Autobus pre
mladých
Mládežnícky parlament
mesta Rimavská Sobota zrealizoval v rámci Dní mesta
projekt Infomobil, ktorý bol
určený predovšetkým deťom
a mládeži.
čítajte na str. 2
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Oslavy Sviatku
práce
Tradičné prvomájové oslavy
Sviatku práce prebehli
v meste na Hlavnom námestí
pod záštitou koaličných parlamentných strán a KSS.
čítajte na str. 3

Deň mesta
– fotoreportáž
Redakčný fotoobjektív zachytil niekoľko výnimočných
okamihov mestských osláv.
čítajte na str. 4

Šport

Rally v Ožďanoch
Automobilové preteky Oždianske serpentíny prilákali
i toho roku početných záujemcov motošportu.
GZ Šport, str. 2

Odovzdali Cenu mesta
Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci v tajnom hlasovaní
o kandidátoch na udelenie Ceny mesta 2009.
Zuzane Lukáčovej, Viere Topinkovej a Júliusovi
Bredárovi bola cena udelená 5. mája v rámci
osláv Dňa mesta.
Podujatie bolo zároveň pripravené ako mimoriadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. V divadelnej
sále Mestského kultúrneho strediska sa tak zišli aj
mestskí poslanci a pracovníci Mestského úradu.
Odovzdávaniu cien predchádzalo vystúpenie
spevokolu Bona Fide pri MsKS v Rim. Sobote. Medzi
inými číslami zaznela aj „európska hymna“ – Óda na
radosť. Nasledoval príhovor primátora Š. Cifruša a M.
Jutkovej, ktorá citovala z eseje Mesto, v ktorom žijem,
ktorá v zvíťazila rovnomennej súťaži organizovanej

Gemerskými zvesťami a mestom Rim. Sobota. Cenu
mesta si z rúk primátora osobne prevzali Z. Lukáčová
a V. Topinková (J. Bredár sa nemohol dostaviť zo zdravotných dôvodov). Po ukončení prvej časti odovzdávania cien nasledovalo vystúpenie hudobného tria
Časostruny z Banskej Bystrice.
Zuzana Lukáčová je aktívnou členkou výboru
mestskej časti Západ a bývalou poslankyňou Mestského zastupiteľstva. Viera Topinková bola na cenu
nominovaná ako herečka Slovenského národného
divadla (o jej biografii sme v Gemerských zvestiach
informovali dávnejšie) a Július Bredár získal ocenenie za celoživotné dielo a šírenie dobrého mena mesta
doma i v zahraničí. J. Bredár, rodák z Rimavskej Soboty, pôsobí na Karlovej univerzite ako vedec a literárny
historik.
mak
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Príhovor
Vážení čitatelia,

Autobus pre mladých
Mládežnícky parlament mesta Rimavská
Sobota zrealizoval v rámci Dní mesta projekt
Infomobil, ktorý bol určený predovšetkým
deťom a mládeži.
Na Hlavnom námestí parkoval počas celého
dňa špeciálne upravený informačný autobus.
Jeho vnútro bolo prispôsobené na tlmočeniu
informačného servisu mládeži. Išlo napr. o možnosti štúdia a pracovného uplatnenia v zahra-

ničí, o aktívne využitie voľného času, o ochranu
ľudských práv, o drogové závislosti a pod.
V autobuse bola tiež konzultačná miestnosť pre osobné psychologické poradenstvo
a pripojenie na internet. Projekt Infomobil
prinieslo do mesta Združenie informačných a
poradenských centier mladých v SR s podporou
Ministerstva školstva SR.
mak

v uplynulých týždňoch prešli Gemerské zvesti
ďalšími zmenami. Cieľom týchto zmien bolo
opäť trochu viac priblížiť konečnú podobu novín
vašim predstavám. Pribudli súťaže, horoskop
a aktuálny športový servis. Od tohto čísla sa
zároveň v rubrike Kultúra budete stretávať
s medailónikmi slovenských dejateľov, ktorých
výročia si budeme odteraz pripomínať.
Ďalšou novinkou je, že od pondelka prestávame
vychádzať s prílohou Telka. Podľa dotazníkového prieskumu totiž TV program nie je hlavným
dôvodom, pre ktorý čítate Gemerské zvesti.
Do budúcnosti plánujeme udržať terajší
trend novín a ďalej ho rozvíjať. To znamená predovšetkým ďalšie súťaže o zaujímavé ceny (pre
rôzne vekové kategórie), podrobný informačný
servis mesta a jeho pridružených organizácií,
rozmanité správy z oblasti komunálnej politiky,
zdravotníctva, kultúry i športu.
Vážení čitatelia, verím, že nám ostanete naďalej verní a teším sa na vaše podnety a námety,
ktoré nás opäť posunú dopredu.
Marián Kluvanec,
šéfredaktor

Partnerské mestá
na radnici

Výstava: Objektívom M. Slabeja

V rámci konania tohtoročného Dňa mesta
privítal primátor Š. Cifruš na radnici
zástupcov partnerských miest z maďarského Ózdu a Tiszaújvárosu, z rumunského Salontu, českého Kolína a poľských
Swietochlowíc.
Pre Cifruša znamená Deň mesta uvoľnenie, pohodu, stretnutie sa s priateľmi v tomto unáhlenom svete v trošku pokojnejšej atmosfére.
„Cieľom akcie je sprístupniť určité naše
atrakcie a výstavy, stretnúť sa s predstaviteľmi partnerských miest, našimi priateľmi
a trošku si nimi podebatovať a hľadať určité
spoločné riešenia v týchto ťažkých časoch,“
vyjadril sa primátor Rimavskej Soboty.
amb

Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov sa
v rámci Dní mesta konala 5. mája na radnici
výstava M. Slabeja nazvaná Mojím objektívom.
M. Slabej fotografuje s menšími prestávkami
už vyše tridsať rokov. K fotografovaniu sa dostal
cez kreslenie, ktoré mu nešlo tak, ako si to predstavoval. „Mám rád krajinu, pretože krajina má
počká. Viem, kedy do nej prísť, a kedy odísť. Ona
sa mi za to odvďačí tým, ako vyzerá. To je aj
moje krédo,“ uviedol M. Slabej.
Doteraz prezentoval autor svoje fotografie
na desiatich výstavách. Trikrát vystavoval v Rim.

Sobote. Výstavu mal aj v Revúcej, na Sliači,
doma v Tisovci i v Čechách.
Na výstave mohli návštevníci obdivovať
približne 70 autorových fotografií prevažne
z okolia Tisovca.
Podujatie zorganizovali BBSK- Gemerskomalohontské osvetové stredisko a mesto. Konalo sa ako sprievodná akcia Dňa mesta Rimavská
Sobota 2009. Výstava v priestoroch radnice
potrvá do 31. mája.
amb
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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

• Primátor Š. Cifruš s viceprimátorom
P. Piliarikom a niektorými pracovníkmi
Mestského úradu sa 30. apríla stretli
s členmi Mládežníckeho parlamentu
mesta. Aktívna mládež má záujem
hlavne o spolupodieľanie sa na rozhodnutiach mesta, ktoré sa týkajú žiakov
a študentov v Rim. Sobote.

Oslavy Sviatku práce
Tradičné prvomájové oslavy Sviatku
práce prebehli v meste na Hlavnom
námestí pod záštitou koaličných
parlamentných strán a KSS.
Za účasti približne stovky občanov prevažne
starších vekových kategórií otvorila doobedňajšie piatkové oslavy 1. mája dychová kapela Sobotienka hymnou Slovenskej republiky. Svojimi
príhovormi sa k prítomným obrátili zástupcovia
koaličných politických strán i predseda krajského výboru KSS. Pripomenuli pôvod prvomájo-

vých osláv siahajúci k demonštrácii robotníkov
za lepšie pracovné podmienky v Chicagu v prvej
polovici minulého storočia, ako aj význam práce
v súčasnej dobe.
V rámci kultúrneho programu vystúpil
folklórny súbor, rómska kapela i zbor mažoretiek pri CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Na obed
sa podával guláš, pri ktorom si návštevníci osláv
mohli prečítať rozdávané Prvomájové noviny.
Na podujatie sa prišli pozrieť i niektorí z poslancov Mestského zastupiteľstva.
mak

• V piatok sa v meste konala slávnostná
spomienka na holokaust na južnom
Slovensku. Program tvoril dopoludňajší
seminár na spomienkovú tému, poobedňajšia pietna spomienka pri Pamätníku
holokaustu na Cukrovarskej ulici a koncertný blok Pressburger Klezmer Band
v divadelnej sále Domu kultúry.
• Za obchvatom R2 v smere do Rimavskej Soboty havarovalo minulý utorok
nákladné vozidlo rozvážajúce mlieko,
ktorého vodič sa dostal do protismeru,
kde nezvládol riadenie a prevrátil sa do
priekopy pri okraji cesty. Posádka utrpela len ľahké zranenia, alkohol u šoféra
zistený nebol.

Zdravie

Krok so sklerózou
Klub sclerosis multiplex (SM) pri SZSM
v Rimavskej Sobote pozýva verejnosť
na VIII. ročník podujatia Krok so SM,
ktorého otvorenie sa uskutoční 15. mája
na Hlavnom námestí.
Dobrovoľníci budú ponúkať slnečnice ako symbol nádeje, pričom sa organizuje zbierka, ktorá
je dobrovoľná a s ľubovoľným obnosom. Zbierka
bude trvať počas celého mája.
Dopad chronických ochorení, akými je aj
skleróza multiplex, nepociťujú len osoby, u ktorých je takéto ochorenie diagnostikované, ale aj
členovia ich rodín a blízki priatelia. Považujeme
za dobré, aby sme pokročili ďalej a snažili sa
v rámci možností zabezpečiť čo najviac uľahčení
pre život handicapovaných nie vlastným pričinením, ale ich chorobou. Sprístupniť im viac
šancí na absolvovanie rehabilitačných a rekondičných pobytov, ktoré sú pre ich zdravie
nevyhnutné.
V odborných príspevkoch lekárov sa dočítame, že skleróza je ochorenie nervového systému.
Ešte v 19. storočí si Leyden všimol, že ochorenie

najčastejšie začína medzi 20. a 40. rokom života,
a to častejšie u žien ako u mužov. Za možné
príčiny prepuknutia choroby považoval Leyden
prechladnutie a úrazy. Veľký význam pripisoval psychike, ktorá výrazne vplýva na priebeh
ochorenia.

Aj keď dnes, po sto rokoch, lekári vedia
o chorobe viac, za jej najvýstižnejšiu charakteristiku považujú nepredvídateľnosť. Je to ochorenie opradené rôznymi mýtmi a legendami. Ide
o záludné ochorenie bez akejkoľvek logiky.
J. Švajková, Tajomníčka SM
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Deň mesta 2009 okom objektívu
Utorok 5. máj patril tradičným oslavám – Dňu mesta Rimavská Sobota. Z jarmoku
i sprievodných podujatí sme pre vás pripravili nasledovnú fotoreportáž.

Lukostrelci zo spolku Bašta sa venovali aj deťom
(Hlavné námestie).

Jarmok na Malohontskej ulici.

Zaujali aj historické kostýmy.

Žiaci základných škôl maľujú svoje mesto (Hlavné námestie).

Okresná súťaž družstiev prvej pomoci Slovenského
červeného kríža (Nám. Š.M. Daxnera).
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Terénna sociálna
práca v obci Abovce
Od 1. októbra minulého roku sa v obci Abovce začal realizovať projekt „ Zlepšenie
sociálneho začlenenia realizovaním terénnej sociálnej práce v obci Abovce.
Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom
obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej
situácií a nie sú schopní sami, ani s pomocou
rodiny a blízkych ľudí riešiť svoj problém. Sú
to obyvatelia a rodiny s príjmom pod hranicou
chudoby, dlhodobo nezamestnaní, občania so
zdravotným postihnutím, rizikové skupiny deti
a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej
školskej dochádzky, ženy na materskej dovolen-

ke so sociálne odkázaných skupín obyvateľstva,
seniori a obyvatelia miestnej rómskej komunity. Dvojročné realizované aktivity projektu
vykonáva terénna sociálna pracovníčka a jej
asistentka. Náplňou terénnej sociálnej práce
je poskytovať základné poradenstvo v nepriaznivej sociálnej situácii a individuálnu sociálnu
pomoc jednotlivcom, ktorá sa vykonáva v prirodzenom rodinnom prostredí. Terénny sociálny
pracovník navrhuje klientovi spôsoby riešenia

Terénna sociálna práca
v obci Zacharovce
Obec Zacharovce na základe výzvy Fondu
sociálneho rozvoja, Operačný program
zamestnanosť a sociálna inklúzia za
programové obdobie 2007 – 2013 sa
zúčastnila súťaže o nenávratný finančný
príspevok k realizácii terénnej sociálnej
práce v obci Zacharovce.
Obec bola podporená a od 10. februára 2009
zabezpečuje podporu sociálnej inklúzie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením ako aj sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Projekt je časovo nastavený do
februára 2011 a je spolufinancovaný Európ-

Historický nález
V Čerenčanoch narazili robotníci pri výstavbe na pozostatky osídlenia, ktorého pôvod je
datovaný do mladšej doby bronzovej. Podľa
doterajších indícií ide pravdepodobne o sídlisko
tzv. Pilinskej kultúry. Odkazujú na ňu úlomky
keramiky z miesta náleziska. Počas tohto mesiaca bude preto v obci prebiehať archeologický výskum. Jeho výsledkom by mali byť detailnejšie
informácie o objavených nálezoch. Stavbárske
práce na pozemkoch sú dovtedy pozastavené.
red

Horelo!
V Poproči sa minulý týždeň rozhostil silný požiar. Na záchrane viacerých chytených objektov
pracovalo vyše 20 hasičov z Hnúšte, Rimavskej
Soboty, Revúcej i Poltára. Ako prvá horela
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jeho sociálnej situácie a pomáha mu pri riešení
jeho problémov. V prípade potreby sprevádza
klienta a napomáha mu uplatniť jeho občianske
práva v inštitúciách. Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientom a inštitúciami v obci i v rámci územných obvodov – obecný
úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, školy
a školské zariadenia, zdravotné zariadenia
a ďalšie štátne a verejné inštitúcie. Osobitnú
pozornosť bude venovať riadnej starostlivosti
rodičov o deti a mládež a ich vývin, o ich riadnu
dochádzku do školy, zmysluplné využívanie
voľného času, stravovacie a hygienické návyky
detí i dospelých a prevencií a riešeniu sociálno – patologických javov v rodine. Obec získala
nenávratný finančný príspevok vo výške 31 635,
13 euro (1003 200 Sk) z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez Fond sociálneho
rozvoja – Operačný program: Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.
Irena Hanobiková, starostka obce

Krátko
z domova

skou úniou a Fondom sociálneho rozvoja.
Prostredníctvom podporeného projektu
dokáže obec vo väčšom rozsahu naštartovať
diagnostiku jednotlivca a rodiny odkázanej na
pomoc v sociálnej oblasti, pomoc pre osoby so
zdravotným postihnutím, nevládnych starších
ľudí, ako aj poskytnúť informácie (sociálne
poradenstvo) v krízových situáciách, potrebné sociálne služby, individuálne a skupinové
konzultácie a distribúciu klienta príslušným
inštitúciám so zreteľom na prevenciu násilia
a dekriminalizáciu skupín v komunite. Uvedenými činnosťami sa snažiť zmierňovať proces
vyčlenenia zo spoločnosti.
Mgr. Lucia Stork

Minulú stredu skončil na poste ministra
životného prostredia Ján Chrbet. Dôvodom
je Chrbetov postup pri predaji prebytočných
emisných kvót oxidu uhličitého.
Minulý utorok zverejnili zoznamy vyše 2700
Židov, ktorých v čase druhej svetovej vojny
väznili v koncentračnom tábore Sereď.
Poslankyňa Európskeho parlamentu Irena
Belohorská zrazila 28. marca v Považskej
Bystricu opitú ženu. Tá leží v považskej nemocnici v bezvedomí.
V rómskej osade Dobrá Vôľa v obci Žehra sa
hromadne pobili dva znepriatelené tábory
občanov. Krvavý konflikt vznikol medzi zástancami novozvoleného starostu Ivana Mižigára
a príbuznými jeho bratranca a zároveň predchodcu vo funkcii Mariána Mižigára.
Vo štvrtok otvorili v Štrbskom Plese luxusný
päťhviezdičkový hotel Kempinski.

miestna dreváreň, vietor však plamene rozšíril
na okolité budovy. Do hasenia sa zapájali aj obyvatelia obce, ktorí hasili okolitý trávnatý porast.
Dodávanie vody sa riešilo dovozom z niekoľko
kilometrov vzdialenej obce. Poproč totiž vlastný
zdroj vody nemá.
mak

Krátko
zo sveta

Zlodej auta
Detvianski policajti obvinili tridsiatnika z Kokavy nad Rimavicou z neoprávneného používania
cudzieho motorového vozidla. Muž neoprávnene jazdil od marca do polovice apríla na požičanej Škode Fabii, ktorú nevrátil v stanovenej
lehote. Nereagoval ani na výzvy, a tak spôsobil
majiteľke vozidla škodu vo výške 4,650 eura. Za
to mu hrozí väzenie na 6 mesiacov až 3 roky.
red

Šrotovné zavedú aj Spojené štáty americké.
Antivirotiká na novú chrípku sa začnú vyrábať
už čoskoro.
Minulý pondelok zablokovali dozorcovia
v rámci celonárodných protestov francúzske
väznice.
Gruzínsko zmarilo minulý pondelok pokus
o prevrat.
Obamovi najviac veria černosi, ženy a chudobní.
Českí Rómovia odchádzajú do Kanady, tá
zvažuje opätovné zavedenie víz.
amb
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ZŠ M. Tompu na americký spôsob
Siedmaci a deviataci zo ZŠ Mihálya Tompu v Rim. Sobote pripravili 30. apríla Deň americkej kultúry. Na podujatie sa prišli pozrieť ich
spolužiaci, študenti Gymnázia M. Tompu a Hotelovej akadémie, členovia Oddelenia školstva Mestského úradu v Rim. Sobote, ako aj
zástupca americkej ambasády na Slovensku.
Program podujatia pozostával s prezentácií,
diskusií i ochutnávok typických amerických
koláčov. Na otázky zvedavcov ohľadom amerického spôsobu života odpovedal Alexander
Fazekas, rodák z Rimavskej Soboty, ktorý už
roky žije v USA.
Potom žiačky školy oboznámili hostí so svojim pohľadom na americkú kultúru prostredníctvom vizuálnej prezentácie s využitím počítača.
Ich vystúpenie sledoval aj John Dimeling
z americkej ambasády, ktorý následne rozprával
o sebe, Amerike i politike USA.
Podujatie uzavrela školská kapela s klasickým
americkým evergreenom California Dreaming.
red, foto moly

Súťaž v literárnej tvorbe
Základná škola s materskou školou
Sama Vozára v Hrachove v spolupráci
s Domom Matice slovenskej v Rimavskej
Sobote pripravili 10. ročník súťaže
vlastnej tvorby poézie a prózy
„O Vozárovo zlaté pero“.
Súťažiace deti všetkých vekových kategórií
sa zhromaždili v Pamätnej izbe Sama Vozára,
ktorá sa nachádza v budove školy, a nedočkavo
čakali na začiatok súťaže. Mali pripravené básne
a príbehy, ktoré sami vymysleli a dali na papier.
Počúvať ich bolo úžasné. Prvé miesto v poézii
získal Jakub Jackuliak s básňou Myšlienky
a prvé miesto v próze získala Dominika Škorňová s poviedkou Rodina.
Ďakujem všetkým súťažiacim deťom za to, že
chcú písať, za to, že sú zdravo súťaživé, za to, že
sa samy snažia objavovať krásu našej rodnej reči
a za to, že sa nehanbia predniesť svoje umelecké
dielka verejnosti. Prostredníctvom tejto súťaže
si deti zároveň rozširujú svoju slovnú zásobu
a získavajú hlbší vzťah k svojej rodnej reči.
Ingrid Šulková

Dni
porozumenia
2009

Myšlienky
Sú v nás a prenasledujú nás.
Žijeme s nimi tak,
Ako ony s nami.
Z krátkej,
Spravia chvíľu dlhú,
A často nás otravujú.
Niekedy sú pekné,
No inokedy nie.
Niečo však každý vie,
Spomienky,
Sú tiež myšlienky.
Spomienkam sa vraciame,
A vraciame sa na začiatok,
Vo všetkom o čom vieme.
Nadväzujú na seba, zas inokedy nie,
To však každý vie.
Keď sa myšlienky vzbúria,
Vzniká ilúzia.
Výmysly si podmieňuje psychika
A fantázia vtedy vzniká,
Keď sa v hlave dajaký obraz myká.
Jakub Jackuliak

V pondelok (11. mája) sa v jedálni Čierny
orol koná tlačová beseda k Dňom porozumenia a Academic Gastro. Po besede
bude v objekte otvorený kozmetický
salón. Na organizovaní podujatí sa
podieľa Spojená stredná škola v Rimavskej Sobote.
Academic Gastro je súťaž stredných škôl, hotelových akadémií a stredných združených škôl
zameraných na gastronómiu. Súťaží sa napr.

v kategóriách ako kuchár, cukrár, somelier, barman či barista. Súťaž sa bude konať v rámci Dní
porozumenia, medzinárodnej akcie stredoškolákov z krajín V 4.
Minulý rok prebehli Dni porozumenia 12. až
16. mája, a to v sprievode športových a zábavných akcií. Zavŕšené boli vystúpením Janka
Lehotského s kapelou MODUS a maďarskej
rockovej legendy EDDA.
mak

kultúra
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Výročia
11.5.1819

V Nižnom Skálniku umrel Ján
Laurentzy, učiteľ a osvietenský filozof
(*22.12.1775, Liptovský Mikuláš). Študoval v Levoči, Miškolci, Bratislave a Jene.
Pôsobil ako vychovávateľ a neskôr profesor
na rôznych gymnáziách, napokon ako
evanjelický farár v Nižnom Skálniku. Bol
aktívnym členom Učenej spoločnosti malohontskej a jej knihovníkom. Vykonával
organizačné práce a redigoval Solennia, do
ktorých prispieval úvahami z pedagogiky,
sociológie a teológie.
Fenomén

Wrestling: Divadlo pre masy
V júni navštívi Prahu veľkolepá putovná šou – v ringu vo veľkokapacitnej
športovej hale sa stretnú gladiátori modernej doby, zápasníci Svetovej asociácie
wrestlingu (WWE).
Wrestling je divoký pseudošportový formát,
bastard, ktorý vznikol krížením zápasenia voľným štýlom a okázalej divadelnej šou. Cieľom
výrazne štylizovaných zápasníkov s vypracovanou muskulatúrou je zdolanie súpera napohľad
brutálnym spôsobom. Dovolené je totiž všetko
– nielen tvrdé údery, ale napríklad aj zoskoky
z vyvýšeného miesta na súperov hrudník či hlavu. Často sa bojuje aj mimo ringu, kde si zápasníci radi siahnu po proprietách ako hliníková
stolička či oceľové schodíky. Tie potom putujú
rovno na súperovo telo.
V ringu sa pritom môžu stretnúť rôzne váhové kategórie. Nie je výnimkou, že na trpaslíka
útočí dvojmetrový kolos. Populárne sú i súboje

medzi ženami. Tam nechýba ťahanie sa za vlasy,
či škriabanie protivníčky nechtami. Sem-tam
sa k slovu dostanú aj priatelia bojujúcich,
ktorí z ničoho nič dobehnú k ringu, aby podali
pomocnú ruku. Nie je to síce v súlade s pravidlami, ale pre pobavenie publika je wrestlingová
asociácia ochotná urobiť (takmer) všetko.
Násilie v ringu je prirodzene fingované.
Wrestling preto kladie veľké požiadavky na
fyzickú konštitúciu účinkujúcich, aby náhodou
neprišlo k vážnejšiemu zraneniu (vykĺbenia
končatín či zlomeniny však nie sú ničím neobvyklým). O niečo menej dôležité sú herecké
schopnosti zápasníkov – tí „dobrí“ sú milí
k fanúšikom a zastávajú tie „správne“ ideály,
kým tí „zlí“ sa väčšinu času škaredo vyškierajú
a pokrikujú na všetkých naokolo hanlivé slová.
Je to typicky americké divadielko tematizujúce
večný konflikt dobra a zla.
Marián Kluvanec

12.5.1814

Narodil sa Gustáv Fáy, statkár a župný
hodnostár z Hnúšte. Po štúdiách pôsobil
v správe Gemersko-malohontskej stolice
a župy. Od r. 1839 bol slúžny v Putnoku,
v rokoch 1845-48 a 1867-72 podžupan. Fáy
sa ráta k predstaviteľom triednych a nacionálnych záujmov maďarskej šľachty. Patril
k spoluzakladateľom Rimamuránskej
železiarskej únie. V rokoch 1861 a 1869-72
pôsobil ako poslanec uhorského snemu.

14.5.1939

V Martine zomrel Oto Škrovina, národný a verejný pracovník, publicista a cirkevný historik (*18.11.1877, Brezno). Chodil do
ľudovej školy, študoval na gymnáziu v Rim.
Sobote a neskôr teológiu v Prešove a Bratislave. Aktívny funkcionár SNS, do r. 1918
člen a pokladník SNR. Signatár martinskej
Deklarácie slovenského národa. Spracoval
cirkevné dejiny turčianskeho seniorátu
i dejiny reformácie v Turci.
(rubrika vzniká v spolupráci s Domom
Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote)

Výhercovia súťaže
o videohry

Pozvánka

V spolupráci so spoločnosťou
SONY sme pre vás pripravili
súťaž o videohry na konzolu
Playstation 3 a na konzolu PSP.
Vyhrať ste mohli aj tričká s hernými motívmi. Z čitateľov, ktorí do
30. apríla doručili na adresu redakcie správnu odpoveď na otázku
Ako sa volal predchodca konzoly Playstation 3? sme vylosovali
nasledovných výhercov:

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote pozýva svojich členov
na Valné zhromaždenie dňa 12. mája
2009 (v utorok) o 15.00 hod. v Dome MS
na Bakulínyho ulici.

Eva Hanzuchová
- Socom: Confrontation
jlo003@post.sk - Killzone 2
Iveta Komorová - Patapon 2
Blahoželáme!
Vo veci odovzdania cien kontaktujte redakciu na tel. č. uvedenom
v tiráži na str. 2.

Hlavným bodom programu bude voľba
členov výboru a dozorného výboru
a plán podujatí na II. polrok 2009.
Členské na rok 2009 je pre dôchodcov 1
euro, pre pracujúcich 2 eurá.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Výbor MO MS

Myšlienka týždňa:
Človek je tým, v čo verí.

Čechov
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0918 717 216.

Nehnuteľnosti

543-19

www.realityexkluziv.sk; na predaj
nehnuteľnosti v RS, PT, LC, VK
466-46

• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v Rim. Sobote, blízko
centra. Tel: 0903 932 415.
480-19

• Predám garáž na Rožňavskej ul.
Tel: 0904 576 580.

• Predám starší RD s 18 á pozemkom na exkluzívnom mieste
v Kružne. Tel: 0903 908 834, 0903
240 696.
544-19

• Dlhodobo dám do prenájmu 1-izb.
byt. Tel: 56 230 80, 0948 005 710.
550-19

• Predám rod. dom v blízkosti RS.
Cena 11 600 €. Tel: 0908 387 298.
498-19

479-19

• Predám rodinný dom v Budikovanoch a štyri áre záhrady vo Vinici.
Cena dohodou. Tel: 0907 292 585
– po 17.00 hod.
602-19                
• Predám veľký 3-izbový byt v OV
v centre Lučenca. Cena 47 tis.
eur. Dohoda možná. Tel: 0908
545 605.
603-19               
• Predám garzónku na sídlisku
Rimava B1 v Rim. Sobote. Cena
11 500 €. Tel: 0907 430 258.

• Dám do nájmu garsónku v centre
(kuch., plyn, pl. okná). Tel: 0905
222 135.

• Predám 2-izbový tehlový prerobený byt v OV na 2. poschodí na
Rožňavskej 13. Cena 565 000,- Sk.
Dohoda možná. Treba vidieť! Tel:
0907 876 832.

526-19

501-20

• Predám 2-izb. veľkoplošný byt,
prerobený, vlastné elektrické kúrenie, garáž, 2 záhradky. Bottova
8. Tel: 0908 923 385.

• Predám rodinný dom na ul. Kirejevskej v RS. Tel: 0903 765 612.

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
MsÚ. Tel: 0915 875 849.

503-20

405-22

• Dám do prenájmu 1-izb. byt. Tel:
0905 223 885.

• Dám do prenájmu miestnosti na
podnikanie v centra mesta RS. Tel:
0907 884 948.

525-26

528-21

• Dáme do prenájmu zariadenú garsónku v strede mesta pre jednu
osobu. Tel: 047/56 31 620.
532-19

• Predám 2-izbový byt s garážou
na ul. Dobšinského 38. Cena
dohodou. Tel: 56 23 226, 0908
907 797.
534-20

• Predám stav. pozemok 960 m2 na
IBV Sobôtka s projektom a stav.
povolením. Tel: 0905 352 914.
536-21

• Dám do prenájmu 3-izbový byt na
sídlisku Západ. Tel: 0918 733 775.
540-20

• Od 1.6.2009 dám do prenájmu
2-izbový byt na 1.posch. na
Rožňavskej ul.- slušný vchod.
Byt je zrekonštruovaný, slnečný,
s balkónom, s veľkými izbami. Tel:
0903 284 357.
541-19

• Predám rodinný dom na Šibeničnom vrchu v RS. Tel: 0907
884 948.
542-22              
• Predám chatku v Širkovciach.
0918 859 824.
• Predám RD v Tomašovej, ul.
Okružná. 0918 717 216.
• Predám RD v Sušanoch. 0918
859 824.
• Predám vidiecky dom v Chvalovej,
okr. RE. 0918 717 216.
• Predám drevenú chatku v záhr.
oblasti Tormáš. 0918 859 824.
• Predám RD v Dúžave. 0918
717 216.
• Predám chalupu na SAMOTE, Krná
okr. PT. 0918 717 216.
• Kúpim ornú pôdu v Rimavskej
Seči, platba v hotovosti. 0918
859 824.
• Kúpim pôdu a lesy v oblasti: Dúžava, Mojín, Gemerček, Tomašová. 0918 717 216.
• Predám RD  v Kokave nad Rimavicou časť Havrilovo a Kokava-Línia.

506-19

• Predám trojpodlažný, dvojgeneračný rodinný tehlový dom
v Rimavskej Sobote. Je možnosť
využitia aj na podnikateľské účely. Volať medzi 18.00-21.00 hod.
Tel: 56 23 716.
507-21

• Prenajmem kancelársky priestor
30 m2 na ul. Mikszátha 27, v Rim.
Sobote. Kontakt: 0904 821 835.
512-20

• V záhradkárskej osade Vinica
predám záhradu so záhradnou
chatou v súkromnom vlastníctve. Cena dohodou. Tel: 0908
509 272.
514-19

• Predám rozostavaný rodinný dom
na Sobôtke. Tel: 0905 446 136.
515-19

• Predám 3-izbový byt v Rim. Sobote na sídl. Rimava B-2, 1.poschodie, o výmere 83 m2. Možnosť
uvoľnenia k bývaniu v 4. štvrťroku
2009. Tel. 0905 386 314.
520-20

• Predám rekreačnú chatu v uzavretom rekreačnom areáli v oblasti
Cerovej vrchoviny asi 40 km od
Rim. Soboty. Možnosť využitia kúpania a tenisu. Tel: 0905 386 314.
521-20

• Kúpim rodinný dom vo výbornom tech. stave. Kontakt: 0915
607 541.
522-20

• Predám 1-izbový byt v OV v centre
mesta. V kúpeľni obklad, v izbe
plávajúca podlaha. Cena 18 760
EUR. Tel: 0911 295 666.
523-18

• Predám veľký 2-izbový byt na
Západe. Cena dohodou. Tel: 0911
197 631.
473-19

• Predám 3-izb. byt v OV na Malohontskej ul., 5. posch., balkón.
Cena dohodou. Tel: 0903 102 429.

449-19

• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou. Tel: 0905 556 390.
450-21

392-19

• Predám dvojizbový 62 m2 byt
s veľkou kuchyňou, čiastočne prerobený, s balkónom, zateplený,
v centre mesta. Tel: 0904 277 973.
360-20                              
• www.makroreality.sk
1305-19

		
Zamestnanie
• Práca-opatrovateľky do Rakúska,
dobré podmienky. 0915 829 431.
428-19

• Hľadám predavačku do predajne
Skloporcelán Klaudia. Nástup od
1.6.2009. Tel: 0907 825 130.
533-21

• Stavebná firma hľadá murárov,
zváračov, tesárov. Tel: 0905
352 914.
537-21

• Prijmem čašníčku/čašníka a brigádnika na rozvoz pizze. Tel: 0905
247 916.
513-19

• Brigáda na leto do Nemecka.
Zber ovocia, zeleniny, práca na
farmách. Nahlásiť sa je potrebné
vopred, skupiny aj jednotlivci.
Info na čísle: 0910 333 850.
469-19

• Prijmeme do PP vodiča na nákl.
vozidlo 3-stranný vyklápač. Požadujeme min. 5 ročnú prax. Tel:
0903 530 510, 0903 802 400.
472-20

• Prijmem čašníčku. Tel: 0905
214 172.
476-22

• Potrebujete si zarobiť? Požadujeme slušné vystupovanie a komunikačné schopnosti, od 20 rokov.
Tel: 0918 685 556.
483-19

• Švajčiarska spoločnosť prijme
manažérov a OZ. Vysoké odmeny,
manažérske aj obchodné skúsenosti výhodou. Tel: 0911 310 607.
484-19

• Prijmem čašníčky, barmanky
do baru. Prax nutná. Info: 0948
114 773.
492-19

• ALWADO – REALITY. Ponúkame
prácu na ŽL, príp. dohodu na
pozíciu „realitný maklér“. Dobré
provízne podmienky až do výšky
40 %. Požiadavky: VP sk. B, práca
na PC, kreatívnosť, flexibilita, komunikatívnosť. Prax vítaná. Volať
Po – Pia 9.00 – 17.00 hod.  0904
504 504, 0915 837 041, alwado@
alwado-reality.sk
442-21
                 
        

Služby
• Vŕtanie studní. tel: 0905 463 213.
295-19

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
373-19

• MILÉ DÁMY – Rešpektujeme Vašu
veľkosť od 44 do 64, spol. komplety, kostýmy, blúzky, nohavice,
sukne. Rim. Sobota, Železničná
č.9 – Vaša moletka. Pri nákupe
nad 33,- Eur + darček.
489-19

• Montáž drevených zárubní, kuch.
liniek, pláv. podláh, skríň a pod.
Lacno. Tel: 0905 127 299.
545-20

• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.
505-20

• Prestavba bytových jadier komplet, voda, elektrika, plyn, murárske práce, znížené stropy, bodové
svetlá. Vypracovanie kalk. listu,
odvoz a dovoz materiálov. Batérie
zdarma. Tel: 0918 283 026.
516-20

• Vykonávame všetky stavbárske
práce, tesárske, zámočnícke,  
vodárenské, klampiarske, stavby
a rekonštrukcie striech. Tel: 0907
173 956.
487-19

• PÔŽIČKY Vám poskytneme rýchlo
a s nízkym úrokom. Tel: 0948
177 002.
• STE NEZAMESTNANÝ? Využite
príspevok z úradu práce 3775,€/113.733,- Sk na podnikanie. Tel:
0917 512 400.
490-18                 
• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 (vedľa úradu práce) v RS. Otv.
Po-Pi: 9.00-15.00 h.  Kontakt:
0915 228 482.
491-19                

inzercia / infoservis
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• Kosím záhrady. Tel: 0903 835 405.

dohoda. Tel: 0910 924 767.

497-20

510-19

• Vykonávame všetky stavebné
práce: zatepľovanie, maľovanie,
obklady, dlažby, stavby a rekonštrukcie striech. Tel: 0915
583 306.

• Predám Audi TT, modrá metalíza,
plná výbava s kožou, najazdené
99 000, 1. majiteľ, 100 % stav.
Cena dohodou. Rýchle jednanie –
zľava! Tel: 0910 333 850.

446-21

468-19

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-52

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-52

    

Rôzne

• Predám starožitný nábytok,
obývaciu stenu, kredenc, rohovú
skriňu. Tel: 0911 581 212.
535-19

• Predám 2 ks črepových kachlí,
cena za kus 240 €. Tel: 0908
922 834, 0908 923 385.
519-19

• Výhodne predám: malý čiernobiely televízor Tesla Pluto, plyšový
koberec s rozmermi cca 4,5 x 4
m, gaučovú súpravu, troje dverí,
z nich jedny tapacírované. Tel:
5623 556 po 17.00  hod. resp.
0903 284 364.
600-19                       
• Predám LP platne slovenských
skupín (Elán, Modus, Limit) a sólistov (Miro Žbirka, Marika Gombitová, atď.), ako aj LP Zlatej brány,
Lasicu a Satinského, Miroslava
Horníčka a pod. Tel: 5623 556 po
17.00 hod., resp. 0903 284 364.
601-19
                                     

Odišla tíško jedno piatkové popoludnie, tak veľa ešte chcela urobiť, ale
ťažká choroba bola silnejšia!
18. apríla uplynul jeden rok ako
odišla spomedzi nás

Mgr. Mária Janštová
rod. Nagyová,
na ktorú so smútkom spomíname.
Manžel, dcéry, rodičia a ostatná
smútiaca rodina.

Dám do prenájmu obchodné, kancelárske a
skladové priestory v RS a Hnúšti. Tel: 0903
801 265.
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Horoskop
(11. apríla – 17. mája)

Baran - Týždeň prinesie veľkú zmenu
v partnerskom živote.

Jožko, odišiel si bez rozlúčky, čo nikto
nečakal
a v srdci si nám veľkú bolesť zanechal.
Večer, keď slnko zem opustilo,
Tvoje srdce sa navždy zastavilo.
Zhasli Tvoje modré oči, stíchol aj
hlas.
Už nikdy nevyslovíš, ako rád nás
máš.
Klesli ruky, ktoré tak pilne pracovali.
Svoj teplý dom si vymenil za studenú
komnatu
a odišiel odkiaľ niet návratu.
So smútkom v srdci si 12.5. pripomíname 1. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
svokor, starký
			

Jozef Porubjak z Kružna.

S láskou spomínajú manželka, syn,
dcéra, nevesta, zať, vnuci, vnučky
a ostatná rodina.
Na hrob kvety kladieme, kahance
svietia.
Postojte v tichu, spomeňte si.

547-19

Býk - Staršia osoba vám pomôže
získať menší finančný obnos.
Blíženci - Obdobie strát je za vami.
Čakajte väčšie finančné príjmy.
Rak - Cez týždeň vás bude ťažiť na
duši určité rozhodnutie, ktoré musíte
vykonať.
Lev - Trápite sa. V tomto období vás
čaká nepríjemné stretnutie.
Panna - V partnerskom živote ide
zmena. Stratíte milovanú osobu.
Váhy - V práci vás poteší postoj
staršej osoby.
Škorpión - Uvedomíte si, že vaše deti
sú pre vás bohatstvom. strávte s nimi
viac času.
Strelec - Celý vydarený týždeň znepríjemní na jeho konci strata.
Kozorožec - V pracovnej oblasti počítajte s pomocou staršej osoby.
Vodnár - Získate peniaze. Tešte sa
a vychutnajte si ich.
Ryby - Prežijete vrtkavý týždeň.
Budete mať šťastie v nešťastí.

Zvieratá
sme tu pre Vás
• Predám vietnamské prasatá
a býka – 300 kg. Tel: 56 94 421.

POZVÁNKA

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

529-19

Bélu Bartóka 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0907 648 805

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.
417-27

Kubínyiho nám. 10
984 01 Lučenec
Tel.: 0905 444 542

Novinky v roku 2009

Auto-moto
• Predám Citroen Berlingo, r.v.
2005. Tel: 0905 349 669, 0905
142 025.
531-20

• Predám Peugeot 206 SW, r. v.
2004, strieb. metalíza, combi, naj.
60 tis. km, serv. knižka, kúpené
v SR. Tel: 0915 432 084.
538-19

• Predám Š 1203 valník. Tel: 0902
782 027.
539-19

Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)
Sporenie VERNOSŤ - verní klienti získajú
atraktívny úrokový bonus a navyše až 3 roky
bez poplatku za vedenie účtu
Sporenie KRÔČIK pre deti s balíkom
poistenia zdarma
Rodinné sporenie - možnosť získať
viacnásobnú štátnu prémiu
Výhodné úvery aj pre podnikateľov SZČO
Sme adresa č. 1 na ceste za Vašim
novým a lepším bývaním

• Predám Š 105 L, r. 1986, zachovalá, STK + EK, 4 x zim. gumy +
6 x letné, rádio. Cena 300 € +

inzerat.indd 1

Nadácia „Nádej
Martinka
Sucháča“ a rodičia Martinka
Sucháča si
Vás dovoľujú
pozvať na benefičný koncert
spojený s verejnou zbierkou,
ktorý sa uskutoční 16. mája 2009
o 17.00 hodine v divadelnej sále
Domu kultúry v Rimavskej Sobote.
Nad podujatím prevzali záštitu
JUDr. Jozef Šimko, podpredseda
BBSK, Mgr. Janka Uhrinová, prednostka OBÚ v Rimavskej Sobote
a MUDr. Štefan Cifruš, MPH,
primátor mesta Rimavská Sobota.
Účinkujú: Skupina DESMOD,
skupina SENZUS, Folklórny súbor
VEPOR, Štefan Skrúcaný a Martin
Nikodým, Peter Batthyány

5.3.2009 16:14:11
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Ponúkam nebytové priestory do prenájmu
v centre mesta RS za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody a rôzne služby.
M.: 0908 948 971
2003

EUROSTAV s.r.o. Rožňavská 2084, 979 01 Rimavská Sobota
Tel./fax: 047 – 56 26 224, e-mail: eurors@stonline.sk
Hľadá pracovníka na pozíciu

Administratívny pracovník
Požiadavky: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou • ovládanie
strojopisu na primeranej úrovni • ovládanie práce s PC (WORD, EXCEL, WINDOWS,
internet) • dobré organizačné schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
Pokiaľ Vás táto ponuka oslovila a spĺňate dané požiadavky pošlite svoje žiadosti s krátkym štruktúrovaným životopisom na horeuvedenú adresu, prípadne na e-mailovú adresu.

Hľadá pracovníka na pozíciu

Prípravár výroby

Požiadavky: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou • ovládanie práce s PC (WORD, EXCEL, WINDOWS, internet) • ovládanie technického krerslenia TURBO – CAD, prípadne iný kresliaci program • primerané pracovné
nasadenie, ochota pracovať a spoľahlivosť
Pokiaľ Vás táto ponuka oslovila a spĺňate dané požiadavky pošlite svoje žiadosti s krátkym štruktúrovaným životopisom na horeuvedenú adresu, prípadne na e-mailovú adresu.

2094-20

Na základe uznesenia MsZ č. 43/2009 zo dňa 28.08.2009 žiadame
o uverejnenie inzerátu v GZ a GH v čísle dňa 11.05.2009, 18.05.2009
a 25.05.2009
Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj pozemok na Ul. Školskej
a to parc. č. KN C 1180/154 – zast. plocha o výmere 21 m² za účelom výstavby garáže. Minimálna kúpna cena 50,-€/m².
Do ponuky sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí sú vlastníkmi motorového vozidla, najneskôr do 29.05.2009. Ponukové konanie sa uskutoční na
MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota dňa 8. 06. 2009 o 15.00 hod.. Na
ponukovom konaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti a veľký technický preukaz MV.
Informácie: MsÚ – oddelenie právne a majetkové, referát správy majetku
č. t. 047/5604626, 047/5604633, 0903 284 353

Našich zákazníkov očakávajú
školení odborníci.
- Opravujeme celé spektrum vozidiel značky Suzuki
- Na opravu poskytujeme záruku od výrobcu
- Od mája poskytujeme servisnú záruku na všetky typy vozidiel
- Presvedčte sa o našich výhodných cenách
-S príchodom jari na vás čakajú rôzne výhodné akcie

3600 Ózd, Kőalja út 111. (pri hl. ceste č. 25)
Tel.: +36-48-572-208, +36-20-232-1039
www.suzukikaiser.hu, suzukikaiser@t-online.hu

OBEC LENARTOVCE
vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej
školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským
v Lenartovciach
POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:
Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení
neskorších predpisov
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy
- organizačné schopnosti
- znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
- osvedčené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- doklad o dľžke pedagogickej praxe
- stručný profesijný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- stručná koncepcia riadiacej práce riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM (projekt)
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 7 odst. 1 a 2 zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov
- prihláška na výberové konanie
Prihlášky a požadované doklady je potrebné zaslať alebo doručiť osobne
na adresu: Obec Lenartovce, Lenartovce č.97, 980 44 Lenartovce v zalepenej obálke do 30. mája 2009 s označením:
Výberové konanie „ZŠ s MŠ s VJM Lenartovce“ – neotvárať
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky, najmenej sedem dní pred
jeho začatím.
Rákosi Ján, starosta obce

Hotel
ESPERANTO
– Pribylina
Hotelové zariadenie sa nachádza pri hlavnej prístupovej komunikácii do
Vysokých Tatier smerom od Liptovského Hrádku na Podbanské v obci
Pribylina (cca 18 km od centra Vysokých Tatier).
Zariadenie má kapacitu 80 lôžok rozmiestnených na 4-och obytných
poschodiach. Disponuje vlastnou reštauráciou (kapacita 100 miest),
s kvalitnou kuchyňou a kaviarňou (kapacita 30 sedení).
K zariadeniu patrí ubytovňa pre personál – samostatný objekt po
rekonštrukcii s kapacitou 20 lôžok a tenisové kurty.
Zariadenie stojí na vysporiadanom pozemku o rozlohe 6 600 m2.
Neďaleko zariadenia je Múzeum Liptovskej dediny – skanzen.
Snaha o realizáciu obchodu je pred hlavnou turistickou sezónou t.j. do 30.6. t.r.
Cenová predstava predávajúceho cez TLF.

0903 545 306
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

16. a 17. máj MUDr. E. Brunovská,

DAROVALI KRV
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 5.5.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

OZS - Jesenské, č. t. 0905 324 827

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

16. máj piatok lekáreň Salvator
17.máj sobota lekáreň Jazmín

Norbert Töke, Róbert Tóth, Ladislav Bódy, Lukáš Belko, Ladislav Radič,
Dušan Kubík, Ľubomíra Vargová z Rim.Soboty, Ján Melicher z Hrnč.Vsi,
Tibor Kasza z Chanavy, Milan Dirbák, Tomáš Rosiar, Miroslava Koldrásová
z Hnúšte, Pavel Grlák z Lučenca, Miroslava Parobeková z Klenovca, Alfréd
Kövári z Aboviec, Ladislav Varga z Bátky, Ján Husár zo Sušian, Erika Molnárová z Rim.Janoviec
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Eva Szívóšová, Pavel Suja, Veronika
Psotková z Rim.Soboty, Milan Osuch z Hnúšte

živánska pečienka
prírodný bravčový rezeň s
jablkom
"somlói galuska"

Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Príjmeme recepčného
Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov /-ky
Tel: 0918 392 513

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Potrebujete
peniaze?

PRENÁJOM:
Slovenský červený kríž, Územný spolok Rimavská Sobota, ul.Hurbanovava č.15
USKUTOČŇUJE KURZY PRVEJ POMOCI PRE AUTOŠKOLY
PRE UCHÁDZAČOV O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE A VODIČOV

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

Ponúkam na predaj
stavebný pozemok na
Molnárke 3500 m2.
Cena dohodou.
0908 931 360
2049-13

Voľné pracovné miesta
Motorest Cieľ (Čierna Lúka):
chovateľ zvierat, predavačka v
stánku, údržbár – strážnik.
Allianz – Slovenská poisťovňa,
a. s. (RS): finančný poradca
Eurowood Plus, s. r. o. (Čerenčany): stolár
S-Construct, Slavomír Slabej
(RS): tesár
Roller, s.r.o. (Jesenské): lakovač
kovov.
Bližšie informácie sa dozviete na
č. t. 047/2450407, 2450408, alebo
osobne na ÚPSVR v Rimavskej
Sobote, Čerenčianska 18, na č. d.
214.
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

- sklad s rampou v budove STK
- luxusné kancelárie
- prevádzkové priestory
SNP 18, oproti VÚB

-Tel: 0918 392 513

Dohodnúť si termín a prihlásiť sa môžete telefonicky na č.tel.:
0903 558926, 047/5631734

2009-52

e-mail: sus.rsobota@redcross.sk, Cena za kurz a vykonanie skúšky spolu: 17,- euro
na 1 osobu. Kurzy uskutočňujeme: -v pracovných dňoch, - v sobotu alebo aj v nedeľu

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola

KINO
ORBIS
14. – 15. máj

VOJNA NEVIEST

Školská 15, Rimavská Sobota

Najlepšie kamošky... až do
svadby! Komédia USA, MP od 12
r., vstupné 2,30 euro (66 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 19.00 hod.

otvára
v školskom roku 2009/2010 pre absolventov
3-ročných učebných odborov

- nadstavbové štúdium 2414 4 01 strojárstvo.
Prihlášky prosíme zasielať na adresu školy do 31. mája 2009.
Ďalšie informácie na tel. č. 047/5634230, 5634231, www.soustrojrs.sk
2095-19

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

14. – 15. máj

REPO: GENETICKÁ
OPERA!
Špeciálny darček od režiséra
„SAW SÉRIE“. Horor/muzikál
USA. MN, vstupné 2 euro (60
Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 21.00 hod.
16. – 17. máj

DĚTI NOCI
Intímny príbeh o dievčati, ktoré
sa „zaseklo“ v živote. Dráma
ČR, MN, vstupné 2 euro 60
Sk), Začiatok predstavení len
o 19.00 hod.
16. – 17. máj

KAMARÁTOVE DIEVČA
Jedna žena, dvaja muži a hra
bez pravidiel. Komédia USA,
MN, vstupné 2,30 euro (66 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 21.00 hod.

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51
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Ponúkam
na predaj
palivové drevo.
M: 0908 931 360

www.staviva.sk

2031-17

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.
Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

Dám do prenájmu komplet
zariadené a zabehnuté reštauračné
a pohostinské zariadenia s veľkou
terasou, ako aj zariadenú cukráreň,
fitnes centrum a mäsiareň.
Tel: 0903 801 265.
546-19

Zamestnáme výčapníčky (ov), čašníčky (ov),
barmanky (ov), krupierky (ov). Tel: 0905
364 411.
548-19

Hľadáme obsluhu na veľkú letnú terasu (cca.
100 ľudí). Tel: 0905 364 411.
549-19

V prvej polovici týždňa bude pokračovať teplé jarné počasie, ale v poobedňajších hodinách možno očakávať aj prehánky a zrážky. Na niektorých miestach bude viať silný vietor, čo môže vyústiť do krupobitia.
Teplota sa posunie na 26 – 28 stupňov.
V strede týždňa by malo nasledovať prechodné zmiernenie teplôt a naďalej sa budú vyskytovať aj prehánky. Koncom týždňa môžeme opäť počítať
s oteplením.
András Reisz (autor je meteorológ)

GZ Šport
Príloha Gemerskych Zvestí • číslo 19 • ročník 42. • 11. máj 2009

Prehra so cťou

ŽP Šport Podbrezová – MFK Rim. Sobota 2:1 (0:1)
K sobotňajšiemu stretnutiu nastúpili futbalisti RS v značne oslabenej
zostave, keď z rôznych dôvodov chýbala
Soboťanom až pätica hráčov základnej
zostavy. V zápase sa však neprejavila
absencia futbalistov – hlavne v prvom
polčase boli Soboťania viac ako vyrovnaným súperom.
V tom druhom už bola iniciatíva na strane
Horehroncov, ktorí dosiahli tri body. Po zápase
pochválil Gemerčanov aj domáci tréner, ako
aj majiteľ Železiarní, p. Soták. Pre Podbrezovú
má toto víťazstvo cenu zlata. Hlavne po tom, čo
ich konkurent v boji o postup – Trenčín – doma
zaváhal.
Stretnutie začali lepšie hráči MFK RS. Už
v 5. min. mohol otvoriť skóre Lazúr. Jeho strela
z priameho kopu skončila tesne vedľa domáceho brankára Hanáka. V 9. min. potvrdil svoje
kvality brankár RS Kuciak, keď zlikvidoval
gólovú hlavičku domáceho útočníka Gotwalda.
V 12. min. to boli opäť Gemerčania, ktorí boli
blízko ku gólu, keď sa nádhernou strelou z priameho kopu prezentoval kapitán mužstva, Pisár.
Hanák mal s jeho pokusom plné ruky práce.
V 25. min. domáci pohrozili hlavičkou Saviča,
s ktorou si Kuciak bezpečne poradil. V 27. min.
prišiel šok pre domácich, keď po prieniku a centri z bezprostrednej blízkosti prekonal Hanáka
prudkou strelou dobre hrajúci Sihelský. V 30.

min. mohli domáci vyrovnať, Savičova strela
z hranice 16-ky však skončila na bočnej sieti.
V závere polčasu domáci dostali hostí pod tlak
v snahe vyrovnať ešte do konca prvého polčasu.
V 38. min. po rohovom kope kapitán domácich,
Gajdošík, hlavičkoval tesne vedľa. Hneď na to
sa nepresadil domáci Pich. V 40. min. Savič
nevyužil možnosť na vyrovnanie, a tak do kabín
odchádzali spokojnejší Gemerčania.
Ich spokojnosť však netrvala dlho. Hneď po
zmene strán domáci vyrovnali, keď sa prudkou
strelou presadil Pich. V 51. min. Gotwald hlavičkoval tesne nad. V 63. min. mali Soboťania
jedinú akú-takú možnosť v druhom polčase.
Striedajúci Árvay však nepochodil. V 74. min.
Savičova strela končí u Kuciaka. S pribúdajúcim časom boli domáci čoraz viac nervóznejší.
Pokoj do ich radov priniesol až druhý gól, ktorý
v 82. min. vsietil Kožička. Hneď na to udelil
domácemu hráčovi hlavný rozhodca červenú
kartu. Domáci sa na koniec radovali z tesného
víťazstva. Podľa ich slov však nečakali zo strany
Soboťanov taký húževnatý odpor (hlavne v prvom polčase).
Pred 1380 divákmi rozhodoval Horváth.
ŽK:
Mujkoš – Rubint – Sihelský
Zostava MFK RS:
Kuciak – Adám – Mujkoš – Rubint – Mráz –

Morháč (86. min. Vargic) – Migaľa (62. min.
Árvay) – Pisár – Sihelský – Lazúr – Gibala
V stredu 13.05. privítajú hráči MFK RS futbalistov Interu Bratislava. Začiatok stretnutia 16.30.
V sobotu 16.05. je na programe derby v Lučenci
so začiatkom o 17.00.
Zdeno Marek

Ostatné výsledky 28. kola:
Humenné – Košice B 4:1, Trenčín – Prievidza 1:1,
D. Streda B – Šaľa 0:1,
Ružomberok B – Michalovce 2:0, Inter BA – Lučenec (hrá sa po uzávierke)

Tabuľka po 28 . kole
1. Podbrezová

28

17 5

6

42:20 56

2. Trenčín

28

16 7

5

64:26 55

3. Inter BA

27

14 10 3

45:20 52

4. R. Sobota

28

13 7

8

35:23 46

5. Lučenec

27

12 6

9

42:35 42

6. Prievidza

28

11 6

11

38:33 39

7. Michalovce

28

11 6

11

39:38 39

8. Šaľa

28

11 6

11

30:34 39

9. Ružomberok B

28

10 5

13

43:47 35

10. Humenné

28

9

5

14

27:42 32

11. Košice B

28

5

7

16

25:48 22

12. Dun. Streda B

28

1

4

23

17:79 7

Ohliadnutie za zápasom proti Trenčínu
Po škandalóznom priebehu stretnutia
proti Trenčínu, keď museli policajti
odprevádzať rozhodcov a delegátov zo
štadióna, rozmýšľal šéf predstavenstva
MFK RS, Š. Cifruš, že mužstvo odhlási
zo súťaže kvôli tendenčnému rozhodovaniu v neprospech mužstva MFK RS.
Na verdikty rozhodcov a na nervozitu po zápase doplatil zdravím aj športový riaditeľ klubu,
L. Danyi, ktorý musel byť hospitalizovaný. Toto
už nemá nič spoločné so športom. Pýtam sa:
načo chodia na zápasy štyria rozhodcovia plus
dvaja delegáti (podotýkam platení), keď nechcú
a nevedia ustrážiť čistotu hry? Bol som očitým
svedkom ich arogantného správania – akoby sa
nič nestalo. Týmto ľuďom odporúčam iba jedno: vyskúšajte si, vážení páni, ako sa v dnešnej
dobe ťažko zháňajú financie na chod klubu,

a určite budete mať iný postoj k futbalu ako doteraz. Je najvyšší čas (možno je už aj neskoro)
urobiť poriadok s ľuďmi, ktorí majú dohliadať
na čistotu hry. Po tom, ako bol odsúdený za
úplatky druhý najvyšší predstaviteľ SFZ Wänke,
ostalo ticho – akoby sa to nikoho netýkalo. Po
tom, čo súdy dokázali korupciu vo futbale, by
malo celé vedenie jednoznačne odstúpiť. Ináč
dopadne futbal na Slovensku ešte horšie, ako
sa nachádza v momentálnej situácii. Platí to
nielen vo futbale, ale aj v iných športoch.
15.05. sú funkcionári MFK RS. predvolaní
na disciplinárnu komisiu SFZ. Bude sa tvrdo
trestať. Pýtam sa, kto potrestá tých, ktorí zapríčinili cirkus a ujmu na zdraví človeku, ktorý
celý život robí s láskou vo futbale.
Želám L. Danyimu skoré uzdravenie.
Zdeno Marek
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Balciarová boduje v Európskej karate lige
Ivana Kraska Dorota Balciarová. V prvom kole
európskeho pohára, ktorý sa konal v Poľsku,
Dorota potvrdila svoju dobrú formu z ME
a nedala šancu ani jednej zo svojich súperiek
a z podujatia si doniesla cenné zlato. Druhé kolo
CEKL (Centrálna európska karate liga) sa konalo v Čechách. Konkurencia však bola výborná - i
keď pri účasti 883 pretekárov sa súťaž "natiahla"
v sobotu až do po-polnočných hodín - do 01:30.
Po piatich tatamových súbojoch si opäť Dorotka vybojovala zaslúžené prvenstvo. V rebríčku
Stredouerópskej ligy je zatiaľ na prvej pozícii.
Ďalšie kolá ligy ju čakajú v Bratislave, Budapešti
a Plzni.
B. Balciarová

Cez víkend, 28.02 - 01.03.2009, sa v
poľskej Lodži uskutočnilo prvé kolo
Stredoeurópskej ligy - 5th HARASUTO
EUROPE CUP a cez víkend 25.-26.4.2009,
sa uskutočnil v poradí už 10. ročník
medzinárodného turnaja "Grand Prix
Hradec Králové" - European Karate Open
Cup.
Sú to medzinárodné turnaje, kde štartovalo
okolo 700, 883 športovcov .Turnajov sa zúčastnila slovenská reprezentácia. Do reprezentačného tímu Slovenska sa po úspešnom štarte na
majstrovstvách Európy zaradila aj Rimavskosoboťanka, študentka miestneho Gymnázia

Memoriál v stolnom
tenise
V sobotu 2. mája sa v telocvični ZŠ M. Tompu
na Šrobárovej ul. V Rim. Sobote uskutočnil už
deviaty ročník Memoriálu Alexandra Mihálika, Júliusa Husztiho a Jána Pintéra v stolnom
tenise o putovný pohár prezidenta Športového klubu polície v Rim. Sobote. Tento turnaj
hráčov 4. ligy 50 – ročných a starších sa koná
na počesť bývalých hráčov ŠKP Rim. Sobota

každoročne od roku 2001. O putovný pohár
a hodnotné vecné ceny súťažilo tento rok 16
hráčov, ktorí sa svojimi výkonmi pričinili
o vysokú športovú úroveň. Najviac sa darilo
Pavlovi Törkölymu z DSTK Rim. Sobota, ktorý
vo finále porazil Dušana Moncoľa z usporiadajúceho ŠKP Rim. Sobota 3:0. Na treťom mieste
sa umiestnil PaedDr. Július Sojka z DSTK Rim.
Sobota. A Štefan Hanyus z STK Hajnáčka. Ako
tradične bol ocenený aj najstarší účastník
turnaja p. Ján Andráši, ktorý tohto roku oslávil
už 79 rokov a zúčastni sa doteraz všetkých

ročníkov memoriálu. Turnaj mal aj vysokú
organizačnú úroveň, o čo sa zaslúžilo najmä
vedenie a členovia stolnotenisového oddielu
ŠKP Rim. Sobota. Veľká vďaka patrí tiež vedeniu
ZŠ M. Tompu, osobitne jeho riaditeľovi PaedDr.
Štefanovi Oroszovi, ďalej všetkým sponzorom,
ktorí túto akciu podporili materiálne a finančne.
Na záver sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že
sa už veľmi tešia na jubilejný 10. ročník, ktorý sa
uskutoční v roku 2010.
Bc. Igor Rohár, tajomník ŠKP Rim. Sobota.

Skvelé Oždianske serpentíny opäť zabavili divákov
Druhý rok patrili Oždianske serpentíny
rýchlym autám a odvážnym jazdcom.
V rámci seriálu Mini Rally Cup sa tu 8.
mája konala zručnostná automobilová
súťaž pre dvojčlenné posádky.
Organizátorom pretekov Oždianske serpentíny – Minirally Cup 2009 bolo motoristické
združenie GM Rallye Sport Rimavská Sobota
a spoluorganizátorom MRC team Rožňava. Na
trati dlhej 2,9 km, ktorá začínala v Ožďanoch
a končila na Babinom moste, sa predstavilo 120
pretekárov. Oproti minulému ročníku nastala
zmena v triedach, ktoré usporiadatelia skorigovali do 5 kategórii: A1 do 1150 ccm, A2 nad 1150
– do 1300 ccm, A3 nad 1300 ccm do 1600 ccm,
A4 nad 1600 ccm do 2000 ccm a A5 nad 2000
ccm. B kategória bola pre nelicencovaných
jazdcov bez rozdielu tried. Tí sa pobili o cenu
od generálneho partnera nazvanú Empora Cup.
Trať súťaže pozostávala z troch jázd, pričom do
záverečnej klasifikácie sa počítal súčet všetkých
troch jázd. Súťaž rýchlych áut opäť prilákala
množstvo divákov. Ešte pred prvou súťažnou
jazdou sa v roli predjazdcov predstavili otec
a syn Bérešovci. Tí na svojich upravených vozidlách Opel Ascona predviedli vydarenú drift
show. Prvé kole prerušilo niekoľko menších

nehôd, pri ktorých zasahovali aj hasiči. Napriek
tomu sa nič vážnejšie nestalo. Ďalej pokračovala
súťaž bez problémov. Absolútnym víťazom pretekov sa nakoniec stal Tomáš Ondrej jazdiaci
na Mazde 323 GTX. Zároveň sa stal aj víťazom
vo svojej kategórii A5 nad 2000 ccm. V o triedu
nižšej kategórii A4 bol prvý Miroslav Krbaťa ml.
pretekajúci na Renaulte Clio. Víťazom v kategórii A3 sa stal na Peugeote 106 gti jazdiaci Bohu-

slav Finďo. Peter Danielis so svojim Suzuki Sfift
vyhral kategóriu A2 a Peter Daniel s Fiatom 127
kategóriu A1. Najrýchlejším nelicencovaným
jazdcom bol František Köböl na Mitsubishi
Lancer. Na tohtoročných pretekoch ocenili
mnohí diváci väčší počet stánkov s občerstvením ako aj viac záchytných parkovísk.
amb
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Futbal - nižšie súťaže
I. trieda

1. FK Tornaľa

17

14 2 1

51 : 15 44

Nasleduje šláger
kola: Kráľ– Stárňa

2. FK Tachty

17

13 2 2

64 : 25 41

3. FK Gemerská Ves

16

10 2 4

92 : 36 32

4. FK Sirk

17

10 2 5

61 : 32 32

5. FK Husiná

17

8 4 5

38 : 36 28

6. FK Radnovce

18

8 1 9

37 : 57 25

7. FK Uzovská Panica

16

7 2 7

48 : 42 23

8. FK Tisovec B

18

6 2 10 46 : 54 20

9. FK Blhovce

16

5 1 10 32 : 39 16

10. FK Gemerský Jablonec

18

5 0 13 45 : 63 15

11. FK Čerenčany

17

3 3 11 19 : 49 12

12. FK Chrámec

17

2 1 14 28 : 73 7

FK Kráľ

17

12 4 1

46 : 21 40

FK Stárňa

16

13 0 3

50 : 14 39

FK Muráň

16

10 1 5

44 : 38 31

FK Rimavské Janovce

16

8 3 5

53 : 32 27

FK Ožďany

17

8 3 6

28 : 35 27

FK Jelšava

17

8 1 8

33 : 37 25

FK Bátka

17

7 2 8

37 : 32 23

FK Revúčka

16

5 2 9

24 : 38 17

FK Abovce

17

4 2 11 32 : 45 14

FK Veľké Teriakovce

16

4 1 11 28 : 43 13

FK Rimavská Seč

16

1 2 13 29 : 69 5

FK Jelšava – Veľké Teriakovce 6:2 (3:1)

G: Vranka (3), Ondrejčík (2) a Slovák – Lehocký
a Lupták
Jednoznačné víťazstvo domáceho celku.
R: Gača

Dorast: 4:2

FK Stárňa – FK Revúčka 3 : 0 (2:0)

G: Kárász (2) a Ferko
Športový deň sa niesol v réžii primátora Dubovského a sponzora Legáta, ktorým poďakovalo
mužstvo FK Stárňa víťazstvom. Pri vatre už hráči rozmýšľali o nasledujúcom derby s Kráľom.
R: Ďurík

Dorast: 1:1

FK Abovce – FK Kráľ 0 : 1 (0:1)

G: Kovács
Hostia vyhrali i napriek tomu, že domáci štyri
minúty pred koncom dosiahli vyrovnávajúci
gól. Ten však na pokyn asistenta Šupku nebol
uznaný.

Dorast: 1:1

FK Bátka – FK Ožďany 6 : 1 (3:0)

G: Breznyák (2), Albert, Farkas N., Farkas K. a
Gubala – Piszár
Na trénerskej lavičke už sedel V. Bene, ktorý sa
novému vedeniu predstavil jasným víťazstvom.
R: J. Krahulec

G: György (2), Busa – Kárász (2)
R: Pál

Dorast: 5:0

Tisovec B – Tachty 2:2 (1:1)

G: Vetrák, Pohorelský – Pál T. (2)
R: Juhász

Gem. Jablonec – Gemerská Ves 0:1 (0.0)
G: Gregor
R: Juhász

Dorast: 1:0
Čerenčany – Uzovská Panica 1:1 (0:1)
G: Dubovsky – Barassó
R: Machyniak
Dorast: 4:4

Dohrávka:
Husiná – Gem. Jablonec 4:1 (2:1)
G: Bodor, Bodor S. (2), Koós – Berki
R: Bálint

Dorast: 0:15

Krajské majstrovstvá SsFZ:

Lubeník vyhral
v Dačov Lome
IV. liga:

Dorast: 1:0
II. trieda

V. liga

FK Muráň – FK Rimavská Seč 9 : 3 (5:2)

G: Matajs (3), Kochiar (2), Velk, Heger, Verkin a
Laurenčík – Busa, Lázók a Váradi
Hostia zrejme prehrali zápas svojím odovzdaným výkonom na hracej ploche.
R: Kriak

Gemerská Ves
v dobrej forme
Tornaľa – Sirk 4:0 (3:0)
G: Gábri (2), Vas a Árvai
R: Lőcsös

FK Veľký Blh – FK Rim. Janovce 7 : 0
FK Jesenské – FK Gem. Jablonec 3 : 7
FK Hajnáčka – FK Ožďany 10 : 1
FK Hostice – FK Rim. Seč 10 : 1
FK Bátka – FK Lenartovce 4 : 0

Žiaci – B skupina: 12 . kolo

FK Gemer – FK Revúčka 5 : 0
FK Muráň – FK Klenovec 3 : 4
FK Abovce – FK Lubeník 2 : 7
FK Stárňa – FK Veľ. Teriakovce 0 : 1

Radnovce – Chrámec 3:2 (2:1)

Podlavice – Hňúšťa 12:0
Jesenské– Kalinovo 0:2
Hajnáčka – Ružiná 1:2
Gól domácich: Cs. Pataki
Poltár – Veľký Blh 4:1
Gól hostí: Ostrom
Revúca – Brusno 5:3
Góly domácich: Šeling (3), Švec a Michel
Tisovec – Dolná Strehová 4:2

Dorast: 1:6

Žiaci – A skupina: 12 . kolo

Klenovec – Nenince 3:2
G: Beňuš (2) a Medveď
Divín – Gemer 4:1
Gól hostí: Balogh
Dačov Lom – Lubeník 0:2
G: Tamás a Fandák
￼

Delegačný list
č. 20
7. 5. 2009

Predseda KR: Dezider Balajthy
1.trieda 19. kolo 17. 5. 2009 o 14.30 a 17.00
Bátka - Jelšava / Hodoň, Šupka, Michalko
R.Janovce -Abovce/ Pocklan, Fakla, Kriak
Kráľ-Stárňa/ Lőcsös, Wollinger, Juhász
Revúčka -Muráň / Sliva, J.Krahulec, Botoš
R.Seč - V.Teriakovce / Ďurík, Bálint, Čepko
2.trieda 21. kolo 17. 5. 2009 o 14.30 a 17.00
Blhovce - Čerenčany (16. 5. 09)/ Slabej, Pál,
Melicher
Uz.Panica - Husiná/ Pšida, Rybár, Siman
G.Ves - Tisovec B (16. 5. 09, bez dorastu)/
Gača, Pocklan, Lőcsös
Tachty -Radnovce (16. 5. 09)/ Ivanik,
Mihály, Adorján
Chrámec - Sirk (16. 5. 09)/ Šonkoľ, Juhász,
Rybár
Dorast 1. trieda 16. 5. 2009 21. kolo o 15.00
Lubeník-Muráň / Kriak, Kuchen
Žiaci 13. kolo 16. 5. 2009 o 10.00
Sk: A
Bátka - V.Blh/ Pál
Lenartovce - Hostice / Slezák
R.Seč - Hajnáčka / Wollinger
Ožďany - Jesenské / Pšida
G.Jablonec - R.Janovce / Botoš
Sk: B
Kráľ - Stárňa / Čajko
V.Teriakovce - Abovce / Parobek
Lubeník - Muráň (13 00) / Kuchen, Kriak
Klenovec - Revúčka / Vývlek
Delegovanie SsFZ :
5. liga dorast 21. kolo 17. 5. 2009 o 14.30
Klenovec - Radzovce / Verkin,Gača
3. liga SŽ a MŽ sk: D 21. kolo 16. 5. 2009 o
10.00 a 12.00
Jelšava-Pliešovce / Siman
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ŠK Tempus
úspešný
v Prahe
Futbalový turnaj prípravky ročníkov narodených po 1.1.1999, organizovaný Bohemiansom
Praha za účasti 12 mužstiev, ktorý sa konal
1.mája 2009, sa odohral vo výbornej atmosfére.
Najtalentovanejšia prípravka neokúsila žiadnu
prehru a prebojovala sa k zápasu o medaile, kde
uspela a doniesla si tretie miesto a individuálne
ocenenie najlepší brankár turnaja. Stal sa ním
talentovaný brankár Julko Nôta.

Výsledky v skupine:

ŠK Tempus -SK Sigma Olomouc 1:1
g.Filipiak
ŠK Tempus -SK Kladno 2:0
g.Filipiak 2
ŠK Tempus -FK Ml. Boleslav 2:1
g.Balciar,Janíček
ŠK Tempus-Bohemians 1905 0:0
ŠK Tempus -FC Písek 2:0
g.Filipiak,Jablonský

Zápas o 3.miesto

ŠK Tempus- FK Teplice 0:0 pen. 2:1
g.Janíček,Kočiš

Finále :

Bohemians 1905 - FC Hradec Králové 1:0

Konečné poradie:

1.Bohemians Praha, 2.Hradec Králové, 3.ŠK

Vyhodnotenie plaveckých
podujatí za mesiac apríl
Rimavskosobotskí plavci absolvovali
azda najťažší mesiac vo svojej histórii.
Zatvorená krytá plaváreň otestovala
zdatnosť plavcov v plnej miere. Značne
oklieštené tréningy absolvovali plavci
v Maďarskom meste Kazinczbarcika.
Atypický bazén (33 metrov) však obohatil
ich skúsenosti, čo sa napokon odzrkadlilo aj na výkonoch.  
Prvú súťaž absolvovali 4. apríla v Žiari nad
Hronom. Na Veľkonočných pretekoch štartovalo 11 našich plavcov v zložení Šebok, Babús,
Szomolai, Poljaková, Staššáková, Horváthová,
Sallaiová, Repková, Antalová, Koóš a Babúsová.
Za zmienku stoja hlavne poslední dvaja plavci,
ktorí sú najmladšími vychádzajúcimi talentami.
Dohromady doniesli plavci 24 medailí, z toho 8
zlatých, osem strieborných a osem bronzových.
Najúspešnejší bol Benjamín Babús, ktorý vybojoval až šesť zlatých medailí.
O dva týždne na tom istom mieste pokračoval
Banskobystrický plavecký pohár štvrtým kolom
. Takisto ho absolvovalo 11 plavcov. Tomáša
Koóša nahradil Juraj Husár, ktorý sa vysokou
mierou pričinil o zisk viacerých pódiových
umiestnení. Štatistiky sa značne zlepšili
nakoľko plavci získali až 16 zlatých medailí, 14
strieborných a štyri bronzové. K tomu pridali

jedno druhé miesto v zmiešanej štafete 4x50 m
VS plavci v kategórii „C“ (Horváthová, Szomolai,
Sallaiová, Babús) a tretie miesto v tej istej disciplíne kategória „A“ v zložení Šebok, Staššáková, Mihály, Poljaková.
Nasledujúci deň absolvovali plavci Podujatie
piatich miest v Maďarskom Salgotarjáne. Traja
plavci v zložení Babús, Poljaková, Husár nedali
šancu svojím súperom. Benjamín Babús získal
štyri zlaté medaily, Hanka Poljaková tri zlaté
a jednu bronzovú medailu a Juraj Husár tri
druhé a jedno prvé miesto. V polohovkovej
štafete štartovali s maďarským rekordérom
na 50 metrov motýlik Viktorom Pappom, kde
v kategórii Open (bez vekového obmedzenia)
získali tretie miesto.
Mesiac sa dá teda hodnotiť ako pomerne
úspešný, aj keď nedostatok plaveckých tréningov sa časom určite odzrkadlí. Všetci plavci tak
dotiahli medailovú štatistiku za rok 2009 na
krásnych 171 medailových umiestnení. Najúspešnejší je bezpochyby Benjamín Babús, ktorý to dotiahol na 40 prvenstiev! pričom len raz
podľahol súperovi a skončil na druhom mieste.
Ďalších osem štartov, ktoré absolvoval, bol vo
výraznej vekovej nevýhode. Plavcov čaká veľmi
náročný mesiac s dvomi veľmi významnými
podujatiami v Bratislave a v Handlovej.
Ján Valach

Tempus Rimavská Sobota, 4.FK Teplice, 5.FC
Sparta Brno
Poďakovanie patrí chalanom za predvedený
výkon, ako aj ich rodičom.
Zostava: Nôta,Slaniniak,Kočiš,Poljak,Morong,Rapčan,Vilček,Janíček,Balciar,Filipiak,Jablonský,Hruška,Kulich, tréner Václavik.

Turnaj
neregistrovaných
stolných tenistov
Stolnotenisový oddiel TJ Mladosť Relax
Rimavská Sobota usporiada v sobotu
16.mája turnaj neregistrovaných hráčov  
v stolnom tenise.
Turnaja sa môže zúčastniť každý, kto
nie je registrovaným hráčom žiadneho
stolnotenisového klubu na Slovensku,
resp.  v zahraničí.
Hrá sa dvojhra mužov, resp. žien, herný
systém sa určí pri žrebovaní podľa počtu
prihlásených. Štartovné : 2 eurá. Prezentácia účastníkov turnaja bude od 8.00
hod. v telocvični Špeciálnej základnej
školy na Hviezdoslavovej ulici. Riaditeľom turnaja je predseda oddielu
stolného tenisu TJ Mladosť Relax Ľubomír Pinzík, tajomníkom Ladislav Mihály,
hlavným rozhodcom Mgr. Miroslav
Zelezník.
Turnaj môže  byť o. i. dobrou prípravou pre nádejných účastníkov prvého
kola I. ročníka Olympiády rekreačných
športovcov mesta 2009, ktorá sa začína
práve stolným tenisom o týždeň neskôr,
t.j. v sobotu 23.mája tiež v telocvični Na
Hviezdoslavovej ulici.

