Na margo
uplynulých dní

Spisovateľka Ilma Rakusa
si prevzala Cenu primátora mesta

Sú ľudia, ktorí sa narodili tu v Rimavskej
Sobote len „náhodou,“ ale ako tu narodeným sa ich život spojil s týmto mestom naveky. Takým je aj prípad Lujzy Blahy či Györgya Czappa. Patrí k nim aj Ilma Rakusa,
ktorá sa narodila v Rimavskej Sobote, v budove konzervární, 2. januára roku 1946, ako
dieťa maďarskej matky a slovinského otca.
Nebývali tu však dlho, už o rok žili v Budapešti, potom nasledoval Triest a Zürich a prechodné zastávky ako Paríž a Leningrad. Tak sa začal
životný príbeh známej a úspešnej švajčiarskej
spisovateľky a prekladateľky...
Ilma Rakusa v súčasnosti žije a tvorí vo Švajčiarsku v Zurichu. Ako prezradila, k písaniu
sa dostala cez veľkú lásku ku knihám, ktoré ju

sprevádzajú od detstva. Stali sa jej inšpiráciou,
ktorá prerástla do vášne... Literárna a prekladateľská tvorba spisovateľky je známa široko
v zahraničí. Ovláda sedem svetových jazykov
a je autorkou mnohých úspešných kníh, ktoré
preložili do viacerých jazykov. Nedávno vyšla
jej kniha “Pomalšie” aj v japončine. Popri maďarčine a nemčine hovorí Ilma aj po francúzsky, anglicky, srbsky a rusky. Z týchto jazykov
často aj prekladala. Vďaka nej spoznali Nemci
Francúzsku Marguerite Duras, Srba Danila
Kiša a Maďara Pétera Nádasa. Sčasti aj držiteľa
Nobelovej ceny za literatúru Imreho Kertésza,
ako aj Rusku Annu Cvetajevu, Dostojevského a
Čechova, ktorého Čajku v jej preklade uviedol
a hrá slávny viedenský Burgtheater.
(pokračovanie na 2. strane)

Advent 2016
Na Hlavnom námestí sa 26. novembra v podvečerných hodinách rozžiarila na adventnom
venci na fontáne prvá adventná sviečka. Začalo sa obdobie Adventu, ktoré je symbolom
duchovnej prípravy na slávenie Vianoc.
Začiatok adventného obdobia sa v našom meste niesol v ekumenickom duchu. Predstavitelia katolíckej cirkvi, evanjelickej
cirkvi
augsburgského
vyznania
a reformovanej kresťanskej cirkvi zdôraznili význam adventného času, ktorý je obdobím zvestovania príchodu Spasiteľa a zároveň zdôraznením ľudskej spolupatričnosti. Primátor mesta J. Šimko poprial všetkým príjemné prežitie
adventného obdobia a pokoj v duši, ktorý toto obdobie symbolizuje. Adventné obdobie na Slovensku bolo zahájené aj priamym prenosom bohoslužieb z Evanjelického kostola v Rimavskej
Sobote na RTVS.
Na adventnom venci už svieti aj druhá sviečka a postupne sa rozžiari tretia aj štvrtá. Vianoce
sú už „za dverami“ a s nimi prichádza obdobie, ktoré by malo byť plné pokoja, lásky a radosti.

Majstrom sveta v plastikovom modelárstve je Rimavskosoboťan Štefan Pásztor.

Viac na 2. strane

V polovici novembra pravidelne oslavujeme Deň
boja za slobodu a demokraciu a práve táto udalosť
súvisí s dnešnými mojimi
myšlienkami. Keď pre 27.
rokmi naplno prepukla
v Československu nežná revolúcia a objavili sa – hlavne v Čechách- transparenty žiadajúce Havla
na Hrad, istý popredný funkcionár Jednoty,
SD ho nazval pajácom . Ale keď sa o pár týždňov stal Václav Havel prezidentom republiky, ten istý odborársky pohlavár prvý zavesil
jeho fotografiu na stenu svojej kancelárie.
Táto stará príhoda ma napadla v súvislosti
so zvolením Donalda Trupa za amerického
prezidenta. Koľko že sa našlo aj pod Tatrami
intelektuálnych mudrcov, ktorí nielenže nepripúšťali miliardárovo víťazstvo, ale priam boli
zdesení, že vôbec kandidoval. Boli medzi nimi
politici, ale i mnohí novinári. A keď bolo po
voľbách, úžas vystriedalo zdesenie, no po pár
dňoch sa začalo prezliekanie kabátov. Zrazu tí
istí ľudia začali hovoriť a písať o tom, ako je
Clintonová skorumpovaná, ba vyslovili aj kacírsku myšlienku, že nech radšej Ameriku vedie mafia ako Hillary, lebo mafia je menej podvodnícka. A ešte nezabúdajú dodať, že Trump
vyhral preto, lebo používal kombináciu, ktorá
účinkuje vo východnej Európe : zmes nacionalizmu a protikorupčného programu. Nezdá
sa, že to má niečo spoločného aj so súčasnou
slovenskou realitou ?
Skutočnosť je taká, že už aj americký volič bol
nešťastný zo svojej ekonomickej situácie, z
rastúcich daní, odvodov a poplatkov, no najmä
z korupcie. A práve korupcia v štátnom sektore
je v poslednom období témou hlavných správ
všetkých televíznych novín na Slovensku.
Ale nielen americký ľud znenávidel korupciu,
preto by nebolo nič prekvapujúce, keby sa boj
proti korupcii stal hlavnou témou vznikajúcich
nových bilbordov slovenských politikov. Mali
by si však uvedomiť, že boj proti korupcii si
predstavujeme inak, než to predvádza súčasná vládna garnitúra. Lebo slovenský volič už
ťažko uverí tomu, že pokrvné bratstvo medzi
Winnetoum a Old Shatterhandom je založené
na tých istých princípoch, ako sa pokrvne spojili Danko s Bugárom, pod Ficovou fotografiou...

www.rimavskasobota.sk
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Spisovateľka Ilma Rakusa si
prevzala Cenu primátora mesta

(dokončenie z 1. strany)

Ilma Rakusa je jednou z posledných, ktorí ešte poznali bývalú
Strednú Európu a ktorá je vo svojich
dielach čistokrvnou Európankou.
A aj keď vo svojom rodnom meste
bola od svojho narodenia len dvakrát, toto mesto sa stalo neoddeliteľnou súčasťou jej premýšľania
a života. Do svojho rodného mesta
prišla aj teraz s rovnakou túžbou a
záujmom, ako pred 11 rokmi...
29. november sa tak v Rimavskej
Sobote niesol v slávnostnom duchu.
V popoludňajších hodinách pani
Rakusu privítalo na Radnici vedenie mesta a s príhovorom vystúpil
primátor Jozef Šimko. Vyjadril hrdosť na to, že Ilma Rakusa sa narodila práve v tomto meste a zároveň
sa jej poďakoval za šírenie dobrého
mena mesta aj ďaleko za hranicami
Slovenska.
Po príhovoroch v slovenskom a
v maďarskom jazyku, ukážkach
z tvorby spisovateľky a po hudobnom vystúpení si Ilma Rakusa
prevzala z rúk Jozefa Šimka Cenu
primátora mesta Rimavská Sobota.
Cenu, ktorá je vyjadrením vďaky,
obdivu a úcty vzácnemu a úspešnému človeku.
“V apríli tohto roku Ilmu Rakusu

viacerí nominovali na Cenu mesta a
je mi cťou, že jej teraz môžem osobne tu v Rimavskej Sobote odovzdať
Cenu primátora. Milá Ilma Rakusa,
sme Vám veľmi vďační, že pomáhate šíriť dobré meno Rimavskej Soboty aj napriek tomu, že Zürich je
od tohto mesta ďaleko a svet je čím
ďalej uponáhľanejší. Dúfam, že sa
tu u nás v Rimavskej Sobote stretneme ešte aj nabudúce. V meste, ktoré
je pre nás „stredom sveta,“ povedal
Jozef Šimko.
Pani Rakusa sa poďakovala za milé
pozvanie a sredečné privítanie a
ako sa vyjadrila, bolo to pre ňu veľmi emotívne. Do Rimavskej Soboty
zároveň priniesla aj vzácne dary,
ktoré odovzdala primátorovi mesta.
Obraz, na ktorom je vyobrazená Rimavská Sobota z roku 1926 a ktorého autorom je A. Tóth Sándor, a
vzácnu knihu o Rimavskej Sobote s
podpisom starého otca pani Rakusy.
Primátor J. Šimko zaželal spisovateľke ešte veľa plodných rokov
v jej tvorbe. Ilma Rakusa oslávila
v tomto roku aj svoje okrúhle životné jubileum. Pripájame sa k blahoželaniam a prajeme jej veľa zdravia, šťastia a pohody a ešte mnoho
zaujímavých kníh a prekladov, ktoré pohladia srdce i dušu...

10. december
december
10.
Deň ľudských
ľudských práv
práv
Deň
10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako
Medzinárodný deň ľudských
práv (Human Rights Day). Bol vyhlásený Valným zhromaždením
OSN v roku 1950 ako pripomienka
prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako
oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady
ich porušovania. Desiaty december je tiež dňom udeľovania Nobelovej
ceny za mier v Oslo (Nórsko).

Plastikový modelár Štefan
Pásztor je majstrom sveta

V dňoch od 11.–14. novembra
sa v anglickom Telforde konali Majstrovstvá sveta v plastikovom modelárstve. Nemohlo
tam chýbať ani zastúpenie
z Rimavskej Soboty.
Rimavskosobotský klub veľmi
úspešne reprezentoval predseda klubu Štefan Pásztor. Ten si z Anglicka
priniesol hneď tri tituly.
Prvým z nich je titul majstra sveta – ocenenie za najlepšie bojové
vozidlo. Ďalšími sú prvé miesto
v kategórii Soft-skin military vehicles – bojové vozidlá bez zbraní
a druhé miesto v kategórii kolesová
bojová technika.
Štefan Pásztor svojou účasťou a
výsledkami potvrdil, že rimavskosobotskí modelári patria medzi špičku
nielen na Slovensku, ale už aj vo
svete. Získať takéto ocenenia z
celkového počtu 1 100 súťažných
modelov na jednej z najväčších

súťaží na svete je skvelý úspech a
skvelá reklama pre naše malé mesto.
S radosťou si môžeme v Rimavskej
Sobote znova povedať: „Máme majstra sveta.“
Rimavskosobotskí modelári majú
vo zvyku na jednotlivých súťažiach
oceniť najlepší model špeciálnou
cenou – kovová plaketa erbu mesta
Rimavská Sobota na podložke vo
farbách mesta. A výnimkou nebol
ani Telford, kde Števo odovzdal
hneď dve pamätné plakety. S hrdosťou môžem konštatovať, že je vo
svete znova pár ďalších ľudí, ktorí
vedia, kde presne sa Rimavská Sobota nachádza.
Autor oceneného modelu si Štefana
v obrovskej mase ľudí našiel (podľa
slovenskej vlajky na plakete a nápisu
na Štefanovom tričku – eastmodels.
SK) a osobne sa prišiel poďakovať
za toto ocenenie, ktoré si podľa jeho
slov mimoriadne váži.
Mgr. Lukáš Kvietok, foto: Š. Pásztor

Gemerské zvesti

Otvorený list primátora premiérovi
Primátor
Mesta
Rimavská Sobota JUDr.
Jozef Šimko
je nespokojný s plnením
úloh, vyplývajúcich
z Uznesenia Vlády SR, ktoré
bolo prijaté na výjazdovom
zasadnutí v Rimavskej Sobote a preto sa rozhodol napísať
otvorený list predsedovi Vlády SR Robertovi Ficovi. Celý
text tohto otvoreného listu
zverejňujeme v plnom znení:
Pán premiér! Pri všetkej
úcte k Vám i k Vašej funkcii.
Prepáčte, ale musím Vám to
napísať. Vy už dnes nezvládate funkciu predsedu Vlády SR.
Uvedomujete si, že to neviete
robiť? Zadlžujete našu krajinu. Síce tvrdíte, že znižujete
mieru nezamestnanosti, áno na
papieri. Opak je pravdou, 730
tisíc ľudí žije na hranici biedy,
330 tisíc ľudí chodí pracovať
za hranice našej vlasti, utierať
zadky dôchodcom do Rakúska,
Nemecka, Švajčiarska. Toto je
výsledok Vašej politiky, politickej strany SMER - SD.
Ak si Vy, či pán Jariabek
myslíte, že občania zdieľajú
Váš názor, že žijú v krajine, kde
sa oplatí žiť, dovoľujem si Vám
napísať niekoľko obcí v okrese
Rimavská Sobota, kde miera

nezamestnanosti je vyššia ako
90 %. Širkovce, Šimonovce,
Hostice, Gortva, Hodejov, Belín, Sútor, Dubovec, Martinová, Rimavská Seč, Abovce,
celá Valická dolina, Radnovce
a mohol by som Vám to písať
i ďalej. Medzi týmito obcami
sú obce, kde je zamestnaný len
starosta obce a jeho sekretárka.
Pán premiér, robíte absolútne zlú ekonomickú politiku. Do
týchto dedín ročne posielate vo
forme rôznych dávok státisíce,
ba milióny eur, ktoré sa prejedia a títo ľudia pre našu krajinu,
vďaka Vašej nepremyslenej a
zlej ekonomickej politike, pre
našu spoločnosť neprodukujú
nič. Vy však hrdo vypisujete na
bilbordoch, citujem: „Priniesli
sme zahraničné investície. “
Pán premiér, toto nie je riešenie. Ľuďom dajte prácu tu
doma na Slovensku, aby sme
nemuseli dovážať ovocie i zeleninu zo zahraničia, zemiaky,
vajcia z Poľska. Vy a Vaši ľudia však uvažujú inak. Navštevujete okresy, tých 12 okresov,
kde miera nezamestnanosti je
obrovská, a pritom prijímate
nezmyselné a nič neriešiace
uznesenia Vlády SR, ktoré sa
zakladajú na klamstvách. Jednotlivé body uznesení sa neplnia a Vy hrdo a smelo, bez
štipky hanby vyhlasujete, koľko pracovných miest v jednotlivých okresoch vytvoríte. Však
sa len pozrite na uznesenie, tý-

kajúce sa okresu Rimavská Sobota. Nič sa neplní a na základe
Vášho uznesenia sa od mesiaca
jún 2016 nevytvorilo ani len
jedno pracovné miesto. Pýtam
sa, kde je tých 1,3 mil. eur na
tento rok, ktoré mali plynúť do
okresu v zmysle uznesenia Vlády SR č. 254 z 24.6.2016, alebo
snáď sa na jar dozvieme, že sa
za tie peniaze nakúpili možno
v Hnúšti opäť lavičky v hodnote 8 000,- eur/ kus.
Pán premiér. Vy si z nás robíte bláznov, Vy si fakt myslíte,
že 1,3 mil. eur vytiahne z biedy
náš okres ? Veď za to sa snáď
postaví jedna menšia hala a Vy
to považujete za pomoc pre 84
tisíc občanov, žijúcich v našom
okrese ? Pán premiér, ak chcete
pomôcť nášmu okresu, okresu
Rimavská Sobota, prosím prečo
neuvažujete o daňových prázdninách, tak ako napr. pre americké železiarne v Košiciach,
prečo neuvažujete o 50 miliónovej podpore ako napr. v Ružomberku, prečo nepodporujete poľnohospodárov v našom
okrese, veď mali by ste vedieť,
že bez podpory poľnohospodárstva náš okres bude len a len
čiernou dierou na Slovensku.
Pán premiér ! Prosím prehodnoťte tieto moje slová a v
tichosti i so svojimi kvázi odborníkmi odíďte.
JUDr. Jozef Šimko
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Milí čitatelia,

Vianočné sviatky sú už
„za dverami“ a s nimi
aj
vianočné
číslo
Gemerských zvestí /
Gömöri Hírlap.
Vyjde 21. decembra a
okrem mnohých zaujímavých tém, súvisiacich s týmto sviatkom, si
v nich nájdete aj kalendár
na rok 2017.

Poslanci
budú zasadať
Pozývame vás na zasadnutie
Mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
v
utorok
13.
decembra
o 9. hod. v budove býv. Župného
domu. Poslanci sa budú okrem
iného zaoberať aj týmito témami:
Návrhom VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, Stavom
v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Informatívnou správou o stave vypracovania a realizácie projektov.
Zasadnutia MsZ sú verejné.

Odhalili vzácny zreštaurovaný reliéf
V priestoroch Gemersko- malohontského múzea sa 30. novembra konalo slávnostné odhalenie
vzácneho zreštaurovaného reliéfu s názvom Založenie akadémie vied 3. novembra 1825.
Vyhotovil ho gemerský rodák,
sochár Barnabás Holló v roku
1891. Ide o originálny sadrový
model bronzovej pamätnej tabule. V r. 1893 ho odliali do bronzu
a osadili na bočnú fasádu sídla
Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Reliéf zachytáva vystúpenie
grófa Schéchényiho na zasadnutí
Uhorského snemu vo vtedajšom
Prešporku dňa 3. novembra 1825.
Zobrazených je na ňom celkovo 17
osobností.
Dielo malo zaujímavý osud. Po
smrti B. Hollóa bolo vystavené

v Budapešti. V roku 1918 ho kúpilo GMM za 3 000 korún, bolo v
bedniach a v roku 1930 ho zreštaurované umiestnil v stálej expozícii
Eugen Makovits. Vystavené bolo
do r. 1975 - akad.mal. Béla Bacskai
a Gabriel Kurilla, vtedajší historik
umenia v múzeu ho rozobrali a od
roku 1976 do r. 2012, kedy prebehla prvá etapa reštaurovania,
bolo uložené v depozitári múzea.
Jeho zreštaurovanie bolo výzvou
a prebehlo v rokoch 2012-2016 v
troch etapách: v r. 2012- zo zdrojov Maďarského národného kultúrneho fondu, v r. 2015 zo zdrojov
Ministerstva kultúry SR a v r. 2016
zo zdrojov BBSK. Reštaurovali ho
Mgr. art. Štefan Siváň a Mgr. art.
Peter Krupa zo Spišského Podhradia.

Dnes sa po viac ako 40 rokoch
nachádza reliéf vo výstavných
priestoroch múzea a radí sa medzi jeho najvzácnejšie exponáty.
Slávnostné odhalenie tohto diela
sa konalo pod záštitou veľvyslankyne Maďarska na Slovensku Évy
Czimbalmosné Molnár, pri príležitosti 225. výročia narodenia grófa

Štefana Széchenyiho v rámci pamätného Széchenyiho roku 2016.
Slávnosti sa zúčastnili aj predseda
Szécenyho nadácie Budai Miklós,
rodina sochára B. Hollóa a mnoho
ďalších vzácnych hostí. Na hudobnom nástroji tárogató zahrala príbuzná B. Hollóa Éva Delényi.
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NÁBOJ JUNIOR

III. ročník Memoriálu
Zlatice Oravcovej

s témou Terézia Vansová

Dňa 25. novembra 2016 sa tím Základnej školy Pavla Dobšinského
z Rimavskej Soboty zúčastnil regionálneho kola súťaže NÁBOJ
JUNIOR, ktorá sa konala v Lučenci.
Tím tvorili žiaci IX.A triedy v zložení: Róbert D. Šmatlík, Viktória Žiaková, Barbora Durdjaková a Andrej
Ridzoň. Zmerali si svoje vedomosti
z matematiky a fyziky so žiakmi z 13
škôl a umiestnili sa v silnej konkurencii na vynikajúcom 1. mieste. K
tomuto peknému úspechu im srdečne
blahoželáme.
Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa
základnej školy. Súťaž je organizovaná MFF UK v Bratislave a občianskym združením Trojsten. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa
tímy snažia na jednom zo súťažných
miest vyriešiť čo najviac príkladov.

Kto vyrieši v časovom limite najviac
príkladov, vyhráva. Je to možnosť,
ako si zmerať sily so svojimi rovesníkmi nielen na Slovensku, ale aj v
Česku. Tento rok sa Náboj Junior organizoval na Slovensku dokonca až
v 26-tich mestách. V celkovom záverečnom poradí potom môžu študenti
porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine a tiež
v medzinárodnom rebríčku. Úspech
väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na
efektívnej tímovej spolupráci.
V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu
postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú
dávku invencie a dôvtipu. Príklady
sú netradičné a pomáhajú rozvíjať
predstavivosť, logické myslenie
a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.
Mgr. Soňa Magyarová

Futbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky

16.11.2016 sa v telocvični ZŠ P.
Kellnera Hostinského konal už
IX. ročník futbalového turnaja o
Putovný pohár riaditeľky školy.
ZŠ organizuje turnaj pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý si pripomíname 17. novembra. Tento
deň je zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev zo základných škôl,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - ZŠ Š. M. Daxnera,
ZŠ P. Dobšinského, ZŠ M. Tompu a domáca ZŠ P. Kellnera Hostinského.
P. riaditeľka RNDr. A. Antalová
privítala všetkých zúčastnených,
otvorila turnaj a popriala súťaži-

acim veľa šťastia. O organizáciu
turnaja sa postarali vyučujúci telesnej a športovej výchovy Mgr.
Tomáš Pál a Mgr. Ján Valach.
Celý turnaj sa niesol v znamení
fair play.
Výsledky futbalového turnaja:
1. miesto: ZŠ P. Kellnera Hostinského – „A“ družstvo
2. miesto: ZŠ Š.M. Daxnera
3.miesto: ZŠ P. Kellnera Hostinského – „B“ družstvo
4. ZŠ P. Dobšinského
5. ZŠ M. Tompu
Keďže futbalisti ZŠ P. Kellnera
Hostinského získali putovný pohár
trikrát po sebe, ostáva u nich.
Budúci rok bude zabezpečený
nový „Pohár,“ o ktorý sa bude znovu bojovať.
Víťazné družstvá dostali pohár,
diplom a sladkú odmenu. Naj –
hráči dostali diplom a darček.
Hosťujúca ZŠ sa postarala o občerstvenie všetkých zúčastnených.
Výborná atmosféra a zdravé
súperenie utvrdili organizátorov,
že v tradícii budú pokračovať aj
v nasledujúcich rokoch.
Anita Antalová

Už tretí rok sa na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej
v Rimavskej Sobote venujeme osobnostiam, ktoré pôsobili v našom Gemersko-malohontskom regióne. V tomto školskom roku
sme vzdali hold žene, ktorá za neľahkých podmienok zažiarila
ako maják pre ďalšie generácie. Reč je o spisovateľke, redaktorke, predstaviteľke ženského hnutia, zberateľke Terézii Vansovej.
To vo svojom úvodnom slove zdôraznil riaditeľ školy Mgr. Radomír
Leicher: „Fokus dnešného dňa je na človeku. Na žene. Na božej bytosti.
Skromnej, ušľachtilej, pracovitej, múdrej, zásadovej, láskavej, obetavej...“
Kliesniteľka cesty pre modernú emancipovanú ženu, prvá slovenská
spisovateľka, autorka 1. slovenského ženského románu, presadila sa v
európskom ženskom hnutí. Prispievala do časopisu Orol, do Národných
novín a Slovenských pohľadov, redigovala prvý ženský časopis Dennica. Pôsobila ako podpredsedníčka Živeny, je autorkou niekoľkých
divadelných hier. Vynikala svojou skromnosťou, odvahou, nezlomnosťou ducha. Jej vnútorné hodnoty zažiarili v čase, keď ženám sa akosi
nedovoľovalo vyjadriť sa, ba dokonca ani študovať. Osobný život tejto
vzácnej ženy bol poznačený ranami, ktorým sa nepoddala. Perly ducha
vkladala do literárnej a spoločenskej činnosti.
Memoriál dramaturgicky pripravila pani učiteľka Valéria Bagačková,
ktorá ho, spolu s riaditeľom školy Radomírom Leicherom otvorila. Podieľali sa na ňom všetky triedy. Prváčikovia spievali pieseň A poniže
Tisovca, starší žiaci mali pripravené literárne pásmo zo života a diela
Vansovej. Každá trieda spracovala jednu životnú zastávku Terézie Vansovej – deviataci mladé roky vo Zvolenskej Slatine, piataci letá na fare
v Drienčanoch, šiestaci štúdium v Rimavskej Sobote. Siedmaci krásne
i ťažké roky v Lomničke, druháci a štvrtáci
spracovali život Vansovcov v Rimavskej Píle. Posledné roky života
v Banskej Bystrici zdramatizovali žiaci ôsmeho ročníka. Staršie žiačky
ručne vyrobili kuchárske knihy podľa Novej kuchárky Terézie Vansovej. Pán riaditeľ so žiakmi na hodinách informatiky vo farebnom spektre
spracoval portréty Vansovej, ktoré zdobia chodbu našej školy. Prezentované boli počas programu. Ďalšou súčasťou bola ochutnávka okružníkov, štrúdlí, tort a koláčov napečených žiakmi a ich rodičmi podľa
Vansovej receptov. Štrúdľové dedičstvo svojej rodiny predstavila sestra
zástupkyňa.
Na záver sa hosťom, pedagógom a žiakom prihovoril dôstojný brat biskup Mgr. Milan Krivda, ktorý vyzdvihol Teréziu Vansovú ako hlboko
veriacu ženu, upriamil pozornosť na posolstvo vzkriesenia a požehnal
všetkým prítomným.
Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ školy

Medzi skautov v Rimavskej Sobote zavítal 4. decembra Mikuláš.
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Charta mobility v správnych rukách
September 2016 sa stal pre Súkromnú strednú odbornú školu v Rimavskej Sobote malým
sviatkom – ako jediná škola v
okrese získala Chartu v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy na obdobie rokov 20162021.
Uznanie pre túto strednú školu
za realizáciu vysokokvalitných
mobilných projektov má vysokú
cenu – veď sa ním môže pochváliť iba jedenásť škôl na Slovensku. SAAIC - Národná agentúra
Erasmus+ tak poskytuje Súkromnej strednej odbornej škole udelením Charty záruku realizácie
medzinárodných projektov.
Národná agentúra hodnotí Súkromnú strednú odbornú školu
v rámci jej zahraničných aktivít
viac ako priaznivo:
„Škola má množstvo projektových skúseností a vzhľadom na
to je schopná zrealizovať naplánované mobilitné aktivity aj v
budúcnosti – má stabilný projektový tím. Konštatujeme vysokú
úroveň riadenia mobility, preto
výstupy budú uznané dokumentami Europass, jazykový certifikát, certifikát o absolvovaní a
ECVET.“
Prioritou európskeho plánu
rozvoja školy je internacionalizácia a európska dimenzia. Jedným
z prostriedkov na splnenie tohto
cieľa je už spomínaný ECVET
– systém, ktorý umožňuje z viacerých uhlov pohľadu hodnotiť
praktické zručnosti študentov
získané počas zahraničných stáží
– učiteľmi odborných predmetov,
koordinátorom projektu a partnerom hostiteľskej organizácie. Zahraničné stáže by sa mali zároveň
stať súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Predstavujú

inovatívnu a netradičnú formu
vzdelávania, ktorá bude klasifikovaná a nebude na sebe niesť
punc dovolenky alebo oddychu
študentov.
SSOŠ pôsobí v Rimavskej Sobote už deviaty školský rok, od roku
2008. Už o rok neskôr škola podáva prvý medzinárodný projekt
a úspešne ho realizuje. Každý
školský rok pribúdajú nové stáže
v zahraničí, na ktorých študenti
získavajú nové zručnosti, oboznamujú sa s gastronómiou daného regiónu a jazykovo sa špecializujú. Novými partnermi školy
sa stávajú vzdelávacie inštitúcie
v Sardínii, Taliansku, Španielsku,
Grécku, Portugalsku, na Cypre a
v ďalších destináciách. V nasledujúcich rokoch škola plánuje
zrealizovať viac ako 200 zahraničných mobilít pre študentov aj
pedagógov.
Oslovili sme koordinátora jednotlivých medzinárodných projektov, zástupcu riaditeľa školy,
PaedDr. Norberta Ádáma:
Pokúste sa čitateľom vysvetliť
význam Charty mobility.
Charta je vlastne garancia, že
odteraz budú všetky naše projekty
v rokoch 2016-2021 Národnou
agentúrou SAAIC schválené.
Doteraz neboli?
Boli, ale po veľmi zdĺhavej procedúre. V novembri sme začali
písať projekt a čakali sme až do
mája, kým bude schválený. Išli
sme, samozrejme, do rizika, že
projekt môže byť odmietnutý.
Ako vidno, projekty boli veľmi
kvalitné, pretože každý školský
rok mali študenti našej školy
možnosť vycestovať do zahraničia za skúsenosťami.
Som rád, že tvrdá práca na týchto projektoch sa nám vyplatila

a že budúci prváci v najbližších
piatich rokoch majú garantovanú
zahraničnú prax, na ktorú dostaneme finančný grant. Slovom
– nemusíme písať projekt, vypracujeme len rozpočet a ten bude
schválený.
V tomto školskom roku už
piatykrát opustia lavice Súkromnej strednej odbornej školy ma-
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turanti s cennými zahraničnými
skúsenosťami. Väčšina z nich
s certifikátmi baristov, someliérov, barmanov a absolventov ďalších špeciálnych kurzov, ktoré im
škola zabezpečuje na špičkovej
úrovni. Pozýva prestížnych odborníkov, lebo jej záleží na portfóliu svojich absolventov.
Marta Hlušíková

Najväčšia výstava
o kozmonautike na svete

Dňa 4.11. 2016 podnikli členovia
klubu AMAVET – Legomaster 844 pri ZŠ Š. M. Daxnera
v Rimavskej Sobote spolu s klubovými vedúcimi (vý)-let COSMOS DISCOVERY WORLD
EXHIBITION - na najväčšiu
výstavu o kozmonautike na svete.
Miesto pristátia - Incheba Expo
Bratislava. Cosmos Discovery je
najväčšia putovná výstava o kozmonautike na svete.
Rozkladá sa na viac ako 3000 m2
a obsahuje viac ako 200 originálnych exponátov z USA i Sovietskeho zväzu, reálne modely
rakiet a raketoplánov, prechádzajúce expozície orbitálnych staníc
a unikátne dobové dokumenty. Na
výstave spoločnosť JVS GROUP
spolupracovala s NASA, Cosmosphere, národnými vesmírnymi
agentúrami a radou svetových odborníkov. Výstava Cosmos Discovery mapuje vývoj pilotovaných
kozmických letov od začiatku až
po súčasnosť. Na začiatku výstavy návštevníci dostanú zvukového
sprievodcu a Space Card – kartu
kozmonauta s menom a životným
príbehom reálneho kozmonauta,
napr. Valentina Vladimirovna Tereškovová – prvá žena v kozme
alebo Neil Armstrong, ktorý sa
prvý poprechádzal po Mesiaci a
je známy výrokom: „Je to malý
krok pre človeka, ale veľký skok
pre ľudstvo.“
Vo veľkolepej expozícii uvidia

ruský Sputnik, Lajku aj Gagarina. Nechýbajú lunárne programy
Apollo ani ruský Lunochod. Je tu
obrovský model americkej rakety
Saturn a taktiež originál ruskej rakety Sojuz. Pestrá je aj prehliadka
kozmických skafandrov. Najväčšiu pozornosť upútajú časti kozmických lodí a vesmírnych staníc
alebo riadiace stredisko v Houstone. Výstavu doplňuje technológia
dioráma, vďaka ktorej návštevníci vstúpia na Mesiac či na Mars.
V interaktívnom Cosmos campe
si môžu vyskúšať náročný výcvik
kozmonautov alebo 3D prechádzku po Mesiaci.
Kozmonauti pri lete stretli aj interaktívnu výstavu „KOCKY NA
CESTÁCH“. Nechali sa vtiahnuť
do sveta ikonických dopravných
prostriedkov a ríše fantasy príbehov z LEGA na jednom mieste.
Tým miestom bola budova Design
factory Bratislava, kde našli svoj
prechodný domov Titanic, jednorožec, Gandalf, ba aj princezná či
rytier.
Naši „kozmonauti“ si mohli vyskúšať svoju predstavivosť a zručnosť pri Lego kockách. Fantázii
a kreativite sa medze nekládli.
Výsledkom boli veľmi zaujímavé
dielka. (viď. foto J)Návrat na východziu planétku AMAVET 844
prebehol bez komplikácii. Houston nehlásil problém!
Adriána Gavurová,
Mgr. Jana Husztyová,
AMAVET 844 RS
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Vedomostná súťaž
stredoškolákov vrcholí

Perfektná myšlienka, tvorivá
realizácia a podpora stredných škôl v regióne – to sú
hlavné atribúty, ktoré urobili z vedomostnej súťaže
KVÍZMAJSTER
špičkovú
kultúrno- spoločenskú aktivitu stredoškolákov v centre Gemera-Malohontu v Rimavskej
Sobote.
Na štvrtok 15. decembra sa
môžeme opäť tešiť. Študentov
stredných škôl čakajú dve semifinálové kolá a po nich finálové
vyvrcholenie súťaže v divadelnej sále Domu kultúry MsKS.
Do tejto zábavno-vedomostnej
súťaže sa prihlásilo 22 triednych
kolektívov z 10 stredných škôl
okresov Revúca, Rožňava a Rimavská Sobota, aby preukázali
svoje všeobecné vedomosti v oblasti kultúry, hudby, filmu, divadla a literatúry, na úrovni regionálnej i celoslovenskej. Po troch
mesiacoch súťažných kôl sa do
semifinále prebojovala štvorica tried: 3. A - Gymnázium I.
Kraska Rim. Sobota, 4. A - Evanjelické Gymnázium Tisovec, 4. A
- Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava a 3. B - Ochodná akadémia
Rožňava. Organizátori už majú
pripravený scenár celého odpoludnia záveru súťaže. Na základe
požiadaviek z ankety študentov
z predchádzajúcich kôl sa v ňom
objavia ďalšie novinky s cieľom
zatraktívniť jeho priebeh.
Iniciátorom myšlienky tejto interaktívnej vedomostnej súťaže
je Tomáš Bálint, ktorý v rámci
dočasnej praxe v Dome kultúry a
za podpory riaditeľky MsKS M.
Jutkovej vypracoval projekt. Ako
sám uviedol: „Chcel som týmto

prilákať do kultúrnych inštitúcií
mesta viac mojich rovesníkov –
mladých ľudí. Som rád, že som
pri tejto myšlienke nezostal sám.
Ako prvý sa mi prihlásil pomôcť
učiteľ ZUŠ, Janči Mitter, ktorého
som doteraz nepoznal. Výtvarník, dizajnér a vlastník potrebnej
audiovizuálnej techniky dal myšlienke nový level. Ako tandem
sme potom pokračovali v hľadaní ďalších podporovateľov.“
Doterajšie produkcie postupových kôl ukázali ich vysokú
kvalitu prevedenia. Tvorcovia s
priekopníckymi snahami v tejto
vekovej kategórii v rámci Slovenska len potvrdili svoje zanietenie a radi by rozšírili svoje
pôsobenie i do vyšších kategórií.
Ako T. Bálint ďalej uviedol: „Aj
keď sme mali zo začiatku obavu,
kvíz študentov zaujal a získali
sme veľkú podporu od vedenia
všetkých dotknutých stredných
škôl. Nebol problém docestovať
do Rim. Soboty ani pre študentov z Rožňavy, Revúcej, Tornale či Tisovca. Zistili sme, že
motiváciou študentov nie je len
zvíťaziť a získať celodenný výlet do Aqacity Poprad, ale získať
aj cenné skúsenosti v súťaživosti
kapacít vlastných vedomostí. To
nás vedie aj k myšlienke pripraviť obdobnú súťaž i pre širšiu
verejnosť, resp. i pre seniorov.“
Samotná súťaž je už len vyvrcholenie dlhodobej i náročnej
prípravy. Pripraviť sa musia
detaily- od otázok, cez filmové
šoty, rekvizity, techniku, praktické ukážky, sprievodné slovo a
pod. Chvályhodné u organizátorov je aj zakomponovanie vlastných vyrobených propagačných
šotov do sledu programu, ktoré
prítomným predstavujú “ Regionálne produkty GM“ a ich výrobcov. Organizátorom a tvorcom
tejto súťaže treba vyjadriť absolutórium za spôsob, akým chcú
mládeži pozdvihnúť všestranné
kultúrno – spoločenské povedomie, tak potrebné pre ich uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj
vo svete.
-fr-

Dňa 4. decembra bol v katolíckom kostole Adventný koncert Slovenského
sláčikového kvarteta z Bratislavy.

TABAČNICA
Tabačnica je predmetom mesiaca december
v Gemersko-malohontskom múzeu.
Hrnčiarstvo bolo v minulosti jedným z najvýznamnejších odvetví remeselnej výroby Gemera–Malohontu, rozšíreným takmer v štyridsiatich
lokalitách. Hrnčiari okrem rôznych typov plochého a dutého riadu zhotovovali i vývojovo mladší
figurálny sortiment. Jeho súčasťou boli i hlinené
nádoby na uskladnenie tabaku – tabačnice, skladajúce sa z dutého tela a odnímateľného poklopu. V etnologickom fonde múzea sa nachádza jedenásť kusov tabačníc, pričom dve sú nádoby
s antropomorfnými znakmi a deväť má podobu medveďa. Sú ojedinelými predmetmi, ktoré dokumentujú vysoké umelecké nadanie hrnčiarov
a preto sa zachovali len v niektorých múzeách na Slovensku.
PhDr. Oľga Bodorová

Momentky...
„Dajte mi toto mäso,“ ukáže starší pán na jednu z ponúk v reštaurácii. „Daj si toto“, skočí mu do toho manželka a obsluhujúcemu personálu hneď aj povie: „Dajte mu toto.“ „A akú prílohu k
tomu?,“ opýta sa obsluhujúca. Pán ukazuje na zemiaky, no manželka je rýchlejšia: „Dajte mu nokerle.“ „A šalát?“ Skôr než sa pán
rozhodne, z manželkiných úst zaznie: „Zoberiem ti kapustu. Vlastne, ty kapustu nemôžeš, tak si daj mrkvu.“

•••

Jeden pán sa družne rozpráva s druhým pánom pri stole v cukrárni. Keď
jeden z nich odíde, druhý vstane a svojho známeho, ktorý sedí pri susednom
stole, prekvapí nečakanou otázkou: „Nevieš, kto to bol?“

•••

Istý záletnícky pán v nemenovanom meste má rokmi vypracovanú svojskú stratégiu. Ak ho žena, ktorú si vyhliadne, odmietne
a naznačí mu, že o jeho správaní povie jeho manželke, dotyčnú ženu
začne rýchlo pred svojimi známymi ohovárať a tvári sa, že ona ide
po ňom. Aby pred manželkou, ktorá by sa o jeho chúťkach mohla
raz dozvedieť, pôsobil stále ako obeť...

•••

Istý umelec v nemenovanom meste sa pred istým časom rozhodol oboznámiť so svojou tvorbou a so svojimi pikantnými chúťkami, zachytenými
v ilustráciách, študentov a študentky istého cirkevného gymnázia. Zhrození rodičia prišli do školy s otázkou, čo to má znamenať a o obsahu knihy
údajne nevedelo ani samotné vedenie školy. Nedávno vyšla v danom meste
kniha, ktorá opisuje rôzne postavy, ktoré v ňom žijú. Opis spomínaného
kváziumelca sa však v knihe nenachádza. S najväčšou pravdepodobnosťou
preto, že v danom prípade sa jedná o samotného autora knihy...

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. Andrea Vörösová,
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Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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RIADKOVÁ INZERCIA:
•

Santa je stále úchyl

11.
december
17:00

8. - 9.
december
20:00

Vianočná párty

15. - 18.
december
17:30

Rogue One: a SW Story

10. - 11.
Kamene bolesti
december 140 min., MN, titulky, vstup: 4€
so.: 18:00, ne.: 19:00 Dráma
Francúzko

15. - 16.
december
20:00

Inkarnácia

17. - 18.
december
20:00

Collateral Beauty

10.
december
20:00

105 min., MN, titulky, 4€
Komédia		
USA

James White (filmový klub)
127 min., MN, titulky, vstup: 3€
Dráma		
USA

Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178
						
GZ-010š/16
• Veštenie a liečba anjelskou terapiou. 0911 641 885
GZ-41/16
•

8. - 9.
december
18:00

92 min., MP od 12r., tit., 4€
Komédia 		
USA

Kešovka - pohodlné pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov,
invalidných dôchodcov, živnostníkov. Tel.: 0903 279 125 GZ-09š/16

Akcia Arktída

99 min., MP, vstup: 4€
Rodinný		

Nórsko

134 min., MP od 12r., tit./dab.,4€
Akčný/Dobrodruž./Sci-Fi USA
92 min., MN, titulky, vstup: 4€
Thriller/Horor
USA
97 min., MP od 12r., tit., 4€
Dráma		
USA

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1,
979 80 Rimavská Sobota
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uvedené na úradnej tabuli Obchodnej Akadémie - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej stránke
školy www.obchars.sk				
GZ-58/16

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
18.11.2016 – 23 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 21 odberov krvi z toho 1 bol prvodarca
22.11.2016 – 24 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 22 odberov krvi
25.11.2016 – 22 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 19 odberov krvi, z toho 5 boli prvodarcovia
29.11.2016 – 21 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 19 odberov krvi
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

10.-11.12.2016
Nová Bašta 80,

MUDr. Gajanová,
tel.: 047/5691161

17. - 18. 12. 2016 MUDr. Pálešová,
OZS Ožďany,
tel.: 047/5694666

Rozpis pohotovostných
služieb lekární:

10.12. (8:00 - 20:00) (OD Tesco)
11.11. (10:00 - 19:00) (OD Tesco)
17.12. (8:00 - 20:00) (OD Tesco)
18.12. (10:00 - 19:00) (OD Tesco)

Eco dog toilet stanica
... revolučné riešenie

Dr. Max
Dr. Max
Dr. Max
Dr. Max

Nepochybne zaujímavým bodom rokovania mestského zastupiteľstva dňa 15. novembra bolo aj
„Revolučné riešenie psích exkrementov, komplexne a ekologicky,“ s ktorým vystúpil pán František
Šoltýs. Riešením tejto problematiky je podľa jeho
vyjadrení tzv. Eco dog toilet stanica. Jej vývoj trval
15 rokov a predstavuje systémové riešenie v tejto oblasti. Ako informoval, je preukázané, že psie
exkrementy majú negatívny vplyv na životné prostredie, uvedené riešenie je tak „prvou lastovičkou“ a jedným zo spôsobov,
ako tomuto znečisťovaniu predchádzať. Medzi výhody Eco dog toilet stanice
patrí najmä to, že udržiava čistotu a prináša ekologické úspory. Zariadenie sa
skladá zo stabilizačnej hygienickej časti, z filtračných zložiek, z plechovej
skrinky a z informačného panelu, na ktorý, ako odznelo, je možné umiestňovať aj reklamy. Prezentujúca firma ponúka tieto zariadenia do prenájmu a zároveň zabezpečuje aj ich servis. V zahraničí napr. v Rakúsku a vo Švajčiarsku
sú už takéto zariadenia bežnou súčasťou sídlisk a ulíc s rodinnými domami.
Mesto Rimavská Sobota bolo v tejto súvislosti vybraté ako pilotný projekt.
Poslanci predložené informácie zobrali na vedomie a poverili príslušných
pracovníkov Mestského úradu, aby v tejto súvislosti vypracovali konkrétny
návrh.

GZ-53/16

Mestská bytová správa s.r.o., Tržná 2, Rimavská Sobota

ponúka na prenájom zasadačky v budove na
Nám. M. Tompu 2 (Okresný úrad)

					
			
		
podn. subj. nezisk. org.
Zasadačka č. 47-I.posch. -počet miest na sedenie 182
		
predsednícky stôl 11 miest
		
cena za prenájom (1-8 hodín) 119,50€
89,70€
		
ozvučenie sály		
15,00€
15,00€
Zasadačka č. 46-I.posch.-počet miest na sedenie 25
		
cena za prenájom (1-8 hodín)

23,30€

16,60€

Zasadačka č. 79-II.posch.-počet miest na sedenie 16
		
cena za prenájom (1-8 hodín)

43,20€

33,20€

Zasadačka č. 80-II.posch.-počet miest na sedenie 72
		
predsednícky stôl 4 miesta
		
cena za prenájom (1-8 hodín)

43,20€

33,20€

Poznámka: v prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda,
kontakt: 047/5511915 (nebytové priestory)

Mestská bytová správa s.r.o., Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje zoznam voľných nebytových (kancelárskych) priestorov
1. Bývalý - Župný dom Nám. M. Tompu č. 2 (Okresný úrad)
prízemie - 27 miestností, I. poschodie - 8 miestností, II. poschodie - 30 miestností
bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel. č. 047/5511915
2. Budova na ul. Daxnerovej 2
I. poschodie - 15,55 m2, 12,60 m2, 14,38 m2, 18,11 m2, 29,05 m2, 15,20 m2,
19,07 m2, 14,95 m2, 13,75 m2, 13,85 m2, 15,25 m2, 17,77 m2, 7,40 m2, 5,77 m2, 6,20 m2,
3. Budova na ul. povstania č.15
I. poschodie - 23,52 m2, 10,08 m2, 45,54 m2
II. poschodie - 24,69 m2, 21,73 m2, 20,70 m2, 24,42 m2, 27,49 m2
podkrovie - 10,92 m2, 14,40 m2, 21,60 m2, 16,28 m2, 1,36 m2, 14,52 m2, 23,72 m2, 1,05 m2
Kontakt: 047/5511915 (nebytové priestory)

www.rimavskasobota.sk
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Vynikajúci úspech klubu
Falcon na Ilyo cup 2016

M-SR v halovom
viacboji všestrannosti
ZŠ Š. M. Daxnera usporiadala
19.11.2016 vo svojej telocvični
Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti. Zúčastnili sa
ich 66 viacbojári.

V sobotu 19.11.2016 sa v druhom najväčšom meste Slovenska
konal medzinárodný turnaj Ilyo
cup 2016. Taekwondistom Falconu Rimavská Sobota sa na tomto
významnom turnaji Slovenska
podarilo vybojovať až 15 medailí.
Tento rok sa na turnaji stretlo cez
300 pretekárov z 32 klubov a z 10
krajín sveta. Súťažilo sa v Kyurugi-zápas a Poomsae-formy. Za Falcon nastúpilo 14 pretekárov v zápase a jeden aj v Poomsae. Domov
sme si priniesli 7x zlato, 3x striebro
a 4x bronz za zápas a jedno striebro za Poomsae. Plus 3 roky po sebe
obhájené 5. miesto na Ilyo cupe.
Kyorugi (zápas) :

1. miesto: Lukáš Kurek, Oliver
Ádám, Miroslav Frgolec, Terezka
Ďuricová, Ing. Jaroslav Dóbi, Oliver Roško a Giovanni Slanec
2. miesto: Damien Pavel Frgolec,
Karoline Mravec a Ján Naton
3. miesto: Peter Lancko, Matúš
Ďurica, Tomáš Kuvik a Anetka
Lukáčová
Poomsae- formy:
2. miesto: Damien Pavel Frgolec
Podľa slov predsedu klubu Ing.
Jaroslava Dóbiho podali všetci
bojové výkony, niektorí doslova
prekvapili a niektorí potrebujú ešte
nabrať skúsenosti. Ďakujem vám
Falconaci !

Pretekári súťažili v piatich disciplínach /člnkový beh 4x10 m, skok
do diaľky z miesta, hod loptou 1-2
kg z miesta, šplh 4,5 m, plávanie
25 m/. Najlepšie sa darilo domácim
pretekárom, keď suverénne vyhrali
súťaž okresov a získali 7 zlatých, 6
strieborných a 3 bronzové medaile.
Zvíťazili pred okresom Topoľčany
a Liptovský Mikuláš. Najhodnotnejší výkon a Slovenský rekord v
zimnom viacboji získala mladšia
žiačka domácej školy, keď získala
404 bodov a porazila aj o 6 rokov
staršie súperky. Najlepší výkon

v mužských kategóriách získal
starší dorastenec Norbert Balyo zo
SOŠTaP v Rim. Sobote s výkonom
489 bodov.
Za zásluhy o rozvoj viacboja všestrannosti a odznaku zdatnosti dostal
ocenenie a najvyššie vyznamenanie od Asociácie športu pre všetkých SR Bratislava dlhoročný
funkcionár Igor Antal, ktorý túto
činnosť vykonáva od roku 1964
až dodnes. Na záver sa predseda
SZVV poďakoval domácej škole za
jedny z najlepšie zorganizovaných
pretekov z doterajších 17 ročníkov.
Ocenenie si zaslúžia aj rozhodcovia a funkcionári OZ z okresu.
Výsledky v jednotlivých kategóriách si môžete pozrieť na stránke mesta: www.rimavskasobota.sk
-al-

Víťazom turnaja
v Detve je MŠK U11

Ing. Róbert Kuvik

Volejbal žien I. liga- východ
Prinášame vám výsledky stretnutí vo volejbale
žien I. liga- východ:
VK Slovan Rimavská Sobota- VK Iskra Hnúšťa
3:1 a 3:0
TJ Sokol Giraltovce- VK Slovan Rimavská Sobota 1:3 a 0:3
VK Slovan Rimavská Sobota- Elba Prešov 2:3
domáce v 4. sete viedli 23:16 a prehrali ho 3:1
MVK Cele Group Stropkov- VK Slovan
Rimavská Sobota 3:0 a 3:1
VK Slovan Rimavská Sobota- BK Stova 97
Spišská Nová Ves 0:3 a 0:3- vedúci celok na čele
I. ligy, ktorý neprehral zápas
VK Slovan Rimavská Sobota- TJ ŠK Krupina 3:0 a 3:1
Domáce hrali v zostave: Kudlíková ml.- kapitánka, Žírošová, Hanusková,
Megelová, Bolhová, Bodnárová, Rosiarová, Chebeňová, trénerka:
Kudlíková st.
Volejbalová súťaž kadetiek- Majstrovstvá kraja
piate dvojkolo:
Poltár- VK Slovan Rimavská Sobota 3:0 a 3:0- vedúci celok súťaže
VI. Zvolen- VK Slovan Rimavská Sobota 3:2 a 3:1
VII. VK Slovan Rimavská Sobota- Detva 2:3 /-10, 13, 21,-22 /domáce
viedli 18:14/ -10
0:3 /-18, -14,- 13/
Družstvo VK Slovan hráva v zostave /Szokeová, Uhrinová, Bobeková,
Hanusková, Lakatošová, Gregorcová, tréner JUDr. Baláž, Kudlíková st./
-al-

Najstaršia futbalová prípravka U11 Mestského športového
klubu Rimavská Sobota ročník
2006 sa dňa 26.11.2016 zúčastnila
halového futbalového turnaja
v Detve.
Bol to turnaj šiestich mužstiev, kde
sa hralo systémom každý s každým.
Naši chlapci účinkovali veľmi
úspešne. Každého súpera porazili a
turnaj vyhrali pred Duklou Banská
Bystrica a ŠK Novohrad Lučenec,
pričom nestratili ani bod a dosiahli
celkové skóre 11:3.
Výsledky MŠK:
MŠK – FK Pohronie Žiar/DŽ 2:0,
góly za RS A. Kurek 2
MŠK – FK Sitno B.Štiavnica 1:0,
gól za RS O. Csendes
MŠK – FK Dukla B. Bystrica 4:2,

góly za RS A. Kurek, K. Csízi,
A.Gombala a O.Csendes
MŠK – ŠK Novohrad Lučenec 2:0,
góly za RS A. Kurek a O. Csendes
MŠK – MFK Detva 2:1,
góly za RS M. Rábely 2
Najlepším strelcom celého turnaja
sa stal Adam Kurek, cenu najužitočnejšieho hráča mužstva MŠK
získal Olivér Csendes.
Zostava mužstva: J. Kováč, M.
Banský – A. Gombala, P. Hanyus,
Sz. Kuzma, R. Komora, B. Zsóri,
L. Huszti, P. Czakó, M. Murányi,
K. Czízi, M. Rábely, A. Kurek a O.
Csendes.
Tréner: M. Kudlík
Štefan Balog
Foto: I. Komorová

Zápasník Radnóti
nominovaný na majstrovstvá sveta
článok nájdete na: www.rimavskasobota.sk

