje i s predbežným vyjadrením
„pamiatkárov“, odporúčajú, aby
MsZ zrušilo stále platné uznesenie „o vytvorení pamätného parku
soboťanov“ v dotknutej lokalite
námestia a prijalo nové uznesenie
o premiestnení sochy M. Tompu na
pôvodné miesto. Osud premiestnenia sochy Š. Petőfiho bude i naďalej
predmetom riešenia, do ktorej bude
–frzapojená i široká verejnosť.
*bývalý názov krajského súdu (za Rakúsko-Uhorska)

Kto nás bude reprezentovať
v parlamentných voľbách ?

Blížiace sa parlamentné voľby
poskytujú mnoho otáznikov, či
naše mesto, resp. náš okres, bude
mať svojho zástupcu aj v nastávajúcom parlamente. V zozname
zaregistrovaných kandidátov sa
ich objavilo niekoľko. Na kandidátke súčasnej vládnej politickej
strany SMER SD (16), figuruje
na 58. mieste súčasný poslanec
a primátor Hnúšte, Mgr. Michal
Bagačka. Z politických strán,
ktorým končí mandát v súčasnom
parlamente je situácia nasledovná:
KDH (17) – nemá z nášho okresu
nikoho, hoci v rimavskosobotskom parlamente si zástupca KDH
privileguje mať ten najlepší názor
na všetko; SDKÚ DS (15) – má
na kandidátke jedného kandidáta,
starostu obce Pavlovce, Vojtecha
Menyhárta; MOST – HÍD (11) má
okrem terajšieho poslanca Zsolta

Simona (4) z Padaroviec ďalších
šiestich kandidátov – Mgr. Štefana
Vavreka (18), starostu Rimavskej
Seči; geodeta Tomáša Agócsa
(38) z Gemerského Jablonca;
MVDr. Ladislav Lang (67) zo Šimonoviec; Petra Henza (125), starostu Bátky; Gabriel Köböl (129)
z Dubovca; Csabu Csíziho (144),
sociálneho pedagóga z Čížu. Strana SaS (23) bude mať v Rim. Sobote dvoch kandidátov – JUDr.
Andreu Andrášiovú (95), advokátku a viceprimátorku Rim. Soboty;
Dušana Vajdu (122), opatrovateľa.
Za OĽANO-NOVA (3) bude
v Rim. Sobote kandidovať MUDr.
Obaidullah Mir (34), urológ.
Do ďalších politických strán kandidujú obyvatelia Rim. Soboty
nasledovne:
SMS – Strana moderného Slovenska (2) – Iveta Talánová (62)

– sociálna pracovníčka;
Koalícia SPOLOČNE ZA SLOVENSKO (8) – Ján Hiraj (75)
–
stavbyvedúci.
Maďarská
kresťanskodemokratická
aliancia (9) – Bc. Gellért Mag (47),
bezpečnostný manažér; ODVAHA – veľká národná a proruská
koalícia (13) – Mgr. Svetlana
Bornayová (4), opatrovateľka;
Peter Kováč (81), vodič; Bc. Iveta
Kiššimonová (105), pedagogička.
KSS (14) – RSDr. Samuel ZUBO
CSc. (34), dôchodca. SMK (21) –
Ferencz Auxt (8), podnikateľ; Ing.
Zoltán Cziprus (10), stavebný inžinier; MUDr. Peter Juhász (42),
chirurg; Ing. Ladislav Rigó (51),
zástupca primátora; Ing. Zoltán
Bán (125), elektroinžinier. Na
kandidátne listiny zostávajúcich
politických strán sa už občania
z nášho mesta a regiónu nedostali.
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Rozpis LSPP stomatológov

službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svoj. ambulancií
27.-28.02.2016 MUDr. Remeňová
(Športová 14)
56 27 351
05.-06.03.2016 MUDr. Polievková
(Okružná 53)
56 33 940

Zdravotná pohotovosť

Pracovné dni: 16:00 – 07:00
Soboty, nedele a sviatky: nepretržite
Miesto výkonu LSPP:		
Dobšinského 4380, Rimavská Sobota
(zhotovovateľ si vyhradzuje právo na zmeny)

23.02. MUDr. Andrea Agócsová
24.02. MUDr. Katarína Kellnerová
25.02. MUDr. Peter Dunaj
26.02. MUDr. Oliver Dudáš
27.02. MUDr. Andrea Agócsová
28.02. MUDr. Zlatica Hasarová
29.02. MUDr. Silvia Vargová
01.03. MUDr. Andrea Kuráková
02.03. MUDr. Pavel Slanina
03.03. MUDr. Mária Kozáková
04.03. MUDr. Gabriela Gulyásová
05.03. MUDr. Irena Pálházyová
06.03. MUDr. Anton Malatinec
07.03. MUDr. Jana Babíková
08.03. MUDr. Andrea Kuráková

Nielen história školy, ale i jej výsledky priťahujú

Na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej
Sobote bolo v minulých dňoch
nezvyčajne rušno. Škola otvorila svoje brány žiakom, rodičom
a pedagógom základných škôl
z mesta a regiónu. V priebehu
troch dní (4. - 6. februára 2016) si
mohli prezrieť priestory školy, informovať sa o možnostiach a podmienkach štúdia a vyskúšať si online prijímacie skúšky. V školskom
roku 2016/2017 môže škola, na
základe schváleného plánu výkonov, otvoriť 3 triedy – 2 s vyučovacím jazykom slovenským a 1 s
vyučovacím jazykom maďarským.

Počas
biehal
a tak
via o

Dní otvorených dverí prebežný vyučovací proces,
mohli všetci záujemcoštúdium klásť svoje otáz-

ky žiakom a pedagógom, vidieť
vyučovacie hodiny v triedach,
aj v odborných učebniach a porozprávať sa nielen o škole, ale

aj o ich plánoch do budúcnosti.
Obchodná akadémia je
škola
s tradíciou a výsledkami, ktorá
poskytuje odborné ekonomické
vzdelanie už 61 rokov. Je to škola
s tisíckami úspešných absolventov,
ktorí sú dôkazom toho, že študovať
na tejto škole je dobré rozhodnutie.
Účasť bola bohatá, atmosféra
výborná
i
predbežný
záujem o štúdium dobrý. Zážitky
z Dní otvorených dverí priblížili
deviatakom atmosféru tejto strednej školy a určite ich bude motivovať pri ich rozhodovaní sa pre stredoškolské štúdium.
–fr-

Útulok pre psov môže byť realitou

Prvé
tohtoročné
rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Rim.
Sobote sa venovalo viacerým
aktuálnym bodom. Po schválení
programu zasadnutia sa poslanci
v nasledujúcom bode venovali majetkoprávnym otázkam. Najskôr
schválili zámer odpredaja pozemku v RO Kurinec a následne riešili
odpredaj pozemku (1,36 ha) pod
starou Sobôtkou, na ľavej strane
popri hlavnej ceste v smere na
Hnúšťu. Stanovili odkupnú čiastku
10,- €/m2 a vzhľadom na viac záujemcov, schválili súťaž na odpredaj tohto lukratívneho pozemku.
V ďalšom bode Ing. Šťavina,
hlavný kontrolór, predniesol informatívnu správu o genéze riešenia
výstavby útulku pre psov v meste.
Začiatok iniciatívy sa datuje do
roku 2012 a v roku 2014 odstúpili

aktivisti od požiadavky, vzhľadom
na výšku investičných prostriedkov na výstavbu i výšku prevádzkových nákladov. V roku 2015 sa
opäť tento problém nastolil poslancom J. Sojkom, ktorý požadoval na
základe petície (3600 podpisov od
občanov mesta), aby sa tento problém riešil. Ako uviedol primátor
mesta on sa tomu nebráni, len uvedená čiastka z rozpočtu mesta bude
chýbať pre viaceré plánované aktivity. Preto navrhol združiť prostriedky z okolitých obcí a rokovať
o tom s vedením ZMOGaM. Poslanec Tóth ponúkol kompromisné
riešenie, aby sa verejnou súťažou
získal zhotoviteľ a prevádzkovateľ, Mesto poskytne vhodný
pozemok, zavedie tam prípojku
i siete a ročne bude prispievať na
prevádzku čiastkou 16000,-€.

Tento návrh si osvojili aj poslanci a schválili ho. Ďalej schválili,
v rámci bodu Personálne a organizačné otázky, odvolanie Ing.
Farkaša (písomne sa vzdal) z postu člena v komisii soc. vecí, rodiny a rómskej problematiky MsZ.
Zároveň schválili kooptovanie
Mgr. Radovana Kováča za jej člena. Bod Štatút GZ poslanci, po
diskusii k jeho doplneniu, odložili
na budúce rokovanie MsZ. V bode
interpelácie, poslankyňa Bornayová žiadala riešiť upchatú kanalizačnú prípojku za zvukotesnou
stenou o.d. Kaufland. Poslankyňa
Zsóriová požiadala rozšíriť parkovacie plochy na Sídlisku Západ,
hlavne pri Zimnom štadióne. Na
zlý stav niektorých chodníkov zo
Sídliska Západ do mesta poukázal
poslanec Sojka. V bode rôzne, po-

slanci podporili projekt rozšírenia
a rekonštrukcie telocvične pri ZŠ
M. Tompu, ako rozvojový projekt
do vládnej výzvy. Podporili potrebu zateplenia MŠ na Rybárskej
ul.. Posúdili aj návrh poslanca Urbana o potrebe verejnej Wifi siete
a splnomocnili primátora rokovať
o tomto zámere s pánom Ceglédym,
z firmy RS Net. Primátor v závere
rokovania informoval o rozbehnutých aktivitách mesta (pokračovanie asfaltovania, riešenie Nám.
M. Tompu, kruhový objazd na
Jánošíkovej ul.) a nadniesol požiadavku do diskusie - vybudovania
linky na separáciu TKO v okrajovej časti mesta, spojenú i s výrobou
vykurovacích peliet. Po diskusii
k týmto záverečným informáciám
bolo rokovanie MsZ ukončené.
–fr-
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Obaidullah Mir

Lepšie zdravotníctvo
Nulová korupcia, viac financií, jasné pravidlá
Objednávateľ: NOVA (NOVA), Ružová dolina 6, Bratislava; IČO: 422 656 06. Dodávateľ: Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota; IČO: 00319031
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SPOLU TO DOKÁŽEME!

Som
Štefan
Vavrek,
33-ročný učiteľ, starosta
Rimavskej Seče. Problémy
nášho regiónu poznám
veľmi presne: nie je tu dostatok práce, ľudia sú stále
chudobnejší, naše školy sa
boria s ťažkosťami… Mohol by som pokračovať.

Ako starosta sa snažím
urobiť všetko preto, aby sa
situácia zlepšovala. V roku
2013 som so svojimi priateľmi založil občianske
združenie PURT, aby sme
tunajším občanom dali
šancu podieľať sa na zlepšení svojho osudu. Odvtedy sme sa s touto iniciatívou dostali do 30 obcí
nášho regiónu a podporili sme vyše 200 malých
projektov. Naši aktivisti
skrášľovali svoje dediny
a pomáhali všade tam, kde
mohli.
Ľudí nehodnotím podľa
toho, kto je Maďar, Róm,
Slovák. S každým, kto chce

pracovať a priložiť ruku
k zlepšovaniu životných
podmienok, viem nájsť
spoločnú reč.
Uvedomujem si, že aj keď
na niektoré naše problémy vieme nájsť riešenie
tu doma, tie najvýznamnejšie veci sa musia zmeniť v parlamente. Práve
preto som sa rozhodol, že
budem kandidovať do národnej rady na kandidátke
Most-Híd. Práve táto strana má aj pre náš región
taký program, ktorý by
nám vedel pomôcť. Radi
di
by sme vytvorili viacejj
pracovných miest, podporili našich podnikateľov

a vybudovali cesty. Radi
by sme posilnili naše školy, zvlášť tie odborné. Strana Most-Híd má ambíciu
aj šancu dostať sa do vlády, aby mohla urobiť maximum pre tento región.
Ak ma poctíte svojou dôverou, rád ju využijem na
to, aby sa život ľudí nášho regiónu zlepšil. Máme
šancu, spolu to dokážeme!

DODÁVATEĽ: i-Step communication, a. s., Prešovská 43, 821 02 Bratislava, IČO: 35754281, OBJEDNÁVATEĽ: MOST-HÍD/Vavrek, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 42171229
GZ-06/16
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Rád podám pomocnú ruku pri riešení problémov

V našom rozhovore vám predstavíme
nášho
spoluobčana
z Rimavskej Soboty, ktorý kandiduje za poslanca NR za koalíciu
OĽANO – NOVA, MUDr. Obaidullaha Mira, urológa.
Pán doktor, poznáme Vás ako
aktívneho občana. Uchádzali
ste sa už niekedy o nejakú významnú spoločenskú funkciu?

MUDr. Mir: V roku 2012 som
už kandidoval do parlamentu ako
nezávislý kandidát a sympatizant
strany Most- Híd. Nikdy mi nešlo o funkcie, ale o ochotu podať
pomocnú ruku pri riešení problémov, tam, kde viem pomôcť.
Funkcií mám dosť i vo svojej
firme, resp. v niektorých organizáciách, kde som bol zvolený.
Čo Vás motivovalo, aby ste kandidovali za poslanca NR SR?
MUDr. Mir: Žijem na Slovensku
už viac ako 30 rokov. Mám česť
byť občanom SR od roku 1996.
Mám tu svoju milovanú rodinu.
Mám rád Slovensko a tu žijúcich
ľudí. Slovensko mi dalo veľa
a chcel by som mu preto vrátiť
aspoň časť z toho. Ale tých
dôvodov je viac ako dosť. Politiku nepovažujem z výsadu, ale
skôr za službu občanom. Nechcem byť pasívny, ak môžem byť
užitočný! Viem, že ak by som sa
dostal do NR SR ako poslanec, určite nesklamem občanov
a v značnej miere by som prispel
k vecnému riešeniu problémov v
spoločnosti hlavne v oblasti, ktorá
je mi najbližšia t.j. zdravotníctvo.
Myslíte si, že ekonomicko - spoločenský rozvoj nášho regiónu je
riešiteľný?
MUDr. Mir: Musí byť riešiteľný!
Nemôžeme sa vzdávať, veď predsa tu žijeme, chceme i naďalej tu
žiť a mať pri sebe aj naše deti
a vnúčatá. Veľkou brzdou v rozvoji niektorých regiónov, ako je
aj tento náš, je pasívny prístup
centrálnej vlády k nemu, konflikty
a žabomyšie vojny medzi regionálnymi predstaviteľmi jednotlivých
politických strán, štátnou správou
a verejnou správou. Tu musia ísť
bokom osobné záujmy a konečne
musíme začať robiť skutočne pre
všetkých ľudí a to nie len na bilboardoch pred voľbami.
Čo by podľa Vás bolo potrebné,
aby náš región neprešľapoval na
jednom mieste?
MUDr. Mir: Určite
dokončenie
rýchlostnej
komunikácie

R2, podpora poľnohospodárstva,
turizmu, podpora vzdelávania
(hlavne odborných smerov) a tzv.
„mušketierska dohoda” politikov
na regionálnej úrovni, verejnej
správy a štátnej správy, kde by
malo platiť “jeden za všetkých
a všetci za Rimavskú Sobotu“.
Za seba môžem zaručiť, že určite
budem presadzovať dobrý názor, aj
keď to bude názor môjho protivníka. Čo sa týka jednoznačnej
podpory regiónov a ekonomického
štartu regiónov, odporučil by som
dať do pozornosti ekonomický
program nášho hnutia, ktorý je stvorený pre regióny ako je náš.
Jeho základom je potravinová
sebestačnosť pre Slovensko - od
makroekonóma Marcela Klimeka, rodáka z Gemera, špeciálne
ekonomické zóny v regiónoch
južného a východného Slovenska a možnosť dvojnásobného
uplatnenia mzdových výdavkov
v týchto regiónoch, ako tri dôležité
nástroje
ekonomickej podpory
a
zvyšovania
zamestnanosti
v našom regióne. Základom je
podpora poľnohospodárstva podľa
uvedeného projektu, čím zároveň
zvýšime aj zamestnanosť, produkciu, rozvoj vidieka, ekológiu
a životnú úroveň v
týchto
regiónoch. Je pritom potrebné
zmeniť aj dotačnú politiku a to tak,
že dotácia musí byť viazaná na
produkty a zamestnanosť.
Je to všetko o peniazoch?
MUDr. Mir: Nie je to vždy všetko len o peniazoch, aj keď majú
v tom veľký podiel. Podľa mňa
je to hlavne o ľuďoch, o ich skutočnom cítení, obetavosti a skutočnej ochote niečo urobiť.
Máte návod, ako dosiahnuť nulovú korupciu?
MUDr. Mir: Korupcia je o ľuďoch
a o systéme. Žiadny čarovný prútik neexistuje, ale sú veci, ktoré
môžu pomôcť. Je to hlavne zavedenie nulovej tolerancie, zavedenie trestnoprávnej a hmotnej
zodpovednosti politikov a funkcionárov.
Ste presvedčený, že občania SR
sú na takej duchovnej a právnej
úrovni, že Vami požadované
jasné pravidlá budú každému
jasné?
MUDr. Mir:
Nepochybujem
o duchovnej a právnej úrovni
občanov v SR. Áno, ľudia vždy
dostávajú veľa informácií od politikov a obzvlášť pred voľbami,
z ktorých určite majú rôzne po-

city. Za seba môžem povedať, že
veci, ktoré podávam sú s čistým
úmyslom, zo srdca a preto dúfam,
že budú takto aj prijaté ľuďmi.
To lepšie zdravotníctvo myslíte
hlavne v čom?

MUDr. Mir: Môžem povedať, že
som akoby zdravotnícke dieťa
Slovenska. Od roku 1985, ako
som prišiel na Slovensko, mám
dočinenia so zdravotníctvom. Najprv ako študent na LF, potom
ako lekár v štátnej nemocnici,
ambulancii, súkromnej ambulancii
a aj ako podnikateľ v zdravotníctve. Zažil som a intenzívne
vnímal systém počas tohto obdobia, od r. 1985 do teraz. Bohužiaľ
za posledné roky dochádza k evidentnému zhoršovaniu a znižovaniu úrovne a kvality služieb
v zdravotníctve. Dochádza k zvyšovaniu
politickej
korupcie
v zdravotníctve. Terajší systém
nie je dobrý ani pre zdravotníkov (lekárov, sestry, stredných
a nižších zdravotníckych pracovníkov), ale ani pre pacienta,
ktorý dokonca v tomto systéme
akoby len zavadzal. Za najväčší
problém považujeme momentálne
nekompetentný ambulantný systém, hlavne systém všeobecných
lekárov, nedostatok lekárov, sestier, chýba kontinuálna výchova
mladých lekárov, zlý až havarijný
stav slovenských nemocníc, ktoré
bohužiaľ miestami vyzerajú horšie
ako nemocnice v krajinách tretieho
sveta. Chýba systém pohospitalizačnej domácej ošetrovateľskej
starostlivosti o starších a bezvládnych. Absentuje prepojenie
sociálnej a zdravotnej starostlivostí
o bezvládnych a tiež je zlý systém
zdravotných poisťovní.
Lepšie zdravotníctvo vidím v tom:
1. Znížiť mieru politickej korupcie
(prestať kradnúť z verejných zdrojov);
2. Sústrediť sa na modernizáciu
nemocníc, posilniť systém rodinných lekárov ako základu ambulantnej starostlivosti, vybudovať
a silne podporiť segment opatery
bezvládnych a domácu ošetrovateľskú starostlivosť;
3. Zdravotníctvo potrebuje nové
flexibilné financovanie a tým aj
novú filozofiu verejného zdravotného poistenia;
Toto sú súčasne aj hlavné piliere
zdravotníckeho programu hnutia NOVA, na ktoré by som tiež
veľmi rád upriamil pozornosť
verejnosti.
Aký máte názor aj na ostatné
oblasti, pôsobiace na kvalitu

života (školstvo, kultúra, šport,
životné prostredie atď.) ?
MUDr. Mir:
Spoločnosť je
ako reťazec, navzájom pospájaných inštitúcií, ktoré bez
seba nemôžu fungovať. Slabosť
v jednom článku, zhorší stabilitu
celého reťazca, t.j. spoločnosti.
Preto určite treba riešiť so skupinou odborníkov problémy, či už
v školstve, kultúre, športe, atď.
Určite je nutná podpora všetkých
uvedených odvetí, aby sme mali
zdravý, vzdelaný, kultúrny a športovo naladený národ, v príjemnom životnom prostredí.
Aká je Vaša predstava, ak
získate mandát, na spoluprácu s primátormi miest nášho
regiónu?
MUDr. Mir: Ako som sa vyjadril
už vyššie, jednoznačne som za
„mušketiersku dohodu” všetkých
politikov a regionálnych predstaviteľov verejnej a št. správy:
„jeden za všetkých a všetci za
náš región”. Možno že to vyzerá naivne, no Vy ste sa pýtali na môj názor, ja tomu verím
a
pozitívnym prístupom to
chcem aj presadzovať!
Ďakujem za rozhovor.

-fr-

Turistické informačné
centrum Mesta Rim.
Sobota
Hlavné nám. č.2, Rim. Sobota
ponúka zakúpenie kníh
z vydavateľstva DAJAMA:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
lyžiarske strediská
Juraj Majo, Dagmar Kusendová

NÁBOŽENSKÝ ATLAS
SLOVENSKA
Mojmír Bendža, Pavol Tišliar

NÁRODNOSTNÝ ATLAS
SLOVENSKA
Daniel Kollár, Kliment Ondrejka

KULTÚRNY ATLAS
SLOVENSKA
Daniel Kollár, Kliment Ondrejka

PRÍRODNÝ ATLAS
SLOVENSKA
Ján Hanušin , Ján Laciga, Daniel Kollár

SLOVENSKO v starých
pohľadniciach 1900-1918
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MESTO RIMAVSKA SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281
a nasl. Obchodného zákonníka
a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie kúpnej
a nájomnej zmluvy na:

INZERCIA

1. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku, lokalita Stará Sobôtka – poľnohospodárska pôda v intraviláne obce časť parc. č. KN C 2873/3 - trvalé trávne porasty o celkovej výmere
13 678 m², na LV 2959 v kat. úz. Rimavská Sobota, ktorej výmera
bude upresnená geometrickým plánom. Pozemok je zaťažený sieťami. Odpredaj sa realizuje za podmienky zriadenia vecného bremena.
Pozemok z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie - Územného
plánu mesta zodpovedá funkčnému využitiu územia - Účelová vybavenosť - ÚV. Napriek tomu na pozemku nie je možné umiestňovať
väčšie trvalé stavby z dôvodu zachovania ochranných pásiem sietí na
pozemku umiestnených. Minimálna kúpna cena 10,- €/m². Žiadosti
zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať - odpredaj pozemku Stará Sobôtka“.
2. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – objektov – oceľová hala
- sklad s.č. 4044 a oceľová hala – sklad s. č. 4045 v bývalom areáli Kasárni kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote na LV 2674 v kat. úz.
Tomašová v zastavanom území obce. V zmysle územného plánu
je možné v objektoch umiestňovať: • obchodné reťazce a skladové
centrá, • výstavné areály, • zariadenia pre špecializované druhy športu,
• zariadenia nezávadnej výroby potravinárskeho charakteru, • zariadenia
pre tranzitnú automobilovú dopravu a colné vybavovanie, • zariadenia
pre účely armády, čerpacie stanice pohonných hmôt.
Výška nájmu sa stanovuje v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota
č. 72/2004. Minimálna výška nájmu je určená v závislosti od druhu
činnosti. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať
- prenájom haly v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku“
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom 22.02.2016 a končia dňom
22.03.2016. Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telef. číslach:
047/56 04 626, 047/56 04 633, 047/56 04 613, 0903 284 353 (prihlášky
do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ –
oddelenie majetkové).
RIADKOVÁ INZERCIA:
• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178

GZ-01/16

• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na
nádvorí budovy Čierny orol (vpravo), Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej
Sobote s výmerou 30,32 m2. Podmienky sú uverejnené na úradnej tabuli
v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota. Bližšie informácie na:
www.sosos.sk					
GZ-08/16

Čitatelia nám píšu...

GZ-12/16

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
OZ Rimavská Sobota

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:
• Osobný automobil, značka Lada 4x4, typ 2121/40/U, EČV RS796BF, rok výroby 2007
• Osobný automobil značka Lada Niva 4x4, typ 2121/40/U, EČV RS214BJ, rok výroby 2007
• Osobný automobil značka Lada Niva 21214, typ 2121/40/T, EČV
RS-210BJ, rok výroby 2005
• Osobný automobil, značka VAZ 21214B, typ Lada Niva 21214, EČV
RS-210AO, rok výroby 2003
• Osobný automobil kombi, značka Škoda Fabia, typ 6Y, EČV RS562, rok výroby 2005
• Osobný automobil značka Škoda Felicia Pick-Up, typ EHH673,
EČV RS-830AG, rok výroby 1996
Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne
vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Rimavská
Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota.
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Zorvan, mobil: +421 918335182, tel.:
+421 475634940, fax: +421 475634942, e-mail: jaroslav.zorvan@lesy.sk
Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 4.3.2016 do 12:00 hod.
v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledGZ-07/16
kov súťaže je do 4.4.2016.				

Príbeh z Čapovanej drogérie

Jedného zimného dňa viedli moje
kroky do Základnej umeleckej
školy na Salvovej ulici. Vtom upútal môj zrak neobyčajný nápis:
Čapovaná drogéria. Zaujímavé,
pomyslela som si a rozhodla som
sa, že najbližšie keď pôjdem okolo,
tak sa tam zastavím. Tak aj bolo.
Už pri vstupe ma upútalo krásne
sfarbené logo Čapovanej drogérie
s bublinkami. Schodíkmi som zišla do predajne. Privítala ma milá
majiteľka Timea so slovami: ,,Ste
zvedavá, však?” Veru som aj bola.
Útulná predajnička s desiatkami
čapovacích bandasiek, v ktorej sa
rozliehala príjemná vôňa. A je to
EKO, BIO. Presne niečo pre mňa.
Pripadala som si skoro ako Alenka v ríši divov. Plno bandasiek
a maličkých fľaštičiek, ktoré ste
mohli otvárať a ovoniavať. Zaujali
ma pracie gély s esenciálnymi olejmi Levandule a Magnólie. Keďže aj
doma nám bolo treba doplniť záso-

by pracích prostriedkov, tentokrát
som sa rozhodla pre vôňu Magnólie. Vytiahla som pol litrovú fľašu,
čo som mala v taške, a Timea mi
bez problémov načapovala krásne
voňajúci EKO čistiaci prostriedok
do fľaše. Neodolala som, pretože
v tejto vôni bola aj Aviváž, zobrala som aj tú. Veľká výhoda je, že
si môže zákazník doniesť vlastnú
fľašu. Šetrí tak životné prostredie,
nie je jedno koľko odpadu, a hlavne
umelých fliaš, človek cez rok spotrebuje. Takto sa aspoň trošku recykluje. Nebojte sa keď nemáte
svoju fľašu, na predajni je k dostatiu priehľadná. Je to veľmi výhodné, pretože hneď vidíte koľko vám
natečie. Môžete si dať načapovať
1/2dcl, 2 dlc, pol litra, či liter. Podľa
chuti, trebárs aj len na vyskúšanie.
Čo sa mi obzvlášť páčilo, naplnené
fľaše vám pri pokladni označia
štítkom čo prostriedok obsahuje, a tiež oceňujem nálepku, ktorú

si môžete na fľašu nalepiť. Hneď
viete prostriedok vo fľaši identifikovať. Napr.: Na riad, Gél na pranie, Aviváž… Potom nie je možné,
že si prípravky pomýlite. A fľašu si
môžete s označenou nálepkou nosiť
opakovane. Sú transparentné, budete vidieť, koľko čistiaceho prostriedku vám ešte ostáva. Popri nákupe som sa troška s Timeou, ktorá ma
obsluhovala a ochotne odpovedala
na moje zvedavé otázky troška zarozprávala. Veľmi sa mi páčilo aká
je to príjemná osoba. Pýtala som sa
jej, ako sa k tomuto dostala. Vraj
hľadala niečo nové. Niečo, čo tu
ešte nie je, niečo čo by ľudí zaujalo. Raz, ako si tak surfovala na FB,
natrafila na veľmi zvláštny názov:
Čapovaná drogéria. Rozmýšľala čo
za tým slovom môže byť a zaujalo ju to. Keďže jej to nešlo z hlavy,
o niekoľko dní sa k tomuto
slovnému spojeniu vrátila a vyhľadala si o tom viac. Predtým pra-

covala v zahraničí ako opatrovateľka, vidno, že práca s ľuďmi ju baví.
Keď zistila, že sa jedná o kvalitné Talianské čistiace prostriedky
a sú šetrné k životnému prostrediu
a hlavne k zdraviu, povedala si, že
pôjde to toho. Sú to 20 kg bandasky,
ktoré sú vybavené kohútikom, cez
ktorý sa môžu čistiace prostriedky
čapovať do fľaše, takže je to aj hygienické. Keď som prišla domov,
dala som prať prádlo, chcela som
ten produkt hneď vyskúšať. Gélu
na pranie bolo treba skutočne iba
málinko, lebo jeho hustá koncentrácia zabezpečuje, že vaše prádlo
bude čisté. Keď som ho vybrala
z práčky bolo mäkké a celým bytom sa rozliehala príjemná a svieža
magnóliová vôňa. Dokonca aj môj
partner povedal, že prádlo krásne
vonia. Čo viac si môžeme priať?
Produkty naplnili moje očakávania
spokojnosťou, preto ich odporúčam
ďalej.
Príbeh napísala: Lenka Slniečková

Gemerské zvesti
25. - 27.
február 2016
18:00

Dánske dievča

120 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Romantický Veľká Británia/USA

Kultúrno-spoločenská pozvánka
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25.-29.
Bohovia Egypta
február 2016
100 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
20:00
Dobrodružný/Fantasy
USA
(v pondelok maďarská verzia)
26.-28.
január 2016
16:00

Řachanda

28. - 29.
február 2016
18:00

Brooklyn

1.
marec 2016
14:00

Malý princ

2. marec 2016
14:00 - HU
15:30 - SK

Ľadová Sezóna

3.-6.
marec 2016
16:00

Zootropolis

3.-6.
marec 2016
18:00

Grimsby

104 min., MP, dabing, vstup: 4€
Rozprávka
Česko

90 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Dráma/Romantický
Veľká Británia
106 min., MP, dabing, vstup: 3€
Animovaný/Fantasy
86 min., MP, dabing, vstup: 3€
Animovaný/Dobrodružný/Kom.
109 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Akčný/Dobrodružný

FR/IT

USA

USA

82 min., MP od 15r., titulky, vstup: 4€
Komédia
USA

pozýva na seminár:

29.2. - 3.3 7:00
Mestský denný tábor
(CVČ Relax)
29.2. 9:00
Sústredenie MUSIC CLUB
a DFS Lieskovček (CVČ Relax)
04.3. 7:15
Prázdninový zájazd Štrbské
Pleso – Aquacity Poprad pre deti
ZÚ, ZŠ a rodičov
08.03. 9:00
Pytagoriáda v kat. P3, P4, P5 pre
žiakov ZŠ a 8 ročných gymnázií
- okresné kolo (zasadačka OÚ)

KLUB ZÁUJMOVEJ
ČINNOSTI SENIOROV

Daňový poriadok
- zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní

24.2. Členská schôdza o 14:00
28.2. Beseda s lekárom
01.3. Klubový spevokol o 14:00

Lektor: Ing. Adela Gašparovičová
25.02.2016 o 9:00 hod.

Chceš sa stať Miss?

v z.n.p. v náväznosti na Z. č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach v z.n.p.

Zákon o slobode informácií

- s dôrazom na novelu účinnú od 1.1. 2016
a na problémy apl. praxe samosprávy

Lektor: JUDr. Vladimír Pirošík
29.02.2016 o 9:00 hod.

Finančných výkazy – zmeny od
1.1.2016

Lektorka: Ing. Miriam Majorová PhD.
07.03.2016 o 9:00 hod.

Miesto konania seminárov:

Okresný úrad, Nám. M. Tompu 2,
Rimavská Sobota

Neváhaj a prihlás sa
do 20. roč. súťaže

MISS FIĽAKOVO
na e-mailovú adresu:
missfilakovo@atlas.sk
(meno a priezvisko, vek, bydlisko, škola-zamestnanie, tel.)
do 29. februára 2016
podmienky účasti:
vek: 16 – 25 rokov,
bydlisko: reg. Gemer-Malohont,
Novohrad

Upútali nielen svojim vystúpením

Nevšedný
koncert
zažili
rimavskosobotskí
návštevníci
hudobno-tanečnej divadelnej šou
v divadelnej sále DK MsKS, večer
v prvý februárový štvrtok. Vystúpili v nej umelci, ktorí si zaslúžili
viacnásobné ocenenie nielen za
celkový umelecký dojem, ale aj

za osobité fenomenálne výkony,
ktoré môže poskytnúť len človek,
majúci ohromné oduševnenie,
životný optimizmus i pracovitosť
a pritom mu niečo chýba. Boli
to mladí ľudia rôzne postihnutí,
ktorých podporuje Maďarská
národná nadácia „Nemadomfel“.

Skupina, ktorá sa venuje týmto kultúrnym aktivitám, získava
financie na základe projektov,
ktoré im umožňujú pravidelne sa
stretávať a pripravovať programy
tohto zamerania. Ich členovia sú
z celého Maďarska, no centrum
majú v Budapešti. Kolektív vystupujúcich zahŕňa veľa individualít, ktoré sa zúčastnili národných
súťaží talentov (napr. X-faktor)
a sú súčasťou celkovej dramaturgie programu, citlivo pripravenej umeleckým vedúcim cca
25 členného kolektívu. Vystupuje v ňom aj niekoľko zdravých
dobrovoľníčok, ktoré zvýrazňujú
úroveň choreografií jednotlivých
tancov, kde mužský tanečníci boli
„vozičkári“. Pôsobivé boli country
tance, píšťaľkový tanec, ľudové
tance, španielske tance, cigánske

tance, ale i scénický sólo tanec
tanenčníka-vozičkára. Nádherný
hlas nevidiacej speváčky, ako
i virtuózny výkon nevidiaceho speváka, ktorý celý program dopĺňal
hrou na fúkaciu klávesovú harmoniku, boli impozantné. Najväčšie svetové spevácke hity
(happy, J. Bond a ďalšie) v podaní
vynikajúceho gitaristu i ďalšieho
postihnutého speváka sa dopĺňali
tanečnými kreáciami, prozaickým
vystúpením, ale i vtipnými gagmi dvoch klaunov. Nevergiveup
show bola naplnená neskutočnou energiou účinkujúcich, ktorá
držala divákov v stálej pozornosti. Súbor s podporou financií
Vyšegrádského fondu absolvuje
s touto šou (okrem R. Soboty) turné
v Nemecku a v poľskom Krakowe.
–fr-

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť Mgr. Jozef Mitter,
jozef.mitter@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Foto: Attila Gecse, Agáta Bartová. Vychádza 4. pondelok v mesiaci. 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 3. pondelok v mesiaci do 16:00 hod. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Stredná odborná škola obchodu a služieb (SOŠOS) v Rim.
Sobote bola organizátorom 23.
ročníka medzinárodného minifutbalového turnaja pedagogických
pracovníkov. Okrem rimavskosobotských mužstiev: Základné školy, Špeciálne školy, Evanjelická
ZŠ, SOŠ technická a agropotravinárska a domáca SOŠOS, boli
účastníkmi turnaja i družobné
mužstvá Odbornej školy poľnohospodárskej a služieb z Egru
(vedené Dr. Joackimom Vasasomriaditeľom školy), SURANYI
Kazincbarcika (vedené Józsefom Vattaym-riaditeľom školy),
Súkromná SOŠOS Bardejov,
SOŠ Tornaľa a nováčik turnaja,
mužstvo TV Markíza (vedené Tiborom Mattyašovským ml. (šéfom
spravodajstva TV M). Mužstvá
boli rozdelené do dvoch skupín
po piatich. Po slávnostnom otvorení turnaja, slávnostný výkop
pred prvým turnajovým zápasom,
uskutočnil Mgr. M. Bagačka, poslanec NR SR.
Koncom 80 - tych rokov si obe
organizátorské školy (SOŠOS
a SOŠTaAP) separátne vytvorili
družobné kontakty na obdobných
školách v neďalekom Maďarsku.
Okrem spoločenskej a odbornej
stránky spolupráce, túto neskôr
rozšírili a spestrili aj o športovú.
Obe stredné školy sa následne
myšlienkovo spojili a vytvorili

www.rimavskasobota.sk

Úvodná prehra ich
nezlomila a zvíťazili v turnaji

Šport vo februári a marci
pozvánka na majstrovské zápolenia

Slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov okresu - 50. ročník ankety
26.2.2016 Dom kultúry MsKS o 17:00

Stolný tenis

5.3.2016
10:00
Mladosť Relax RS – ŠKTS Ružoberok B
16:00
Mladosť Relax RS – TJ Javor. Levoča A

Volejbal

6.3.2016
10:00 Slovan RS - TASK Martin (kadetky)

Hokej

MHK Rim. Sobota - HK Altis Námestovo
28.2.2016 o 9:00
II. liga st. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota

tento učiteľský turnaj v minifutbale. Vtedy nikto nepredpokladal,
že táto spolupráca prerastie až
do takýchto rozmerov, a že ju
oceňuje aj samotné mesto Rim.
Sobota. V zostavách domácich
mužstiev bolo viacero učiteľov
ZŠ, ktorých zriaďovateľom je
Mesto, alebo poslancov MsZ. Je
pekným gestom organizátorov,
že tento ročník turnaja obohatili
o účasť mužstva TV Markíza, ktoré
viedol syn niekdajšieho pedagogického zamestnanca organizátora
SOŠOS, Tibora Mattyašovského
st., ktorý bol tiež aktívnym účastníkom predchádzajúcich ročníkov
turnajov, či už ako hráč, resp. ako
rozhodca. Pre nemoc nemohol
byť prítomný v hľadisku, aby
povzbudil mužstvo svojho syna,
ktoré malo impozantný vstup do
turnaja. Svojho premožiteľa našlo

až vo finále, keď prehralo len na
pokutové kopy s víťazom turnaja
SOŠTaAP Rim. Sobota, ktoré sa
po nešťastnej prehre v úvode turnaja s Kazincbarcikou nezlomilo
a ostatné zápasy vyhralo. Víťazný
gól strelil Ing. Karol Kišantal,
riaditeľ školy.
Do semifinále postúpili prvé dve
mužstvá zo skupín. Výsledky
semifinále: TV Markíza – Kazincbarcika 3:0; Základné školySOŠTaAP 2:3; Finále: SOŠTaAP- TV Markíza 2:1; Organizátori
vyhlásili Najlepšieho hráča Petra
Fila z TV Markíza a Najlepšieho
strelca Mareka Draka zo Zákl.
škôl. Konečné poradie: 1.SOŠTaAP, 2.TV Markíza, 3.Základné
školy, 4.Kazincbarcika, 5. Bardejov, 6.Špeciálne školy, 7.SOŠ
Tornaľa, 8.SOŠOS, 9.Eger,10.
Evanjelická ZŠ;
-fr a js-

Potešil úspech organizačný i športový
Minulý víkend sa niesol v Rim.
Sobote v znamení Taekwonda.
Medziárodný turnaj FALCON
CUP 2016, ktorý bol zároveň i 1.

arbiter Ján Kopčík z Košíc. Celý
turnaj sa niesol vo vynikajúcej atmosfére. Otvoril ho Ing. Jaroslav
Dóbi-predseda Falcon RS a riaditeľ

kolom Slovenskej ligy v Taekwonde, uskutočnili domáci organizátori
v priestoroch SOŠTaAP. Zúčastnilo
sa ho 225 pretekárov zo 16 klubov
a 6 štátov (Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Česko a Slovensko), ktorí súťažili v 9 vekových
a 92 váhových kategóriách. Súťaže
prebiehali na troch tatami pod
dohľadom 20 medzinárodných
rozhodcov, ktorých viedol hlavný

súťaže, ktorý privítal Ing. Pavla
Ižárika – prezidenta Slov. asociácie TKD a Ing. Ladislava Rigóa viceprimátora mesta Rim. Sobota,
vedúcich športových výprav s doprovodom a všetkých športovcov.
V silnej konkurencii si viedli veľmi
dobre domáci taekwondisti, ktorí
získali 9 prvých miest (M. Ďurica,
D. Frgolec, L. Kurek, T. Kuvik, A.
Lukáčová, S. Sarvašová, G. Sla-

nec, V. Spodniaková, D. Zachar),
8 druhých miest (L. Davidová, R.
Engler, C. Ferenczová, M. Frgolec,
D. Kuvik, R. Lassak, O. Roško,
M. Urek) a 2 tretie miesta (T. Ďuricová, K. Mravcová). V tímovej
súťaži sa družstvo Falcon TDK
Slovakia Rim. Sobota umiestnilo na veľmi peknom 5. mieste so
109 bodmi za klubmi TKD Lacek
Humpolec CZE (155 b) , BT TKD
klub Snina (136), Ilyo TDK ŠKP
Košice (126) a Koryo TDK Slávia
UPJŠ Košice (118).
Na záver podujatia som požiadal
prezidenta Slov. asociácie TKD
Ing. P. Ižárika o zhodnotenie medzinárodného turnaja z hľadiska športového i organizačného:
„Na turnaji sa zišli všetky špičkové
Slovenské kluby a štartovali tu
mnohé hviezdy, zaradené do
športového centra a pripravujúce sa na letné OH v Brazílii. Zo
zahraničia tu bola svetová jednička Lea Hoeglinger z Rakúska. Som potešený z výkonov

MKM Rim. Sobota – HK Altis Námestovo
28.2.2016 o 11:30
II. liga ml. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota

Rimavskosobtskí
judisti žali víťazstvá

V Martine bojovalo predminulý
víkend o titul Majster Stredoslovenského regiónu v džude žiakov
a žiačok 101 džudistov a džudistiek
z 13-tich klubov Banskobystrického,
Žilinského a Trenčianskeho kraja.
Nechýbali medzi nimi ani džudisti
z TJ MLADOSŤ - Relax Rimavská
Sobota, ktorí vybojovali šesť Majstrovských titulov (Veronika Útisová, Bolda Zonga Sztankovics,
Broňa Škorňová, Bruno Kóšik,
Kornel Bodor a Lukáš Pilz z Lokomotívy Rim. Sobota, keď vybojovali 2 tituly (Natália Gažiová, Nina
Tonhajzerová ). Na druhých miestach skončili: Alec Vetrák, Adrian
Medveď, Andrej Jekimov z TJ
Mladosť, Matúš Vetrák (Hrachovo),
Lukáš Koóš (Lokomotíva RS); Tretie miesta obsadili Jozef Medveď
a Juraj Belko (Hrachovo).
–pl,la-

rimavskosobotských borcov, hlavne veľký talent, kadet Giovanni
Slanec, ktorý získava prvenstvá
aj na zahraničných turnajoch, je
veľký prísľub pre reprezentáciu
SR. Vidím tu podporu mesta Rim.
Sobota, ktoré umožnilo klubu mať
vlastné tréningové zázemie a to
je kľúč ako získať väčšiu členskú
základňu i výkonnosť. A čo sa
týka organizácie, všetko vyšlo
nad očakávanie perfektne. Možno
väčšia hala?! Ja mám radšej menšie
haly, s výbornou atmosférou a tá
tu bola. Na rozcvičenie pripravili organizátori priestor v jedálni
školy, čo bolo postačujúce. Bolo
to všetko super. Poďakovanie patrí
všetkým členom organizačného
štábu, ktorí takéto medzinárodné
podujatie organizovali po prvýkrát
a veľmi úspešne. Prial by som si,
aby sme sa tu stretli i na budúci
rok v rovnakom termíne,“ ukončil
svoje hodnotenie pán prezident.
-fr-, foto: gecse

