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Záhradkári
hodnotili
V sobotu 21. februára sa
zišli členovia I. základnej
organizácie slovenského
zväzu záhradkárov v Rim.
Sobote, aby na výročnej
schôdzi zhodnotili výsledky
svojej práce v uplynulom
roku.
pokračovanie na str. 4

Starosta Mihályi
bilancuje
Starosta obce Jesenské je
s priebehom uplynulého
roka spokojný a je hrdý na
svojich občanov.
čítajte na str. 5

Študentský
parlament začína
Na podnet mesta bol po
dohode so študentmi znovuzrodený mestský Študentský
parlament.
čítajte na str. 6

Spomienka
na J. Nôtu
Július Nôta v spomienkach
jeho najbližších spolupracovníkov.
čítajte na str. 14-15

Posledná rozlúčka s J. Nôtom
Približne tisícka ľudí prišla dať posledné
zbohom 24. februára na cintoríne
v Rimavských Janovciach Júliusovi Nôtovi.
Asistent trénera MFK Rim. Sobota sa stal 20. februára
len pár metrov od svojho domova obeťou neznámeho
vraha. Okrem najbližšej rodiny, známych, futbalistov,
poľovníkov, zástupcov samosprávy, obce a médií sa s

nebohým prišla rozlúčiť aj široká slovenská, ale aj maďarská verejnosť. Aby nedošlo k narušeniu pohrebu,
polícia pripravila zvýšené opatrenia a v obci zabezpečovala aj plynulosť cestnej premávky. Truhlu na
poslednej Júliusovej ceste niesli jeho kamaráti a spoluhráči – futbalisti. Tí sa s ním nad hrobom rozlúčili
bojovým pokrikom.

(pokračovanie na str. 3)

Potrebujete si požièaś?
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Kultúra
Divadlo Apollo Bratislava a
Mestské kultúrne stredisko  
v Rim. Sobote vás pozýva na
divadelnú komédiu Všetko o
ženách.
Inscenáciu jedného z
najhranejších autorov
súčasnosti Mira Gavrana si
môžete prísť pozrieť v piatok
13. marca o 19.00 do divadelnej sály Domu kultúry.

Vaša lekáreň

0904 842 198
Hnúšśa , Francisciho 186
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Tragédia: zavraždili
trénera Nôtu

Kondolencia

Správa o násilnej smrti mladého
človeka otriasla nami všetkými.
Po krutej tragédii navždy odišiel
milujúci manžel a otec, dobrý priateľ,
nadaný športovec a uznávaný tréner
Július Nôta.
Redakcia Gemerských zvestí týmto
vyjadruje nesmiernu ľútosť a úprimnú
sústrasť rodine zosnulého.
Vážená smútiaca rodina, prijmite v tejto
pre vás tak ťažkej chvíli prejav našej
najhlbšej účasti vo vašom nesmiernom
zármutku. Nech je vám vo vašej bolesti
útechou, že Váš drahý zosnulý bude
žiť naďalej v srdciach tých, ktorí ho
milovali, a v spomienkach tých, ktorí
ho poznali.
Marián Kluvanec
šéfredaktor

Zastupiteľstvo preložené a so zmenami

Vedenie mesta
bez odmien

20. februára v piatok večer neznámy
páchateľ smrteľne zranil Júliusa Nôtu,
trénera brankárov MFK Rim. Sobota.
Podľa dostupných oficiálnych informácií bol
v čase zločinu J. Nôta na večernej prechádzke
so svojím psom v Rimavských Janovciach. Tam,
neďaleko čističky odpadových vôd ho mali prepadnúť jeden alebo dvaja páchatelia, ktorí mu
ostrým predmetom privodili fatálne zranenie
v oblasti krku. Vražednou zbraňou bol pravdepodobne nôž. Obeť po útoku dokázala prejsť
ešte približne 40 metrov, kým skonala. Pomoc
zavolal okoloidúci muž. Bolo však už neskoro.
Podľa súdneho znalca bolo príčinou smrti bodno-rezné poranenie krku spojené s krvácaním a
poranením vnútorných orgánov krku. Páchateľa
či páchateľov sa do uzávierky aktuálneho čísla
Gemerských zvestí nepodarilo identifikovať.

Rimavská Sobota je z hrozného činu v šoku.
Tréner Nôta bol známy ako nekonfliktný človek
a priateľský typ, ktorý nemal nepriateľov. Jeho
kolega, tréner MFK Rimavská Sobota Karol Kisel, primátor mesta Štefan Cifruš i predseda fanklubu MFK Zdeno Marek len ťažko hľadali slová,
ktorými by opísali svoje pocity bezprostredne po
oznámení strašnej správy.
O tragédii informovali okrem regionálnych
aj celoštátne médiá. Nôtovi venovala priestor
napríklad Pravda, Új Szó i spravodajské relácie
niektorých televízií. Na internetových fórach sa
objavilo množstvo kondolencií a spomienok na
zosnulého, ako aj špekulácie o tom, ako sa čin
mohol odohrať a kto zaň nesie zodpovednosť.
Viac informácií o tragédii a zosnulom nájdete na
stranách 14 a 15.
Marián Kluvanec

Z dôvodu tragického úmrtia J. Nôtu
sa zasadnutie MsZ v Rimavskej Sobote
presunulo z minulého týždňa na tento
utorok. Ešte pred konaním pôvodného
termínu schválila mestská rada niektoré
zmeny v programe zasadnutia. Na podnet
primátora Š. Cifruša bol stiahnutý bod
o návrhoch odmien primátorovi, viceprimátorovi a hlavnému kontrolórovi mesta
za druhý polrok minulého roka. Rokovať sa
nebude ani o zmenách cien tepla.
mak
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Posledná rozlúčka s J. Nôtom
(Dokončenie zo str. 1)

Trénerovu stratu niesla najťažšie jeho najbližšia rodina. Starší syn mu dal do hrobu futbalovú
loptu vytvorenú z kytice kvetov. Na záver obradu zaznela Nôtova obľúbená pieseň – Jedenáste
prikázanie od skupiny Elán.
Nôta bol rodákom z Rimavských Janoviec.

Okrem futbalu bol milovníkom jazdeckých koní
a vo voľnom čase rád poľoval. Všetci sa pýtali,
prečo sa niečo také muselo stať? Násilná smrť
tohto výborného futbalistu a trénera šokovala
nielen blízke okolie, ale aj celé Slovensko.

Martin Ambróz

Zhadzovali havranie hniezda
V minulých dňoch prebehlo v troch
lokalitách mesta zhadzovanie
hniezd havrana čierneho. Mesto
pristúpilo k tomuto kroku na základe
podnetov občanov, ktorým havrany
znepríjemňovali život.
Zhadzovanie hniezd prebehlo na Kraskovej
ul., na sídlisku Rimava a v Mestskej záhrade,
kde havraní trus poškodzoval vzácne platany.
Okrem toho havrany svojím škrekom vyrušovali ľudí a neraz ich bolo vidieť prehrabávať sa
v kontajneroch.
Hniezda zhadzovali pracovníci firmy, ktorá
sa špecializuje na prácu vo výškach. Ako uviedol
vedúci oddelenia životného prostredia na

Mestskom úrade v Rim. Sobote Ing. Ján Bozó,
zhadzovanie hniezd sa uskutočnilo na základe
výnimky, ktorú dostalo mesto od ministerstva
životného prostredia, keďže havran čierny je zákonom chránený vták. To, či bolo zhadzovanie
hniezd úspešné, budú pracovníci oddelenia monitorovať. Pokiaľ sa situácia nezlepší, uvažuje sa
aj o biologickej ochrane pomocou dravcov. To, či
sa táto metóda použije, bude závisieť od financií
mesta.
Zaujímavosťou je, že o zhodené hniezda prejavila záujem Katedra zoológie z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Poslúžia ako výskumný materiál študentom na
výskum parazitov.
Martin Ambróz
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Čo vám chýba
v novinách?
V minulých dňoch prebehlo v redakcii Gemerských zvestí vyhodnotenie tri týždne
trvajúcej ankety. Kým v predchádzajúcom
vydaní sme vám priniesli štatistiku týkajúce sa otázok, pri ktorých ste si mohli vybrať
z jednej alebo viacerých odpovedí, dnes
sa pozrieme na odpovede, ktoré ste mohli
sami formulovať.
Z 94 anketových lístkov ich vyplnilo
51% žien a 39% mužov, šesť čitateľov
neuviedlo svoje údaje. Väčšina respondentov by privítala v Gemerských zvestiach
rubriku pre ženy s receptami, nápadmi
a radami pre domácnosť. Niektorí si prajú
do novín opäť zaradiť spoločenskú kroniku, či rubriku Šušká sa, že... . Chýba vám
aj viac policajných správ, história mesta
a regiónu, historické pamiatky, recenzie na
filmy a literatúru, vtipy a krížovky.
Našli sa aj jednotlivci, ktorí by sa radi
dočítali niečo o vzťahoch a sexe, numerológii či niečo „pikantné“ o známych osobnostiach mesta. Našiel sa aj návrh zmeniť
formát novín a upraviť veľkosť písmen.
amb

vyhrajte k dôchodku raz toľko!

Predstavujeme vám jedinečnú službu pre seniorov:
Doručovanie dôchodku PLUS od Poštovej banky
Čo je Doručovanie dôchodku PLUS?

Aké sú ďalšie výhody pre seniorov?

V prvom rade je to bezplatné doručovanie dôchodku
domov prostredníctvom poštového doručovateľa,
presne také, ako ho dôchodcovia poznajú. Výhody
Doručovania dôchodku PLUS môže už dnes
využívať viac ako 125 000 seniorov na Slovensku.
Poštová banka je jedinou bankou na Slovensku, ktorá
k osobnému účtu zabezpečuje aj doručovanie dôchodku. Táto služba, ako aj založenie či vedenie účtu je bezplatná, bezpečná a praktická.

Zvyšok dôchodku, ktorý si senior nechá na účte mu umožňuje jednoduché
sporenie – ak si napríklad každý mesiac nechá na účte 12 € (361,51
SKK), za rok nasporí 144 € (4 338,14 SKK). Ďalšou výhodou účtu je
možnosť nastavenia automatického uhrádzania pravidelných platieb
priamo z účtu. Pohyby na účte si senior sleduje na výpisoch z účtu,
ktoré si môže nastaviť podľa potreby – mesačne, štvrťročne, polročne
alebo ročne.

Prečo by sa mal dôchodca rozhodnúť
pre Doručovanie dôchodku PLUS?

Ondřej Heřman
Riaditeľ divízie retailového bankovníctva
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

PB - DDplus2-PR 190x135-CB.indd 1

Ak je senior odcestovaný a poštový doručovateľ ho nezastihne doma, môže si peniaze vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pošte na Slovensku. Ďalšou výhodou je, že
senior môže splnomocniť svojich blízkych (deti, vnúčatá
a pod.) na preberanie dôchodku a výber peňazí na
každej pošte. Blízka osoba môže zaňho uhradiť jeho
účty za elektrinu či telefón. Senior si môže nastaviť
doručenie vopred stanovej sumy a poštový doručovateľ
mu prinesie len tú časť dôchodku, ktorú si sám určí.
Ostatné peniaze mu zostanú v bezpečí na účte. Takto
nemusí držať peniaze doma, čo je často príležitosťou na
rôzne krádeže a podvody.

Prezraďte nám niečo o súťaži pre seniorov!
Práve prebieha súťaž „Vyhrajte k dôchodku raz toľko!“. Seniori v nej
môžu vyhrať sumu vo výške svojho mesačného dôchodku. Súťaž sa
začína v pondelok 2. 3. 2009 na Rádiu Slovensko a každý deň o 13.00
hod. vyžrebujeme jedného šťastného výhercu. Bližšie podmienky
súťaže sa nachádzajú v štatúte súťaže „Žrebovanie – Doručovanie
dôchodku PLUS“. Štatút je uverejnený na www.pabk.sk a tiež je
k dispozícii na nahliadnutie na každej pošte alebo pobočke Poštovej
banky.

Čo má senior urobiť, ak chce Doručovanie
dôchodku PLUS?
Najjednoduchšie je opýtať sa svojho doručovateľa, ktorý mu všetko
osobne vysvetlí. Alebo stačí prísť na ktorúkoľvek poštu alebo pobočku
Poštovej banky. Všetky informácie o službe Doručovanie dôchodku
PLUS sú k dispozícii aj na www.pabk.sk.
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Záhradkári bilancovali

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Dvoma
vetami

.

ského divadla Tralala
s názvom Pravda o ženách

Ide o 6 príbe-

hov, v ktorej prostred-

.

níctvom dvojice hercov

nazrieme do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,
ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej
Sobote uvedie 13. marca predstavenie
bratislavského divadla Apollo s názvom
Všetko o ženách. Ide o päť príbehov,
v ktorých prostredníctvom trojice
hercov nazrieme do duše ženy a jej
pocitov, ale aj do sveta intríg, ľúbostných
sklamaní a šteklivých tajomstiev.
• Fašiangy končia, začína pôst. Obdobie
zábavy vystriedala 25. februára Popolcová streda, ktorou pre kresťanov začína
štyridsaťdňový pôst.
• V Kokave nad Rimavicou vykradli
neznámi páchatelia súkromný byt.
Majiteľovi spôsobili škodu vo výšky asi
120 000 eur (3,62 mil. Sk). Cenný lup
tvorili predovšetkým elektronika, nerasty a fosílie bezstavovcov.

V sobotu 21. februára sa zišli členovia
I. Základnej organizácie slovenského
zväzu záhradkárov v Rim. Sobote, aby na
výročnej schôdzi zhodnotili výsledky
svojej práce v uplynulom roku.
Vo veľmi peknom a príjemnom prostredí Klubu dôchodcov v Rim. Sobote sa zišlo 24 členov,
ktorí privítali medzi sebou delegátku z OV SZZ
Helenu Kertézsovú a hosťa z družobnej organizácie v Sušanoch Dr. Jána Slabeja. Predseda ZO
Ing. Ervin Hacsi všetkých privítal a oboznámil
s programom schôdze. Správu o činnosti ZO
za minulý rok predniesla tajomníčka ZO Ľudka Stančíková, ktorá v zaujímavom príspevku
opísala prácu ZO, jej zameranie a perspektívy.
Najdôležitejším aspektom stále ostáva fyzická
aktivita, a s tým spojený pobyt v prírode, ktorý
spätne pôsobí na zlepšenie zdravotného stavu
a psychickej kondície. To sú životne dôležité
momenty, pretože drvivá väčšina záhradkárov je
v dôchodcovskom veku.
Priaznivý efekt má však aj radosť z peknej
úrody a v neposlednom rade kvalita dopestovaných produktov, neporovnateľne zdravších ako
v supermarketoch kupované na pohľad krásne
ovocie a zelenina, ktoré sú však – bohužiaľ – až
príliš prechemizované.
K úspechom v práci I. ZO nesporne patrí
usporiadanie 8. okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 3. – 4. októbra minulého roku. O tejto akcii už bola zmienka v GZ v čase jej konania,
a tak len toľko, že ohlasy na výstavu boli veľmi
pozitívne. Preto patrí jej organizátorom dvojnásobná pochvala.

Úlohy ZO na tento rok sú v podstate rovnaké
ako tie predchádzajúce, teda naďalej pokračovať
v nadšenej práci, ktorá nesporne prispieva ku
skultúrňovaniu a skrášleniu celkového obrazu
nášho mesta. Jednou z dôležitých úloh plánu
práce je aj každoročná jarná brigáda, počas ktorej
členovia ZO odborne ošetrujú záhradu v Klube
dôchodcov a na oplátku dostanú možnosť uskutočniť svoju výročnú schôdzu v jeho priestoroch.
Je to veľmi pekný príklad spolupráce a veríme, ž
to vydrží nastálo.
Nečakaný, o to radostnejší je fakt, že sme
mohli medzi sebou privítať až 6 nových členov,
čo je zásluhou predsedu ZO Ing. E. Hacsiho. Príjemným bodom programu bolo aj pozdravenie
jubilantov, ktorí boli obdarení aspoň kytičkou
kvetov a prianím toho najlepšieho. V diskusii rezonoval najpálčivejší problém – príjazdová cesta od autobusovej zastávky vo Vinici po koniec
osady. Táto komunikácia, ktorú využíva veľmi
veľa záhradkárov, je v dezolátnom stave a prakticky 40 rokov sa na nej nič neurobilo. Členovia
poukazovali na to, že protihodnotou za platenie
daní by mala byť aspoň minimálna starostlivosť
zo strany správcu tejto komunikácie.
Hosť Dr. J. Slabej oboznámil prítomných
s prácou družobnej organizácie v Sušanoch
a ocenil dobrú spoluprácu oboch organizácií. Po
diskusii nasledovalo občerstvenie, kde nechýbali domáce produkty v pevnom i tekutom stave.
Voľná debata sa preniesla až do podvečerných
hodín a prítomní sa rozchádzali domov, tešiac sa
na blížiacu jar, aby opäť mohli zveľaďovať svoje
milované záhradky.
František Doboš

• Olejomaľby slovenských výtvarníkov
vystavené v Mestskej galérii si budú
môcť pozrieť aj Bratislavčania. Výstava
sa totiž sťahuje do nášho hlavného mesta do Galérie Cypriána Majerníka, kde
bude mať 19. marca vernisáž.
• Tornaľa získala zo štrukturálnych
fondov Európskej únie takmer desaťmiliónový nenávratný finančný príspevok.
Peniaze budú investované do oživenia
nefunkčného závodu (spolu 12 budov),
čím by sa do roku 2010 malo v meste
vytvoriť vyše 200 nových pracovných
miest.
• Novou riaditeľkou Materskej školy
Rimava bude Ľubica Vilhanová. Bývalá
zástupkyňa riaditeľky tejto inštitúcie
prešla výberovým konaním jednomyseľne.
• Mestský úrad v Rim. Sobote buduje kolkársky tím, ktorý sa zúčastní mestskej
ligy v kolkoch. Minulý týždeň vo štvrtok
prebehol v kolkárni v Mestskej záhrade
pod taktovkou I. Antalíka a E. Leska
(na fotografii) prvý nezáväzný tréning
záujemcov.
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Starosta Mihályi bilancuje:

Krátko
z domova

Som hrdý
na svojich
občanov

Spýtali sme sa starostu obce Jesenské
Gabriela Mihályiho, ako je spokojný
s výsledkami, ktoré obec dosiahla v
minulom roku, a aké sú jeho vyhliadky
do roku 2009.
„Som hrdý na ľudí, ktorí v ťažkej hospodárskej a
sociálnej situácii tohto regiónu nepoľavujú vo
svojej snahe a práci a svedomite si plnia svoje
pracovné, resp. občianske povinnosti,” hovorí
Mihály. Dodáva, že v miestnej komunite sa zlepšila situácia vo sfére odvádzania daní, triedenia
odpadu i starostlivosti o priestranstvá v súkromnom vlastníctve.
Starostu teší, že zmeny – hoci nie sú práve do
očí bijúce – sa podarilo uskutočniť spoločnými
silami. Je vďačný aj za kritiku, ktorá odznie na
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva, lebo
núti k sústavnému prehodnocovaniu a analýzam. „Ja sám som pomerne netrpezlivý človek,“
priznáva Mihályi, „avšak spoločnými silami
môžeme dosiahnuť väčšie úspechy a dokážeme
sa nasmerovať k lepším a pozitívnejším výsledkom.“ Dodáva, že spoločná práca sa vždy zúročí
viacnásobne.
„Vďaka atmosfére v obci, ktorá sa oproti
predošlému roku výrazne zlepšila, sme mohli
účinnejšie realizovať rozvojové programy, a to
v každej sfére,“ pokračuje starosta. Poukazuje
na to, že riadenie spoločenstva obce je modernizované, a tak nie je výlučnou kompetenciou
vedenia obce. Kontrola riešenia vecí verejných
je transparentnejšia ako v minulosti.
Čelný predstaviteľ Jesenského považuje za
hlavný cieľ pracovníkov radnice postupný rozvoj majetku obce a starostlivosť oň. Svoju situáciu pritom prirovnáva k situácii dobrého gazdu.

Nórska
veľvyslankyňa
v Teriakovciach
Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva navštívila
minulú stredu obec Hrachovo. Ako uviedla
M. Kubaliaková z OZ OZVENY, cieľom jej
návštevy bolo informovať sa o postupe prác
rekonštrukcie vodného mlyna vo Veľkých
Teriakovciach. Projekt rekonštrukcie mlyna bol
koncom roka podporený z nórskeho finančného
mechanizmu a finančného mechanizmu EHP
sumou 516 161 eur.
mak
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Za prioritu úradu a samosprávy považuje momentálne technologickú modernizáciu. Myslí
tým nákup počítačov a programového vybavenia, vynovenie archívu, obstaranie prístrojov
na udržiavanie verejných priestranstiev a pod.
Problémy však robia stúpajúce náklady. Z energetického hľadiska sú mestské budovy, ako napr.
školské objekty, finančne náročné, a tak je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na
ich rekonštrukciu. V tomto zmysle už boli vykonané prvé viditeľné opatrenia, napr. na budovách materskej školy, zdravotníckeho strediska
i hudobnej školy a jej okolia. Popri rekonštrukcii
budov sa obec snaží využiť aj ich multifunkčný
charakter.
V záujme zvyšovania informovanosti občanov rozšíril Mestský úrad svoj pracovný okruh
o nové činnosti: „Pripravili sme napríklad vybudovanie novej káblovej siete prepojenej s informačným kanálom. Finančné pokrytie projektu
sme museli zabezpečiť dopredu, a to na dlhšie
časové obdobie, než sme plánovali.“ Starosta
však zároveň dodáva, že problémy sú na to, aby
boli riešené.
János D. Juhász/Marián Kluvanec

Sobota 21. februára 2009 sa zapíše so
dejín Slovenska čiernymi písmenami. V obci Polomka neďaleko Brezna
narazil na nechránenom železničnom
priecestí vlak do autobusu, ktorý viezol
do neďalekého lyžiarskeho strediska 36
ľudí. Bilancia je hrozivá - 12 mŕtvych a
38 zranených.
Od augusta bude zakázané dovážať do
našej krajiny odpad.
V piatok 2o. februára brutálne dobili
neznámi páchatelia matku generálneho
prokurátora Dobroslava Trnku.
Minulú stredu obnovil slovenský Volkwagen výrobu.
Radosť nám spravila slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá na
MS v Pjongčangu získala v pretekoch
s hromadným štartom striebornú
medailu.

Krátko
zo sveta
Maďari, Česi, Poliaci a Rumuni zachraňujú svoje meny.
Minulý utorok sa v Brne odohrala hromadná bitka približne 70 Rómov z dvoch
rodinných klanov, počas ktorej prerušili na
30 minút električkovú dopravu.
Šéf americkej centrálnej banky (Fed)
Ben Bernanke predpokladá, že tento
rok by sa mohla americká recesia
skončiť.
Na juhu Moravy sa objavila vtáčia chrípka.
Minulý týždeň ohromil berlínske letiská štrajk pozemného personálu.
Rusko znova varuje: ak Ukrajina nezaplatí,
do 8. marca vypne Gazprom plyn.

Alphaville
vystúpi v Hnúšti

Poltár bez
polikliniky

30. júna vystúpi v Hnúšti nemecká hudobná
formácia Alphaville. Na miesto konania koncertu jestvuje niekoľko alternatív. Alphaville
zahrá a zaspieva svojmu publiku na futbalovom
štadióne alebo v amfiteátri, prípadne v areáli
bývalého dopravného ihriska.
Hudobníci nemeckého pôvodu sa pod vedením Mariana Golda vo svete preslávili skladbami ako Forever Young či Big in Japan.
mak

Poltár ostáva naďalej bez funkčnej lekárskej starostlivosti. Tamojšia poliklinika bola odstavená
od dodávok vody, elektriny i tepla. Odstavenie
zdravotníckeho zariadenia zdôvodňuje jeho
vlastnícka spoločnosť stratovosťou. V meste
momentálne ordinujú neštátni lekári v núdzovom režime do troch hodín denne. Pacienti
preto musia dochádzať za vyšetreniami do
okolitých miest.
red
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Študentský
parlament
začína
Na podnet mesta bol znovuustanovený mestský Študentský parlament
S myšlienkou oživenia študentského fóra
sa zaoberali študenti, ale aj poslanci Mestského zastupiteľstva. Tí sa na novembrovom stretnutí so študentmi rozprávali aj
o tom, že by bolo vhodné zriadiť platformu,
ktorá by zastávala záujmy študujúcej
mládeže a udržiavala styky s vedením
Mestského úradu v Rim. Sobote.
Z tohto dôvodu vznikol nedávno desaťčlenný študentský parlament, ktorého
vedúcou členkou sa na základe tajného
hlasovania stala Lilla Kovácsová z Gymnázia Mihálya Tompu.
he

Soboťanom
talianske jedlá
chutili
Uplynulý týždeň sa v zariadeniach
Spojenej školy v Rim. Sobote Čierny
orol a Junior Komplex niesol v znamení
talianskej kuchyne.
Hostia si mohli pochutnať na tradičných talianskych polievkach, cestovinách, ako sú špagety,
lasagne či jedlá z mäsa s exotickými názvami
Angello al posimoro, Pollo in papela a Frutti di
mare. Jedlá pripravovali pod taktovkou kuchára
špecialistu Martina Kovarského (na fotografii v
strede) žiaci a majstri odbornej výchovy.

Ako uviedol riaditeľ Spojenej školy Jaroslav
Bagačka, týždne svetových kuchýň sú medzi
ľuďmi obľúbené a spestrujú jedálny lístok. Cieľom minulotýždňovej akcie bolo naučiť žiakov,
ale aj majstrov pripravovať talianske jedlá. Tie
plánuje škola zaraďovať na jedálny lístok častejšie. Týždne kuchýň sú vlastne akými testom na
hosťoch, ktorý zisťuje aké jedlá im chutia. „Najviac im chutili cestoviny a hydina pripravená na
taliansky spôsob, menej jedlá z rýb“ uviedol Bagačka.
V oboch zariadeniach pripravili pre hostí
v minulosti týždne maďarskej, českej, slovenskej
kuchyne. V decembri minulého roka prebehol
týždeň racionálnej výživy. Najbližšie sa môžu
hostia tešiť na aprílový týždeň slovenskej kuchyne.
amb

Výmena dverí
Na Základnej škole Mihálya Tompu bolo
v priebehu februára vymenených štvoro
dverí, medzi nimi aj hlavné vchodové. Pre
Gömöri Hírlap to potvrdil riaditeľ školy
Štefan Orosz. Škola získala potrebné financie preskupením materiálnych zdrojov.
he

Princezné, víly
a superhrdinovia
sa zabávali

Zdravie

Chrípka
Nádcha
Chrípka je vírusové ochorenie, jej príznakmi je:
spočiatku teplota, zimnica, neskôr sa pridajú
bolesti hlavy, kĺbov a svalov, únava, potenie. Po
ustúpení môže pretrvávať nechuť k jedlu a únava. Nádcha vzniká pri prechladnutí, prejavuje sa
výtokmi z nosa, bolesťami hlavy, zvýšenou teplotou, stratou čuchu a chuti.
Čo pomáha? Na horúčku zaberá niekoľko
dňové hladovanie, pitie lipového čaju a ležanie.
Chrípku je potrebné vyležať v každom prípade,
aspoň kým trvá horúčka. Nevyležaná a nedoliečená chrípka môže mať ďalekosiahle následky,

ktoré sa prejavia až po rokoch. Vírus alebo toxíny môžu napadnúť vnútorné orgány, napríklad
obličky a trvale ich poškodiť natoľko, že človek
môže skončiť na dialýze. Nehnevajte sa na lekárov, ak vám nepredpíšu lieky. Dobrý lekár nedáva
na chrípku lieky, lebo na ňu liek neexistuje. Horúčku sa nesnažte znížiť, pokiaľ nevystúpi nad
39°C. Zvýšená telesná teplota urýchľuje likvidáciu mikróbov a ich toxínov. Kto má každoročne
chrípku, je užitočné užívať preventívne homeopatiká, ktoré sú voľne predajné. Na prevenciu
môžeme použiť oscillococcinum 1x týždenne 1
tubu globál. Ak sme už ochoreli, je vhodné pridať
paragrippe 2 tbl každé 2 hod.
Nádchu vyriešime lipovým čajom, potením
a pôstom.
Otázky posielajte na balaz@hnusta.org

Z. Baláž

V Centre voľného času v Rimavskej
Sobote sa to 18. februára hemžilo rôznymi
postavami z rozprávok a filmov. Konal sa
tam karneval, ktorý usporiadal klub detí zo
ZŠ P. K. Hostinského. Pri tanci a hudbe sa
zabávali princezné, víly, piráti, superhrdinovia z komiksov, šašovia a iné postavičky
a strašidlá.
amb

kultúra
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Fenomén

Zberateľské figúrky
Medzi priaznivcami populárnej kultúry
sa tešia veľkej obľube tzv. zberateľské
figúrky. V súčasnosti nájdeme
na trhu všetko - od plastových hrdinov
známych akčných filmov až po miniatúry
slávnych spevákov a športovcov.
Na prvý pohľad sa zdá, že ide o zábavku pre malé
deti. Ale ako to už často býva, prvý pohľad klame.
Zberateľské figúrky totiž nie sú hračky, ale úplne odlišná kategória tzv. merchandisingového
výrobku, ktorý je spojený s určitou ochrannou
známkou a má pôvod v populárnej literatúre
alebo filme, po prípade v realite. Takže medzi
figúrkami, ktorých ceny sa v závislosti od veľkosti a materiálu pohybujú orientačne od troch

do tridsiatich eur, nájdeme dokonalé spodobenie hlavy rodiny Simpsonovcov (na obrázku)
z rovnomenného seriálu či postavu Anthonyho
Hopkinsa z mrazivého trileru Mlčanie jahniat,
ale aj komiksových superhrdinov Batmana, Supermana, Spidermana a ďalších. Ponuka je široká, takmer neobmedzená a vyberie si každý
fajnšmeker. Správne, fajnšmeker – zberateľské
figúrky totiž na rozdiel od hračiek vynikajú výnimočne detailným, až realistickým spracovaním
a dostupné sú len v špecializovaných predajniach.
Netreba azda dodávať, že zberateľské figúrky v domácnosti nepatria do škatule so starými
hračkami, ale na čestné, dobre viditeľné miesto.
Marián Kluvanec
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DVD Tipy
Dentista

Hororový Dentista prichádza s originálnou metaforou: vzťah manželského
páru, ktorý tvorí stredobod
príbehu, je ako krásny biely
zub, v ktorého vnútri sa však
skrýva kaz. A ten kaz stále
rastie...
Všetko prepukne, keď
uznávaný zubár doktor Feinstone jedného dňa spozoruje
svoju manželku v náručí čističa bazénov. Z predstaviteľa
mestskej smotánky sa zrazu
stáva šialenec, ktorý všade
vidí ľudskú špinu a hnus.
Preto sa rozhodne zbaviť sa
ich...

Náš vodca

Nemecká filmografia v posledných rokoch prekvitá
originálnymi i naliehavými snímkami na aktuálne
a zároveň nadčasové témy.
V prípade drámy Náš vodca
ide o nápadité stvárnenie
problematiky manipulácie
más prostredníctvom hlásania „veľkých ideí“ na úkor určitých skupín obyvateľstva.
Príbeh, ktorý sa odohráva
v súčasnosti, rozpráva o učiteľovi gymnázia, ktorý spustí
nezvyčajný projekt. Na tému
„Štátne formy“ vypracuje so
žiakmi experiment, v ktorom
im chce názorne ozrejmiť
význam slova diktatúra.
Profil

Szászi Zoltán
(*1964)

Z. Szászi, rodák z Tornale, spisovateľ a publicista.
Po maturite vystriedal vyše 50 zamestnaní, na
sklonku sedemdesiatych rokov sa začal zaoberať
literárnou tvorbou. Postupne sa etabloval ako literát a od roku 1992 účinkuje jeho meno v množstve antológií. Autorské zbierky básní mu vyšli
napríklad vo vydavateľstvách Kalligram (Tenger
– More), Madách (Sziget – Ostrov) či Plectrum
(Forgácsok – Triesky).
Na jeho ranú tvorbu mala vplyv predovšetkým estetika Attilu Józsefa, pre ktorú je
príznačné silné sociálne cítenie. V depozite
Szásziho výrazových prostriedkov sa nachádza
aj irónia a grotesknosť, pričom ústredné motívy jeho prvej zbierky tvoria neistota a hraničné
situácie. Ako prozaik sa venuje hlavne kratším
textovým útvarom. Je mu blízky esejistický štýl
a v rámci novinárskej tvorby sa – popri spravodajských žánroch – venuje tiež glosám.
Szászi v súčasnosti žije a pôsobí v Rimavskej
Sobote ako regionálny reportér denníka Új Szó.
Medzi jeho aktuálne vydané diela patrí Távolban
Föld (Zem v diaľke) a A Krónikás könyve (Kniha
kronikára).

Solaris

Prerábka klasického meditatívneho sci-fi A. Tarkovského
v americkom podaní. Solaris
je záhadné vesmírne teleso,
ktoré sa vyberie pozorovať
astronaut-psychológ (G.
Clooney) s minulosťou, na
ktorú by radšej zabudol. Ale
namiesto toho, aby hlboko vo
vesmíre zabudol na staré príkoria, sa s nimi bude musieť
vyrovnávať. Solaris je totiž
organická forma vedomia,
schopná zhmotniť myšlienky
a predstavy ľudí vo svojom
okolí.

Myšlienka týždňa:
Ak niekto v živote poznal hoci aj sto
žien, ešte vôbec nemusel poznať lásku.
K. Čapek
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Dám do dlhodobého prenájmu na
ul. SNP č. 25 v Rimavskej Sobote
zabehnutú pizzériu (so zariadením, prípadne bez zariadenia),
prípadne na iné účely-cukráreň,
kaviareň. Cena dohodou. Tel:
0902 960 400, 0902 960 444.
235-11

• Dám do dlhodobého prenájmu
priestory-garáž, dielne s ústredným kúrením na ul. Cintorínskej
712 v Rimavskej Sobote so
samostatným dvorom, vchodom
a oplotením. Cena dohodou. Tel:
0902 960 400, 0902 960 444.
236-11

• Predám rodinný dom vo Vyšnej
Pokoradzi č.d. 18. Tel: 0904
434 531.
240-9
       
• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v RS, blízko centra. Tel:
0903 932 415.
244-11

• Predám 3-izbový byt na sídlisku
Západ, ul. L. Svobodu, čiastočne
prerobený, v obývacej izbe drevená podlaha, v ostatných plávajúca
podlaha. Slušný vchod. Cena
26 000 €. Tel: 0905 140 891.
245-11

• Prenajmem rodinný dom na
Šibeničnom vrchu v RS. Tel: 0904
821 835.
253-10
       
• Prenajmem nový kancelársky
priestor na ul. Mikszátha 27 v RS.
Tel: 0904 821 835.
254-10
       
• Dám do prenájmu priestory vhodné na podnikanie a kanceláriu
na Hlavnom námestí. Tel: 0907
884 948.
255-12

• Prenajmem priestory na obchod,
kanceláriu v centre R.Soboty.
Kontakt: 0908 508 195, 047/5634
901
258-10                   
• Predám 4-izb. dvojgeneračný byt
na Západe. Tel:  0908 735 792.
263-11                   
• Vymením 4-izbový byt na Západe
za 1- alebo 2-izbový v meste. Tel:
0908 735 792.
264-11                   
• Dám do podnájmu 1-izbový byt na
sídlisku Rimava, 180 € mesačne.
Tel: 0949 429 471.
267-9

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
268-10

• Predám–dám do prenájmu 1-izb.
byt. Tel: 0904 592 962, 0910
380 506.
197-9		

• Dám do prenájmu slnečný 1-izb.
byt v centre. Kuchyňa so špaj-
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zou, loggia s kumbálom, jadro
a kuchyňa čiast. upravené, plast.
okná, parkovanie vo dvore. Nájom
70 € (2108 Sk) + inkaso cca 100
€/os.(3012 Sk). Za príplatok
možnosť dozariadenia nábytkom
a elektrospotrebičmi. Tel: Po-Pia
16.00-18.00 hod. – 0910 952 571.
198-10

• Ponúkam 1-izbový do prenájmu
na ulici Dobšinského. Tel: 047/56
24 940.
201-9

• Prenajmem obchodné priestory
v centre mesta Lučenec, 40 m2.
Tel: 0905 241 566.
203-9

• Predám RD so záhradou a 2
garážami v Rim. Sobote, Tehlová
8. Cena dohodou. Tel: 56 34 882.
209-9

• Predám rodinný dom, 15 km od
Rim. Soboty, cena 350 000,- Sk
(11 617 €). Tel: 0908 387 298.
210-8

• Odkúpim 1-izb. byt alebo 2-izb.
byt v Rim. Sobote, aj zadĺžený.
Tel: 0918 797 715.
212-11

• Odkúpim 3- alebo 4-izb. byt v Rim.
Sobote, aj zadĺžený.  Tel: 0914
257 237.
213-11

• Dám do prenájmu kancelársky
priestor na ul. SNP 20, 16 m2
alebo 32 m2. Tel: 0908 937 145.
223-9

• Predám rodinný dom po čiastočnej rekonštrukcii + dvojgaráž.
Dohoda možná. Tel: 00421
948 005 911.
187-10

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
Msú. Tel: 0915 875 849.
173-13                          
• Predám 2-izbový byt na 1. poschodí v OV na ul. Tržnej 1 + garáž.
Cena dohodou. Tel: 0910 593 403.

• Prijmem predavačku do zmrzlinového stánku. Tel: 0905 511 153.

• Vykonávam lyžiarsky servis
a požičiavam aj lyže. Tel: 0908
943 427.

260-11

184-12

• ZEPTER prijme nových OZ a manažérov. Tel: 0918 685 556.

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

196-10

147-52

• Prijmem kaderníčku s praxou, prípadne na živnosť. V centre mesta
RS. Tel: 0903 551 931.

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

237-9

188-10

• Kompletné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
FO a PO, mzdy, poradenstvo,
vypĺňanie daňových priznaní aj pri
príjmoch zo zahraničia. Profesionálne a diskrétne. Tel: 0918
769 082, www.kotax.sk.
122-9                       

148-52

• MAJESTIC PLUS s.r.o. – najlacnejšie zákonné a havarijné poistenie automobilov. Mobil: 0948
006 639, 0903 693 619, e-mail:
dsoltysova@zoznam.sk
150-10

• Pôžička, ktorá Vás nezaťaží. Kancelária: Železničná 8, RS (Junior
komplex). Tel.: 0905 100 870
113-13

Služby
• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.
168-9

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 (hneď vedľa úradu práce) v RS.
Otv.: Po-Pi: 9.00-15.00 h. Kontakt:
0915 228 482.
248-11
           
• Najlacnejšia prestavba bytových
jadier komplet-voda-elektrika-plyn-obklady-dlažby-znížené stropy.
Zabezpečíme kalkuláciu. Materiál
a odvoz. 15-roč. prax. Tel: 0918
283 026.

       

Rôzne
• Predám nalúpané orechy, 10 kg.
Tel: 0949 575 552.
239-9

• Predám 4 ks radiátorov typu „U“
(150 €) – „rebrové“, vchodové
dvere celočalúnené „80“ (50 €),
4 ks letných pneu. „DUNLOP“
– 195/65/15 (30 €). Tel: 0907
116 343.
246-10

• Predám váhu kyvadlovú a vážkovú. Cena dohodou. Tel: 0944
018 904.

257-11

249-10

• Hľadám spoľahlivú opatrovateľku
pre 8-mesačného syna. Tel: 0905
511 153.

• Lacno predám obchodné zariadenie do predajne textilu, stojany,
pulty, vešiaky – 0,03 €/kus. Tel:
0944 018 904.

260-11

• Pečiem dobošovú tortu, koláče.
Používam maslo nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.

• Veľmi lacno predám použité šatstvo, väčšie množstvo, z obchodu
second hand. Tel: 0944 018 904.

199-10

251-10

• www.makroreality.sk

• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.

1305-19

204-17

• Na predaj: pšenica, jačmeň, ovos
a tritikale 12 €/1 q v Rim. Sobote.
Tel: 0902 114 558, 0910 587 096

011-10

Zamestnanie
		

• Stavebná firma Gemerstav s.r.o.
v Rimavskej Sobote prijme do
trvalého pracovného pomeru 2
stavebných technikov do funkcie
vedúceho stavby so stredoškolským prípadne vysokoškolským
vzdelaním v odbore stavebníctvo
a murárov, prax vítaná, nástup
ihneď. Tel: 0902 960 400, 0902
960 444.
234-11

• Ponúkame tesárske práce na
Dome smútku v Dražiciach.
Kontakt: 047/56 96 323, 0911
980 240.

• Maľujeme a stierkujeme byty
a domy. Tel: 0902 174 884.
205-17

• Montujeme sadrokartón. Tel:
0902 174 884.
206-17

• Ponúkame murárske práce (stierkovanie, zatepľovanie, obklady),
tesárske práce (strechy, altánky),
montáž sadrokartónu, plávajúcej
podlahy. Tel: 0918 606 270.

250-10

266-10

• Predám biele skrine do spálne.
Tel: 0904 927 427.
200-9

• Kúpim stavebnú búdu. Tel: 0915
827 750.
220-9

• Kúpim bežku. Tel: 0904 489 045.
231-9

• Predám novú pokladňu. Info:
0908 533 110.

208-11

154-9

• Strihám stromy a kríky. Tel: 0904
693 169.

• Predám málo používané zariadenie do predajne. Tel: 0908
533 110.

218-9

• Ste nezamestnaný? Využite
príležitosť z úradu práce získať
3 775,- €. Vypracujeme Vám projekt a poradíme Vám. Tel: 0908
813 591.
176-9

155-9

• Predám pokladňu EURO 1000 T.
Info: 0907 268 831.
156-9
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Auto-moto

• Hľadáme psíkov Šamanku
a Rufusa. Majú červené obojky.
Nálezcu odmeníme. Telefón: 0905
360 798, 0905 205 178.

• Predám Š-Octávia combi; 1.9 TDI;
r.v. 2001; v plnej výbave + letné,
zimné gumy, vo výbornom stave.
Cena 6200 €. Tel: 0907 116 343

238-9

247-10

• Predám nový čelný nakladač na
traktor Zetor, cena 2050 Eur. Tel:
0918 543 717, 047/4295 786
259-11

• Predám disky hliníkové, rozteč 4
x 100, 6 x 14 + gumy Continental 4
kusy. Tel: 0948 006 936
• Predám šteniatko, sučku
Yorkshierskeho teriéra. Tel: 0904
276 809.
241-9

• Predám šteniatka nemeckého ovčiaka celočiernej farby. Tel: 0904
276 809.
242-9

• Predám šteniatko bordó dogy. Tel:
0905 913 553.
207-9

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.
Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042 1691-7

Ponúkame
do prenájmu
nové priestory
vhodné ako predajne
v Rim. Sobote.
Info: 0902 960 444
2040-12

Potrebujete
jednoduchú pôžičku
bez poplatkov?
Volajte kedykoľvek: 0911 288 869
www.proficredit.sk

262-9
• Vykupujem staré motory z predvojnových motoriek, aj celé motocykle.
Tel: 0911 070 972.
180-10

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51

Alena
Laudárová
Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

AKCIA
na vybrané
druhy tovaru

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2046-11

2037-11

Ponúkam nebytové priestory do prenájmu
v centre mesta RS za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody a rôzne služby.
M.: 0908 948 971

2003

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

Preklad z nemeckého jazyka
do slovenskeho a opačne
Preklady z holandského jazyka do
slovenského a opačne
za veľmi výhodné ceny
Sídlo: Ul. K. Mikszátha 27, Rim. Sobota

8.3.2009 uplynie rok, keď polovica
zmyslu môjho života,

Peter Lendvorský
(Lenďo)
opustil tento svet. Moje slniečko vo svojich 20-tich rokoch nevedel sa povzniesť
nad brutálnou skutočnosťou, kde
podraz, krivda, lož, neúprimnosť, faloš,
závisť, neprajnosť a honba za peniazmi
zvíťazili nad ozajstnými ľudskými
hodnotami, aké on mal.
Na počesť jeho pamiatke uverejním jeho
darček k mojim narodeninám.

Tel. kontakt: 0904 821 835.
2203_36

András Csíkos
S láskou spomína smútiaca manželka
Katalin ako aj celá rodina.

Mojej najdrahšej
a najmilovanejšej maminke!
Pre mnohé mamy je najväčším
darom dieťa. Pre mňa si najväčším
darom Ty, maminka moja. Vďačím
Ti za to, že si mi darovala život. Za
takýto dar nestačí povedať iba ĎAKUJEM. Naučila si ma všetko, čo
do života budem potrebovať. Vždy
si si pre mňa našla čas, či už si ma
pohladila, alebo pobozkala, alebo si
ma napomenula, čo robím zle a ako
by som to mal robiť. Veľakrát som
tým opovrhol. Lenže nemysli si, že
slová, ktoré mi vravíš, neberiem
vážne.
Snažila si sa, aby z nás s Kikou boli
múdri, šikovní a usilovní ľudia, aby
sme v živote niečo dokázali. Tak
ako väčšina mám, aj Ty chceš pre
nás len to najlepšie. Mnohé deti
ani nepoznajú, čo je to rodičovská
láska a mnohé nevedia ani čo je to
mama. Som veľmi rád maminka,
že Ťa mám a som hrdý na to, že
môžem byť Tvoj syn. Za Tvoju nekonečnú lásku k nám Ti sľubujem,
že sa budem zo všetkých síl usilovať, aby som Ťa nikdy nezarmútil.
Prajem si, aby sme boli aj naďalej
taká zohratá rodinka ako doteraz.
Nevedel by som si predstaviť život
bez Teba. Veľmi Ťa potrebujem. Potrebujem teplo Tvojho srdca, dlane
a pohladenia, ktoré mi dávaš s čistou láskou. Veľakrát to vyzerá, že
si to nevážim, lenže práve naopak,
som si vedomý, že také pohladenie
od Teba sa nedá kúpiť za nič na
svete. Prežila si už pol storočia, je
to strašne krásne. Prajem Ti, aby
si stále vyzerala tak dobre a stále
nosila úsmev na tvári. Aby Ťa
Tvoje dve ratolesti vždy poslúchali
☺. Maminka si moje všetko a za
nič by som si Ťa nedal, lebo Ty si tá
najlepšia maminka, akú som mohol
mať. Strašne Ťa ľúbim a ľúbiť
Ťa aj budem a vážim si Ťa ako
najdôležitejšiu osobu môjho života.
Zbožňujem Ťa mamina a preto
mi dovoľ zablahoželať Ti všetko
najlepšie k Tvojim narodeninám.
Tvoj milujúci Peťko ☺
Puszi

(zelený dom v blízkosti reštaurácie Európa a obchodnej akadémie)

K Tebe už len do cintorína môžem ísť a na
Tvoj hrob len kvety položiť.
Slza mi steká po lícach, pretože mi veľmi
chýbaš.
S boľavým srdcom a slzami v očiach spomíname na 6. marec 2003, kedy nás navždy
opustil drahý milovaný manžel

Dňa 3.3.2009 uplynul 1 rok, čo nás
navždy opustila naša milovaná

Kristínka
z Rimavskej Soboty.

Prestali pre Teba hviezdy svietiť, prestalo slnko hriať, ale tí, čo Ťa milovali
a v srdci mali, neprestali na Teba spomínať. Smútiaca mama Lucia a rodina.

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie
Od 1. februára 2009 do 31. októbra 2009 občania môžu vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo
z evidencie natrvalo, keď k žiadosti
a k dokladom potrebným na vyradenie vozidla z evidencie priložia
rozhodnutie obvodného úradu
dopravy o dočasnom vyradení ich
vozidla z premávky na pozemných komunikáciách a namiesto
potvrdenia o odovzdaní vozidla
na spracovanie priložia čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú, z akého dôvodu ich vozidlo už fyzicky
neexistuje. Ako čestné vyhlásenie
je možné použiť tlačivo, ktoré obdržia na príslušnom pracovisku
evidencie vozidiel okresného riaditeľstva Policajného zboru. Po
splnení týchto podmienok orgán
Policajného zboru vyradí ich vozidlo z evidencie natrvalo.

Neviete kde si
požičať peniaze?
Skúste u mňa: 0905 357 572
www.proficredit.sk
2045-10
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Spokojné bývanie prispieva aj v týchto zložitých podmienkach hospodárskej krízy
k základnej potrebe ľudí bývajúcich v meste Rimavská Sobota
Milí priatelia, vážení vlastníci
bytov a nájomníci!
Od septembra roku 2008, kedy som Vás naposledy oslovil, uplynulo už päť mesiacov. Našu
krajinu počas uplynulých mesiacov zastihla
hospodárska a plynová kríza.
Znovu využívam príležitosť a prihováram sa
Vám ako konateľ Mestskej bytovej správy, s.r.o.
Rimavská Sobota, aby som mohol na tieto skutočnosti reagovať a zároveň Vám chcem podať
niekoľko dôležitých informácií z oblasti bývania.
Náš okres je už roky typický tým, že čokoľvek
negatívne sa udeje v národnom hospodárstve,
všetky dôsledky sa prejavia u nás v postupnej
likvidácii podnikov na území mesta a v dôsledkoch najvyššej nezamestnanosti. Úplne jednoducho povedané aj zabezpečenie spokojného
bývania veľmi úzko súvisí so zamestnanosťou.
Nechcem už polemizovať o skladbe ľudí tohto
okresu a územia. Je pre nás príznačné, že sme sa
nenaučili správne hospodáriť ani s prebytkami
v dobrých časoch a tak je na mieste, že trpíme.
Ani v tejto fáze rozporuplných časov si určité
skupiny vlastníkov bytov, alebo nájomníkov, neuvedomujú povinnosť riadne platiť za bývanie
a služby spojené s bývaním. Súčasťou bytových
domov je aj Ubytovňa na ulici Gorkého 8, kde
bývajú sociálne slabšie vrstvy a odkázaní. Naďalej si veselo holdujú alkoholu, hazardným hrám
alebo cigaretovému dymu. Žijú v domnienke,
že splátkový kalendár dlhov vyrieši ich vedome
zanedbávané povinnosti platiť. Chcem povedať,
áno je koniec takýmto postupom. Budú to len
naozaj preukázateľné výnimky. Je koniec tomu,
žiť na dlh, na úkor spolubývajúcich v dome, či
ubytovni.
Samozrejme, dôsledky krízy sa dotýkajú aj
spôsobu hospodárenia Mestskej bytovej správy
s.r.o. Rimavská Sobota. Vo svojich radoch sme
prijali už v minulom roku na základe sebareflexie
a analýzy opatrenia na zníženie nákladov v oblasti jednotlivých oddelení, mzdových nákladov
i zníženie počtu pracovníkov. Prostredníctvom
vlastnej údržby, hľadáme zvýšenie výkonov
v bytových domoch a nebytových priestoroch,
ako aj na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta
i cudzích vlastníkov.
Chcem teda v dobrom úmysle upozorniť na
dynamiku zmien spoločenských vzťahov, ktoré neobchádzajú ani oblasť bývania. Problémy
vlastníkov vo vzťahu k správe domu a vlastnému majetku poukazujú na súčasný právny stav,
nutnosť zmien, ale aj na nedostatočné právne

Firma EXPRESSTRANS prijme do
zamestnania vodičov MKD (UA,
BY, RUS). Živnostenský list je
podmienkou. V prípade záujmu
nás kontaktujte na číslach:
047/5811 561, 0903 802 400,
0903 530 510

povedomie práve vlastníkov bytov a nebytových
priestorov. Napriek tomu, že vzťahy medzi nami
upravuje výlučne Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vrátane
poslednej zákonnej úpravy č. 268/2007 Z. z., ako
aj obojstranne odsúhlasená a podpísaná Zmluva
o výkone správy platná od 01.01.2008 vyskytujú
sa aj nezrovnalosti a pasívny prístup niektorých
vlastníkov.
Z našej doterajšej komunikácie vyplýva, že pri
výkone správy u vlastníckych bytov je vo veľkej
väčšine spokojnosť. Sú tu však rezervy plynúce
práve z neznalosti vlastníkov, niekedy z arogantného prístupu časti vlastníkov, ale často aj
pasívneho prístupu k riešeniu potrieb domu.
Táto skupina vlastníkov si neváži prácu zvolených zástupcov domu a nevníma ich snahu, ktorá v konečnom dôsledku vždy smeruje k zlepšeniu technického stavu domu a zvýšeniu kultúry
každého vlastníka bytu. Niekedy máme tento
pocit aj my, ako správca, ktorý hľadá riešenia
a plnenie povinností vyplývajúce práve zo Zmluvy o výkone správy. V tých bytových domoch kde
neviazne komunikácia, vždy dôjde k dohode pri
riešení zásadných problémov bytového domu.
Ak máte medzi sebou veľa takých, ktorí večne
nadávajú, kričia, podozrievajú, nie sú prístupní
k žiadnym riešeniam a návrhom, nech tak robia
naďalej. Potom prídete na to, že ste niekde urobili chybu a že budete donekonečna platiť zvýšené ceny energií v podobe vyššej spotreby tepla
vo Vašom dome. V meste je dosť príkladov, aby
ste si mohli overiť a preveriť opodstatnenosť obnovy bytových domov.
Ďalej uvádzam informácie o Obnove bytových domov v našej správe a doporučení, ako
postupovať v prípade Vášho záujmu. Obnova
bytových domov, jej potreba /strecha, zateplenie obvodových múrov, výmena okien a dverí,
systémové poruchy panelov a balkónov a iné/,
ktorá vyplýva z technického stavu bytových domov, možností financovania a finančné systémy,
ktoré je možné využiť na financovanie obnovy,
to sú témy, ktoré Vás zaujímajú. Úzko súvisia
teraz aj v budúcnosti s cenami energií a celkovými nákladmi za vykurovanie. Na to naväzuje
otázka, ako správne postupovať. Pre informáciu
uvádzame, že v minulom roku sme komplexne
obnovili za účasti vlastníkov bytov nasledovné bytové domy: Malohontská 2-8; Daxnerova
38,40; P. Dobšinského 44-46; čiastočne započali
B. Bartóka 5,7,9; Rožňavská 1; Rožňavská 3; P.
Hostinského 24,26; v celkovom náklade takmer
165 tis. € /50 mil. Sk/ Pre rok 2009 je pripravených ďalších päť projektov.

Potrebujete
peniaze?

Tu je doporučenie ako postupovať. Cez
MsBS s.r.o. Rimavská Sobota, ako Vášho správcu
dodržte:
po schválení 50 %-nou prítomnosťou vlastníkov
bytov požiadať MsBS o vypracovanie projektu
Obnovy bytového domu, autorizovaným stavebným inžinierom po vypracovaní projektu
zvolať domovú schôdzu a rozhodnúť o rozsahu
prác, vzhľadom na finančné možnosti bytového
domu, vybrať dodávateľov prác a prostredníctvom MsBS s.r.o zadať vypracovanie cenovej ponuky /musí odsúhlasiť 50 % prítomných vlastníkov bytov na schôdzi/ po obdržaní cenovej
ponuky uskutočniť na schôdzi výber dodávateľa
s 50 %-ným súhlasom prítomných vlastníkov
bytov po tomto rozhodnutí na požiadanie vlastníkov bytov vypracuje MsBS s.r.o podrobnú tabuľku s rozsahom žiadúcej potreby finančných
zdrojov, so stanovením tvorby FOaÚ €/m², ďalej
možností splácania a potreby úveru na obdobie
10, 15, 20 rokov. Sú možné rôzne varianty. Opäť
je to potrebné prejednať na domovej schôdzi
domová schôdza musí 2/3-vou prítomnosťou
vlastníkov bytov rozhodnúť o potrebe a forme
úveru pre čerpanie úverov zo ŠFRB a MVaRR
platia od 01.01.2009 nové pravidlá o ktorých Vás
pri záujme o tento spôsob financovania budeme informovať čerpanie komerčných úverov je
možné z rôznych bánk – vieme poradiť
Prečo práve komunikácia je taká dôležitá?
Nuž preto, aby ste sa práve v tomto roku a ďalších obdobia vedeli vždy dohodnúť, ako budete
postupovať pri rekonštrukcii a obnove Vášho bytového domu. To, čo správne investujete sa Vám
vždy vráti či už v podobe úspor, alebo v rastúcej
hodnote Vašej nehnuteľnosti. Záverom Vám
v mene Mestskej bytovej správy s.r.o. ďakujem
za Vašu priazeň, ktorú nám prejavujete a želám
Vám veľa zdravia a rodinnej pohody. Nezabúdajte, že sme tu pre Vás, ale bez vzájomnej komunikácie je výkon správy a starostlivosti o Vaše byty
nefunkčný. V prípade potreby nás vždy nájdete
na našej adrese: MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská
Sobota, Vaše postrehy, či návrhy alebo kritiku
možete zaslať prostredníctvom internetu na
e-mail: sekretariat@msbs.sk, alebo sa môžete
obrátiť telefonicky priamo na konateľa spoločnosti na č.t. 047/5511912.
Som presvedčený, že Vás tento článok zaujme a pomôže Vám nájsť cestu k nám, aby sme
spoločne mohli k spokojnosti riešiť Vaše potreby v otázke bývania.
V Rimavskej Sobote dňa 26.02.2009
Svetozár Müller

konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

Volajte: 0905 329 178

M.: 0908 948 971

www.peniazeprevas.sk

139-9

2004-31

2005

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52
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PRACOVNÁ PONUKA
Mesto Rimavská Sobota ponúka

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:
Konateľ, konateľka – Mestský športový klub Rimavská
Sobota, s.r.o. ( 100% účasť mesta)
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa• ukončené úplné
stredoškolské vzdelanie s maturitou • kvalifikačné predpoklady v zmysle
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone • práce vo verejnom záujme a zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní • zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov • minimálne 5 rokov
praxe
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace) • znalosť legislatívy a problematiky verejnej správy - výhodou • manažérske zručnosti • organizačné a komunikačné schopnosti •
dynamická a silná osobnosť • reprezentatívne vystupovanie  • kreativita
a profesionálny prístup
K prihláške je potrebné doložiť:
• vyplnený osobný dotazník • profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe • písomná koncepcia činnosti Mestského športového klubu
Rimavská Sobota, s.r.o. a písomná koncepcia predstavy o základnej ekonomickej a personálnej štruktúre klubu • overený doklad o dosiahnutom
stupni vzdelania (vysokoškolské vzdelanie – diplom, stredoškolské vzdelanie – maturitné vysvedčenie) • výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby komisie na výber uchádzačov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať
v obálke s označením „ Pracovná ponuka - NEOTVÁRAŤ “ v termíne do
09.03.2009 do 14.00 hod. na adresu:
Mestský úrad,
Ing. Ladislav Kovács,
prednosta MsÚ, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota, 979 01
Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritéria, budú o mieste
a čase konania výberu písomne vyrozumení.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Vzdelávacie kurzy na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Rim. Sobote
Rimavskosobotský ÚPSVR pripravuje v rámci realizácie národného projektu IIIa nasledovné kurzy:
opatrovateľská služba – v Rim. Sobote – marec,
opatrovateľstvo s nemeckým jazykom – v Hnúšti – marec,
abeceda podnikania s počítačom – základy – marec,
multimédiá a internet – počítač pre pokročilých – marec,
podnikateľské minimum (200 hod.) – marec,
základy podnikania (80 hod.) – apríl,
odborná príprava na činnosť SBS – apríl,
zváranie CO2 so štátnou skúškou – marec – v Rim. Sobote,
masér klasickej a športovej masáže – apríl,
pilčík – obsluha motorovej píly – v Hnúšti – apríl, kozmetička – marec.
Prihlášky si uchádzači o zamestnanie môžu žiadať u svojej sprostredkovateľky, na oddelení poradenských služieb na čísle dverí 202 /prvé
poschodie/ na ÚPSVR, na vysunutých pracoviskách u sprostredkovateľov. Kontakt: J. Nemešová, telefón 047/ 2450451.
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Podávanie daňových priznaní
k dani z príjmov
Daňové riaditeľstvo SR upozorňuje na lehotu podania daňových
priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie rok 2008 do 31. 3. 2009. Tlačivá daňových priznaní sú
k dispozícii na Daňových úradoch, taktiež je možné ich stiahnutie z webovej stránky daňového riaditeľstva www.drsr.sk. Táto poskytuje aj ďalšie
potrebné údaje k ich vyplneniu. Daňové priznania sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom bez zmien a vypĺňajú sa v slovenských korunách, výnimkou je oddiel „pomocné výpočty“, kde daňovník prepočíta výslednú
sumu konverzným kurzom na eurá. Túto čiastku uhradí na účet Daňového
úradu, pri daňovej povinnosti zaokrúhlenú na jeden eurocent nadol, v prípade preplatku si uplatní nárok na jeho vrátenie, zaokrúhlený na jeden
eurocent nahor. Daňovníci majú možnosť vyplnenia daňových priznaní
cez internet, výhodou je automatické doplnenie zákonom ustanovených
číselných údajov a kontrolných súčtov priamo v aplikácii.
Upozorňujeme na možnosť elektronického podávania daňových priznaní (a ďalších dokumentov) autorizovaných užívateľov: a) so zaručeným elektronickým podpisom • Je to najvýhodnejšia možnosť z hľadiska
časovej úspory a zvýšenia komfortu pri využívaní elektronických služieb.
Podmienkou je obstaranie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis od akreditovanej certifikačnej autority (zoznam akreditovaných certifikačných autorít je zverejnený na internetovej stránke
Daňového riaditeľstva a Národného bezpečnostného úradu SR - www.
nbusr.sk). Zaručený elektronický podpis je rovnoprávny vlastnoručnému
podpisu a daňový subjekt nie je povinný správcovi dane doručovať daňové
písomnosti papierovou formou.
Postup: 1. získanie certifikátu pre zaručený elektronický podpis
		
2. Registrácia na portáli daňovej správy
		
3. autorizácia na základe osobnej návštevy DÚ
b) bez zaručeného elektronického podpisu • Na základe dohody so
správcom dane – daňový subjekt je povinný do piatich pracovných dní odo
dňa elektronického podania dokumentu doručiť v písomnej forme prvú
stranu doručenej daňovej písomnosti a písomné Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou.

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo) v Nižnej Pokoradzi
v budove kultúrneho domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2,
Rimavská Sobota uverejňuje ZOZNAM
voľných nebytových priestorov
• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 17
miestností - I. poschodie – 6 miestností - II . poschodie – 16 miestností
bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č.
047/5511915
• 2. Dom služieb, Malohontská ul. - I. poschodie -122,45 m² , 111,00
m²
• 3. Budova na SNP 15 - podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 14,52
m², 23,72 m² + 1,05 m²
• 4. Budova na Daxnerovej ul. 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m² ,
18,11 m² ,
• 5. Administratívna budova na Tržnej ul.- I. poschodie - 22,71 m²
• 6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m² MsBS s.r.o. –
Rim. Sobota T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
• 6. Bytový dom na Škutétyho ul. č. 12 - prízemie - 19,60 m², 19,00 m² +
7,30m² (chodba ,hyg. zar.) Kontakt : č. t. 0905753585
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ
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Zoznam ulíc a okrskov pre
voľbu prezidenta Slovenskej republiky
Dátum konania: 21.03.2009
Ulica – Počet voličov

Okrsok č. 1 Mestský úrad,
Rimavská Sobota, Svätoplukova 5

bez ulice – 250, Hlavné námestie – 26, Hviezdoslavova – 33, Nám.Š.M.Daxnera – 280, Povstania – 50, Svätoplukova – 21, Škultétyho – 162,
Tomášikova – 19,
Spolu: 841

Okrsok č. 2 Základná škola M. Tompu,
Rimavská Sobota, Šrobárova 12

B. Bartóka – 69, Bakulínyho – 22, Bottova – 42,
Francisciho – 49, Fučíkova – 43, Hurbanova – 67,
J. Fábryho – 11, Kuzmányho – 23, Nám. M. Tompu – 3, Šrobárova – 27, Tompova – 25, Trhové
námestie – 20, Železničná – 86,
Spolu: 487

Okrsok č. 3 Reformované cirkevné gymnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42

Čerenčianska – 42, Daxnerova – 81, Dostojevského – 39, Gorkého – 194, Jarná – 44, Jesenského –
24, Košická cesta – 17, Kraskova – 30, Kubányho –
12, Podjavorinskej – 12, Stavbárov – 32, Tolstého
– 19, Tormáš – 8, Valach.pust. – 4,
Spolu: 558

Okrsok č. 4 Reformované cirkevné gymnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42
A. Markuša – 154, K. Mikszátha – 169, Konvalinková – 11, Na Chrenovisku – 35, Narcisová – 36,
Orgovánová – 27, Pokoradzká – 24, Púpavová –
27, Slnečná – 33, Tulipánová – 134,
Spolu: 650

Okrsok č. 5 Kultúrny dom,
Vyšná Pokoradz, Vyšná Pokoradz 14
Vyšná Pokoradz – 206,
Spolu: 206

Okrsok č. 6 Špeciálna základná škola,
Rimavská Sobota, Bottova 13

Rožňavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 – 920, Vinice
– 103,
Spolu: 1023

Okrsok č. 7 Špeciálna základná škola,
Rimavská Sobota, Bottova 13

Tržná – 72,
Spolu: 1085

Okrsok č. 9 Kultúrny dom,
Nižná Pokoradz, Nižná Pokoradz 59
Nižná Pokoradz – 182,
Spolu: 182

Okrsok č. 10 Kultúrny dom,
Bakta, Bakta 80
Bakta – 246, Spolu:
246

Okrsok č. 11 Obchodná akadémia,
Rimavská Sobota, K. Mikszátha 1

Cukrovarská – 301, I. Hatvaniho – 157, Jánošíkova 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 – 178, Pivovarská – 45,
Záhradnícka – 65,
Spolu: 746

Okrsok č. 12 Gymnázium Ivana Kraska,
Rimavská Sobota, P. Hostinského 3
Malohontská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 –
695, P. Hostinského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
– 150,
Spolu: 845

Okrsok č. 13 Gymnázium Ivana Kraska,
Rimavská Sobota, P. Hostinského 3

Sídlisko Rimava 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26 – 700,
Spolu: 700

Okrsok č. 14 Materská škola,
Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 30

Malohontská 11, 13, 15, 17, 19, 21 – 163, Sídlisko
Rimava 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32,
34, 36 – 719,
Spolu: 882

Okrsok č. 15 Spojená škola,
Rimavská Sobota, Športová 1

Jánošíkova 20, 22, 24, 26 – 109, Kvetná – 12, Malohontská 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53 – 403, Sídlisko Rimava 35, 37,
39, 41, 43, 45 – 156, Športová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – 179,
polu: 859

Agátová – 40, Cestárska – 94, Čerešňová – 14,
Družstevná – 247, Gaštanová – 58, Jabloňová –
34, Javorová – 45, Liesková – 100, Malinová – 12,
Ružová – 45, Šári pustatina – 8, Šibeničný vrch –
21, Veterná – 196, Železničiarska – 136,
Spolu: 1050

Okrsok č. 16 Spojená škola,
Rimavská Sobota, Športová 1

Okrsok č. 8 SOU - strojárske,
Rimavská Sobota, Školská 15

Okrsok č. 17 Základná škola Š. M. Daxnera,
Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13

Dukel.hrdinov – 69, Kúpeľná – 32, Mládeže –
85, Mlynská – 21, Nová – 66, Potravinárska – 4,
Rožňavská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 31, 33 – 371,
Sabová – 80, Šamarianka – 21, Školská – 264,

Malohontská 18, 20, 22, 24, 26 – 683, Športová
10, 12 – 80, Štadion – 4,
polu: 767

J. Bodona 2, 4, 6, 8, 10 – 241, L. Svobodu 1, 2, 3,
4, 5, 6 – 303, Rimavská – 239, Rybárska 1, 3, 5, 7,
9 – 121,
Spolu: 904

Okrsok č. 18 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13
L. Svobodu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 – 605, Rybárska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 –
229, Spolu: 834

Okrsok č. 19 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13

J. Bodona 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – 439, L.
Novomeského 13, 15, 17, 19, 21 – 232, L. Svobodu
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – 270, Por. Ušiaka – 273,
Spolu: 1214

Okrsok č. 20 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13

Kľačany – 4, Milana Rastislava Štefánika – 25,
Pavla Jozefa Šafárika – 15, Sobôtka – 342, Žánovská – 20,
Spolu: 406

Okrsok č. 21 Základná škola
Mihály Tompu, Rimavská Sobota,
L. Novomeského, súp. č. 2070

Dr.V.Clementisa 2, 4, 6 – 150, L. Novomeského 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 – 442
L. Svobodu 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 – 356,
T. Vansovej – 284,
Spolu: 1232

Okrsok č. 22 Základná škola
Mihálya Tompu, Rimavská Sobota,
L. Novomeského, súp. č. 2070

Česká – 659, Dr.V.Clementisa 1, 3, 5, 7, 9, 11 – 231,
Kirejevská 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 – 338, S.
Kollára – 46,
Spolu: 1274

Okrsok č. 23 Základná škola
Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota,
P. Dobšinského, súp. č. 1744

Kurinec – 39, P. Dobšinského – 499, P. Hostinského 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 – 242,
Včelinec 34,
Spolu:814

Okrsok č. 24 Spoločenský dom - bývalá
MŠ, Rimavská Sobota, Kpt. Šmála 3

E. Putru – 28, J. Kráľa – 83, Kirejevská 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23 – 110, Kolínska – 19, Kpt. Šmála – 14, Krajná –
56, Letná – 66, Lipová – 45, Malá – 9, Novosadská
96, Odborárska – 20, Okružná – 182, Sedliacka –
183, Tehlová – 38, Tomašovská – 134,
Spolu: 1083

Okrsok č. 25 Základná škola s MŠ, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 11
Dúžavská cesta – 535
Spolu: 535

Okrsok č. 26 Kultúrny dom, Mojín, Mojín 2
Mojín – 110
Spolu: 110

Okrsok č. 27 Úradovňa VMČ, Dúžava,
Dúžava 49
Dúžava – 127
Spolu: 127

Spolu za voľby: 19660
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 24.2.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

7. a 8. marec MUDr. E. Sklenková,
ZŠ Clementisa, č. t. 0908 902 065

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00 • Lekáreň Media
do 18:00 • Lekáreň Kaufland do 20:00

7. marec sobota lekáreň v Kauflande
8. marec nedeľa lekáreň Jazmín

Štefan Mogyoródi, Štefan Habodász, Viktor Chlpoš, Pavel Borláš,
Otto Kusza, Peter Lecsö, Gabriel Szántó, Ľubomír Antal, Marek
Urbančok, Peter Stehlík, Michal Maňúr, Peter Rapčan z Rim.
Soboty, Jaroslav Kmeť, Miroslav Talán zo Sobôtky, Ján Deraj z Vyš.
Pokoradze, Róbert Varga, Ján Ušiak z Tornale, Janka Gergelyová,
Jana Bystrianska, Ivan Klapiš z Utekáča, Zoltán Váradi z Jesenského,
Zuzana Ručkayová, Simona Masárová, Robert Masár, Michal Mrnka
z Hnúšte, Elena Mészárosová z Oždian, Ing.Július Balga z Bottova,
Ondrej Bolacsek z Kráľa, Jaroslava Bálintová z Rim.Seči, Edita Csányiová z Gem.Panice, Ondrej Váradi zo Skerešova, Vladimír Kuchta
z Tisovca, Ján Kušpál z Ľuboriečky, Zoltán Šimon z Hor.Zahorian

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
02.03
03.03
04.03
05.03
		
06.03
07.03
		
08.03
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09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-13.00 18.30-20.00
09.00-11.30 12.00-14.30
15.00-16.00
09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-12.00 12.30-15.30
16.00-19.00
14.00-16.30 17.00-19.30

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.

Strassovú bižutériu,
jabloneckú bižutériu, darčeky ponúka
predajňa na hlavnej
pošte za bezkonkurenčné ceny.

M: 0908 931 360

232-10

2031-9

INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Mesto Rimavská Sobota podľa §
14 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej
republiky, o ľudovom hlasovaní
o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že: Voľba prezidenta Slovenskej
republiky sa vykoná v sobotu
21. marca 2009 od 7. 00 hodiny
do 22. 00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených
voličov, bude sa druhé kolo voľby
konať v sobotu 4. apríla 2009 od 7.
00 hodiny do 22. 00 hodiny.
Miestom konania voľby prezidenta
Slovenskej republiky sú volebné
miestnosti uvedené v zozname
volebných okrskov .
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

RÝCHLA PÔŽIČKA
na čokoľvek
vol. 0907 342 809
www.proficredit.sk
265-11

Daňový úrad Rimavská Sobota
v spolupráci s DR SR, pracovisko Banská Bystrica

organizuje

dňa 12.3.2009
v zasadačke Daňového úradu Rimavská Sobota,
Francisciho 9, Rimavská Sobota
o 10.00 hod.
INFORMAČNÝ DEŇ
k podávaniu daňových priznaní a
k výkladu noviel daňových zákonov
Tešíme sa na vás. Vstup voľný
Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA Mestskej bytovej správy, s.r.o.,

Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota ponúka ubytovacie služby turistickej
ubytovne pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny, apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo. Bližšie informácie na t. č. 047/5624187

Mestská bytová správa, s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182 - predsednícky
stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.
org. 89,62 € (2 700,- Sk)
Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk) Nezisk.org. 14,94 €
(450,-Sk)		
Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/ Podnik. subj. 23,24 € (700,- Sk) Nezisk.
org. 16,60 € (500,- Sk)
Zasadačka č. 80 – II. posch. - počet miest na sedenie 72 - predsednícky
stôl 4 miesta Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,Sk) Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk) Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory,
V Rim. Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Rakúske, grécke,
talianske špeciality
Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov
/-ky Tel: 0918 392 513
PRENÁJOM:
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Kancelárske a obchodné
priestory - SNP 18
- Predajňa Colins so
zariadením
- Nové espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513
2009-52

KINO
ORBIS
4. a 5. marec

VICKY CRISTINA
BARCELONA

Romantická komédia USA /
Španielsko. MN, vstupné 2 €, (
60 Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 18:00 hod.
4 a 5. marec

PAVUČINA LŽÍ
Dôvera je síce nebezpečná, ale
zároveň jediná vec , ktorá mu
pomôže prežiť. Akčný thriller
USA. MN, vstupné 2 € (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.
6. – 8. marec

CESTA NA MESIAC 3D
Je to veľký let pre človeka, ešte
väčší pre muchy. 3D animovaná rozprávka USA / Belgicko.
MP, vstupné 2,20 € (66,30 Sk),
dabing. Začiatky predstavení o
16:00 a o 18:00 hod.
6. – 8. marec

SEX DRIVE
Tá cesta bude stáť zato! Komédia
USA. MN, vstupné 2,20 € (66,30
Sk), titulky. Začiatok predstavení
len o 20:00 hod.

Program GMOS:
TVORIVÉ DIELNE, FOLKLÓR
4. marec
Tvorivé dielne remesiel
Tvorivé remeselné dielne v rámci
projektu OZ RODON z Klenovca
podporeného z fondu Hodina
deťom – MKS Klenovec
– od 10.00 hod.

14 Spomienka
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Zákerná vražda Júliusa Nôtu
V piatok 20. februára v podvečerných hodinách brutálne a zbabelo zavraždili
asistenta trénera a bývalého brankára Rimavskej Soboty Júliusa Nôtu v jeho rodnej obci
v Rimavských Janovciach.
najbližších. Ale zároveň môžem za fanúšikov Rimavskej Soboty, ako aj maďarského Diósgyőru
sľúbiť pomoc ako aj ochranu pozostalých. Niečo
sme si sľúbili pri rakve zosnulého. Kto sa priblíži k domu zosnulého Julka so zlými úmyslami –
ublížiť jeho rodinke – bude mať veľké problémy.
Môžete si byť istí, že pozostalí nezostali sami.
Veľmi ťažko sa hľadali slová, ktoré by zmiernili
ich bolesť. Bolo počuť aj na hlasoch tých, ktorí
mali smútočný príhovor na rozlúčku. Primátor
mesta Dr. Štefan Cifruš povedal, že „nebude
pokoj v obci, meste ani u mňa, kým nebude vrah
odhalený a tvrdým trestom potrestaný.“ K týmto jeho slovám sa pripájam aj ja, ako aj hráčsky
kolektív MFK a jeho priaznivci. V tejto chvíli si
človek opäť kladie otázku PREČO? Akú hodnotu
má ľudský život? Podľa toho zbabelca a brutálneho vraha asi žiadnu... Neexistuje trest, ktorý
by bol adekvátny tomuto zverskému činu. Nikto
už nevráti dobrého manžela, starostlivého otca,
syna, priateľa a kamaráta.
Táto zákerná vražda sa odohrala iba pár metrov
od domu nebohého, ktorý sa bol prejsť so psom.
Bohužiaľ, domov, k svojim najbližším, už nedošiel. Okolo tragickej smrti je veľa otázok, ale ani
jedna odpoveď. Prečo?, pýtajú sa najbližší, ale aj
všetci tí, ktorí Julka poznali a mali radi. Kto dal
právo vrahovi zbabelo a zákerne ukončiť život
mladého muža, výborného otca, manžela, syna
a čestného a poctivého športovca, ktorý šíril slávu Rimavskej Soboty nielen na Slovensku, ale aj
v susednom Maďarsku, kde pôsobil v kluboch Diósgyőr, Vasas-Kispest-Dunafer-Zalaegerszeg?

Rodinu miloval nadovšetko

Julo Nôta bol pri najväčšom úspechu rimavskosobotského futbalu a v drese materského klubu
si prežil premiéru najvyššej futbalovej súťaže na
Slovensku. Po tom, ako skončil s aktívnou činnosťou, zostal pracovať v štruktúrach rimavskosobotského futbalu ako tréner brankárov aj ako
vedúci mužstva. Popri týchto funkciách pôsobil
aj ako tréner brankárov v mládežníckych výberoch Slovenska do 16 a 17 rokov. Zosnulý mal rád
futbal, ale nadovšetko miloval svoju rodinku, na
ktorú bol hrdý a vždy sa tešil, keď mohol byť so
svojimi najbližšími. Videl sa vo svojich dvoch
synoch, v Julkovi a v Jakubkovi. Aj pri našom
rozhovore bolo vidieť, aký je hrdý na svojho
staršieho syna Julka, ktorý sa rozhodol pokračovať v otcových šľapajách a stal sa z neho futbalový brankár. Opäť otázka: Prečo? Prečo vrah
a zviera v ľudskej koži (ináč sa ten čo, to spravil,
nazvať nedá) zničil život nielen Julka, ale aj jeho
najbližších, ktorí už budú až do konca života

poznačení tragédiou, ktorá ich postihla? Nebohý už neuvidí, ako mu zo synčeka vyrastá dobrý
brankár, ale hlavne človek – aspoň taký, akým
bol jeho otec.

Budeš nám chýbať, Julko

Julko bude chýbať nielen svojim najbližším, ale
aj celému mužstvu MFK Rim. Sobota, kde rozdával dobrú náladu, ale bol aj ochotný pomôcť, keď
bolo treba. Chýbať bude aj fanúšikom Rim. Soboty, ale aj iným futbalovým priaznivcom, hlavne zo susedného Maďarska. Fanúšikovia Rim.
Soboty boli v nedeľu 22. februára zapáliť sviečky
na mieste činu, kde Julko poslednýkrát vydýchol. V pondelok sa priaznivci MFK spolu s hráčmi stretli na futbalovom štadióne, kde vytvorili
zo sviečok na B tribúne meno JULO. To na jeho
počesť svietilo dlho do noci. Na tvárach hráčov,
ako aj fanúšikov bolo vidieť stekať slzy. Plakali
aj najtvrdší chlapi. Za veľmi dobrým človekom –
kamarátom – futbalovým nadšencom. V histórii
rimavskosobotského futbalu je to najväčšia tragédia. Touto cesto chcem vyzvať kompetentných,
aby sa zmenil názov štadiónu na Štadión Júliusa
Nôtu.

Pozostalí neostali sami

Dostával som od novinárov a televíznych spravodajcov veľa otázok o tom, aký bol Julko človek.
Nevládal som odpovedať. Poznamenal som iba,
nech sa pozrú okolo seba, koľko ľudí ho prišlo
odprevadiť na poslednej ceste. Na pohrebe sa zúčastnilo asi dvetisíc smútiacich ľudí. Všetci chceli aspoň zmierniť bolesť a utrpenie Julkových

Nezabudneme

Touto cestou chcem vo svojom mene, ako aj
v mene fanúšikov MFK a Diósgyőru vyjadriť
úprimnú sústrasť najbližšej rodinke zosnulého.
Chcem sa tiež poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky a odprevadili nášho
Julka na jeho poslednej ceste. Hoci ľuďmi lomcovali emócie a zlosť, všetci zúčastnení prispeli
k dôstojnej rozlúčke. K takej, ako si ju Julko
zaslúžil za svoj spôsob života. Bohužiaľ, jeho
pozemská púť skončila veľmi skoro – vo veku
37 rokov. Ruka beštie, ktorá vraždila, ukončila
plodný život mladého človeka, ktorý sa videl
hlavne vo svojich deťoch a manželke, ktorí mu
boli všetkým a ktorých nadovšetko miloval. Už
im nevie povedať ako veľmi ich ľúbi, ale z nebíčka bude na svojich najbližších dávať pozor. Lúčime sa s tebou, Julko, ďakujeme za všetko, čo si
spravil, ako si preslávil naše mesto. Nikdy nezabudneme.
Zdeno Marek

Derby sa neodohrá
Zápas 19. kola I. ligy medzi mužstvami MFK
Rim. Sobota – Lučenec sa kvôli nepriaznivému
počasiu neodohrá. Únia profesionálnych klubov
o tom rozhodla na základe stavu ihrísk. Odložené sú zápasy Corgoň ligy, ako aj I. ligy. Náhradný
termín je 25. marca. Súťaž by mala pokračovať
20. kolom. MFK Rim. Sobota sa predstaví v Ružomberku v nedeľu 8. marca o 10.30.
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Gejza Tóth
oslávil
šesťdesiatku

Sobotský štadión sa
rozsvietil na počesť Nôtu
Aj napriek chladnému, pochmúrnemu počasiu
si prišla približne tridsiatka ľudí na rimavskosobotský štadión minulý pondelok podvečer uctiť
pamiatku nebohého Júliusa Nôtu. Ten sa stal
20. februára v Rimavských Janovciach obeťou
zákernej vraždy.
Zapáliť sviečku pre kamaráta prišli futbalisti,
fanúšikovia, kolegovia, ale aj tí, ktorými táto tra-
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gická udalosť otriasla. Veď ako vraveli všetci, bol
to nekonfliktný, milý, priateľský človek, ktorý si
takýto koniec nezaslúžil. Aj keď sviečky rozostavané v tvare mena JULO na B tribúne už vyhasli,
spomienka na Július Nôta v srdciach blízkych
a ľudí, ktorí ho spoznali, nevyhasme nikdy.
amb

Predseda Oblastného futbalového zväzu
(OFZ) oslávil prednedávnom okrúhle
výročie – 60 rokov. Usmievavý ujo Gejza
je fanúšikom futbalu už vyše 40 rokov.
Venoval sa mu spočiatku ako hráč, neskôr
účinkoval v role rozhodcu. Na čele športovej komisie stojí už vyše 20 rokov. Želáme
mu veľa zdravia a šťastný dlhý život, ako aj
veľa pracovných úspechov.
Vedenie OFZ

Cifruš apeluje na Kaliňáka:
situáciu treba brať vážne
Primátor Rimavskej Soboty Š. Cifruš
sa vo veci vraždy J. Nôtu obrátil na
najvyššie miesta: adresoval ministrovi
vnútra list, v ktorom ho žiada, aby sa
príslušné orgány prípadu venovali
s plnou vážnosťou.
Cifruš považuje za neprípustné, aby bol na ulici
beztrestne zabitý človek. Preto minulý týždeň v

pondelok odoslal ministrovi vnútra R. Kaliňákovi list, v ktorom ho požiadal o promptné riešenie
problému s nasadením všetkých síl. Kvôli upokojeniu situácie považuje za dôležité, aby polícia
čím skôr vypátrala a zaistila vraha.
Primátor sa so zosnulým športovcom poznal
dlhé roky. Ako sám hovorí, boli si blízki a z manželkinej strany dokonca príbuzní.
mak

Medzi ocenenými
aj F. Vas
V siedmom čísle Gemerských zvestí sme
informovali o udelení cien najlepším športovcom okresu Rimavská Sobota v Tisovci.
Z technických a organizačných príčin sa
na publikovanom zozname neobjavilo
meno niekdajšieho futbalového trénera
Františka Vasa, ktorý však medzi ocenenými figuroval. Preto p. Vasovi dodatočne
gratulujeme.
red

Veľká cena Humenného v plávaní
V poradí druhé plavecké podujatie v roku 2009
sa konalo v meste Humenné. Zúčastnilo sa ho
šesť rimavskosobotských plavcov, nakoľko sa
chrípkové ochorenie prejavilo aj v plaveckých
radoch. Najúspešnejším plavcom bol Benjamín
Babús, ktorý vo všetkých štartovaných disciplínach (100 Z, 100 M, 400 VS, 100 VS, 50 M, 200
PP) obsadil prvé miesto. Jeho tohtoročná štatistika je mimoriadne úspešná, keďže z dvanástich

štartov neprehral ani jeden. Darilo sa aj Samovi
Šebokovi, ktorý v prsiarskych disciplínach získal dve prvé miesta, v znakovej päťdesiatke tretie miesto. Juraj Husár obsadil tri druhé miesta
(200 PP, 100 VS, 400 VS) a jedno tretie miesto
(50 VS). Stupienok víťazov mu tesne unikol
v disciplínach 100 metrov a 50 metrov prsia. Jedno druhé a jedno tretie miesto získal Szomolai
Bálint (100 P, 50 VS), Mihály Máté si vybojoval

jednu striebornú a tri bronzové priečky. Jedinou
zástupkyňou plaveckého klubu bola Lucka Staššáková, ktorá sa najlepšie umiestnila na šiestom
mieste v disciplíne 100 metrov prsia.
Najbližšie čaká plavcov rimavskosobotského
klubu druhé kolo Banskobystrického plaveckého pohára, ktoré sa bude konať v Banskej Štiavnici.
Ján Valach
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Stolný tenis

Maximálny výkon G. Polgáriho
a P. Horvátha v dvojhrách

nasledovali len víťazstvá našich chlapcov v počte 11. V poslednom zápase prehral Robo Huszti
s Petrom Robom 1:3. Spoľahlivý výkon podal Peter Horváth, ktorý vo dvojhre prehral len jediný
set v prvom zápase s Robom. Peter Horváth je
vo výbornej forme a dúfame, že jeho forma vydrží do júna do majstrovstiev Európy veteránov ,
ktoré budú v chorvátskom Poreči v dňoch 15-20.
júna 2009, na ktoré sa poprvýkrát prihlásil aj
Peter.

Mladosť Relax Rim.Sobota A
- Družba Bardejov 10:4

Polgári 3,5, Horváth 3,0, Voliar 2,5, Huszti 1

Mladosť Relax Rim.Sobota A
- Štart VD Prešov 12:2

Horváth 3,5, Polgári 3, Voliar 3, Huszti 2,5

Chlapci nastúpili proti hráčom z východného
Slovenska odhodlaním nič nenechať na náhodu.
Vo štvorhre sa ešte hosťom podarilo poraziť našu
štvorhru Voliar- Polgári na 3:1. Po štvorhrách už

Turnaj prípravky 1998

g.Morong, ŠK Tempus Rimavská Sobota – MFK
Košice 3:1 g.Petráš,Morong,Filipiak

Najstaršia prípravka odohrala svoj turnaj na

Konečné poradie: 1.ŠK Badín,2. ŠK Tempus
Rimavská Sobota ,3.FK Šaca,4.MFK Rožňava,5.
Dukla BB,6.MFK Košice

domácej pôde 21.2.2009. Turnaja sa zúčastnilo
6 mužstiev ,kde každý hral s každým. V kvalitne
obsadenom turnaji si víťazstvo odniesli hráči Badína. Poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi p.
Lehockému.

Výsledky:

ŠK Tempus Rimavská Sobota – ŠK Badín 2:4 g.
Morong 2, ŠK Tempus Rimavská Sobota – MFK
Rožňava 1:3 g.Filipiak, ŠK Tempus Rimavská
Sobota – FK Šaca 1:0 g.Filipiak, ŠK Tempus
Rimavská Sobota – Dukla Banská Bystrica 1:0

Zostava: Slaniniak,Petráš,Pál,Lehocký,Kočiš,Morong,Filipiak,Jablonský,Balciar,Matyas;
tréner Štefan Balog.

Turnaj dorastu

Chlapci aj v poobedňajších hodinách pokračovali v doobedňajších výkonoch, keď po štvorhrách
bolo 1:1 a potom víťazný valec pokračoval v počte
siedmich vyhratých zápasov v šnúre. Potom nasledovali dve prehry. Huszti prehral s Feketem
0:3 a Voliar nečakane s Mryglotom 2:3 . Desiaty
víťazný bod dosiahol výborne hrajúci Gabriel
Polgári, ktorý dokázal, že je výborným hráčom
a právom útočí na titul najlepšieho hráča v mužstve. Pre zranenie kľbu Robert Huszti nenastúpil
na posledný zápas. Nahradil ho Eugen Zagyi. Nerozohratý prehral s Petnuchom 2:3.
Eugen Zagyi

stvom, kde boli vyrovnané celky.

Výsledky:

ŠK Tempus Rimavská Sobota – Humenné 1:2,
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Humenné B 2:1,
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Trebišov 1:2,
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Medzilaborce
2:1,
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Svidník 1:2
Najlepším hráčom turnaja sa stal Juraj Vrábeľ.
Konečné poradie: 1.Humenné A,2.Trebišov,3.
Svidník,4.ŠK Tempus

Dorastenci na svoj turnaj cestovali do ďalekého
Humenného 21.2.2009, kde štartovalo 6 družstiev. Tréner Pál vyslovil spokojnosť s muž-

Zostava: Albert,Danihel,Vrábeľ,Znam,Horváth,
Slovák,Miklo,Námešný,Chovan; tréner Pál.
Ondro Václavik

Začiatkom týždňa dosiahnu Karpatskú dolinu vzdušné prúdy vysokým
obsahom vlhkosti. Ku koncu týždňa sa ochladí, preto môžeme počítať s premenlivým počasím. Popri obmedzenej slnečnosti bude často
zamračené a možno očakávať zrážky. Početné dažde sú pravdepodobné
predovšetkým v druhej polovici týždňa. Teploty počas dňa stúpnu na
5 – 9 stupňov, v noci by nemali klesnúť hlboko pod nulu.
András Reisz (autor je meteorológ)

