Vyberáme
z čísla

Spomínali na Janka Jesenského
V Rimavskej Sobote si pripomenuli
100 rokov od nástupu Janka Jesenského za župana.
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Prvá jarná burza

rvé slnečné dni ohlasujú, že zima je nadobro
preč a začína jarné obdobie. V Mestskom kultúrnom stredisku v Rim. Sobote sa rozhodli po
prvýkrát privítať jar podujatím plným originality
a kreativity.
Prvá jarná burza bola určená všetkým milovníkom
originality a ručne vyrobených vecí. V tunajšom
dome kultúry sa konala 5. apríla a svoje jedinečné a
originálne výrobky tu predstavilo 37 remeselníkov a
výrobcov z Rimavskej Soboty, Lučenca, Rožňavy a
okolia.
Všetci, čo zavítali do priestorov domu kultúry, si
mohli zakúpiť originálne výrobky, väčšinou s jarným nádychom. Našli tu krásne zdobené veľkonočné vajíčka, prírodné mydielka, ručne vyrábaných

trpaslíkov, rôzne šperky, ale aj všakovaké dekorácie
s jarnou a veľkonočnou tematikou, medzi ktorými vynikli nádherné košíky plné krásnych jarných kvetov.
Okrem krásnych jarne ladených vecí si mohli návštevníci pochutnať na pôstnych jedlách typických pre náš
región a mohli si užiť vystúpenia malých folkloristov.
Zahrali, zaspievali a zatancovali detičky z Detského
súboru Hájiček a Hájik, Lieskovček, malí fujaristi z
DSF Podkovička i tanečníci a speváci FS Rimavan.
Svoju kreativitu mohli deti ukázať v tvorivých dielňach, kde si vyrobili krásne originálne veľkonočné
vajíčko, kvietok či motýlika.
Domom kultúry sa počas celého popoludnia niesla veselá atmosféra plná jarnej nálady.
amb

Blížia sa Dni mesta
Opäť po roku ožije začiatkom mája
Rimavská Sobota oslavami Dní mesta.
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Tragická dopravná nehoda
Nehoda, ku ktorej došlo v sobotu 6.
apríla, si vyžiadala život mladého
muža.
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FALCON Taekwondo v Rakúsku
V sobotu 23.3. vycestoval FALCON
na medzinárodný turnaj 9th. Int.
TAEKWONDO NEW TALENT CUP
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Zhromaždenia obyvateľov: Rozbité chodníky
či nefungujúci rozhlas
a zhromaždenie obyvateľov dovali parkovacie miesta. Ako zdôSídliska Rimava – Malohont- raznil, všetky rekonštrukcie sa robiN
ská v Rimavskej Sobote s vede- li na základe požiadaviek občanov.
ním mesta, ktoré sa konalo 10.
apríla, prišlo približne päťdesiat
ľudí.

V úvode zhromaždenia boli zvolení členovia výboru tejto mestskej
časti. Predsedníčkou sa opäť stala
Ľubica Kubiňáková, podpredsedom
Dušan Rybár a tajomníčkou Danica
Köbölová. Ďalšími členmi sú Janka Mišuráková, Alexander Bacso
a poslanci zvolení za túto mestskú
časť Roman Vaľo, Štefan Baláž, Tibor Figei a Andrea Andrášiová.
V diskusii najprv vystúpil primátor
Jozef Šimko, ktorý občanov oboznámil, čo sa podarilo urobiť v tejto
mestskej časti, odkedy je vo funkcii
primátora mesta. Podľa neho je táto
mestská časť takmer kompletne v
poriadku a zostáva tam urobiť len
niekoľko opráv. Zopakoval, že sa
tu opravili chodníky, cesty a vybu-

Šimko sa dotkol aj iných tém, ktoré
zaujímajú občanov mesta. Hovoril o
námestí pri pošte, Kurinci či budove
bývalého Domova mládeže, ktorý
plánuje samospráva prebudovať na
byty pre mladé rodiny. Zdôraznil,
že pasportizácia, ktorú požadujú
poslanci, je zbytočná, pretože väčšina ulíc je už aj tak opravených. Skritizoval, že v novom rozpočte sú pre
túto mestskú časť vyčlenené financie len na vybudovanie venčoviska
a opravu okien. Skritizoval aj to, že
rozpočet prijatý poslancami je brzdou rozvoja mesta. Poslanec Roman
Vaľo mu oponoval. Vysvetlil, že v
rámci rozpočtu sa snažili financie
presunúť do oblastí, ktoré boli doteraz zanedbávané, akým je školstvo,
ale aj priemyselný park. Podľa neho
by sa mali najprv opravovať chodníky a ulice, ktoré si to ozaj vyžadujú,
a preto žiadali vykonať ich pasport.

Občania aj o skládke odpadu
T

ýždeň pred zhromaždením obyvateľov mestskej časti Sídlisko Rimava-Malohontská sa vedenie mesta stretlo na zhromaždení s obyvateľmi mestskej časti Sídlisko Západ- Sobôtka- Kľačiany.
Aj tu bol sformovaný nový výbor mestskej časti. Jeho predsedom sa stal
Tomáš Šimon, podpredsedom Ákos Szabó a tajomníkom Alexander Cetner. Ďalšími členmi sú Viera Slivková, Martin Šiška a poslanci zvolení
za mestskú časť Ivan Hazucha, Peter Juhász, Anna Zsóriová, Pavel Zvara, Jaroslav Bagačka a Roman Slanina. Primátor Jozef Šimko vo svojom
príhovore hovoril predovšetkým o ekonomickej situácií v meste (celková situácia, zníženie úverového zaťaženia) a čo sa urobilo v tejto mestskej časti (oprava chodníkov, ulíc, výstavba 210 parkovacích miest atď.).

V

Dôležitou témou je podľa neho aj
participačný rozpočet, v rámci ktorého sa dajú v mestských častí realizovať menšie projekty.
Následne sa do diskusie zapojili aj
občania. Požiadali opraviť chodník
nad plynovodom pri Rimave či poza
škôlku na Hatvaniho ul. a vybudovať stojiská na kontajnery. Kritika
smerovala na TSM, že chodníky
a cesty nie sú vyčistené od zimného posypu. Riaditeľ TSM Tibor
Barto uviedol, že asi 80 % mesta

TSM už vyčistili a dodal, že zimná
údržba skončila len na konci marca
a za takú krátku dobu nie je možné
upratať všetky lokality. Obyvateľka
Malohontskej ul. poďakovala primátorovi za to, ako mestská časť
vyzerá a vyzvala poslancov, ktorí
ho kritizujú, aby si lokalitu išli pozrieť. V ďalšej časti zaznela aj výzva na poslancov, aby zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva vynechali
politické hádky.
amb

Aj teraz kritizoval, že z rozpočtu mesta sú pre túto mestskú časť vyčlenené
iba financie na vybudovanie venčoviska. Poďakoval sa občanom, že sa zúčastnili komunálnych volieb a poznamenal, že v tejto mestskej časti suverénne vyhral voľby aj napriek miernej predvolebnej kampani. Nasledovala
diskusia s občanmi. Obyvateľ Kirejevskej ul. upozornil, že pri ich bytovke
nefunguje mestský rozhlas a poukázal tiež na nebezpečne vysoké stromy,
z ktorých padajú suché vetvy. Občania upozornili aj na skládku odpadu na
Ul. L. Svobodu v blízkosti tomašovského cintorína. Tento priestor čistia z
vlastnej iniciatívy, a preto požiadali TSM, či by im neposkytli veľkokapacitný kontajner. Obyvateľka bytovky na Ul. Samuela Kollára sa sťažovala,
že chodník aj cesta pri bytovke sú v dezolátnom stave a nie je tam ani
parkovisko. Občanov tejto mestskej časti trápia aj chýbajúce kontajnery,
psíčkari, preplnené parkoviská či autá jazdiace po chodníkoch.
amb

Spomínali na Janka Jesenského

Rimavskej Sobote si 10. apríla pripomenuli 100 rokov od nástupu Janka Jesenského za župana Gemersko-malohontskej župy.
Spomienkové podujatie odštartovalo v
Estrádnej sále tunajšieho domu kultúry. Slávnostne ho otvoril primátor Rimavskej Sobote
Jozef Šimko. Následne sa uskutočnila prednáška, kde vysokoškolský pedagóg Július
Lomenčík porozprával o živote a diele Janka
Jesenského. Zameral sa v nej na päť okruhov,
z ktorých sa prítomní dozvedeli o rodinnom
prostredí Janka Jesenského, jeho študentských rokoch na gymnáziách v Rim. Sobote a
Kežmarku i pôsobení v úrade župana Gemersko-malohontskej župy. V literárnom pásme
zazneli verše z autorových básní a členky DS
Divosud z Rim. Soboty zahrali úryvok z hry
Pani Rafiková. V popoludňajších hodinách sa
v budove Okresného súdu uskutočnila pietna spomienka pri soche Janka Jesenského a
v Knižnici Mateja Hrebendu otvorili výstavu
ilustrácií zo súkromného a politického života
Janka Jesenského.

Janko Jesenský
Básnik, prozaik a prekladateľ Janko Jesenský bol spájaný aj s Rimavskou Sobotou, kde niekoľko rokov študoval na
gymnáziu a neskôr tu pôsobil ako župan
Gemersko-malohontskej župy. Narodil sa
v roku 1874 v Turčianskom Svätom Martine. Vzdelanie získal v rodisku, neskôr na
gymnáziu v Banskej Bystrici, Rimavskej
Sobote a Kežmarku. Dvojročnú právnickú
akadémiu absolvoval v Prešove, doktorát práv v rumunskom Kluži. V roku 1905
začína v Bánovciach nad Bebravou svoju
samostatnú advokátsku kariéru. Od roku
1919 bol županom v Rimavskej Sobote,
potom veľkožupanom v Nitre. Aktívne sa
zúčastňoval na politickom, ale i kultúrnom a spoločenskom živote. Písal básne
i prózu. Knižne debutoval pomerne neskoro
zbierkou Verše (1905). Vrcholom jeho prozaickej tvorby je román Demokrati, kde pomocou satiry a paródie kritizuje politické a
spoločenské pomery v 1. Československej
republike. Zomrel v roku 1945 v Bratislave.

Na spomienkovom podujatí sa zúčastnili predstavitelia
Slovenskej národnej strany, Matice slovenskej, mesta Rimavská Sobota kultúrnych i školských organizácii, študenti a občania mesta a regiónu. Podujatie zorganizovala
Okresná rada SNS v Rim. Sobote, Dom Matice slovenskej
v Rim. Sobote a Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s
Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rim.
Sobote a Knižnicou Mateja Hrebendu v Rim. Sobote.
amb

Gemerské zvesti
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Rimavská Sobota pre každého
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päť po roku ožije začiatkom mája Rimavská Sobota oslavami, ktoré
budú plné hudby, zábavy a samozrejme dobrej nálady. Nezabudlo sa
na nikoho a z bohatej ponuky kultúrneho programu si vyberie skutočne
každý jeden, kto naše Hlavné námestie počas dvoch dní navštívi.

Dni mesta začnú v piatok 3. mája v dopoludňajších hodinách a to tradične
slávnostným otvorením, po ktorom svoju šikovnosť predvedú naši najmenší
občania. Čo sa v nich skrýva ukážu deti z materských a žiaci zo základných
škôl v programe pod názvom Deti mestu. Sviatočnú atmosféru spríjemnia
svojím vystúpením žiaci Súkromného hudobného a dramatického konzervatória a rovnako svojou tvorbou a šikovnosťou zaujmú Soboťanov deti a
mládež z Centra voľného času Relax. Keď nás „Relaxáci“ správne naladia,
na pódium nastúpi so svojím workshopom známy tanečník Miroslav „Bruise“ Žilka, ktorý svoje schopnosti nielen predvedie, ale rovnako sa o ne aj rád
podelí a ukáže nám „ako na to“. Vystúpenie tohto tanečníka bude zároveň
ochutnávkou toho, čím naše mesto ožije v podvečerných hodinách, kedy
nám Bruise so svojou tanečnou skupinou Old School Brothers predvedie
veľkolepú show. Toto profesionálne zoskupenie môžeme poznať aj z televíznych obrazoviek, keďže sa v roku 2008 stalo víťazom obľúbenej súťaže
Slovensko má talent. Na svoje si však prídu aj milovníci ľudoviek, ktorých
potešia svižné tóny ľudovej skupiny Veselí starci. Na vlne živých melódií
nás unesie aj beašska skupina z Maďarska Fláre Beás, ktorá sa postará o
skutočne neobyčajný hudobný zážitok. Veľkým hudobným vyvrcholením
našich mestských slávností bude vystúpenie známej slovenskej kapely Peter
Bič Project, ktorá na naše Hlavné námestie prinesie vlnu populárnej hudby
známej nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ladislav Kálmán
si prevzal ocenenie

Vystúpením úspešnej skupiny však naše Dni mesta nekončia a pokračovať
budeme hneď v sobotu. Tá bude patriť našim najmenším a vďaka zábavnej
show a množstvu atrakcií bude veselá, hravá, plná úsmevov a detskej radosti.
Nielen deti, ba aj celé rodiny si budú môcť užiť spoločné chvíle s Kúzelníkom Baltazárom, animátormi či maskotom. Okrem milého predstavenia je
pre naše detičky pripravené maľovanie na tvár, balónkár, ale aj možnosť dať
si zhotoviť zábavnú fotografiu, ktorá sa tak stane vašou veselou spomienkou. Samozrejme, súčasťou tohtoročných osláv bude aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, odovzdávanie Cien mesta a Ceny primátora
mesta. Chýbať nebudú ani tradičné Jarné trhy či ďalšie sprievodné podujatia.
Jednoducho, všetci sa máme na čo tešiť! Program je bohatý, stačí si vybrať a
prísť v piatok 3. mája a v sobotu 4. mája na naše Hlavné námestie. Rimavská
Sobota sa na vás teší!.
Erika Juhászová

Interpelácie: Zavýjajúci pes
i parkovanie na chodníkoch

E

šte na februárovom mestskom zastupiteľstve predostrel poslanec
Jaroslav Matzenauer požiadavku obyvateľov Sedliackej a Českej
ulice, ktorí ho kontaktovali ohľadom rušenia nočného pokoja opusteným psom.

N

a radnici v Rimavskej Sobote
4. apríla slávnostne odovzdali
pôrodníkovi a skautovi Ladislavovi
Kálmánovi, ktorý oslávil v januári
95 rokov, Maďarský strieborný záslužný kríž. Udelil mu ho prezident
Maďarska János Áder.
Ocenenie si prevzal z rúk generálneho konzula Maďarska v Košiciach
Attilu Harasztiho v obradnej sieni
rimavskosobotskej radnice, kde ho
privítal aj viceprimátor mesta Ladislav Rigó a predseda Maďarského
zväzu skautov na Slovensku Erik
Gál. László Kálmán po prevzatí ocenenia poďakoval všetkým, ktorí ho
podporovali v jeho viacročnej práci,
svojej manželke Zsusze, Ľudovítovi
Gaálovi a Attilovi Vörösovi.
Ladislav Kálmán sa narodil v Rimavskej Sobote v roku 1924. Už
od mladosti pestoval vzťah ku
skautingu, ku ktorému sa dostal v

posledných rokoch základnej školy. Vyštudoval Lekársku univerzitu
v Budapešti. V 50. rokoch sa vrátil
do Rimavskej Soboty, kde pracoval
ako pôrodník v nemocnici i na vidieku. Po zmene režimu na začiatku
deväťdesiatych rokov a opätovnom
zriadení Maďarského zväzu skautov
sa pustil spolu s Ľudovítom Gaálom
s Attilom Vörösom do reorganizácie
skautského oddielu v meste, ktorého
je stále členom. 4. apríla 1990 bola
založená Regionálna skautská rada
v Rim. Sobote, ktorej sa stal predsedom. L. Kálmán značne pomohol
pri popularizácií skautingu v regióne, navštevoval školy, kde vysvetľoval žiakom tajomstvá a pravidlá
skautingu, založil Skautský dom na
Daxnerovej ulici, ale oslovoval aj
samosprávu, aby podporila ich organizáciu.
amb/jdj

Pes podľa obyvateľov každú noc breše a zavýja. Nachádza sa v dome na
Sedliackej ul., ktorý nie je využívaný, pretože majitelia žijú v Nitre. „Bolo
by dobré, keby mesto alebo mestská polícia vyzvala a upovedomila majiteľa k náprave,“ píše poslanec v interpelácií.
Ako uviedol v odpovedi náčelník Mestskej polície (MsP) Peter Berecz,
mestská polícia vykonala šetrenie, kde bolo zistené, že pes, ktorý je umiestnený vo dvore spomínaného domu nie je zanedbaný ani týraný. Rovnako
bolo zistené, že je riadne zaevidovaný a spĺňa podmienky zákona, ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov. Pes patrí majiteľovi, ktorý má
trvalý pobyt v Nitre. Starajú sa oň zamestnanci firmy ERIO, ktorá sídli hneď
vedľa domu, a ktorá patrí rovnakému majiteľovi. Keďže sa s ním polícii
nepodarilo skontaktovať, boli zamestnanci, ktorí sa o psa starajú, upovedomení o sťažnosti a požiadaní, aby vykonali v tejto veci nápravu. Následne
mestská polícia vykonala kontroly v nočných hodinách v rôznych časových
intervaloch, ale ani v jednom prípade nebolo zistené zavýjanie psa. „Tiež
musím konštatovať, že doteraz mestská polícia neprijala žiadne oznámenie
týkajúce sa tohto problému,“ skonštatoval P. Berecz.
V ďalšej interpelácií uviedol, že sa na neho obrátili obyvatelia Škultétyho
ul., ktorí majú problém ohľadom zákazu vjazdu všetkých vozidiel z Hatvaniho ul. na Ul. Škultétyho. Nachádza sa tam dodatková tabuľa mimo
dopravnej obsluhy a tiež je tam zákaz vjazdu zo Svätoplukovej ul. od Mestského úradu doľava, ktorú ale nikto nedodržiava. Dochádza tam k rôznym
kolíziám a parkujú tam autá. Ďalšie vec, ktorá sa tu porušuje a tolerujú to
aj ľudia, kým nebolo vybudované parkovisko pri Sociálnej poisťovni, je
parkovanie na chodníkoch. Obyvatelia tejto ulice by preto chceli osloviť
buď mestskú políciu, ktorá by to riešila formou nasadzovania tzv. „papúč“
na autá, alebo ak je to možné, osloviť štátnu políciu, aby sa dodržiaval zákaz
vjazdu od Hatvaniho ul. a Mestského úradu smerom doľava. Náčelník MsP
P. Berecz odpovedal, že mestská polícia začala v tejto veci konať ihneď na
druhý deň. Na Ul. Škultétyho sú vykonávané pravidelné kontroly v určených časových intervaloch a na mieste už boli riešené viaceré prípady nedodržiavania zákona. V kontrolách bude mestská polícia v rámci možností
aj naďalej pokračovať.
amb
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Predstavujeme poslancov MsZ – Štefan Baláž
Š

tefan Baláž oslávil tento rok 77 rokov a v mestskom zastupiteľstve je najstarším poslancom.
Zvolený bol za tretí volebný obvod, do ktorého
patrí mestská časť Sídlisko Rimava –Malohontská.
Celý život sa venuje kultúre a športu, v tejto oblasti
patrí k najvýznamnejším osobnostiam v Rimavskej
Sobote. Má jednu dcéru, advokátku, ktorá žije v
Bratislave.

Štefan Baláž sa narodil v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec. Matka pochádzala z Podpoľania, rovnako ako otec, ktorý sa ako 15-ročný spolu s rodinou presťahoval na južné Slovensko. Otec bol baník, pracoval v neďalekom
kameňolome. Štefan Baláž mal už od malička blízko ku kultúre, jeho mama
krásne spievala a jej bratia boli skvelí heligonkári. Venoval sa aj športu, rád
behal za loptou a spomenul, že vedľa kameňolomu v rodnej dedinke stálo volejbalové ihrisko. Možno to bol dôvod, prečo mu volejbal prirástol tak k srdcu.
Po absolvovaní základnej školy v Radznovciach odišiel v roku 1956 študovať
do Rimavskej Soboty. Po maturite sa zamestnal v tabakovej továrni, kde pracoval ako administratívny pracovník. Tu začal pôsobiť v Socialistickom zväze mládeže (SZM), kde sa po absolvovaní vojny stal tajomníkom Okresného
výboru a neskôr aj predsedom. V roku 1968 vystúpil proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, kvôli čomu musel na začiatku 70. rokov
odísť zo SZM. Prijal ponuku predsedu MNV Egona Lennera a začal pracovať v Okresnom osvetovom stredisku, kde pôsobil ako zástupca riaditeľa. V
roku 1973 sa stal riaditeľom Mestského kultúrneho strediska, ktoré v tej dobe
sídlilo v terajšej budove Gemersko-malohontského osvetového strediska na
Gorkého ul. Počas jeho pôsobenia na čele MsKS bola postavená nová budova
Domu kultúry. Ako Baláž spomenul, aj vďaka jeho návrhom sa budova doprojektovala do takej podoby, ako ju vidíme dnes. Vo funkcii riaditeľa MsKS
pôsobil 30 rokov a využil všetky možnosti na rozvoj kultúry v meste. Vytvoril
tu nové oddelenia, vznikol umelecký tábor Letavy, konalo sa Kultúrne leto,
pravidelne sa konali divadelné predstavenia, koncerty či výstavy. Rimavská
Sobota žila čulým kultúrnym životom. Zaslúžil sa o to, že v meste vznikla
Mestská galéria a Turistické informačné centrum, ktoré neskôr prešlo pod
Mestský úrad. Samozrejme, všetko s podporou mesta a svojich spolupracovníkov. Miluje folklór a bol aj pri zrode folklórneho súboru Rimavan. Založil
ho v 70. rokov spolu s Ladislavom Zákalickým, ktorý pochádzal z Brezna.

Počas niekoľkých rokov sa súbor stal známym nielen v Československu, ale
aj v zahraničí. Je podporovateľom a milovníkom športu. Jeho pričinením bol
v roku 1968 založený ženský volejbalový klub Slovan, ktorý dodnes pôsobí v
prvej lige. Ako hovorí, trikrát sa klubu podarilo vyhrať I. ligu a bojovať o postup do Extraligy. Štefan Baláž bol v ňom najskôr trénerom a v súčasnosti je
jeho predsedom. Za svoje aktivity v rozvoji kultúry bol mnohokrát ocenený.
Od ministra kultúry dostal ocenenie Pocta Juraja Fándlyho, Národné osvetové centrum mu za celoživotný umelecký prínos udelilo Medailu Daniela
Gabriela Licharda.

Treba ťahať za jeden povraz

Už od mladosti sa zaujímal o veci verejné. V orgánoch mestskej samosprávy
pracuje mnoho rokov. Bol vedúcim Odboru kultúry, sociálnych vecí a rodiny
na Mestskom úrade, tretie volebné obdobie je predsedom komisie sociálnych
vecí, rodiny a rómskej problematiky pri MsZ. Poslancom mestského zastupiteľstva je už 5 volebných období. Na margo napätej situácie medzi primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva združených najmä okolo klubu
Odvážme sa zrýchliť, Baláž uviedol, že s mladými ľuďmi pracoval celý život,
a preto fandí novým mladým poslancom. „Sú šikovní a majú dobré nápady.
No na druhej strane, nedá sa z večera do rána všetko otočiť. Sú tu predsa rozpracované niektoré investičné projekty, ktoré treba v prvom rade dokončiť,
pretože ak sa to neurobí, urobí sa viac škody ako osohu. Rovnako je dôležité
nájsť spoločnú reč aj s ostatnými poslancami, ale najmä s primátorom. Nie
som proti všetkým ich návrhom, ale všetko by malo mať svoju postupnosť. Aj
preto som im navrhol, aby sme si do konca volebného obdobia vytvorili akúsi
víziu, ktorú budeme krok po kroku napĺňať. Povedal som im, že nemôžeme
presadzovať len ich pohľad, že je treba vidieť aj tých 23- tisíc občanov mesta,
že musíme v prvom rade riešiť ich problémy a nemôžeme si nevšímať názory
týchto ľudí,“ vysvetlil. Vo svojom obvode nevidí väčšie problémy, podľa
neho tam treba pokračovať v asfaltovaní chodníkov a ulíc, ktoré si to vyžadujú. Problém vidí najmä so zeleňou na sídlisku Rimava, podľa neho by sa mali
vypíliť niektoré staré stromy a vysadiť nové, aby mesto dýchalo zeleňou. Želá
si, aby z mesta nemuseli odchádzať mladí ľudia a aby tu vznikla firma, kde
by sa vytvorilo do 500 pracovných miest. „Rimavská Sobota je pekné mesto
a my poslanci by sme sa nemali hrať na to, kto je z akého klubu, ale ťahať za
jeden povraz a pomôcť mestu, aby tu mladí ľudia zostali,“ dodal.
amb, jdj

Tragická dopravná nehoda
V

Poslanci budú
rokovať

bývalom Župnom dome v Rimavskej sobote sa v utorok 30. apríla o 14:00 uskutoční
zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo
v sobotu 6. apríla neďaleko Rimavskej Soboty, si vyžiadala život mladého Rimavskosoboťana.
Nehoda sa stala v ranných hodinách v smere od
obce Ostrany na obec Pápča. „Doposiaľ nestotožnený vodič osobného motorového vozidla
Volkswagen Golf pri prejazde mierne ľavotočivou zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy
vozidla svojím schopnostiam, poveternostným
podmienkam, stavu a povahe vozovky. Dostal
šmyk, s vozidlom prešiel do pravej priekopy
a po náraze do stromu sa vozidlo prevrátilo na
strechu,“ informovala Mária Faltániová, hovor-

kyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Banskej Bystrici. V dôsledku dopravnej nehody na mieste zomrel 22-ročný Michal z Rimavskej Soboty, ktorý sedel na doposiaľ presne nezistenom mieste. 16-ročný chlapec, ktorý
bol tiež v aute, sa podľa lekárskej správy zranil
ľahko. Viac ako tri hodiny po nehode mu pri
dychovej skúške namerali 0,24 mg/l alkoholu
(0,5 promile). „U nebohého muža bola nariadená súdna pitva, pri ktorej bolo zisťované aj
požitie alkoholu. Podľa jej predbežných výsledkov bol u neho zistený pozitívny výsledok
na alkohol. Kto vozidlo viedol, je aj naďalej v
štádiu vyšetrovania,“ uzavrela Faltániová.
amb

Na programe budú majetkovoprávne otázky
i návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta. Poslanci sa budú zaoberať aj prerozdelením
finančných prostriedkov kultúrnym subjektom a
športovým klubom v roku 2019, stavom verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste a činnosťou mestskej polície a návrhom VZN
o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov
mestskej polície. Rokovať sa bude aj o pravidlách
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru
hlavného kontrolóra mesta, zásadách postupu pri
vybavovaní sťažností v podmienkach samosprávy mesta, návrhu plánu verejných obstarávaní a
návrhu plánu spracovania pasportizácie technického stavu komunikácií, cyklotrás, budov, verejnej zelene, chodníkov, pozemkov, technológií a
vozového parku vo vlastníctve mesta, rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta. Poslanci budú tiež potvrdzovať päť
uznesení, ktoré primátor nepodpísal.
amb

Gemerské zvesti
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Veľká noc v múzeu

Básnické okienko...

Osud

ri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov usporiadali 9.-11. apríla v
Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v
Rim. Sobote podujatie
Veľká noc múzeu.

Koľkokrát človek príde na rázcestie,
odchádza z neho po nesprávnej ceste.
To osud dá smer krokom našim,
a jedno dianie iné plaší.

Podujatie bolo určené
pre žiakov základných
a stredných škôl a pozostávalo zo série interaktívnych prednášok, ktoré
boli venované jarnému
zvykosloviu.
O ňom sa hovorilo na
prednáške, ktorá sa uskutočnila 9. apríla. Ako uviedla lektorka GMM Martina Marek Oštromová, deti sa v rámci nej naučili jarnú detskú
hru „Halička“, ktorá bola známe nielen v tomto regióne, ale aj na celom Slovensku. V závere sa žiaci dozvedeli
aj o rôznych zvykoch spojených s týmito sviatkami. Tie sa zameriavali na zabezpečenie dobrej úrody alebo jej
ochrany. Ako uviedla etnologička múzea Ľ Pulišová, k jarnému obdobiu sa viaže aj vynášanie zimy a prinášanie leta, ktoré symbolizovala figurína Morena. „Zvykoslovie potom pokračovalo už samotným veľkonočným
týždňom začínajúcim na Kvetnú nedeľu, cez Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobotu až po Veľkonočnú
nedeľu a Veľkonočný pondelok, kde každý z týchto dní bol charakteristický určitým zvykoslovím,“ priblížila.
V ďalších dňoch sa žiaci dozvedeli o rôznych spôsoboch maľovania veľkonočných vajíčok. „Boli to techniky, ktoré boli praktizované hlavne v minulosti, ale deťom sme pripomenuli aj zdobenie vajíčok v súčasnosti.
Toto všetko im bolo prezentované prostredníctvom vajíčok, ktoré sa nachádzajú v zbierkach GMM,“ vysvetlila
Oštromová. Ako ďalej dodala, záver prednášky bol venovaný praktickej ukážke, kde si deti vyrábali prírodné
farbivo z jabloňovej kôry, špenátu, cvikle alebo cibuľových šupiek a v tomto farbive si potom farbili vajíčka.
Na tie si mohli otlačiť aj rôzne vzory v podobe rastlín a kvietkov.
amb

Spomienka
na Bélu Bartóka

V

podkroví Knižnice Mateja Hrebendu v Rim. Sobote
sa 4. apríla uskutočnil už 27. ročník prehliadky
literárnej
tvorby žiakov Zlatá
krajina.

Náhody. Tie nie sú, len prekvapenia chodu.
Vraj, rozhodnem sa. Osud káže nám.
Každému človeku to zviaže, a v batohu
si človek nesie celý život sám.
~~~
A boli krásne šťastné dni,
a boli aj tie iné.
To osud nám ich dáva po jednom,
kým celú zbierku minie.
~~~
Milujem život taký, aký je,
čakám každý deň s láskou na prídel.

Marta Brisudová Siváková
Ospravedlňujem sa všetkým čitateľom
mojich básničiek za drobné chyby, ktoré
vznikli nedopatrením pri ceste textu z rukopisu do tlače. Kto má záujem, nech mi
zavolá na moje telefónne číslo 0902 139
170, rada mu odovzdám všetky správne
texty.
Marta Brisudová Siváková

Zlatá krajina

I tentoraz bolo podujatie rozdelené do dvoch
kategórií poézia a
próza. Zapojili sa doň
žiaci základných škôl
z Rimavskej Soboty,
Hnúšte, Tornale a Oždian. Celkovo sa tejto literárnej akadémie zúčastnilo 41 žiakov z
10 základných škôl, z toho v kategórii mladších žiakov to bolo 23 autorov a v kategórii
starších žiakov 17 autorov.

V

závere marca sa v tunajšom dome kultúry konal spomienkový koncert k 95. výročiu koncertovania Bélu Bartóka
v Rimavskej Sobote. V prvej časti programu žiaci a učitelia
ZUŠ ukázali, že skladby svetoznámeho skladateľa sú aj dnes
súčasťou ich repertoáru. Kvarteto Bartók 4 so speváckou
skupinou Uljanky priblížili uplatnenie motívov ľudových
piesní v hudbe budúcnosti. Na záver v dokumentárnom filme
Péter Bartók, syn významného etnomuzikológa, dojímavou
úprimnosťou a láskou spomínal na svojho otca, mamu ale
aj starú mamu z Rimavskej Soboty. Podujatie zorganizovala
Základná umelecká škola v Rim. Sobote a Mestské kultúrne
stredisko v Rim. Sobote.
spracoval amb, zdroj: MsKS, foto: gecse

Literárne počiny mladých autorov hodnotila spisovateľka Iveta Zaťovičová, ktorá debutovala v roku 2016 knihou krátkych próz Tiene babieho leta. Vlani jej vyšiel román Príď
v májovú nedeľu. Ako uviedla, v poézii v tomto roku prevládala u mladších žiakov téma
prírody, ročných období, hier a školy, na rozdiel od starších žiakov, u ktorých dominovala
hlavne téma lásky. „Osobne hodnotím vyššie poéziu mladších žiakov a hoci zaslaných
prác nebolo veľa, každá zo zaslaných básní má buď dobrý rým alebo aspoň myšlienku,“
zhodnotila. Naopak, starší žiaci v poézii neprekvapili, a to ani výberom témy (láska) ani
spracovaním. V próze mladších žiakov ju zaujali texty Nech žijú kamaráti! od Kateryny
Benedyk, Vyliečený stromček od Aleny Hrabovskej a O troch psíkoch Mateja Krajca.
U starších žiakov boli prózy Farby života od Barbory Visnyaiovej a Skutočné a odvážne
srdce od Radky Zemančíkovej výrazne nad celkový priemer. „Tieto dievčatá dali do písania nielen kus srdca, ako väčšinou zúčastnení autori, ale i kus spisovateľskej zručnosti,
ktorú nadobudli vďaka intenzívnemu venovaniu sa literatúre,“ uviedla I. Zaťovičová,
ktorá zároveň vyhodnotila poviedku Farby života ako najvydarenejšiu prácu.
Spracoval amb, zdroj: KMH
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Program GMOS:
15. – 26.4 NESKRÝVAJ, ČO
DOMA MÁŠ – AMFO – výstava
regionálnej súťaže neprofesionálnych fotografov z okresov Rim.
Sobota a Revúca, GMOS RS,
denne od 8:00 -15:00 hod, v piatky do 12:00 hod.
25.-27.4 XXVIII. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MIHÁLYA
TOMPU – súťaž v prednese poézie, prózy, spievaných básní v
maďarskom jazyku, Dom kultúry
v Rim. Sobote, 8:00 hod.
APRÍL
FAŠIANGY NA GEMERI –
MALOHONTE – výstava s témou fašiangov, GMOS RS, denne
od 8:00 -15:00 hod, v piatky do
12:00 hod.
VEĽKONOČNÁ KRÁSA - výstava s veľkonočnou tematikou,
GMOS RS, denne od 8:00 -15:00
hod, v piatky do 12:00 hod.

Výstavy
Gemersko–malohontské
múzeum v Rim. Sobote

do 9.5
30 ROKOV OCHRANY CEROVEJ VRCHOVINY – výstava vznikla pri príležitosti 30. Výročia vyhlásenia CHKO Cerová
vrchovina a prostredníctvom fotografií, textov a dermoplastických
preparátov predstaví rastlinstvo,
živočíšstvo a neživú prírodu tejto
oblasti.
Pozvánka:
V dňoch 25. apríla a 2. mája o
9.00 a 10.00 hod. sa v priestoroch výstavy 30 rokov ochrany
prírody v Cerovej vrchovine v
Gemersko-malohontskom múzeu
uskutočnia komentované prehliadky s pracovníkmi Správy
CHKO Cerová vrchovina. Prehliadky v tieto dni sú určené pre
školy. V prípade záujmu je potrebné návštevu ohlásiť vopred na tel.
č. 047/ 56 32 741 alebo e-mailom
na marekova@gmmuzeum.sk. V
stredu 17. apríla o 16.00 hod. sa
uskutoční komentovaná prehliadka pre verejnosť. Prehliadka potrvá 60 minút a detailne predstaví nielen rastlinstvo, živočíšstvo
a neživú prírodu tohto regiónu,
ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri
ochrane tohto jedinečného územia. Vstupné na komentované
prehliadky je 1€.

Mestská galéria

do 30.4.
Nákupy a dary zo zbierkového
fondu – výstava predstavuje diela zo zbierok MGR, ktoré získala
nákupmi alebo darmi od autorov
spracoval: amb

V

Na radnici prebieha výstava
fotografií o regióne

o výstavných priestoroch rimavskosobotskej radnice otvorili na začiatku
apríla výstavu fotografií, ktorá prezentuje
krásy nášho regiónu. Všetky fotografie sa
objavili na fotosúťaži Malohont mojimi
očami, ktorej slávnostné vyhodnotenie sa
uskutočnilo 12. decembra v Knižnici prof.
Štefana Pasiara v Hnúšti.
Súťaž vlani už po šiestykrát vyhlásila Miestna akčná skupina MALOHONT. Prihlásilo
sa do nej spolu 27 fotografov, ktorí pochádzali z rôznych obcí a miest zahrnutých do
Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ale
aj z miest ako Rimavská Sobota, Tornaľa,
Brezno a Banská Bystrica. Najmladší súťažiaci mal iba 16 rokov a najstarší 76 rokov
a okrem amatérov sa do súťaže zapojili aj profesionáli.
Fotosúťaž prebiehala v štyroch kategóriách – prírodné
krásy, kultúrne dedičstvo, ľudia a život a naše obce.
Keďže bolo zo súťaže vyradených 19 fotografií, ktoré
nesplnili podmienky, do konečného hlasovania verejnosti postúpilo 113 fotografií. Najviac fotografií súťažilo v kategórii Prírodné krásy (51), 23 snímok bojovalo
v kategórii Ľudia a život, 20 v kategórii Naše obce a 19
v kategórii Kultúrne dedičstvo. Okrem trojčlennej poroty, ktorú tvorili Naďa Miháľová, Henrieta Struhárová a
Martin Pliešovský, rozhodovala o víťazoch v jednotlivých kategóriách aj verejnosť.
V kategórii Prírodné krásy sa na prvom mieste umiestnil Ondrej Kresnye s fotografiou divých makov. Druhá
skončila Petronela Vargová a tretí Michal Tvrdoň.
Víťazkou verejného hlasovania sa stala Adriana Morongová.
V ďalšej kategórii Kultúrne dedičstvo porotu najviac
zaujala fotografia Horáreň u Faba na hrebeni Sinca,

V

ktorú vytvorila Henrieta Szagová. Tá sa umiestnila aj
na druhom mieste, no už s inou fotografiou a zároveň
sa stala aj víťazkou verejného hlasovania. Tretí skončil
Peter Fačka.
V kategórii Ľudia a život skončila prvá Petra Rapčanová, ktorá zároveň vyhrala aj verejné hlasovanie. Jej
víťazná fotografia má názov Kuk. Druhý bol Jozef Mačuda a tretia Petra Rapčanová.
V kategórii Naše obce zvíťazila snímka Kokavské lazy,
ktorej autorom je Michal Tvrdoň. Na druhom mieste
skončila Michaela Tiralová, ktorá sa stala aj víťazkou
verejného hlasovania. Tretí bol Štefan Bán.
Vybrané fotografie postúpili do celoslovenskej fotosúťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Národná sieť rozvoja
vidieka SR začiatkom leta.
Výstavu v priestoroch radnice pripravilo Turistické informačné centrum v spolupráci s MAS Malohont. Verejnosť si ju môže pozrieť do konca mája.
amb

Rómovia oslavovali svoj deň

.rámci Medzinárodného dňa
Rómov sa 8. apríla uskutočnilo v Dome kultúry v Rimavskej
Sobote galavečer pod názvom
Rómske srdce, v rámci ktorého
boli odovzdané aj rovnomenné
ocenenia.

Ako uviedol Csaba Horváth zo združenia Spoločnými silami za rozkvet
Gemera, ktoré podujatie organizovalo, túto cenu sa rozhodli založiť, aby
ocenili ľudí, ktorí prispeli k riešeniu
rómskej problematiky. „Ocenenie
dostalo sedem ľudí pôsobiacich v
rôznych oblastiach, ako zdravotníctvo či média, no tiež miestni a lokálni aktivisti,“ priblížil Horváth a
dodal, že počas galavečera vystúpili
hudobné či tanečné súbory a kapely
pôsobiace v našom regióne. „Cieľom
Medzinárodného dňa Rómov je nielen oslavovať kultúru tohto etnika,
ale tiež upozorniť spoločnosť na to,
že rómska komunita na Slovensku i
vo svete má svoje špecifiká a problémy, ktoré treba čím skôr riešiť,“
uviedol Horváth a doplnil, že takisto
sa snažia poukázať na posilňovanie

radikálnych strán na Slovensku, proti
ktorým je potrebné sa spojiť bez rozdielu toho, akej je kto národnosti. Na
galavečere sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity
Ábel Ravasz, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že tento deň nie je len
o tom, čo sa nedá, ale predovšetkým
poukázať na pozitívne príklady. Počas programu prítomní spomínali na
Gejzu Berkyho a Gábora Oláha, ktorí
nečakane zomreli v tomto roku. Obaja oddane pracovali v komunite a za-

slúžili sa o rozvoj kultúry v regióne.
Medzinárodný deň Rómov si pripomíname 8 apríla. Vyhlásený bol v
roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie (IRU). Je oslavou rómskej kultúry a tradícii. Pri
tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom zvýšenie povedomia o kultúre Rómov a
zároveň upozorňovanie na problémy,
ktorým v Európe čelia.
amb
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JARNÉ UPRATOVANIE 2019

18.-20. apríl Hellboy			
18:00
120 min., MN, titulky/dabing, 5€
v sobotu o 20:00 maď. verzia Akčný USA

19.-20. apríl Hľadá sa Yeti
19:30
132 min., MP, dabing, vstup: 5€
pi.-so.
Animovaný/Komédia USA/Kan.

18.-19. apríl Kliatba kvíliacej ženy
20:00
93 min., MN, titulky, vstup: 5€
št. - pi.
Horor/Thriller
USA

25.-28. apríl Avengers: Koniec hry
19:00
182 min., MP od 12r., titulky, 5€
št. - ne.
Akčný/Sci-fi
USA

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predajňa MODEX - Mária Pelleová, SNP 16, Rimavská Sobota - oproti

VÚB banky, medzi kaviarňou a bytovkou, Vám ponúka za výhodné ceny
kožené kabáty, saká, čiapky, vesty aj kožušinové vetrovky, pánske aj dámske
a rôzne iné doplnky.			
		
GZ-15/19

• Predám chatu s ovocným sadom 8 árov v ZO Vinica 12.

Telefón: 0908 276 666

GZ-red/19

• Prenajmem byt v Rimavských Janovciach. T.č.: 0904 990 506

GZ-30/19

• BBSK - Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú

verejnú súťaž na nájom priestoru vo vestibule budovy. Podrobné informácie
sú zverejnené na úradnej tabuli KMH Rimavská Sobota a na internetovej
GZ-33/19
stránke: http://www.hmh.sk
• Ponúkam

vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840

GZ-22/19

Zubný lekár

19. a 20. apríla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
STOMCENTRUM, s.r.o, - MUDr. Andrea Juhászová, Športová 14,
Rim. Sobota, tel.: 047/5633147
21. apríla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MDDr. Michal Juršík, Cukrovarská 23, Rim. Sobota
22. apríla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Viliam Schmiedt, SNP 4, Rim. Sobota, tel. číslo: 56 26 643

Lekárne

19. apríla 7:00 – 22:30
Lekáreň Rimava – P. Dobšinského
4380, RS, tel: 047/5812351
20. apríla 7:00 – 22:30
Lekáreň Dr. Max, od Kauflandu
Lekáreň Benu, SNP 607/13

21. apríla 7:00 – 22:30
Lekáreň MÉDIA, B. Bartóka 1
22. apríla 7:00 – 22:30
Lekáreň Západ, Dr. V .Clementisa 4 754
1.mája 7:00 – 22:30
Lekáreň na námestí, Hlavné námestie 4

Vážení občania,
tak ako každý rok, aj teraz v termíne od od 25.04.2019 do 30.05.2019 sa
bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber
nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 18.05.2019 (sobota).
Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.
HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE:
25.04.–02.05.2019
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul.
Školskej
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou
B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete
02.05. – 09.05.2019
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska
oproti obchodu a budovy bývalej
materskej školy
Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého
09.05. –16.05.2019
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – autobusová zastávka vrch
Vinica – pod Oštromom
16.05. – 23.05.2019
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom

dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na
konci obce
Sabová - pri bytovkách
23.05. – 30.05.2019
Ul. Dobšinského
Veľkoobjemový kontajner - VOK je
určený na zber objemového odpadu.
Do tohto VOK v žiadnom prípade
nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr.
žiarivky, výbojky, monočlánky, akumulátory, obaly z náterových hmôt)
a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol
z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých
termínoch umiestniť ku kontajnerom
(VOK). Nebezpečné odpady možno
v priebehu celého roka odovzdať
zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).
Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa: 18.05.2019
(sobota)
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny
pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie
podmienky je možné dohodnúť na
mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia
a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi.
DETOX – č.tel. 5604153.

Spomienka...
Dňa 12.4.2019 uplynul rok, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec,
svokor a starý otec

Jozef Kováč

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na
• dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).
• jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.05.2019 o 9:00 hod.
v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu
Rimavská Sobota
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad
Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.
Predpokladaná hrubá mzda: TSP: 812,-€ a TP: 592,- €
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú
záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Uzávierka na predkladanie žiadostí
o prijatie do zamestnania je 03.05.2019 do 12:00 hod.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania, ako
aj kvalifikačné predpoklady na uvedené pozície sú zverejnené na webovej
stránke mesta: www.rimavskasobota.sk

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
GZ-29/19

Manželka s rodinou

Poďakovanie...

Ďakujeme celému kolektívu DD a DSS
v Tisovci za príkladnú starostlivosť
o našu mamu

JÚLIU DIBDIAKOVÚ

z Brezna – Rohoznej
počas jej štvorročného pobytu v tomto
zariadení. Osobitne by sme chceli poďakovať celému personálu z 1. poschodia.
GZ-31/19

Syn a dcéry s rodinami
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Úspechy Obchodnej akadémie –
Kereskedelmi Akadémia v odborných súťažiach
IV. A triedy Nikoleta VraštiaŽtujeiačka
ková už štvrtý rok úspešne reprezenobchodnú akadémiu v súťažiach v
spracovaní informácií na počítači. Ako
jediná z Banskobystrického kraja sa prebojovala do celoslovenského kola, ktoré
sa konalo v dňoch 20. – 21. marca v Obchodnej akadémii v Senici. Nikoleta svojím výkonom 386,9 čistých úderov/min
získala krásne 5. miesto na Slovensku a
vzorne reprezentovala nielen našu školu,
ale aj náš kraj.

Cieľom našej školy v oblasti odborných
predmetov je neustále zvyšovanie úrovne a prestíže
účtovníctva. Každoročne sa zapájame do celoštátnej
súťaže Olympiáda Mladý účtovník, ktorá je určená
pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií.
Regionálne kolo súťaže v účtovníctve v programe
OMEGA sa uskutočnilo 20. marca pod záštitou Katedry účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Košiciach. Našu
školu reprezentovali žiačka III. A Gréta Hanusová a
žiak IV. C triedy Bence Juhász. V rámci stredných škôl
a obchodných akadémií Banskobystrického kraja sme
sa umiestnili na 4. mieste.

Z

„Prišiel (som), videl (som), zvíťazil (som). Veni, vidi,
vici.“ Aj takto môžeme charakterizovať cvičnú firmu
BIOFARM, ktorej žiaci III. A triedy Mária Szőkeová,
Patrik Ján Kovács, Simona Kántorová, Patrik Bitala,
Monika Hoszúretiová a Ivana Rízová sa dňa 3.apríla
zúčastnili 23. ročníka slovenského veľtrhu cvičných
firiem a 11. kontraktačného dňa v Žiari nad Hronom.
Nekomplikované a prehľadné logo upútalo aj hodnotiteľov súťaže „NAJ... LOGO“ a firma BIOFARM získala 1. miesto. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a
akcieschopnosť mladých ľudí.
Mgr. Blanka Tomčová, riaditeľka školy

Partnerské projektové stretnutie
Erasmus+ na ZŠ Š. M. Daxnera

ákladná škola Š. M. Daxnera v dňoch 9. až 16. marca 2019
privítala veľmi vzácnu a hlavne početnú návštevu v rámci
prebiehajúceho projektu Erasmus+ pod názvom Európske
zdroje a výzvy – v minulosti, prítomnosti a v budúcnosti pod
skratkou EURAC. Našu školu, mesto a krajinu navštívilo 19
hostí z Dánska, 7 hostí z Turecka, 10 hostí z Českej republiky
a 8 hostí z Chorvátska, vrátane študentov a učiteľov. Príprava
projektového stretnutia bola náročná pre žiakov aj učiteľov
a myslíme si, že naši hostia mali veľmi bohatý, zaujímavý
a podnetný program. Témou tohto stretnutia bola migrácia,
utečenci, ako aj celková situácia v Európe. Keďže na Slovensku sa realizovalo posledné spoločné stretnutie pre žiakov z jednotlivých škôl, museli byť uskutočnené aj aktivity,
v ktorých bola zhodnotená celá, takmer už dvojročná práca.
Na pôde našej školy sme 11. marca 2019 oficiálne privítali
účastníkov projektu. Uvítací program sa niesol v duchu tematiky projektu. Súčasťou tohto programu boli aj tzv. ice
breakers, zoznamovacie aktivity, ktoré ešte viac rozvíjajú
kooperatívne a inovatívne riešenie zadaných úloh. Keďže
my, Slováci, sme veľmi hrdí na naše zvyky a obyčaje, všetci
účastníci mali možnosť realizovať sa vo workshope ľudových tradícií, kde si mohli vyskúšať hrnčiarstvo, pletenie
biča, vyrábanie veľkonočných vajíčok, ale aj iné aktivity,
ktoré v zahraničí nepoznajú.
V rámci ďalšieho programu navštívili všetci účastníci Košice, prezreli si najdôležitejšie pamätihodnosti a hlavne Židovské mesto a synagógu. V rámci histórie sme tiež navštívili
kaštieľ Betliar, artikulárny drevený kostolík Hronsek, hrad
Slovenská Ľupča a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Všetky tieto návštevy, samozrejme, museli byť v súlade so zameraním projektu. Niektoré
témy boli mimoriadne náročné pre žiakov druhého stupňa
základnej školy.
Mnohí z našich hostí ešte v živote nevideli sneh, hlavne tí
zo vzdialenej časti Turecka, takže veľmi ocenili návštevu
Vysokých Tatier, kde si prezreli Tatranský ľadový dóm na
Hrebienku. Tiež ich zaujalo učenie sa ľadového hokeja na
našom štadióne a stavanie snehuliaka, napriek tomu, že
doma už privítali jar.
V utorok, 12.marca 2019, všetkých účastníkov prijal na radnici mesta viceprimátor, Ing. Ladislav Rigó. V rozhovore
nám prezradil, že bol milo prekvapený počtom hostí, ktorí

nás navštívili, úrovňou ich angličtiny a tiež otázkami, ktoré
mu študenti položili. Neskôr program pokračoval interaktívnym workshopom v Gemersko-malohontskom múzeu, kde
študenti v skupinách hľadali odpovede na otázky, ktoré boli
zamerané na históriu mesta a expozície múzea.
Najdôležitejšou súčasťou programu boli však workshopy,
ktoré prebiehali na pôde našej školy. Študenti prezentovali
svoje vedomosti o migrácií na území jednotlivých krajín, ale
aj o pohybe ich vlastných národov. Ďalšou témou bolo porovnanie kresťanstva a islamu, keďže jednou z partnerských
škôl je aj škola z Turecka z mesta Antakya, blízko hraníc so
Sýriou. Veľmi zaujímavé bolo sledovať video, v ktorom sa
tureckí študenti rozprávali práve so spolužiakmi, ktorí museli zo Sýrie utiecť. Už pred týmto stretnutím si každá škola
pripravila postery v programe Canva.com o pozoruhodných
osobnostiach každej krajiny a počas workshopov študenti
súťažili v kvízoch, ktoré boli na tieto osobnosti zamerané.
Počas celého týždňa prebiehala práca na záverečnom produkte celého projektu, ktorým bude aplikácia zameraná na
všetky témy, ktorými sa študenti zaoberali počas stretnutí.
Odľahčením pracovného programu bolo turecké popoludnie
dňa 14.marca 2019, kde si účastníci mohli vyskúšať prípravu
typických sušienok Kömbe a výtvarnú techniku Kilim.
Posledný deň projektového stretnutia, 15. marec 2019, mal
tiež prínosný program. Najskôr študenti v zmiešaných skupinách pripravili plagáty o priebehu celého týždňa, čo zažili,
videli, čo sa im páčilo a čo bolo pre nich podnetné. Ďalším
výsledkom práce v skupinách boli pojmové mapy, v ktorých
študenti rozoberali všetky témy, na ktoré bol projekt zame-
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Futbal TIPOS
III. LIGA STRED
18. kolo 6.4.
MŠK Rimavská Sobota - ŠKM
Liptovský Hrádok 2:1 (1:0)
Góly RS: 17 Janković, 61 Jass
R: Bari, Fridrich, Petrusz
Diváci: 220
Zostava RS: Páriš, Spasojević – Fajčík (62. Kuridze), Jass, Köböl, Kalmár, Mazur – Hrnčiar (82. Kováč),
Janković, Lovyniuk, Vasilko
19. kolo 14.4
TJ Sklotatran Poltár MŠK Rimavská Sobota 0:4 (0:1)
Góly RS: 37 Lovyniuk, 55 Hrnčiar, 57
Kuridze, 89 Jass
R: Faber, Šimko, Krahulec Diváci: 470
Zostava RS: Páriš, Spasojević – Fajčík
(70. Kočiš), Jass – Köböl (84. Dudek) Kalmár (89. Kováč) – Mazur (78. Suja)
- Hrnčiar (59. Kováč), Janković - Lovyniuk (46. Kuridze), Vasilko
Ďalší program MŠK Rim. Sobota
20. kolo 19. 4. o 16:00
MŠK Rimavská Sobota FK Železiarne Podbrezová B
21. kolo 27. 4. o 16:00
MFK Ružomberok B MŠK Rimavská Sobota
29. kolo 1. 5. o 17:30
FTC Fiľakovo - MŠK Rim. Sobota

raný. V rámci práce s IKT
každá skupina pripravila
prezentáciu a krátky film
o všetkých aktivitách tohto stretnutia. Veľmi zaujímavé boli prezentácie plagátov a filmov v triedach
na vyučovacích hodinách
anglického jazyka, kde
žiaci našej školy mohli
vyspovedať zahraničných
študentov aj o tom, ako sa
im u nás páčilo. V rámci lepšieho spoznania kultúry v poobedňajších hodinách členovia folklórneho súboru Háj učili
účastníkov slovenské ľudové tance a pesničky a naši ôsmaci
a deviataci predviedli ukážky spoločenských tancov z ich
prvého plesu. Veríme, že študenti aj učitelia z partnerských
krajín odchádzali domov s novými poznatkami, zážitkami a
priateľstvami. Posledné stretnutie sa uskutoční v Chorvátsku
v máji 2019. V rámci neho učitelia pripravia podklady pre
záverečné správy pre národné agentúry, vyhodnotia priebeh
celého projektu, vypracujú všetky potrebné podporné dokumenty a budú sa venovať aj možnej spolupráci v budúcnosti.
Sme radi, že sa toto projektové stretnutie uskutočnilo podľa vopred pripraveného programu, bolo úspešné a naplnilo
vopred stanovené ciele. Veľká vďaka za pomoc a ochotu
pri príprave programu, darčekov a za sponzorské dary patrí
súčasným aj bývalým študentom a pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom ZŠ Š. M. Daxnera, rodine Hanovej,
Renatke Galdíkovej, Phr. I. Šulkovej z Matice Slovenskej,
folklórnemu súboru Háj, Sise Lašákovej, SlávkeM – handmade, Magduške Kantorovej, Danke Lentovskej, IK Cateringu s.r.o., Hotelu Zlatý Býk, BALEXu s.r.o., firme Polep.
sk, spoločnosti RISO - R s.r.o., dopravnej agentúre Mbus,
Dragon Taxi, Technickým službám mesta Rimavská Sobota,
pracovníkom a vedeniu reštaurácií Pizzeria Palazzo, Zoraya,
Salaš pod Maginhradom, Salaš Zbojská, Bašta BB, návštevníckemu centru Visit Košice a pracovníkom Múzea SNP v
Banskej Bystrici, kaštieľa Betliar, kostolíka Hronsek, hradu
Slovenská Ľupča a Gemersko-Malohontského Múzea v Rimavskej Sobote.
Mgr. Denisa Csanková, koordinátorka projektu EURAC

www.rimavskasobota.sk
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Taekwondisti Falconu v Rakúsku

sobotu 23.3. vycestoval FALCON na medzinárodný turnaj „9th.Int.TAEKWONDO NEW TALENT CUP“ v Rakúskom TULLN AN DER DONAU neďaleko
Viedne. Zúčastnilo sa ho vyše 50 klubov a viac než 500 zápasníkov z Rakúska a
okolitých krajín. Za Falcon klub vycestovalo celkovo 9 zápasníkov. Skupinku tvorili
skúsení zápasníci, ale aj nováčikovia, ktorí išli okúsiť svoj prvý turnaj v zahraničí. Ale
ako názov turnaja napovedá, tento turnaj je určený na vyhľadávanie talentov. Konkurencia bola veľká a prebojovať sa do finále dalo zabrať. Falcoňáci vybojovali celkovo
4 zlaté, 1 strieborné a 3 bronzové miesta.

V predvádzaní foriem (poomsae) nás reprezentovali Lucka Laššáková, Adrián Mag,
Oliver Bitala a Alex Rapčan. Adrián Mag, Oliver Bitala a Alex Rapčan nastúpili v
ťažkej a veľkej konkurencii, v ktorej nedosiahli na medailové miesta.
Lucka Laššáková po bezkonkurenčnom výkone s nadhľadom získala zlatú medailu.
V zápase nastúpili Adrián Mag, Alex Rapčan, Marek Spodniak, Lukáš Kurek, Tomáš
Kuvik, Sarah Sarvašová a Veronika Spodniaková.
Marek Spodniak, Alex Rapčan a Lukáš Kurek získali vo svojich kategóriách bronzové medaily. Tomáš Kuvik po skvelom výkone v semifinále postúpil do finále, ale po
ťažkom zápase podľahol súperovi, a tak získal striebornú medailu. V zahraničí prvýkrát nastúpil Adrián Mag, ktorý vyhral finálový zápas s veľkým náskokom a získal tak
zlatú medailu. Najlepšie zabojovali dievčatá. Sarah Sarvašová s prehľadom zdolala
svoje súperky a získala cennú zlatú medailu. Asi najdramatickejšie zápasy odohrala
Veronika Spodniaková, ktorú v osemfinále zranila ukrajinská zápasníčka, ale aj napriek tomu dokázala vyradiť aj ďalšiu Ukrajinku a vo finále aj Maďarku a získala
zlatú medailu.
Tréneri boli spokojní s výkonmi FALCOŇÁKOV, ktorí bojovali do poslednej sekundy
zápasu. Počas turnaja získali krásne umiestnenia a hlavne ďalšiu skúsenosť do ich
športovej kariéry.

Ing. Robert Kuvik

Lukostrelci v Myjave

30. marca sa konalo 1. kolo Slovenského pohára v SAL 3D, ktoré
organizoval L.K. Horné Húščie v
Myjave. Súťaž prebiehala podľa
pravidiel HDH-IAA. Trať pozostávala z 32 cieľov na 1 šíp. Za
Rimavskosobotský Lukostrelecký Klub Bašta sa na tejto súťaži
zúčastnili dvaja členovia. Laura
ANTALOVÁ HEGEDŰS si
vystrieľala 1.miesto. Aj Tibor
Lévay obsadil 1. miesto.
Ďakujeme sponzorom: Mestský
úrad Rim. Sobota, Vercajch Centrum Zvolen, Gobako Košice,
Rado Ceglédy, Agrosolum a RIO
Jedáleň.
Tibor Lévay, LK Bašta

Pozvánka:

1.mája:
Beh Mestskou záhradou

klub Bike & Run team v tomto roku chystá
ŠRSportový
premiérový ročník behu v mestskej záhrade pod názvom
City Garden Run, ktorý bude príležitosťou pre všetkých

amatérskych či rekreačných bežcov zmerať si sily na peknom
asfaltovom okruhu v mestskej záhrade. Na výber budú trate
na 5 alebo 10 km. Ako uviedol organizátor podujatia na svojom webe, súčasťou podujatia budú aj detské behy a FAMILY
RUN FOR FUN pre rodičov aj starých rodičov s deťmi, aj s
tými najmenšími v kočíkoch. Všetko vypukne 1. mája 2019 o
11:00 hod. v Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote. Ambíciou
klubu je urobiť z tejto súťaže pravidelné podujatie športového
roku v našom meste. Tešíme sa na vás. Všetky potrebné informácie nájdete už čoskoro na stránke klubu http://www.bikeandrunteam.estranky.sk/ v propozíciách RS City Garden Run.
red

