Na margo
uplynulých dní

Pripomenuli sme si 72. výročie SNP
S úctou a vďakou...
Kráčali po ulici ťažkým krokom, so šedivými
vlasmi a s košeľami obvešanými odznakmi.
Sú tými, ktorí bojovali a jednými z mála, ktorí
mali to šťastie a prežili... v ich dušiach však
navždy zostanú stopy boľavých a ťažkých
spomienok...
Pred pár dňami sme venovali tichú spomienku a vďaku všetkým, ktorí pred 72 rokmi
obetovali svoje životy za skutočné hodnoty,
za slobodu, demokraciu, spravodlivosť a ľudskosť. Pri tejto príležitosti sa 26. augusta uskutočnil pri pamätníku Červenej armády pred
Gemersko- malohontským múzeom pietny
akt položenia vencov. Podujatie zorganizoval
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote
(OV SZPB). Kladenia vencov sa zúčastnili
zástupcovia samosprávy, štátnej správy, čle-

Zaujímavosť:

novia politických strán, občianskych združení,
príslušníci armády, polície a verejnosť. Medzi
nimi bol primátor mesta Jozef Šimko, prednosta Mestského úradu Štefan Szántó, prednosta
Okresného úradu Csaba Csízi a ďalší.
Ako v slávnostnom príhovore zdôraznil predseda OV SZPB Pavel Brndiar, Slovenské národné povstanie bolo jednou z najvýznamnejších
udalostí v našich dejinách. Prihlásili sme sa k
myšlienkam slobody, demokracie a ľudských
práv. Do protifašistického odboja sa výraznou
mierou zapojil aj náš región Gemer- Malohont.
Veľkú úlohu pritom zohrali obyvatelia obcí a
osád v povstaleckých oblastiach. O ich hrdinstve dodnes svedčia pomníky a pamätníky po
celom Slovensku. Návraty k týmto udalostiam
sú potrebné preto, aby sme upozornili na hrôzy
minulosti a aby sa už nikdy neopakovali.

Divadlo / Larválna maska

...prvý workshop na Slovensku bol na Letavách

... Je to niečo medzi pantomímou, herectvom
a pohybom. Larválne masky sú 3- krát väčšie ako obyčajné, jedna časť masky je domi-

nantná, zväčšená, napr. nos alebo oči. Vychádza sa z pohybu zvieraťa. Maska nemá
ľudské črty, namaľovaná je na bielo.
Herec si naštuduje nejaké zviera, ako sa správa, pohybuje a potom to prenáša do pohybu
a tanca. Vôbec sa pri tom nerozpráva. Toto
pohybové divadlo vymyslel francúzsky herec
Jacques Lecoq v 30- tych rokoch minulého
storočia. Na Slovensku bol takýto workshop
po prvýkrát. Na Letavách ho viedla rodáčka
z Hnúšte Rada Passakova, ktorá toto umenie
vyučuje na univerzite v Malte.

Smutnou udalosťou minulých dní bola bezpochyby
posledná rozlúčka s najstaršou obyvateľkou Rimavskej
Soboty s pani Helenou Tamásovou, známou ako teta
Ilonka, ktorá zomrela vo
veku l04 rokov. Posledná
rozlúčka s večne usmiatou
a milou, bývalou dlhoročnou učiteľkou, nositeľkou Ceny primátora mesta, ktorá sa stala
osobnosťou aj ďaleko za hranicami našej republiky, bola poslednou bodkou za jej dlhým,
ťažkým, ale podľa jej vlastných slov aj krásnym životom.
Uplynuli už viac ako dva mesiace od výjazdového zasadnutia Vlády SR v Rimavskej
Sobote, ale okolo plnenia pri tejto príležitosti
prijatého uznesenia je pomerne veľké ticho.
Ministerstvo školstva síce iniciovalo pracovné
stretnutie zástupcov najmenej rozvinutých regiónov v Lučenci, ktorého nosnou témou bolo
vytvorenie Regionálneho centra vzdelávania
na stredných školách, ako aj Tréningového
centra, zabezpečujúceho ďalšie vzdelávanie
dospelých, ale o opatreniach, ktoré by priniesli
do nášho regiónu prácu pre sľubovaných dve
tisíc ľudí, zatiaľ niet ani stopy. O to viac rezonuje potreba vytvorenia sociálnych podnikov a iných zmluvných inštitúcií pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Lenže
v našom regióne už máme neblahé skúsenosti s vytváraním a prevádzkovaním sociálnych
podnikov. Stačí si spomenúť na Klenovec, kde
predošlá Ficova vláda sa už pokúsila o niečo
podobné a skončilo sa to veľkým fiaskom, zaváňajúcim dokonca korupciou...
Tešme sa však radšej na začiatok nového školského roku, ktorý je pred dverami. A verme,
že sa neprenesie do nového školského roka nepriaznivá atmosféra z minulosti, ktorá ovládla
veľkú rodinu pedagógov po celej republike.
Mesto ako zriaďovateľ základných i materských škôl, ako aj umeleckej školy, sa snaží
v rámci svojich možností vytvoriť adekvátne
podmienky pre ich činnosť, ale očakáva aj
od vlády naplnenie predchádzajúcich sľubov
a vylepšenie platových podmienok pedagogických i nepedagogických zamestnancov...

Z obsahu: Nový školský rok, Plány s RO Kurinec, Budú doplňujúce voľby, Ako dovolenkovali Soboťania, 15 rokov „Dúhy“, Múzy na Letavách
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Nový školský rok pred dverami !

Milí žiaci, milé deti, vážení učitelia a rodičia. Na brány každej
školy neúprosne klope nový školský rok. Dva bezstarostné mesiace
prázdnin, oddychu, neopakovateľných zážitkov striedajú povinnosti. Uplynuli dva mesiace letných
prázdnin. Verím, že boli plné pekných spomienok, mali ste možnosť
načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok
prinesie. Škola nie je len vzdeláva-

nie, učebné osnovy a plány, dobrá
škola je živý organizmus, v ktorom
fungujú dobré vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale
i uvedomenie si plnenia prvoradých povinností.
Do zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta patrí päť základných škôl, (s počtami žiakov
2 085), sedem materských škôl
(s počtami detí 652), centrum voľného času (s počtami detí 800)
a základná umelecká škola (s počtami žiakov 560). Do prvého ročníka ZŠ sa v tomto roku zapísalo
253 detí.
Školský rok 2016/2017 z pohľadu legislatívy neprináša výrazné
zmeny do organizácie škôl a školských zariadení (napriek zložitému
a veľmi komplikovanému systému

financovania), ani do organizácie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Naďalej sa uplatňuje princíp autonómnosti škôl vypracovaním a realizáciou vlastných školských vzdelávacích programov. To školám
umožňuje prispôsobovať procesy
a podmienky požiadavkám žiakov
a rodičov. Popri tradičných postupoch hodnotenia škôl ich zriaďovateľom je prioritou hodnotenie
kvality školy žiakmi a hlavne ich
rodičmi.
Na záver mi dovoľte, aby som sa
aj touto cestou poďakoval všetkým
pedagogickým, ale i nepedagogickým zamestnancom za svedomitú a zodpovednú prácu a prajem
Vám všetkým zdravý, pohodový
a úspešný nový školský rok.

Najstaršia obyvateľka
mesta zavŕšila svoju
životnú púť

22. augusta odišla
do večnosti pani
Helena Tamásová, ktorá bola
najstaršou obyvateľkou Rimavskej
Soboty.
Dožila
sa úctyhodného
veku 104 rokov.
Pani Tamásová sa narodila v roku
1912. Pôsobila ako učiteľka vo
Veľkom Blhu a v Bátke, viedla
krúžky divadla, spevu a literatúry.
Známa bola ako “Učiteľka Blžskej
doliny“. Získala niekoľko ocenení,
medzi nimi aj pamätnú medailu
Jana Amosa Komenského a Cenu
Ing. Ladislav Rigó,
primátora mesta. Dostala aj viacezástupca primátora mesta
ro ocenení z Maďarskej republiky.
Bola aj dlhoročnou aktívnou členkou maďarského klubu dôchodcov
a Csemadoku v Rimavskej Sobote.
bazéna, alebo bazéna s vlnobitím Posledná rozlúčka s pani Tamásoa samozrejme vybudovanie geo- vou sa konala 25. augusta.

Ďalšie plány s RO Kurinec - Zelená voda
Sezóna v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda bola aj toto
leto v plnom prúde. Geotermálna
voda v bazénoch prilákala nielen
domácich dovolenkujúcich, ale aj
rekreantov zo zahraničia.
Na ďalšie plány s touto rekreačnou
oblasťou sme sa opýtali primátora
mesta JUDr. Jozef a Šimka: „Zvažujeme v pokračovaní výstavby rekreačnej oblasti Kurinec- Zelená
voda i ďalej. K tomu však potrebujeme vybudovať ďalší geotermálny
vrt a zabezpečiť teplotu vody 36 až
38 stupňov C. Rokujeme s viacerými spoločnosťami, medzi nimi i zo
zahraničia. V prípade vyhotovenia
geotermálneho vrtu s teplotou vody
65 až 70 stupňov C môžeme pokračovať v budovaní aj krytých bazénov, že by sme zároveň s touto vodou

vykurovali i celý komplex krytých
bazénov. Samozrejme o všetkom sa

rozhodne na zasadnutí poslaneckého zboru. Mojím cieľom je však
vybudovanie buď 50 m plaveckého

termálneho vrtu pre potreby ďalšieho budovania krytého bazéna.”
Do rekreačnej oblasti Kurinec-

Zelená voda bolo v r. 2000 až
2004 preinvestovaných viac než
7,3 miliónov eur. Bola vybudovaná infraštruktúra a geotermálny vrt
s hĺbkou vrtu 1 022 m. Geotermálny
vrt, vybudovaný v r. 2004, bol „ spojazdnený“ až v r. 2011, kedy došlo
k rekonštrukcii malého 25 m bazéna. 32 stupňovú geotermálnu
vodu začali rekreanti užívať od
15.6.2011.
V rokoch 2011 a 2012 bol vybudovaný dvojbazén s rozmermi 30 x 30
m a 20 x 20 m a v r. 2015 postavili
detský bazén s tureckým hradom
a šmýkačkou, zelenou žabou, sloníkom, vodnými delami a vodným
hríbikom.			
-av-

„Zelená energia“ v našom meste

Už niekoľko rokov fungujú
v Rimavskej Sobote a v okolí fotovoltické elektrárne. Zo slnečnej
energie, ktorú zachytávajú, vyrábajú prúd, ktorý je vyvedený
do distribučnej siete Stredoslovenskej energetiky. Ten následne
využívajú viacerí odberatelia v
meste a v okolí.
Jedna z fotovoltických elektrární
s názvom ESENTIA bola daná do

prevádzky 29.6.2011. Jej maximálny výkon je 1,115 MWh. Akým
spôsobom takáto „slnečná elektráreň“ pracuje?
„Panely, ktoré namontovala naša
firma sú také, že motory ich natáčajú počas dňa za slnkom, teda ráno
sú panely natočené na východ, postupne sa otáčajú okolo vodorovnej
osi... Napoludnie sú vodorovne,
kolmo k slnku, večer skončia na
západe...a potom sa pretočia znovu
na východ. Panely majú tenký hliníkový film, na ktorý svieti slnko.
Alebo stačí aj jas a tam sa vyrobí
jednosmerný prúd, ktorý sa v meničoch premení na dvojsmerný prúd
a cez transformátory je elektrika
vyvedená do distribučnej siete Stredoslovenskej energetiky,“ vysvetlil
nám Ing. Miroslav Vrbacký, majiteľ spoločnosti RTC plus, s.r.o.,
Liptovský Mikuláš, ktorá zabezpe-

čila montáž tejto elektrárne.
Kto takto vyrobenú elektrinu využíva a aké výhody má využívanie
slnečnej energie oproti ostatným
formám?
„Obyčajní ľudia ju nevyužívajú,
nakoľko je jej vyrobené veľa, až
1,115 MWh. Majiteľ za ňu dostane
od SSE zaplatené aj s dotačným
príplatkom, ktorý je vo výške
385,23 EUR/MWh.
Výhodou fotovoltických elektrární,
slnečných panelov je to, že to nie
sú stroje, teda si vyžadujú veľmi
malú údržbu. Predpokladá sa, že
táto fotovoltaická elektráreň bude
vyrábať do roku 2026. Teda 15 rokov garantuje štát dotáciu vyplácať
na vyrobenú “zelenú energiu” –
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE“, povedal pán Vrbacký.

Do roku 2010 bolo na Slovensku
namontovaných 20 fotovoltických
elektrární. Inštalovaný výkon 100
kW a viac mali iba tri elektrárne, z
ktorých jedna s výkonom 950.4 kW
FVE sa nachádza v obci Buzitka –
Ipeľka v okrese Lučenec.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, slnečnú energiu je možné využívať
aj napríklad na osvetlenie tmavých zákutí či uličiek v obciach aj
v mestách. Riešením môže byť
solárne osvetlenie, ktoré využíva
dvojstranné solárne panely. Tie
dokážu osvetliť okolie rovnako
dobre ako svietidlá napájané z verejnej siete. Tento spôsob je navyše
lacnejší ako osvetlenie klasickým
spôsobom a môže tak ušetriť aj
rozpočet.
-av-

Gemerské zvesti
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Najčastejšie horelo v stredu...
Za prvý polrok tohto roku bolo
v okrese Rimavská Sobota 70
požiarov. Došlo pri nich k zraneniu dvoch osôb a spôsobili škody vo výške 1 025 075 €.
Podľa informácií Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Banskej Bystrici v sledovanom období najviac požiarov
vzniklo priamo v meste Rimavská
Sobota – 18 prípadov, 11 prípadov bolo zaznamenaných v Hnúšti
a zhodne po 4 prípady v Hajnáčke
a v Klenovci. V okrese Rimavská
Sobota najčastejšie horelo v stredu a v čase medzi 16. – 17. hodinou.
Z hľadiska odvetví ekonomických
činností najviac požiarov vzniklo
v odvetví bytového hospodárstva.
Najvyššia škoda bola zaznamenaná
v odvetví dopravy, kde bola celkovo zaznamenaná škoda vo výške
1 014 255€. Až 28 požiarov

z celkovo 70 (40%) vzniklo v prírodnom prostredí. Najčastejšou
príčinou vzniku požiarov v okrese
Rimavská Sobota v období 1. polroka 2016 bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých – 22 prípadov.
V 16 prípadoch bola príčinou
vzniku požiarov porucha alebo
nevyhovujúci stav vykurovacích
telies, komínov či dymovodov.
Prevádzkovo technické poruchy
spôsobili 13 požiarov a 17 požiarov bolo založených úmyselne.
Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Banskej
Bystrici odporúča pre zníženie počtu požiarov v druhom polroku roka
2016 hlavne vykonať dôslednú
kontrolu stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov pred
začiatkom vykurovacej sezóny
a udržiavať ich v takom prevádzky schopnom stave, aby bolo riziko vzniku požiarov čo najnižšie.

Budú doplňujúce voľby
V rámci územného obvodu
Okresného úradu Rimavská
Sobota sa 5. novembra tohto
roku budú konať v 8 obciach
nové voľby do orgánov samosprávy obcí. V niektorých si
budú voliť nových starostov,
v iných nových poslancov.
Ako nás informovala hovorkyňa
Ministerstva vnútra SR Mgr. Andrea Dobiášová, v okrese Rimavská Sobota sa voľby starostu obce
vykonajú v obciach Figa, Poproč,
Rimavská Seč a Vyšný Skálnik.
Vo všetkých prípadoch je to z dôvodu vzdania sa mandátu starostov
obcí.
Nových poslancov obecného za-

stupiteľstva si budú obyvatelia
voliť v týchto obciach: Cakov,
z dôvodu vzdania sa mandátu
2 poslancov (na uprázdnené miesta
nie sú náhradníci), Dolné Zahorany, z dôvodu vzdania sa mandátu
1 poslanca (na uprázdnené miesto
nie je náhradník) a Petrovce, z dôvodu úmrtia 1 poslanca (na uprázdnené miesto nie je náhradník).
Nové voľby starostu obce sa
v rámci územného obvodu Okresného úradu Rimavská Sobota budú
konať aj v okrese Revúca v obci
Magnezitovce. Dôvodom zániku
mandátu starostu obce je jeho právoplatné odsúdenie za úmyselný
trestný čin.		

Všimli sme si...

Pohodená sklená
vata pri kontajneri...

Zahraničné destinácie
... ktoré lákali Soboťanov najviac?

Situácia vo svete v súvislosti
s teroristickými útokmi ovplyvnila aj záujem ľudí cestovať do
zahraničia. Zisťovali sme, ktoré
zahraničné destinácie Soboťanov
lákali a kde sa cestovať báli.
Pracovníčky viacerých cestovných
kancelárií v Rimavskej Sobote vnímajú pokles záujmu o zahraničné
dovolenky. Podľa ich vyjadrenia
záujem klesol najmä o Turecko,
stúpol naopak o Bulharsko a Albánsko. Mnoho ľudí sa zaujíma o
čo najlacnejšie dovolenky, no sú aj
takí, ktorých láka exotika a môžu si
to dovoliť.
„Ľudia majú strach, ale je veľké
množstvo aj takých, ktorí cestujú do zahraničia každý rok. Často
nás nastrašia aj správy z médií, no
niekedy je situácia v daných destináciách pokojnejšia, než sa o tom
informuje. Sú aj takí, ktorí si výber
dovolenkovej destinácie nechávajú
na poslednú chvíľu, tam však už
výber nie je taký veľký. Najväčší
záujem je o dovolenky v tzv. veľkej
sezóne, od 15. júla do 15. augusta,“
povedala nám Katarína Lörincová
z CK- LORETA.
„V porovnaní s vlaňajším rokom
je tento rok pokles záujmu. Je to cí-

tiť“, povedala nám Alžbeta Katiová
z CK ALKATOUR a pokračovala:
„Niektorí ľudia sa vzhľadom na
situáciu vo svete, teroristické útoky
a pod. cestovať boja. Pokles zaznamenalo Turecko, Egypt, Tunisko.
Asi najviac ide stále Chorvátsko.
Záujem je aj o Bulharsko, no tam
služby nie sú vždy na takej úrovni,
ako by si klienti želali.“
Aj v cestovnej kancelárii MEDIAtour pociťujú nižší záujem. „Ťažko
sa to rozbiehalo. Určité percento
klientov prešlo na vlastnú dopravu,
lebo sa boja lietadiel,“ informovala
nás majiteľka tejto cestovnej kancelárie Marta Frídelová: „Chorvátsko je stále v kurze. Top destináciou
tohto roku je však Bulharsko. Veľmi
dobrou novinkou je Albánsko, začalo sa lietať aj do Čiernej Hory.
Záujem je stále aj o exotickejšie
destinácie ako Bali, Srí Lanka,
Thajsko, Kuba, Brazília, Spojené
arabské emiráty. Rodinky s deťmi
majú záujem o dovolenky najmä
v strede leta od 20. júla do 10. augusta. Záujemcom, ktorí už plánujú
dovolenku na budúci rok by som
odporučila, že je vhodné ísť začiatkom leta, je to aj cenovo výhodnejšie, alebo potom po 20. auguste.“

Zlodeji nedovolenkujú...
Neznámym páchateľom padol do oka novinový stánok pri železničnej
stanici v meste. Počkali si, kým jeho pracovníčka išla na dovolenku
a kým ona oddychovala, oni „pracovali“. Po návrate z dovolenky zbadala pracovníčka v stánku už len veľkú dieru, ktorou zlodeji vošli dnu.
Ukradli takmer všetko, čo videli, okrem peňazí sa im „na prsty prilepili”
aj časopisy a žuvačky.

Na jednej z ulíc v meste bolo
pri jednom z kontajnerov voľne pohodené väčšie množstvo
tzv. sklenej vaty. Tento materiál
sa používa najmä ako tepelný
izolant. Ako je však známe, má
svoje riziká, preto by sa nemal
vyhadzovať na priestranstvá,
ktoré sú voľne dostupné verejnosti, vrátane detí.
„Jej sklené vlákna alebo čiastočky môžu byť nebezpečné pre
pokožku, oči a dýchacie cesty.
Nemôže byť voľne vyhodená pri
kontajneri, nakoľko sa nejedná o
komunálny odpad, ale o stavebný
odpad (alebo drobný stavebný odpad) kategórie nebezpečný. Predpokladáme, že uvedený odpad
vznikol pri stavebných prácach.
Na stavebné práce je potrebné
buď stavebné povolenie, alebo

Hubárska sezóna
v plnom prúde...
Aj tohtoročná hubárska sezóna sa vydarila. Svedčia
o tom plné koše hríbov,
s ktorými sa hubári vracajú
z okolitých lesov. Dobrú úrodu hlásia z okolia Rimavskej
Soboty, Hnúšte aj Tornale.

ak sa jedná o drobné stavby, je
potrebné ohlásenie na stavebnom
úrade“, informovala nás Ing. Jana
Alcnauerová z Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Rimavskej Sobote
a pokračovala:
„V prípade realizácie drobnej
stavby má byť v ohlásení drobnej stavby uvedené, aký druh stavebného odpadu z jej realizácie
vznikne, jeho množstvo a spôsob
nakladania. V prípade drobného
stavebného odpadu je pôvodca
povinný nakladať s týmto druhom
odpadu v súlade s VZN mesta Rimavská Sobota o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi“.
Ako sme si následne všimli, po
našom zisťovaní sklená vata spred
kontajnera zmizla. 		
-av-

www.rimavskasobota.sk
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Kultúra

Ponúkame vám zostrih zaujímavých augustových kultúrnych podujatí z nášho mesta....

Autor fotografií: Attila Gecse

V Gemersko- malohontskom múzeu je možné si pozrieť výstavu:
Nebeské divadlo...
„Konope, konope, zelené konope... Spracovanie rastlinných Aj tento rok sme si mohli vychutnať zaujímavé predstavenie, ktoré nám privlákien v minulosti“ (až do 28.10.2016).
pravili „nebesá“. Pracovníci Hvezdárne v Rimavskej Sobote boli meteorický roj Perzeíd pozorovať pod Klenovským Veprom v časti Tepličné...

zdroj: hvezdáreň v RS

Na nádvorí Čierneho orla odzneli 19.8. príjemné tóny skladieb
v podaní Zuzky Mikulcovej a kapely Korben Dallas.

Čaro okamihu...
.Radi fotíte? Zaujalo vás niečo počas.
.tohto leta natoľko, že ste to zvečni-.
.li fotoaparátom? Pošlite nám to a tie.
.najzaujímavejšie
fotky
uverejníme.
.vo fotogalérii novín.

26. 8. na nádvorí Čierneho orla „LIPA SPIEVAL LASICU“

V auguste sme si v Gemersko-malohontskom
múzeu
mohli pozrieť Predmet mesiaca: „Vychádzkovú palicu Lajosa Kossutha“. Do zbierok
múzea sa dostala v júli roku
1905.

Počítače vs. knihy?

... chceme vrátiť deťom chuť čítať
Knižnica Mateja Hrebendu
v Rimavskej Sobote bude na budúci rok sláviť 70. výročie svojho vzniku. V súčasnej dobe ju
navštevuje 1384 čitateľov a počet
výpožičiek je takmer 90 000.
„Chodí k nám veľa dôchodcov,
sú zvyknutí na čítanie, každý deň
si prídu prečítať, čo je nové. Veľa
čitateľov je aj z radov dlhodobo
nezamestnaných či žien na materských dovolenkách. Knižnica
funguje ako komunitné centrum.
Poskytujeme také lacné služby, ktoré v kultúre nedáva nikto,“ informovala nás Eva Novotná, dočasne
poverená vedením Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote a
pokračovala: „Keď spätne porovnám roky, veľký záujem bol najmä
pred 25- 30 rokmi. No ako prišli
počítače, deti prestali čítať. Každý
si myslel, že keď nevie pracovať na

počítači, v živote sa stratí. Už vtedy
sme bili na poplach, že deti prestanú čítať. Dôsledky sú viditeľné.
Mnohé deti majú problém porozumieť súvislému textu, majú problémy s pravopisom, nemajú dobrú
mnemotechniku čítania. Keď čítame text z knihy, čítame očami, mozgom, zapájame do toho predstavivosť a pod. Toto sa však vytratilo,
keď deti začali sedieť za počítačmi.
Prečítať si nejaký román z knihy
a prečítať si ho z notebooku je
úplne iný pocit. Aj v zahraničí už
dávno bijú na poplach, organizujú
napríklad veľké akcie na podporu
čítania kníh a pod.“
Knižnica sa snaží dať každý cent na
nákup literatúry, objednáva všetky
denníky, týždenníky, slovenské aj
maďarské. Najnovšiu literatúru
objednáva podľa záujmu a dopytu
čitateľov.

„Prioritou našej snahy je vrátiť
deťom chuť čítať, aby rozumeli
čítanému súvislému textu, aby si
vedeli urobiť úsudok a pod. Aby vedeli napríklad povedať obsah poviedky, keď si ju prečítajú. Bude to
však dlhodobý proces. Z facebooku
a z esemesiek väčšinou čítame len
kratšie texty a pri nich si spomenuté zručnosti precvičovať nevieme“,
dodala Eva Novotná.
A ako je to s knižnicami v okolitých obciach v regióne? Existujú
ešte? „Obyvatelia obce záujem
o vypožičiavanie kníh majú, aj
keď menší ako pred rokmi. Chodia
k nám najmä deti a dôchodcovia
a najväčší dopyt je po krásnej literatúre a ľúbostných románoch.
K dispozícii máme aj päť počítačov“, povedala nám Mária Dienešová z Obecnej knižnice v Gemerskej Vsi.

Momentky...
Vodič MHD nevidel nikoho stáť
a tak na jednej zo zastávok jednoducho nezastal a išiel ďalej.
Vtom sa ozvalo: „Stojíme“. Jedna pani sa otočila dozadu „na
pol hlavy“ a povedala: „Treba
si zastať, keď chcete vystúpiť,
aby vás šofér videl“. Vodič medzitým zastal a muž na invalidnom vozíku pomaly vyšiel z autobusu von...
Vodič, ktorý s autom zastal na cudzom vyhradenom
parkovisku, si našiel za oknom svojho „tátoša“ bloček
s pokutou a na kolese „papuču“.
Previnilca na celej veci zaujímalo len jedno: „Kto ho nahlásil?“
V Rimavskej Sobote sa pred pár
rokmi narodil Michael Jackson
II. Údajne sa často pohybuje
v priestoroch ZUŠ- ky...

Gemerské zvesti
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SOŠTAP na Agrokomplexe v Nitre

V tomto roku už po 43-tí krát
otvorila svoje brány Medzinárodná poľnohospodárska a agropotravinárska výstava Agrokomplex v Nitre. Keďže aj našej
škole záleží na smerovaní poľnohospodárstva ako kľúčového
odvetvia na Slovensku, zamestnanci Strednej odbornej školy
technickej a agropotravinárskej
v Rimavskej Sobote sa v dňoch
18.8.-20.8. tejto výstavy zúčastnili.
Propagovali tu nový študijný odbor
AGROMECHATRONIK, ktorý sa
bude od školského roku 2017/2018
vyučovať na troch stredných školách na Slovensku. Jednou z nich
je aj SOŠTAP v Rimavskej Sobote. Jej úlohou bude pripraviť absolventov a pokryť potrebu firiem
zaoberajúcich sa predajom poľnohospodárskej techniky v oblasti
stredného a južného Slovenska.
Študijný odbor agromechatronik
by mal do praxe pripraviť chýbajúcich odborníkov pre oblasť ob-

sluhy a servisu poľnohospodárskej
techniky. Štúdium bude organizované pod záštitou združenia AGRION. Odborným garantom pre
študijný odbor agromechatronik
je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Vzdelávanie bude pozostávať zo štúdia prevažne technických odborných predmetov (napr. :
strojníctvo, strojárska technológia,
technológia opráv, stroje a zariadenia, elektronika, elektrotechnika,
automatizácia, agromechatronika).
Odborný výcvik bude organizovaný v spolupráci s firmami združenými v AGRION-e.
Záujemcov sme v Nitre informovali aj o tom, prečo by mali mladí
ľudia študovať poľnohospodárke
odbory. Každý si musí uvedomiť,
že jesť budeme potrebovať vždy.
Zmena počasia a ročných období
znamená, že každý pracovný deň
je iný - zaujímavý. Počas štúdia
študijného odboru agromechatronik a po jeho ukončení bude
absolvent pracovať s modernými
poľnohospodárskymi strojmi a
technológiami. Bude mať možnosť
zúčastňovať sa zahraničných veľtrhov a školení, neustále sa vzdelávať v oblasti high-tech technológií.
Vysoká potreba odborníkov so zameraním na najmodernejšiu poľnohospodársku techniku je zárukou
dobrého finančného ohodnotenia.
Ing.Dagmar Vašová, Ing. Romana Vetráková

Z koncentračného tábora
Flossenburg do Čierneho Potoka
Obec Čierny Potok. Oficiálne
vznikla po druhej svetovej vojne, kedy sa v rámci územnej
reorganizácie osamostatnili od
Hodejova osady Durenda, Hiodoš, Kotlina, Verecká. Po skončení druhej svetovej vojny a osamostatnení mala obec vyše 300
duší. Dnes, hoci je to 3,5 km dlhá
obec, má iba 147 obyvateľov.
Osobne si spomínam na hovory
Š.H. z obce, ktorého nyilasiovci odvliekli len preto, že si počas
spievania maďarskej hymny pred
kostolom nesňal klobúk, hoci bol
iba pred kostolom. Na druhý deň
ho odvliekli do „mučiarne“ a po
troch dňoch sa domov vrátil s vytrhanými vlasmi. No najčiernejším
dňom obce sa stal 4.11.1944. Presne na deň 16. výročia položenia
základného kameňa na výstavbu
školy odvliekli nyilasiovci z okolitých osád 15 mužov- „panslavov“.
Po trojdňovom mučení v Hodejove a v Jesenskom ich odovzdali
v Štúrove gestapu. Boli odvlečení
do koncentračného tábora v Dachau. Odtiaľ ich preradili do koncentračného tábora Flossenburg.
Po skončení vojny sa z 15 mužov
vrátili iba dvaja. Jeden z nich po
dvoch týždňoch na následky väzenia zomrel.
Pozostalí po skončení vojny márne pátrali po svojich príbuzných.
Až keď o spolupátranie požiadali

Spevokol „Dúha“ oslávil 15. výročie
5.augusta 2016 sa v Meštianskom
dome uskutočnilo slávnostné zasadnutie členiek speváckej skupiny „Dúha“ pri Klube seniorov,
základnej organizácie JDS Rimavská Sobota.
Založenie speváckej skupiny sa
viaže na príchod novej členky Klubu dôchodcov Vierky Slatinskej
v r.1999, ktorá vedie skupinu celých 15 rokov. Vierka Slatinská už
od svojej mladosti spieva a podieľa
sa na umeleckej tvorbe v oblasti
spevu. Dodnes je aktívnou členkou a sólistkou speváckeho zboru
„Bona Fide“ v Rimavskej Sobote
a pôsobí aj vo vokálnom kvartete.
V pásme piesní si členky „Dúhy“
pripomenuli svoje vystúpenia.
Veľké poďakovanie a kytice kvetov dostala neodmysliteľná korepetítorka Evka Čarnoká, ktorá na
vysokej úrovni sprevádza hudbou
spevácke teleso Dúha.
Minúta ticha bola venovaná aj
nezabudnuteľným členom zboru,
Jolke Žírošovej, Božke Švecovej
a Gejzovi Laczkovi – sólistovi
a gitaristovi, ktorí ich po odchode
z tohto sveta určite sledujú z výšok
nekonečna.
Úžasné teleso seniorov prišli po-

zdraviť zástupcovia mesta Rimavská Sobota, vedúca spevokolu a
dirigentka Bona Fide, predsedníčka
KZČS a ZO JDS Rimavská Sobota,
tiež predseda OV JDS Rimavská
Sobota.

všetkých klubových podujatiach.
Predseda okresnej organizácie
JDS Jozef Rajzinger PhD. odovzdal jednotlivým členom speváckeho zboru „Dúha“ ďakovné
listy OV JDS za dlhoročnú prácu,

Toto teleso funguje vďaka podpore Mestského úradu, za čo bolo
vyslovené poďakovanie zúčastnenej zástupkyni mesta Rimavská
Sobota Emílii Vraniakovej, sympatizantke klubu a človeku s empatiou vo vzťahu k seniorom.
Jolka Kalianková, predsedníčka
Klubu záujmovej činnosti seniorov
a ZO JDS Rimavská Sobota, ocenila súčinnosť speváckeho zboru pri

dobrovoľnícku činnosť, pomoc
a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej
generácie.
Spevom „veľa zdravia šťastia“
bolo toto vydarené zasadanie ukončené s konštatovaním, že pravidelné nácviky prinášajú svoje ovocie,
nefalšovanú radosť, zábavu a uznanie.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Medzinárodný červený kríž, bolo
im oznámené, že z Dachau boli
preradení do koncentračného tábora Flossenburg. Zásluhou Klubu
generálov SR, ktorí navštívili tento koncentračný tábor v novembri
2015, im pri jednaní s riaditeľom
dnes už múzea bolo umožnené
osadiť pamätnú dosku na stenu
budovy vtedajšieho koncentračného tábora. Osadili ju slovenským
generálom Viestovi, Golianovi,
Malárovi a Jurechovi, ktorí boli
pravdepodobne zavraždení v tomto koncentračnom tábore, kde končia ich posledné stopy.
Delegácia KG SR navštívila
v marci 2016 spomínaný koncentračný tábor a so súhlasom riaditeľa tohto dnes múzea odobrali „prsť
zemä“ so zámerom ju rozdeliť do
symbolických urničiek a uložiť
v rodiskách spomínaných generálov, resp. v ich pôsobisku. Jednu
urničku s prsťou zeme odovzdala
dňa 4.8. 2016 delegácia KG SR pri
príležitosti spomienkových osláv
72. Výročia SNP pri pamätníku
odvlečených občanov do koncentračného tábora dňa 4.11.1944.
Výnimočnej spomienkovej akcie
sa zúčastnili aj darcovia krvi, ktorí
dopoludnia darovali krv v rámci
XI. ročníka KVAPKY SNP. ZO
SZPB v Čiernom Potoku ju organizuje ako jediná v SR.
Ing. Veronika Rízová

Kvapka krvi
na počesť
72. výročia SNP
V malej gemerskej
obci Čierny Potok,
ktorá má len 147 obyvateľov, sa dňa 4. 8.
2016 od 08.00 do 11.00
hod. uskutočnil už XI.
ročník „KVAPKY KRVI SNP“.
Túto akciu organizuje ZO
SZPB v spolupráci s Obecným úradom a NTS SR
s
vysunutým
pracoviskom
v Banskej Bystrici.
Napriek vrcholiacej dovolenkovej sezóne prišla do obce darovať krv viac ako dvadsiatka darcov krvi, z ktorých po základnom
vyšetrení bola devätnástim krv
odobraná. Termín bol dohodnutý
na návrh NTS Banská Bystrica
z dôvodu akútneho nedostatku
krvi počas vrcholiacej dovolenkovej sezóny. Všetkým darcom
krvi aj touto cestou patrí poďakovanie. V priebehu odberov
krvi ZO SZPB uskutočnila už
IV. ročník streleckej súťaže zo
vzduchovky na počesť brig. generála Imricha GIBALU, účastníka
SNP, ktorý pochádzal z Čierneho
Potoka.
JUDr. Jozef Pupala,
predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku
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V rekreačnom zariadení KokavaLínia aj tento rok poletovali múzy
a tvorivé duše si mohli prísť na
svoje. Do 31. ročníka Letnej školy
umenia sa prihlásilo takmer 400
záujemcov zo Slovenska aj zo zahraničia, z Čiech, Fínska, Nórska
a prvýkrát aj z Indie.
Nadšenci a umelci v ňom tvorili
v 15 dielňach, čo je o jednu viac
oproti minulému roku. Pre mnohých
sa už Letavy stali letnou pracovnou
dovolenkou, kde si môžu prísť naozaj na svoje, cez deň tvoriť v dielňach, večer si vychutnať kultúrny
program, všetko v atmosfére voľnosti a slobody...
„Dve dielne sú nové. Prvýkrát sa
pokúšame robiť tzv. ROZHLASOVÚ
DIELŇU, vedie ju Egon Tomajko,
redaktor RTVS, skúsený človek, ktorý už aj predtým chodil na Letavy a
robil literárne dielne. Relácie a šoty,
ktoré tu vyrobia, sa dostanú do vysielania Rádia Devín“, informoval nás
Marian Lacko, zakladateľ a organizátor Letáv a pokračoval: „Novinkou je aj DIELŇA LARVÁLNA MASKA. Najväčší záujem bol už tradične
o DIELŇU HERECKEJ TVORBY,
v ktorej bola lektorkou známa slovenská herečka Jana Oľhová, ďalším lektorom bol Dušan Vicen. Veľký
záujem bol aj o TANEČNÚ DIELŇU, ktorú viedol známy choreograf
Laco Cmorej. Aj s netanečníkmi vraj
dokáže nacvičiť zaujímavé choreografie. Lektorkou v dielni bola aj
choreografka a tanečníčka zo SĽUKU Zuzka Hladká. Zaujímavou dielňou bola aj DIELŇA ANIMOVANÉHO FILMU, v ktorej vytvorili 3- 5
minútové krátke animované filmy.“

Ten oheň je mi taký blízky...
Počuť metalovú hudbu, lietajú iskry... sme v DIELNI UMELECKÉHO KOVÁČSTVA. „Dva týždne
som sa rozhodovala, akú dielňu si
vybrať, rozhodovala som sa medzi

www.rimavskasobota.sk

Boli sme na Letavách...
hereckou a touto, ale ten oheň je mi
taký blízky a neľutujem. Môj starý
otec aj otec sa kováčstvom zaoberali
profesionálne, starý otec bol kováčskym tovarišom. Som tu po prvýkrát,
je tu úžasná atmosféra“, povedala
nám Alžbeta z Tornale.
Páči sa mi, že sa tu spája
divadlo s niečím výtvarným...
„Robíme bábiky do inscenácie Jánošík, tak sa to bude volať. Budú to
drevené marionety v kombinácii s
hračkami. Najprv sa urobia drevené
časti a potom sa pospájajú s časťami
z hračiek. Páči sa mi, že sa tu spája
divadlo s niečím výtvarným.“... povedal nám Martin z Bratislavy, ktorý
si vybral DIELŇU BÁBKARSKEJ
TVORBY.
Každý rok je to nejakým spôsobom

iné...
Lektorka
DIELNE
MAĽBA
A KRESBA Jana Bialová z Lučenca:
„Každý rok je to nejakým spôsobom
iné. Každý rok prídu iní ľudia, aj tí,
ktorí tu už boli a vždy je to taká iná
atmosféra, iné veci sa vás dotknú,
iné veci vás oslovia, je iný vzduch,
iná teplota vzduchu.“
„Som tu po prvýkrát, spolubývajúci
ma presvedčili, aby som sem prišiel.
Je tu super, občas aj tancujeme, aj
divadlo robíme, občas maľujem“,

povedal Shrey z Indie, bývajúci
v Bratislave
...Nacvičujeme zrodenie sveta
podľa biblie, „Lackovej biblie“...
povedala nám Monika, ktorá je na

Letavách už po siedmy krát a ktorá si vybrala DIELŇU TANEČNEJ
TVORBY. „Potrebujem fyzickú záťaž, je to taká makačka na týždeň a
stojí to zato. Bola som aj v hudobno- textárskej dielni, tam bolo tiež
super, nahrávali sme CD-čka, ale
toto je naozaj taký fyzický tanečný
maratón.“
„Je tu super, je to veľmi dynamické, rôznorodé, veselé“, opísala nám
svoje pocity Katka z Oravy, ktorá si
tiež vybrala tanečnú dielňu a ktorá je
na Letavách po prvýkrát.
A čomu sa venuje člen štábu Jano
Konôpka, keď tu má deň voľna?
„Voľný čas vypĺňam maľovaním,
maľujem nezávisle od tohto celého.
Tento rok maľujem Emy Whitehouse, je to olejomaľba na plátne. Chodil som na Letavy už vtedy, keď ešte
boli na Kurinci. Tu v Kokave-Línii
som už asi 7 či 8 rok.“

Je potrebné poznať rozdiel medzi
fotením a zaznamenávaním...
Nakukli sme aj do DIELNE UMELECKEJ FOTOGRAFIE... „Robíme scénické fotografie na vopred
zvolené kompozície, ktoré sme si večer premysleli“, povedal nám vedúci dielne Miroslav Zaťko z Banskej
Bystrice a pokračoval: „Lektor musí
prepojiť rôzne vekové skupiny, rôznu
technickú úroveň zvládania fotografovania, videnia. Je potrebné poznať
rozdiel medzi fotením a zaznamenávaním. Dnes väčšina ľudí len zaznamenáva. Chcete niečo povedať, vyriešiť, potešiť sa, dať do toho nejaké
emócie“.
Ľudia chodia v lete k moru, my si
chodíme oddýchnuť na Letavy...
„Tak sa nedá nikde psychicky oddýchnuť ako tu. Bol to roky pre mňa
koníček. Chcel som sa dozvedieť
viac. Vždy sa tu človek naučí niečo nové. Mne sa veľmi páči portrét
a „streetfotografia“. Tomu sa venujem vo svojom voľnom čase ako
hobby. Takéto vyjadrovanie emócií
je veľmi silná vec“, povedal nám
Michal zo Spišskej Novej Vsi, žijúci

v Anglicku.
Neobišli sme ani DIELŇU MASKA
A DIVADLO - LARVÁLNA MASKA... „Rozhodovala som sa medzi
viacerými dielňami a nakoniec ma
Maňo prehovoril na túto, že to vyzerá ako dobrý nápad“, povedala nám
Lujza z Tisovca.
Výzva je ohnúť hlavnú trúbku...
„Tento rok vyrábame zo starých bicyklov kolobežky. Všetky tieto kolesá
a kostry boli pozbierané zo šrotoviska a zo zberných dvorov a trošku je
dnes trend kolobežiek aktuálny a tak
sme si povedali, že to skúsime. Mali
sme asi 25 rámov, každý si skombinoval predné a zadné koleso plus
kormidlo a všetky tieto dielce dokopy. A veľká výzva je ohnúť hlavnú
trúbku na „stupací board“. Už minulý rok sme vyrábali lampy z odpadu, bola to aj výzva trošku tú métu
zase posunúť s tým, že bicykel je

stále veľmi aktuálny“, povedal nám
lektor DIELNE UMENIE Z ODPADU Peter Schanz zo Šamorína.
Idem do krčmy písať stand-up...
vysvetľuje nám Gabo z Bratislavy,
originál Tatranec, idúc nám oproti.
„My tvoríme humor a to sa nedá
tak, že „len tak“. V dielni “ STAND
UP COMMEDY a SLAM POETRY“
som už po piaty krát, na Letavách
celkovo deviatykrát. Stand up comedy robím profesionálne už štvrtý rok
v skupine „Silné reči“ u Jána Gorduliča. Začínal som s tým práve tu
na Letavách. Keď sa to tu otvorilo,
tak tu som napísal svoj prvý standup.“
Atmosféru Letáv spríjemňoval aj
sprievodný program, bohatý na
hudobné (folk, blues, džez), divadelné a literárne predstavenia. Na
tohtoročných Letavách sa aj krstilo.
Z pera Petra Šranka uzrel svetlo
sveta nový román Múzofil. Zaujímavosťou je, že 60 strán z knihy sa
odohráva práve na Letavách...
Výstavu diel, ktoré boli na Letavách
vytvorené, si záujemcovia budú
môcť pozrieť v galérii Ganevia
v Rimavskej Sobote od 8. októbra.
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predám

Kamoš Obor

08. - 09.
sept. 2016
20:00

Bláznivá päťka

10. - 11.
sept. 2016
16:30

04. - 05.
sept. 2016
18:00

Učiteľka

10. - 11.
sept. 2016
18:00

04. - 05.
sept. 2016
20:00
08. - 09.
sept. 2016
18:00

Bitka o Sevastopoľ

10. - 11.
sept. 2016
20:00

96 min., titulky, vstup: 4€
Dráma/Životopisný
USA

12. sept.

Spojené štáty lásky

19:00

Dráma

02. - 03.
sept. 2016
18:00
02. - 03.
sept. 2016
20:00

117 min., MP od 7r., dab., 4€
Rodinný/Fantasy
USA
102 min., MN, dabing, 4€
Komédia
Francúzko
102 min.,MP od 12r., vstup: 4€
Dráma
Slov./Česko
110 min., MN, vstup: 4€
Životopis./Dráma
Rusko

Mechanic: Resurection

98 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Krimi/Thriller
USA

Muž v temnote

88 min.,MN, titulky, vstup: 4€
Thriller/Horror
USA

Lovecká Sezóna strachopud

84 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédia
USA

Božská Florence

110 min., MP od 12r., tit., 4€
Živ./Komédia/Dráma USA/VB

Sully

2-izbový byt s balkónom na 1. poschodí v pôvodnom
stave na ul. Tržná 1. cena: dohodou, telefón: 0910 600 966 GZ-32/16
• Predám rodinný dom v Rimavskej Sobote - Šibeničný vrch.
Cena dohodou. 0918 468 075			
GZ-37/16
• Kešovka - pohodlné pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov,
invalidných dôchodcov, živnostníkov. M.: 0903 279 125 GZ-09š/16
• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 17
						
GZ-010š/16

Spomienka

Službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svojej ambulancii.

(filmový klub) 104 min., MN, titulky, vstup: 3€

1.9.
MUDr. Illéšová
(OZS Jesenské)
56 98 537
3.9. - 4.9. MUDr. Jurkemík, CSc.
(Gorkého 9)
58 11 009
10.9.-11.9. MUDr. Jurkemíková
(Gorkého 9)
58 11 009

Poľsko

Darcovia krvi
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
12.8.2016 – 19 bezpríspevkoví darcovia krvi,
uskutočnených bolo 17 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
16.8.2016 – 33 bezpríspevkových darcov krvi,
uskutočnených bolo 29 odberov krvi
19.8.2016 – 23 bezpríspevkových darcov krvi,
uskutočnených bolo 21 odberov krvi, z toho 8 boli prvodarcovia

Dňa 7.9.2016 uplynie
10 rokov čo nás opustil náš
drahý manžel, otec, starý
otec

23.8.2016 - 42 bezpríspevkových darcov krvi,
uskutočnených bolo 39 odberov krvi, z toho 2 boli prvodarcovia.

Július Lukáč

Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.

S láskou a úctou na neho
spomína smútiaca rodina.

Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota
organizuje

34. Gemersko-malohontský jarmok
23. a 24. septembra 2016

na Hlavnom námestí, Ul. Povstania
a na Jánošíkovej ul.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ,
Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 30. augusta 2016.
Informácie na tel. č.: 047/ 5604665, 5604685, 5631139.
Občerstvovacie stánky potrebujú
povolenie od RÚVZ v mieste bydliska.

Príďte - budete vítaní !!!

Rozpis LSPP
stomatológov:

GZ-38/16

Rozpis pohotovostných
služieb lekární:
1.9.

Dr.

Max OD
10:00 - 19:00
3.9. Dr. Max OD
8:00 - 20:00
4.9.
Lekáreň
10:00 - 19:00
10.9. Dr. Max OD
8:00 - 20:00
11.9. Dr. Max OD
10:00 - 19:00

TESCO,
TESCO,
RIMAVA,
TESCO,
TESCO,

(zhotovovateľ si vyhradzuje právo na zmeny)

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že Krytá plaváreň bude v prevádzke od 5. septembra 2016.

Oznam

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote
V prípade, ak máte dieťa nad 16 rokov veku, pre účely trvania nároku
na prídavok na dieťa je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy
tohto dieťaťa v školskom roku 2016/2017 na Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Rimavská Sobota, ul. Čerenčianska 18, prípadne na pracovisko
Hnúšťa, Bátka, Gemerský Jablonec, podľa miesta Vášho trvalého pobytu
v termíne do 25. septembra 2016.
Tlačivá potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, vrátane pracovísk Hnúšťa, Bátka,
Gemerský Jablonec a tiež na www.upsvar.sk

www.rimavskasobota.sk
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Spomienka na atletický talent...
Pri čítaní posledného čísla GZ
(15) sa mi oči zastavili na Smútočnej spomienke so
známou fotografiou.Záverečná
veta spomienky
mi vnukla myšlienku, že tento
mladík si zaslúži viac ako len tichú spomienku.
Tibor Polgári, veľmi talentovaný
mladý športovec- atlét v osemdesiatych rokoch, robil dobré meno
mestu Rim. Sobota v rámci bývalého Československa. Nielen
že bol vynikajúci študent, ale mal
v sebe niečo, čo ho predurčovalo
byť výnimočným práve v atletike.
Keď prišiel z Figy v roku 1984 na
stredoškolské štúdiá do Rim. Soboty, konkrétne na Stredné odborné učilište poľnohospodárske na
odbor mechanizátor, všimol som
si ho hneď na prvých hodinách
telesnej výchovy. Pri vstupných
testoch pohybových schopností ma zaujali jeho výkony v hode
granátom približujúce sa k 70 m
a šprintérske danosti na úrovni 8
sek. Po dohovore s ním som ho
zaradil do prípravy v atletickom
útvare talentovanej mládeže pri
TJ Poľnohospodár SOUP. Začali sme s pravidelnými tréningami
3-4 x v týždni, zabezpečil som
mu oštepy (600g), z ktorých jeden (pretekársky) sme získali od
Atletického klubu v Salgótarjáne,

s ktorým sme mali úzke vzťahy
v rámci spolupráce. V zimnom období sme chodili na tréningy do ich
atletickej haly. Tibor mal v rukách
úžasnú výbušnú silu, ktorú doplňoval rýchlym behom, preto sme sa
v jarnom období sústredili viac na
rozbeh a odhod. Od prvých hodov
nad 40 m sa postupne zlepšoval až
k splneniu limitu na Majstrovstvá
kraja i Majstrovstvá Československa, čo motivovalo aj mňa k vytváraniu podmienok pre jeho rast.
Na MK v Banskej Bystrici, pred
zrakmi oštepárskych osobností Železný, Hunčík, Halva, už atakoval
60 m hranicu a na MČS v Ostrave
– Vítkoviciach dosiahol špičkový
výkon 62,74 m, keď ho prehodil
v poslednom hode len Jano Garaj
z Lučenca (cca 70 cm) a za sebou
nechal dve desiatky oštepárov
z
renomovaných
atletických
klubov. Druhé miesto v rámci
Československa bol vynikajúci
úspech tohto skromného, ale húževnatého a poctivého začínajúceho atléta. Žiaľ, pred zahájením
ďalšieho školského roka prišla do
školy smutná správa. Jeho druhá láska – terénna motorka si ho
opantala tak, že mu vzala i jeho
mladý život. Veľký smútok nastal v škole, ale i v atletickom
hnutí, keď vychádzajúca oštepárska hviezdička utopila svoj talent
v žiali a v slzách všetkých, ktorí jej
fandili a priali peknú budúcnosť.
Mgr. Jozef Mitter, pedagóg a tréner

MŠK Rimavská Sobota MFK Lokomotíva Zvolen 1 : 1 (0 : 0)

Góly: 46.min. Janco - 66.min. Sukisa
Žlté karty: Vasilko – Čéry
Zostava MŠK R. Sobota: Olejník – Vasilko, Spasojevič,Petrusz, Morháč,
Petrán,Vargic, Trabalík (82.min. Lačarak), Püspöky (46.min. Hattori),
Janco, Husaník (46.min. Kuridze)
Proti veľmi kvalitnému súperovi sme odohrali vyrovnané stretnutie.
Aj keď si Zvolen vypracoval viac nebezpečných akcií, na našich chlapcoch bolo vidieť odhodlanie prerušiť sériu zápasov bez získaného bodu,
čo sa nám aj podarilo. Len škoda, že výsledkovo dobre rozohraný zápas
sme nedotiahli do víťazného konca. Vyšiel nám vstup do 2. polčasu, keď
sme sa ujali vedenia gólom z rýchleho protiútoku. Potom sme ešte nedotiahli pár dobre rozohraných akcií a súper nakoniec vyrovnal po rohovom
kope, keď sme nedokázali ustrážiť najnebezpečnejšieho hráča Zvolenčanov Sukisa. V závere stretnutia sme sa zbytočne nechali zatlačiť, ale našťastie nás podržal brankár Olejník svojimi zákrokmi.
Ďalší zápas odohráme 3.9.2016 v Poprade so začiatkom o 19.00 hod.
Vylosovanie jesennej časti ligy:
5. 3. 9. o 16,00 FK Poprad - MŠK Rim. Sobota
6. 10. 9. o 16,00 MŠK Rim. Sobota - FK Haniska
7. 17. 9. o 15,30 FK Spišská Nová Ves - MŠK Rim. Sobota
8. 24. 9. o 15,30 ŠK Odeva Lipany - MŠK Rim. Sobota
9. 1.10. o 15,00 MŠK Rim. Sobota - MFK Tatran Lipt. Mikuláš
10. 8.10. o 15,00 MŠK Rim. Sobota - FC VSS Košice
11. 15.10. o 15,00 FC Lokomotíva Košice - MŠK Rim. Sobota
12. 22.10. o 14,30 MŠK Rim. Sobota - Partizán Bardejov
13. 29.10. o 14,30 MFK Lokomotíva Zvolen - MŠK Rim. Sobota
14. 5.11. o 14,00 MŠK Rim. Sobota - FK Poprad
15. 12.11. o 14,00 FK Haniska - MŠK Rim. Sobota
16. 19.11. o 13,30 MŠK Rim. Sobota - FK Spišská Nová Ves
Attila Domik, Športový riaditeľ MŠK Rimavská Sobota

Kulturisti Ladislav Kalmár
a Enikő Bettes pokračujú ako dvojica

S Ladislavom Kalmárom sme
sa stretli na jarmočnom zhone
počas Dní mesta. Nadaný kulturista, o ktorom som už viackrát
písal, ma poprosil o zverejnenie
ďalších informácií, vzhľadom
na nové skutočnosti v jeho športovom snažení. Prekvapenie ma
čakalo na dohodnutom stretnutí,
kde prišiel so svojou priateľkou
Enikő. Nedávno získala šieste
miesto na Majstrovstvách Slovenska v kulturistike v Nitre.
„Hlavný plán prípravy kulturistu
je tvar tela, imitujúci tvar presýpacích hodín” - hovorí Enikő Bettes,
ktorá vo svojej prvej veľkej súťaži skončila s dobrým výsledkom.
A ako vieme, „s jedlom rastie
chuť”. Ešte predtým, než sme začali rozoberať tajomstvá kulturistiky,
som sa dozvedel, aká je to postava v tvare presýpacích hodín. Na
prvý pohľad som to aj začal tušiť.
„Široké ramená, tenké boky” – vysvetľuje Enikő a pokračuje: „To je
taká postava, na ktorej sa dá zakladať.” „Už roky sme s Enikő nerozlučnou dvojicou, no nebolo to také
jednoznačné, že aj ona dostane
chuť vystupovať na súťažiach”- hovorí Laco o začiatkoch, keď sa ako
futbalista dostal do kontaktu s profesionálnym športom. Počas štúdií
v Košiciach však futbal hrať prestal
a zaujala ho kulturistika. Prišli prvé
veľké úspechy vo viacerých súťažiach na Slovensku a v Maďarsku.

Musel sa však čoraz viac venovať
škole. V posledných rokoch tak
profesionálny šport zanedbával,
keďže v tejto športovej disciplíne
to ani nie je lacný koníček. Strava,
súťaže, to všetko sú značné výdavky a v Rim. Sobote nie je veľa
sponzorov, ktorých by zaujímala
práve kulturistika. Enikő navštevovala základnú školu v Zádore a potom v Rim. Seči (podobnosť mena
s básnikom Istvánom Bettesom nie
je náhodná). Strednú školu ukončila v Rožňave, potom navštevovala
rôzne kurzy v Budapešti, kde získala certifikát na Semmelweisovej
univerzite z odboru kulturistiky.
„Neuveriteľným sa zdá byť aj to,
že nás nezblížila len kulturistika”usmieva sa Laco, keď sa pýtam na
ich vzťah a dodáva: „Teraz je už
mojou osobnou trénerkou”. Čo to
znamená v tejto športovej disciplíne? Ona zostavuje jeho diétu a plán
tréningov, ale je zároveň aj jeho
duševnou oporou. Nie je totiž ľahké dodržiavať diétu a dokončiť ju.
Pred každou súťažou je potrebné ju
absolvovať deväť týždňov a pred
fotením dvanásť.
V Nitre mala Enikő prvú súťaž, kde
v jej kategórii súťažilo 13 fitnesiek
(bikinifitness do 169 cm). Získané
6. miesto považuje za skvelý výsledok. V dnešnej dobe poskytuje
kulturistika čoraz viac súťažných
disciplín, ale obaja v nich preferujú klasický štýl. V Rim. Sobote
majú niekoľko podporovateľov
ako napr. Eszter Tankina (vedúca
jedného fitnesscentra), ktorá im
zaplatila ročný registračný poplatok. Popri tom už obidvaja aktívne
hľadajú aj nových sponzorov, aby
mohli reprezentovať Rim. Sobotu
v čo najväčšom počte súťaží. Laco,
vidiac výsledky aj záujem Enikő,
sa rozhodol pokračovať v aktívnej
činnosti a ich konečným cieľom by
mohlo byť, okrem účasti na domácich súťažiach, aj kvalifikovať sa
na Majstrovstvá Európy. jdj, foto: archív

Úspešný vstup dorastencov
U19 do nového ročníka

Výsledky zápasov mládežníckeho futbalu MŠK Rimavská Sobota:
Naši dorastenci U19 vyhrali s Krupinou 4:0
(Góly: Dudek, Rapčan, Balog, Bial)
Naša U15 starší žiaci prehrali v Ružomberku 8:0
Naša U14 starší žiaci prehrali v Ružomberku 10:0
Naša U13 mladší žiaci prehrali doma s Ružomberkom 3:4
(Góly: Zvara - 2, Kováč - 1)
Naša U12 mladší žiaci prehrali doma s Ružomberkom 1:16
(Gól: Frait)
Môžem skonštatovať, že naši dorastenci U19 MŠK Rimavská Sobota vstúpili do nového ročníka úspešne. Naši mladší žiaci U13 podali takisto veľmi
kvalitný výkon, keď dlho viedli 3:1, no nakoniec im došli sily a prehrali
3:4. Ani ostatné kategórie si neviedli zle, keďže sme v daných kategóriách
hrali s ašpirantom na Majstra Slovenska. Keď to porovnám s výsledkami
z minulého roka, je to neporovnateľne lepšie.
Richard Rubint, Športový riaditeľ mládeže

