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Plagiátori
Marta Kanalová
šéfredaktorka

TSM odpratávali sneh
I

keď počas vianočných sviatkov snehu nebolo,
situácia sa zmenila na Troch kráľov. Zima sa
postarala o bohatú snehovú nádielku. Sneh pokryl
autá, strechy budov i cesty. Vodiči sa mu veľmi nepotešili, lebo im sťažoval jazdu. Deti, ktoré prežívali posledné dva dni prázdnin, však áno. Mohli sa
dosýta vyšantiť na sánkach a stavať snehuliakov.
Technické služby mesta sneh nezaskočil. Mali síce
plné ruky práce s jeho odpratávaním. Ako nám
prezradil riaditeľ TSM Pavel Rábely, 7. januára už
o druhej hodine ráno posýpali zľadovatené cesty

Reprezentačný
ples mesta
Vaša lekáreň

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

technickou soľou a inertným materiálom. Počas
dňa postupne odpratávali sneh v meste. Pomáhala
im pritom technika: päť traktorov s radlicami, dve
multikáry s radlicami a sypačom, LIAZ s radlicou i
dva UNC s radlicami. Pracovníci TSM odpratávali
sneh z chodníkov vrátane Hlavného námestia aj
ručne. Táto mestská organizácia je na zimu pripravená. Ako sa vyjadril P. Rábely, na zimnú údržbu
nachystali 530 ton inertného materiálu a 80 ton
priemyselnej soli. Ak im zásoby na túto zimu nevystačia, vedia zabezpečiť ďalšie množstvo. kan

Určite to poznáte. Niečo
originálne
vymyslíte, a potom vás ktosi
začne kopírovať.
Nehovoriac už o tom, že takto
sa snaží ťažiť z vašej práce a
nápadov. Sú to plagiátori bez
dostatočnej invencie. Plagiátorstvo je u nás na Slovensku,
ale aj v našom meste bežnou
praxou. Často sa využíva ako
nekalý prostriedok v konkurenčnom boji na odrovnanie
protivníka. Plagiátori si však
neuvedomujú, že podobný
názov či obal produktu možno
spočiatku oklame zákazníkov, ale nie na dlho. Kvalita
a serióznosť sa po čase aj tak
prejaví. Takže márne dúfajú, že oklamú väčšinu ľudí,
budú ťažiť z dobrého, tvrdou
prácou vybudovaného mena
konkurencie a prinesie im to
veľké zisky. Nekupujte teda
zmätočné kópie, keď môžete
mať za tú istú cenu originál.
A platí to aj v prípade našich
novín.

Primátor mesta Rimavská Sobota pozýva na XII. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA, ktorý
sa uskutoční v piatok 18. januára o 20. hod. v estrádnej sále domu kultúry. Hrá hudobná
skupina Petra Kuštára z Bratislavy. V programe vystúpi tanečná skupina Impulz a country skupina z Košíc. Vstupné je 800 Sk. Vstupenky je možné si zakúpiť v Mestskom
kultúrnom stredisku v Rim. Sobote počas pracovných dní od 8 do 16. hod.

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
Akcia: jaternica 77Sk/kg
bravčová masť 500g 16 Sk/ ks
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
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VMČ sídl. Západ, Sobôtky
a Kľačian bilancoval
Č

lenovia Výboru mestskej
časti sídl. Západ, Sobôtky
a Kľačian sa na decembrovom
zasadnutí zaoberali aj zhodnotením činnosti za uplynulý rok.
Ako nás informoval predseda
výboru Jozef Slávik, v priebehu roka 2007 zasadali šesťkrát. Svoju činnosť sústredili
na riešenie pripomienok, resp.
požiadaviek občanov, ktoré
odzneli na verejnom zhromaždení 25. apríla. Na základe nich
VMČ žiadal mestský úrad riešiť
nedostatky. Podľa závažnosti
a možností riešenia boli požiadavky rozdelené na prioritné
a priebežné. „Požiadavky boli
postupne riešené a splnené
takmer v plnom rozsahu. Výbor
v máji vykonal obhliadku sídliska Západ a na základe zistených nedostatkov sme žiadali,
aby mestský úrad zabezpečil ich
odstránenie. Aj v tomto prípade
bola spolupráca s ním veľmi
dobrá. Niektoré finančne náročné požiadavky však nebolo
možné zatiaľ splniť, napr. detské ihriská, oprava ciest, chodníkov, vybudovanie dopravného
ihriska, riešenie priechodu pre
chodcov na hlavnej ceste č.50
cez Sobôtku a jeho zvýraznenie
svetelnou výstrahou a iné. Je
však predpoklad, že postupne
budú zohľadnené v rozpočte
mesta, príp. riešené v rámci
kompetencií BBSK,“ vyjadril sa
J. Slávik. Na základe snahy VMČ

vytvoriť podmienky lepšieho
kontaktu obyvateľov s výborom boli vlani namontované tri
schránky, kde obyvatelia majú
možnosť upozorniť na nedostatky či navrhovať aktuálne
vylepšenia, a tým môžu prispieť
k zlepšeniu života mestskej časti. Dve sú v predajniach CBA na
sídl. Západ a jedna na Sobôtke.
Koncom novembra členovia
výboru vykonali obhliadku
na Sobôtke. Skonštatovali, že
niektoré kanálové vpuste na
vozovke sú v dezolátnom stave
a je ich potrebné urýchlene
opraviť. Cestu cez Sobôtku
je nutné označiť dopravným
značením Zákaz prejazdu nákladných motorových vozidiel
a doriešiť priechod pre chod-

cov cez hlavnú cestu na starú
Sobôtku. V priebehu roka bola
dvakrát organizovaná diskotéka
pre deti, ktorá mala úspech. Tieto akcie pravidelne organizuje
podpredsedníčka VMČ Z. Lukáčová. Výbor poskytol finančnú
pomoc pri nákupe darčekov
pre deti pri rôznych školských
akciách, a to pre ZŠ s VJM I.
Ferenczyho, MŠ na Rybárskej
ulici a ZŠ Š. M. Daxnera na Ul.V.
Clementisa.Členovia výboru poslanci aktívne vystupujú na
zasadnutiach a majú snahu
riešiť problémy a nedostatky, za
čo im patrí vďaka. Chcel by som
poďakovať aj mestskému úradu,
TSM a mestskej polícii za dobrú
spoluprácu,“ povedal na záver
J. Slávik. Marta Kanalová

Interpelácia
o bezbariérových priechodoch
N

a decembrom zasadnutí poslancov mestského parlamentu vzniesla poslankyňa Božena
Gecková interpeláciu s obsahom, že na zasadnutí
zdravotnej a sociálnej komisie bola vznesená požiadavka, aby všetky priechody pre chodcov boli
bezbariérové, upravené tak, aby bola zabezpečená
bezproblémová preprava vozíčkarov, ale aj detských kočíkov. Primátor mesta Štefan Cifruš jej
odpovedal takto: „TSM Rimavská Sobota v rám-

ci opráv existujúcich chodníkov v centre mesta
riešia tieto už ako bezbariérové, v tomto budú
pokračovať aj v nasledujúcom roku podľa finančných možností. Čo sa týka ostatných chodníkov
v meste, oddelenie stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy mestského úradu v priebehu mesiacov január a február 2008 zmapuje stav
chodníkov v meste a určí postupnosť ich úpravy
na bezbariérové.“ red

Primátor
o mestských
novinách

V

prvom novoročnom
vydaní novín Gömöri
Hírlap bol uverejnený rozhovor s primátorom Rim.
Soboty Štefanom Cifrušom.
Šéfredaktor János Juhász
Dósa mu o. i. položil aj túto
otázku: Mestské zastupiteľstvo bude vo februári
prehodnocovať činnosť
Gemerských Zvestí a
Gömöri Hírlap za uplynulý
rok. Zároveň sa rozhodne, či
poslanci ponechajú mestské
noviny, alebo ich predajú.

Aké je vaše stanovisko,
pán primátor? V súvislosti

s témou našich mestských
novín sa prvý muž mesta
vyjadril, že vždy hovoril,
že oba týždenníky by sa
mali dostať do súkromných
rúk, pretože tak by mohli
odolať politickým tlakom,
ktoré sú badateľné najmä
pred voľbami. Ale keď budú
dobre fungovať, môžu zostať
naďalej vo vydavateľstve
mesta. Dôležité je však to,
aby dobre pracovali. Vlani
neboli v závideniahodnej situácii, takže bolo ťažké získať nových pracovníkov, ale
v súčasnosti sa už situácia
stabilizovala a úroveň oboch
týždenníkov sa zlepšila.
„Maďarské Gömöri Hírlap
fungujú aj ako regionálny týždenník a veľmi ma
teší, že môžem čítať napr.
o Tachtách alebo o Jesenskom. Pretože ak sa niekomu v podnikaní darí napr.
v Rim. Seči, môžeme mať
z toho osoh aj my, v našom
meste. Osobne mám rád
priamu a úprimnú výpoveď,
lenže mám ťažké srdce na
anonymných kritikov, ktorí
na niektorých internetových
stránkach svojimi názormi
beztrestne osočujú a očierňujú. Žiaľ, nenávisť, ale aj
lakomstvo a závisť po roku
1989 ovládli ľudské srdcia
a to sa prejavuje aj v týchto
anonymných komentároch,“
uviedol Š. Cifruš. kan
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Firma Molimpex ocenená v Ózde
R

imavskosobotská firma Molimpex pôsobí na trhu už
15 rokov. Jej hlavnou činnosťou
je prevádzka predajne železiarstva, predaj hutného materiálu
i kúpeľňové štúdio. Predávajú i
oceľové strechy z Fínska RUUKKI. Vlani získali ocenenie Najlepší predajca východoslovenského kraja – Juh RUUKKI 2007.
Koncom minulého roka sa firma
prezentovala na kontraktačnopredajnej slovensko-maďarskej
výstave Ózd Expo v Maďarsku.
Organizovalo ju mesto Ózd
v spolupráci s firmou Novico.
Úspechom je, že v tvrdej konkurencii vystavovateľov získal
Molimpex Veľkú cenu výstavy.
„Teší nás, že sme získali takéto
ocenenie. Je to prínosom aj
pre Rim. Sobotu. Vystavovali
sme kúpeľňové štúdio, parné a
masážne boxy, hydromasážne
systémy, vane, strechy RUUKKI

a plotové systémy RETIC,“ prezradil riaditeľ Molimpex, s. r.o.,
Ing. Tibor Molnár. Predajca Patrik Janoštiak (na snímke) dodal,
že na výstave bolo vynikajúco
a najväčší záujem bol o novinky,
ktoré priťahujú zákazníkov ako
magnet. V máji minulého roka
bola firma aj na výstave v Putnoku, kde získali Zvláštnu cenu

Euroregiónu Slaná-Rimava.
Tento rok sa chystajú na výstavu Kassa- Miskolc Euroregió. Podľa slov Ing. T. Molnára,
najväčší záujem majú zákazníci
o elektronáradie, záhradnú
techniku, klampiarske systémy, oplotenie, strechy RUUKKI,
obkladačky, sanitárnu techniku,
masážne a parné boxy. kan

D

va z nich boli podporené
predsedom BBSK Milanom
Murgašom a jeden poslancami
BBSK. Predseda BBSK podporil
6. ročník Dňa štúrovskej poézie
sumou 10 tis. Sk. Projekt sa týka
každoročnej súťaže v prednese
štúrovskej poézie konanej na
počesť štúrovského básnika

Jána Bottu, rodáka z Vyšného
Skálnika. Z dotácie obec zakúpila digitálny fotoaparát a zabezpečila propagačné materiály,
aby bolo možné každý ročník
súťaže zdokumentovať.
Dňa štúrovskej poézie sa
zúčastnil aj Milan Murgaš,
ktorý venoval víťazom ceny a
zaviazal sa držať nad súťažou v
budúcnosti záštitu. Organizátori
plánujú súťaž rozšíriť aj na regionálnu a postupne na celoslo-

ráce na dostavbe rimavskosobotského zimného štadióna finišujú. Ako uviedol Štefan Pásztor
z oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy mestského úradu, preberacie konanie medzi zhotovovateľom a investorom prebehlo
v súlade s projektovou dokumentáciou a dohodnutými zmenami počas stavby vlani v decembri.

„Urobil sa súpis nedostatkov, ktoré treba ešte odstrániť. Doklady a certifikáty sú už pripravené na

Čo si myslíte
o zvyšovaní
cien?
Ing. Ivan Haviernik, živnostník, Rimavská Sobota:

Monika Greissigerová,
zamestnaná v oblasti služieb,
Rimavská Sobota:

venskú. Druhý projekt podporený županom sumou 17 400 Sk
sa týkal obnovy Pamätnej izby
Jána Bottu. Poslanci BBSK podporili sumou 10 000 Sk projekt
obce Vyšný Skálnik zameraný
na zakúpenie zámkovej dlažby
k pamätníku Jána Bottu, ktorý
sa nachádza v areáli kultúrneho
domu. Práce budú zrealizované
v marci.
Veronika Muránska,
starostka obce Vyšný Skálnik

Práce na dostavbe zimáka finišujú
P

Anketa

„Naše mesto je
na konci svojich
možností a
zároveň je tento
región najchudobnejší. Každé
zvyšovanie cien sa týka najmä sociálne slabších vrstiev.
Toto všetko zapríčiňuje
ďalší prepad životnej úrovne
obyvateľov nášho regiónu. Je
škoda, že sa nikto nevenuje zvyšovaniu príjmov. Typ
pre zodpovedných: Zvýšme
konečne cenu práce v našom
štáte na úroveň ceny práce
krajín EU.“

BBSK nezabúda
ani na malé obce
Vďaka finančnej podpore BBSK
boli v roku 2007 podporené v
obci Vyšný Skálnik tri projekty.

3

začiatok kolaudačného konania, ktoré bude 28. januára. Na ňom sa určí termín otvorenia štadióna.
Bolo nutné ešte doriešiť šatne a sociálne zariadenia pre verejnosť. Ľadová plocha bola dokončená
4. januára. Podľa pôvodného termínu -15. marca
2007-bolo stavenisko odovzdané iba v polovici
mája, čo spôsobilo hlavný sklz stavby, a tým aj
otvorenia štadióna,“ vyjadril sa Š. Pásztor. Dodal,
že termín otvorenia zimného štadióna bude známy po kolaudácii. kk

„Dva roky žijem
v zahraničí a keď
prídem domov,
som veľmi prekvapená. Hlavne
cenami v našich
obchodných reťazcoch. Nie
sú adekvátne mzdám. Ďalšie
zvyšovanie cien elektriny,
plynu a hlavne vody a pohonných hmôt je už pre nás
všetkých neúnosné. Myslím si, že prevažná väčšina
občanov bude mať existenčné
problémy.“

Peter Útrata, živnostník,
Rimavská Sobota: „V dnešnej
dobe sú ceny
vysoké v porovnaní so mzdami. Ďalšie ich
zvyšovanie len
potvrdí, že štát
by mal zabezpečiť to, aby boli
mzdy, dôchodky a ostatné
príjmy porovnateľne zvýšené
s rastom cien. Zvyšovaním
cien zároveň klesá aj životná
úroveň každého z nás. Preto
by bolo dobré, aby kompetentní urobili kroky akceptovateľné pre všetkých.“
Pýtala sa: K. Kalmárová
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Zrekonštruovali Kliniku pediatrickej onkológie
a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici
v Banskej Bystrici

V

Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici sa 8. januára uskutočnilo
slávnostné otvorenie kompletne zrekonštruovanej Kliniky pediatrickej onkológie
a hematológie. Symbolickú pásku prestrihol
riaditeľ nemocnice MUDr. Ladislav Laho,
CSc a minister zdravotníctva Ivan Valentovič. Na podujatí boli prítomní aj poslanci NR
SR Emília Műllerová, Milan Urbáni a Viliam
Novotný, primár zrekonštruovanej kliniky
MUDr. Pavel Bician a primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor.
Rekonštrukcia bola financovaná zo zdrojov
Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré poskytlo 20 mil. Sk, a sponzorov, ktorí darovali 7 mil.
Sk. Darcami boli občianske združenie Svetielko nádeje, Liga proti rakovine, rimavskosobotská nadácia Nádej Martinka Sucháča,
spoločnosť Oriflame, Slovenská sporiteľňa,
Klub priateľov detskej nemocnice v Banskej
Bystrici a iní. Stavbu v celkovej hodnote cca
27,5 mil. Sk realizovala firma MONT ELEKTRO, a.s., Banská Bystrica.
„Do dnešného dňa boli špecializované inštitúcie tohto typu zriadené iba v Bratislave
a v Košiciach. V našich priestoroch budeme
poskytovať liečbu a starostlivosť pre onkologických pacientov z celého stredného Slovenska od narodenia do 19 rokov. Som veľmi rád, že sa nám podarilo túto myšlienku
v spolupráci so štátnymi orgánmi zrealizovať,“ vyjadril sa riaditeľ nemocnice MUDr. L.
Laho, CSc. Nadácia Nádej Martinka Sucháča
v Rimavskej Sobote poskytla na rekonštruk-

ciu Jedálne Martinka Sucháča vyše pol milióna korún. V nej je umiestnená podobizeň
zosnulého študenta gymnázia, ktorý prehral
bol s rakovinou, a práce, s ktorými sa hlásil
na prijímačky na Vysokú školu múzických
umení v Bratislave- odbor fotografia a film.
„Poskytujeme bezplatné vyšetrenie onko-

Vybudovali aj jedáleň
Martinka Sucháča

Udeľovali Cenu
predsedu BBSK
Držiteľom ocenenia je aj
odborník v potravinárstve
Ladislav Sedmák

B

BSK a jeho predseda Milan Murgaš
udeľovali Cenu predsedu BBSK. Vyznamenanými boli: Ladislav Ťažký za celoživotnú literárnu tvorbu a významnú angažovanosť v spoločenskom živote, Viliam
Spevák za významný hospodársky prínos,
Milan Laluha za celoživotné dielo a prínos
v rozvoji slovenského výtvarného umenia,
Ekonomická fakulta Mateja Bela za prínos
v rozvoji ekonomického vysokoškolského vzdelávania, folklórny súbor Urpín za
významný tvorivý prínos a rozvoj slovenskej ľudovej kultúry. Doterajšími držiteľmi

markerov- krvné vyšetrenie, kde sa zisťuje
prítomnosť rakovinotvorných buniek. Naša
pomoc je určená pre tých, ktorí to potrebujú.
Pre deti s onkologickým ochorením, hlavne
tam, kde sú prítomné dedičné faktory, ale
aj pre všetkých, ktorí o pomoc požiadajú.
Zrekonštruovanou jedálňou sme chceli spríjemniť pobyt deťom a ich rodičom na tomto
ťažkom oddelení,“ vyjadrila sa matka zosnulého študenta a predsedníčka správnej
rady nadácie Nádej Martinka Sucháča Mgr.
Zlatica Sucháčová. K. Kalmárová

tohto ocenenia sú už herci Ladislav Chudík a Andrej Mojžiš, známy kardiochirurg
Jaroslav Siman, odborník v potravinárstve
Ladislav Sedmák, generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták a banskobystrická rodina Babjakovcov – operní
speváci otec Štefan, synovia Martin a Ján
a dcéra Terézia, profesor Emil Kopšo in
memoriam, profesor a vedec Milan Turňa,
profesor a folklorista Štefan Nosáľ, spevák
a podnikateľ Karol Konárik a basketbalový
klub E.S.O. Lučenec.
red

Mŕtvola v sprche

V

roku 2000 som ležal na rimavskosobotskej chirurgii. Chcel by som spomenúť jednu príhodu, ktorá by dostala slabšie
povahy na kolená. Ležal som na prízemí
(chirurgia bola aj na 1. poschodí) a bola tam
jedna spoločná sprcha pre tri izby. V jedno
ráno som sa vybral na rannú očistu. Hoci
na dverách bola tabuľka s nápisom VSTUP
VOĽNÝ, sestrička ma zastavila s tým, že je
kúpeľňa obsadená. Spýtal som sa jej, kým
a prečo nepočuť tiecť vodu. Sestrička zahovárala a vymýšľala dovtedy, kým sa mi ju
nepodarilo prehovoriť, nech mi povie pravdu. Napokon prezradila, že v noci zomrela
na hornej chirurgii babička a nemali ju kam
dať. Tak ju strčili do našej sprchy. Pravdou je,
že akonáhle mŕtvolu odniesli, v sprche zapli
špeciálne lampy, ktoré mali odstrániť baktérie. No aj tak to bol zvláštny pocit, keď som
tam stál a umýval sa s vedomím, že polhodinu predtým ležala odo mňa na dva metre
mŕtvola. akjos
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Prečo vyrúbali strom na Šrobárke?
Kedy zvíťazí ľudský rozum a cit nad osobnými
záujmami bohatých jednotlivcov?

N

a našu redakciu sa obrátila čitateľka
JUDr. Eva Bornayová. Trápil ju výrub
stromu v areáli bývalej materskej školy na
Šrobárovej ulici v Rim. Sobote na podnet
majiteľa –súkromnej bratislavskej spoločnosti. „Snáď aj v 100-ročnom vyrúbanom
strome, ktorý bol podľa mňa zdravý, hniezdili vtáky – ďatle, hrdličky, sýkorky a iné
spevavce. V lete strom dával veľa kyslíka
a vtáci na ňom krásne spievali. Nechápem,
prečo sa v meste sústavne vyrubujú stromy, ktoré tu roky rástli a majú svoju nie
iba biologickú, estetickú, ale často aj citovú
hodnotu pre mnohých, ktorí roky žijú na
danom území. Viem, že to nemôže zaujímať
niekoho, kto si kúpi budovu v Rim. Sobote
a pritom žije v Bratislave. Ale prečo sa nad
tým nezamyslí zamestnanec oddelenia životného prostredia na mestskom úrade,
ktorý má životné prostredie chrániť? Na
Šrobárke je to už druhý veľký strom, ktorý
vyrúbali. Kedy sa zastaví toto barbarstvo
a cynizmus, kedy zvíťazí ľudský rozum a cit

nad osobnými záujmami bohatých jednotlivcov?“ pýta sa pani Eva. V tejto súvislosti
sme oslovili vedúceho oddelenia životného
prostredia mestského úradu Ing. Jána Bozóa.
Uviedol, že v danom prípade ide o strom,
ktorý nie je súčasťou verejnej zelene. Je to
strom rastúci na súkromnom pozemku. Dôvodom žiadosti o výrub bolo, že tento strom
bol zdravotne poškodený, zvnútra vyschnutý a dutý, bol nahnutý nad susednú nehnuteľnosť a v prípade klimatických extrémov

tam hrozilo poškodenie susedných stavieb,
príp. osôb. „Dôvod žiadosti bol následne šetrený orgánom ochrany prírody. Bolo zistené,
že odôvodnenie je opodstatnené. Napriek
tomu, že ide o veľký, esteticky skutočne
hodnotný strom, zistili sme, že zvnútra bol
väčšou mierou poškodený a vlastník nehnuteľnosti si nechcel brať na seba riziko, že by
mohol spôsobiť ujmu na zdraví alebo škody
na majetku. Takže sme vydali povolenie na
jeho výrub,“ skonštatoval Ing. J. Bozó. Dodal,
že žiadateľ výrubu bude musieť zrealizovať
na tej istej parcele do 31. 10. 2008 aj náhradnú výsadbu v rozsahu troch kusov vysokej
alebo šesť kusov nízkej zelene. M. Kanalová

Riešia nelegálny výrub stromov
U

ž niekoľko rokov Rómovia zo sídl. Dúžavská cesta v Rim. Sobote nelegálne
vyrubujú mestské lesy. Väčšina z nich drevom vykuruje domácnosti, ktoré boli od kúrenia, elektrickej energie, teplej a studenej
vody odpojené z dôvodu vysokých dlžôb.
Medzi Rómami sú však aj podnikavci, ktorí nelegálne vyrúbané drevo predávajú. Ako
uviedla Ing. Katarína Eliášová z právneho
a majetkového oddelenia mestského úradu
situáciu sa snažili riešiť s bývalým nájomcom mestských lesov, ktorými boli LESY SR,
š. p., O. Z. Rim. Sobota. „Riešenie bolo také,
aby obyvatelia išli pracovať do lesa a za vý-

pomoc by si domov odniesli odpad. Nikdy
sa to však nepodarilo zrealizovať tak, aby
to fungovalo. Nelegálnym výrubom boli naposledy napáchané škody vo výške asi 300

○ Ak Rómovia z Dúžavskej
cesty podmienky nesplnia,
lesy bude strážiť strážna
služba
tis. korún,“ skonštatovala Ing. Eliášová. Od
1. januára tohto roka sa novým nájomcom
mestských lesov stala spoločnosť LES KORP

Hnúšťa. Rozhodli o tom poslanci mestského
parlamentu tajným hlasovaním. Vedenie
spoločnosti nie je k situácii na Dúžavskej
ceste ľahostajné. Na jednej strane chápe sociálne slabú situáciu obyvateľov. Na strane
druhej však chce zabrániť privysokým škodám, ale i úrazom. Počas ich prác totiž chodia do lesa po drevo okrem dospelých aj malé
deti, čo je pre ne životu nebezpečné. Preto sa
rozhodlo iniciovať stretnutie so zástupcami
obyvateľov sídliska a dohodnúť sa na prijateľnom riešení. „Naším cieľom bolo čiastočne zmierniť túto problematiku, zabrániť výrubu živých stromov, ktoré majú svoj čas na
vyrúbanie pred sebou. Situáciu chceme riešiť tak, že sme otvorili jeden rub v blízkosti
Dúžavskej cesty, kde umožníme obyvateľom
sídliska haluzinu a zvyšky po ťažbe spracovať za dohodnutých podmienok, ktoré budeme priebežne sledovať,“ informoval nás
konateľ LES KORP, s. r.o., Hnúšťa Rastislav
Antal. Ďalej uviedol, že zástupcovia sídliska
sľúbili, že budú ich požiadavky sprostredkovane aplikovať medzi ľudí. Medzi podmienkami je aj to, že počas pracovnej zmeny, teda
do 15 hod., Rómovia do lesa nebudú môcť
vstupovať a za drevo budú musieť lesákom
vypomôcť pri prácach. Čas ukáže, či sa budú
podmienky plniť. Ak nie, spoločnosť bude
postupovať tvrdšie a dá strážiť lesy strážnou
službou. M. Kanalová
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Investovať do
vzdelania sa oplatí

DJ Melo
ďakuje

C

z

estné a stavebné mechanizmy Tisovec,
a.s., v spolupráci s mestom Tisovec ako
partnerom získali nenávratný finančný príspevok v rámci Sektorového opačného programu Ľudské zdroje na realizáciu
projektu ĎALŠIE VZDELÁVANIE- BRÁNA
K NOVÝM PERSPEKTÍVAM. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.
Nenávratný finančný príspevok predstavuje
finančné prostriedky zo zdrojov Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR
v celkovej výške 1.216.800,- Sk, čo predstavuje 60% celkových nákladov na realizáciu
projektu. Ďalších 40% nákladov projektu je
financovaných zo zdrojov CSM Tisovec, a.s.,
Cieľom projektu je ďalšie vzdelávanie zamestnancov CSM Tisovec, a.s., v oblastiach:
cudzie jazyky, informačné a komunikačné
technológie, príprava schopných manažérov
a hlavnou náplňou projektu sú zváračské
kurzy. Táto zručnosť je veľmi žiadaná aj na
medzinárodnom trhu práce. CSM Tisovec,
a.s., aj touto formou môže zabezpečiť a sta-

bilizovať kvalifikovanú pracovnú silu pre
zabezpečenie plnenia náročných úloh a jej
ďalší rozvoj. Realizácia projektu tiež prispeje
k vyššej efektivite a lepšej organizácii práce,
efektívnejšej vzájomnej komunikácii vnútri
organizácie a k zlepšeniu možností zavádzania nových technológií pri reštrukturalizácii
podniku. Akciová spoločnosť začala realizáciu projektu 7.11. 2007. Týmto termínom
začali práce v zmysle schváleného časového
harmonogramu predovšetkým na zriadení školiaceho centra a subkontrahovaných
vzdelávacích kurzov. 10.12. 2007 slávnostným otvorením novozriadeného školiaceho
centra bol odštartovaný samotný kolobeh
všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu. Centrum je materiálne vybavené počítačovou technikou pre 8- členné skupiny
(každý člen má k dispozícii vlastný počítač
a pripojením na internet). Bude neustále využívaný na školenia CSM Tisovec, a.s., a aktivity partnera Mesto Tisovec.
J. Rončáková, CSM Tisovec a.s.

áver roka 2007 priniesol aj koniec
jedného môjho obľúbeného disco
clubu. Chodieval som do neho veľmi
rád a určite som nebol jediný. Musím sa
priznať, že za tie mesiace, čo disco klub
vlastnil jeho majiteľ (ale ho ešte aj vlastní), som sa v ňom veľmi dobre cítil. Bol
mi ako rodina a nikdy nezabudnem na
zážitky, ktoré som tu zažil. Je mi smutno
a bude mi za všetkým, čo spájal club
„K2 ŠPORT CLUB“. Chcem sa poďakovať majiteľovi a jeho manželke za to, že
mali pevné nervy a vydržali tak dlho aj
napriek ekonomickej situácii v našom
meste. Poďakovanie hlavne patrí Tomymu, alias DJ Frodovi za to, že mi dovolil
zaučiť sa. Je to skvelý človek s dobrým
srdcom. Samozrejme sa chcem poďakovať aj SBS-károm Štefanovi, Dodovi
a Peťovi a pozdraviť výbornú čašníčku
Slávku. Verím, že tí, ktorí ste klub navštevovali, budete naň spomínať iba
v dobrom. DJ Melo

Oslavovali návrat slobody mestu
K

aždoročne je december poznamenaný
veľkým očakávaním a prípravami na
prežitie najkrajších sviatkov roka. V Rim.
Sobote je ich atmosféra umocnená tým, že
tesne pred nimi oslavujeme návrat slobody
mestu i jej obyvateľom, ktorú pred 63. rokmi
priniesli ako vzácny dar vojská Sovietskej
armády. Dar z radu najvzácnejších. Lebo sloboda vykúpená krvou a obrovskými ľudskými obeťami je darom posvätným. Je dobré,
že si túto skutočnosť pripomíname neustále a pravidelne sa schádzame pri pomníku
padlých hrdinov na Námestí M. Tompu, aby
sme položením vencov uctili ich pamiatku.
Vyjadrujeme tak nielen vďaku za oslobodenie, ale aj vďaku za porážku fašizmu, ktorý
plánoval vykynožiť spolu aj so židmi, Rómami aj slovanské národy. V tejto súvislosti si
uvedomujeme, že nebyť víťazstva nad fašizmom, pre väčšinu z nás by už neboli žiadne Vianoce. Každoročný pietny akt kladenia
vencov vyvoláva aj viacero úvah. Prvou z nich
je, že vedenie mesta, obvodný úrad, armáda, polícia, SZPB, niektoré politické strany
a spoločenské organizácie doceňujú význam
tejto dejinnej udalosti, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Druhou je úvaha o tom, či
sloboda a víťazstvo nad fašizmom je hodnota cenená len spomínanými inštitúciami
a organizáciami. S ľútosťou sledujem, že pri

pomníku sa stretáva len staršia generácia.
Stredná generácia, ale najmä mládež, sa ponáhľa za svojimi záležitosťami a nepristaví
sa ani pri zvuku štátnej hymny. Konzumný
spôsob života diktuje priority i duchovné
hodnoty. Ale aké sú to duchovné hodnoty?
Je v nich miesto aj pre také pojmy ako sloboda, demokracia, sebaobetovanie, úcta k dielu a odkazu predkov? Vedia, čo spôsobil a čo
sa chystal ešte spôsobiť fašizmus? Vedia,
kto a za akých obetí vydobýjal späť slobodu
a akú hrozbu predstavuje medzi mládežou
znovu ožívajúci fašizmus? Tieto a podobné
úvahy zákonite vedú k upriameniu pozornosti na mládež. Lebo ak počúvame, že mládež nie je dobrá, že neuznáva hodnoty preferované staršou generáciou, a ak by to bola
pravda, potom je chyba v nás starších. Lebo
mládež je taká, ako ju vedieme a vychováme. To platilo v celej histórii ľudstva a platí
to aj dnes. Časté sú takéto a podobné úvahy aj na pôde základných organizácií SZPB
v meste Rimavská Sobota. Preto na základe
iniciatívy ZO SZPB č.1 vznikla myšlienka
zorganizovať pre mládež vedomostnú súťaž
s tematikou protifašistického odboja. Zapadla do rámca osláv 63. výročia oslobodenia
mesta Rimavská Sobota a sledovala aj cieľ
poodhaliť aspoň časť pravdy o tom, čo vedia
mladí ľudia o fašizme a o zápase proti nemu

a či sa zaujímajú aj o súčasné dianie hlavne z hľadiska hrozieb pre celosvetový mier.
Iniciatívu privítal i mestský úrad a CVČ času
Relax, ktorí sa stali spoluorganizátormi súťaže. Vedomostná súťaž resp. kvíz sa uskutočnil 20.12.2007 a zúčastnilo sa jej päť trojčlenných družstiev zo základných škôl: ZŠ
P. Dobšinského, ZŠ P. K. Hostinského a ZŠ Š.
M. Daxnera. Najviac bodov získali a prvé dve
miesta obsadili žiaci zo ZŠ P.K. Hostinského
a na stupni víťazov ešte stáli aj žiaci zo ZŠ
P. Dobšinského. Družstvá boli vďaka primátorovi mesta Š. Cifrušovi okrem diplomov
ocenené aj vecnými cenami. Potešil priam
neuveriteľný záujem mnohých žiakov o túto
problematiku a aj na ich vek prekvapujúca
orientácia v problémoch dneška a v rizikách
pre uchovanie svetového mieru. Uvedené
konštatovania potvrdzujú, že nie je dôvod
na základe aj keď početnejších negatívnych
prejavov niektorých jednotlivcov, odcudzovať mládež. Práve naopak. Môžeme byť na
väčšinu z nich hrdí a oplatí sa do nich investovať čas, sily a um. V budúcnosti sa nám
to bohato vráti, pretože aj mládež má okrem
rozumu aj veľké srdce. A ako konštatovala
Eva Repášová, členka UR SZPB: „Bola to vydarená akcia a ukázala, že je na čom stavať a oplatí sa oddať sa práci s mládežou.“
Mgr. Kamil Migra, podredseda ZO SZPB č.1, RS
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Vraciame sa k úspešnej
prílohe našich novín: VÍZIA
Temer celý minulý rok mohli naši čitatelia
sledovať prílohu VÍZIA - o ozdravení podnikov,
podpore vzdelanosti a rozvoji ľudí.

J

ej autori sa v nej v spolupráci s našou
redakciou prihovárali k čitateľom 27 regionálnych a lokálnych novín vrátane Rim.
Soboty. Hlavný partner prílohy – spoločnosť
Penta Investments jej dal do vienka náročné
poslanie: komunikovať s čitateľmi o hodnotách, ktoré vedú k prosperite. Keďže ide
o unikátny projekt v rámci Slovenska, vraciame sa k nemu v rozhovore s manažérom
projektu, predsedom Asociácie vydavateľov
regionálnej tlače na Slovensku PhDr. Michalom Beňadikom (na snímke).

Aj noviny
pomáhajú regiónom
Často sa stretávame s prívlastkami „unikátny“, „mimoriadny“, „významný“... – čím
môžete podporiť vaše tvrdenie o unikátnosti
projektu prílohy VÍZIA?
Áno,
inflácia
reklamných
textov
a prívlastkov v nich znižuje citlivosť čitateľov na podobné vyjadrenia, ale v našom prípade to obstojí. Dôvodov je mnoho. Napríklad – niet na Slovensku iného mediálneho
projektu, ktorý by sa tak ako naša príloha
dlhodobo a systematicky venoval možnostiam rozvoja Slovenska, osobitne regiónov.
VÍZIA je unikátna aj tým, že nie je založená
na propagácii jednotlivej firmy, ale hodnôt
ako samostatnosť, aktivita, sloboda, nezávislosť, schopnosť prevziať zodpovednosť za
seba i za iných, niesť riziko... Niet iného mediálneho projektu, ktorý by v takom rozsahu zapojil regionálnu a lokálnu tlač, ktorá je
k čitateľom najbližšie, a ktorý by systematicky dával priestor názorom občanov a rozvoju regiónov. Ide o sieť 27 novín so súhrnným
jednorazovým nákladom 190 000 výtlačkov
– toľko nemá žiadny denník.
Podobná koncepcia podpory hodnôt ale
musí čitateľovi zákonite vnuknúť otázku,
prečo to vôbec Penta robí...?
To je v prvom rade otázka pre predstaviteľov Penty. Ale v diskusiách s nimi sme sa
zhodli, že ide o ponímanie podnikania ako
činnosti, ktorá posúva Slovensko dopredu
a je prospešná aj každému účastníkovi podnikania. My sme pripravili projekt s tým,
že niečo podobné tu chýba, že také ciele,
ako má príloha VÍZIA, nemožno dosiahnuť
žiadnou reklamou či jednorazovými podujatiami, žiadnymi apelmi tzv. celebrít. Spomenuté hodnoty potrebujú dostať verejný
priestor, pretože podnikateľské prostredie

u nás ešte nie je štandardné a ľudia majú na
podnikateľov a podnikanie neraz skreslený
pohľad kvôli osobným zlým skúsenostiam,
ale aj rôznym mýtom a predsudkom. Verím,
že ak čitateľ vidí príklady „normálnych“ ľudí
z jeho okolia, ktorí dokázali vybudovať firmu
a dať v nej živobytie a perspektívu aj iným, ak
má možnosť aj diskutovať o tom, má lepšie
informácie aj na to, aby formuloval pozitívnejší postoj k podnikaniu a k spomenutým
hodnotám. Isteže, pre Pentu je to dlhodobá
investícia, ale v kvalitnejšom prostredí sa aj
lepšie podniká.
Hovoríte o prílohe VÍZIA ako o úspešnom
projekte. Aký máte prehľad o tom, ako ho
prijímajú čitatelia?
Samozrejme, skúmali sme to. Opakovane
smer urobili medzi čitateľmi regionálnych
a lokálnych novín podrobnú anketu a jej výsledky sú povzbudzujúce. Až skoro 88 perc.
čitateľov (pri vzorke 675 ľudí) čítalo prílohu
VÍZIA vždy alebo občas, len niečo vyše 11
perc. ju nečítalo vôbec. Z nich väčšina preto, že nenašla v prílohe nič zo svojho regiónu. Najviac čítali poradňu o pracovnoprávnych otázkach, potom ekonomické články
o ozdravovaní podnikov (tých bolo 7) a ankety, v ktorých bolo 54 názorov občanov z 15
regiónov. Z ankety i z našich analýz vyplynulo aj veľa námetov na skvalitnenie prílohy
a jej zatraktívnenie.
Posledná otázka – čo ďalej? Bude príloha
pokračovať a ak áno, v akej podobe?
Chceme v nej pokračovať. V tomto momente vieme, že Penta chce financovať prílohu VÍZIA aj ďalej a v najbližších dňoch
budeme rokovať o podrobnostiach jej koncepcie tak, aby ešte lepšie plnila jej očakávania i potreby čitateľov. Verím, že to pomôže
aj jednotlivým regionálnym a lokálnym novinám, ktoré robia veľmi užitočnú prácu (ale
to je téma na iný rozhovor).
Rozhovor pripravil: Tomáš F. Lehotský
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Ako som
zmenil pizzériu

K

de bolo, tam bolo, bola (a ešte je)
jedna pizzéria. Robili tam fantastickú pizzu (sedliacku) a fantastický
cesnakový dressing. Objednával som
si väčšiu pizzu (610 g) a jednu dávku dressingu. Celý tento špás ma stál
119,- Sk. Kde bolo, tam už nie je. Minule som si objednal tú istú kombináciu
a nestíhal som sa čudovať. Pizza bola
podstatne tenšia, dressingu tam bolo
ledva pár kvapiek (predtým ho dávali
more!). A najviac ma zarazila cena. Zo
119 Sk stúpla na 139 Sk! Je normálne,
že ceny okrem našich platov a životnej
úrovne stúpajú. No nič. Stal som sa zákazníkom inej, konkurenčnej pizzérie
a ostáva mi len dúfať, že sa nedočkám
rovnako nemilého prekvapenia. akjos

Krimimix
Rodičom sa vyhrážal
zastrelením
Polícia v Rimavskej Sobote obvinila z prečinu
nebezpečné vyhrážanie 33- ročného muža
z Jesenského. Približne už dva roky a naposledy minulý piatok v nočných hodinách
sa v byte svojich rodičov na Orgovánovej
ulici pod vplyvom alkoholu vyhrážal obom
rodičom zastrelením. Bol vulgárny, nadával
im a rozbíjal zariadenie bytu. Je stíhaný na
slobode a hrozí mu trest odňatia slobody na
6 mesiacov až 3 roky.
KR PZ Banská Bystrica

Smrť 7-mesačného
chlapčeka
Vyšetrovateľ v Lučenci začal trestné stíhanie
pre prečin usmrtenia. Minulý týždeň v
pondelok došlo počas prevozu 7-mesačného
dieťaťa z Kokavy nad Rimavicou vo vozidle
rýchlej zdravotníckej pomoci k jeho úmrtiu.
Podľa predbežných vyjadrení lekárov stalo
sa tak v dôsledku jeho zlého zdravotného
stavu a podchladenia. Vonkajšie znaky
násilia na jeho tele zistené neboli. Bola
nariadená súdna pitva. Lekársku pomoc
k dieťaťu privolala jeho
32- ročná matka. V Lučeneckom okrese ide
v tomto roku už o 4 úmrtie dieťaťa.
KR PZ Banská Bystrica
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Rožňavskej ulici v RS. Dohoda istá.
Tel: 0908 529 533
045-3

Prenajmem obchodné priestory

v centre, ul. SNP na prízemí s vlast.
vchodom, výklad do ulice, 20 m2.
Tel: 0903 306 291
1468-2
 Súrne kúpim 1-izbový byt. Tel:
0904 307 733

1506-2
 Dám

do prenájmu kancelárske
priestory – 96 m2 na 1.poschodí,
Hlavné nám. 13 (vedľa RK štúdia).
Tel: 0905 640 166, 047/5811737

 Kúpim

byt. Tel: 0918 257 955,
0902 247 871
052-4
 Kúpim

garáž na sídl. Rimava,
príp. na Športovej ul. Tel: 0907
040 373
053-4
Kúpim RD v RS alebo okolí. Tel:
0918 797 715

054-2
Kúpim 2- až 3-izbový byt do 500

tis. Sk. Tel: 0914 257 237
055-2

Priestory na obch./kancel. účely

v centre Rim. Sobota 44 m2 alebo 90
m2. Kontakt: 047/5634901, 0908
508 195
015-2
 Predám

rozostavaný rodinný
dom /hrubá stavba pod strechou/ na
IBV Sobôtka. Tel: 0905 446 136
018-2
 Dám do prenájmu obchodné
priestory na Železničnej ul. v RS.
Tel: 0910 667 325

020-3
 Predám rodinný dom na Novej
ul. v RS. Tel: 0915 606 650, 5621
555

026-3
Predám 4-izbový dvojgeneračný
byt 84 m2 s balkónom čiastočne
prerobený. Tel: 0905 804 167 po
18.00 h

030-6
 Vymením

2-izbový byt s balkónom za 3-izbový byt s balkónom,
prípadne predám a kúpim. Tel: 0915
156 043, 0918 673 491

 Predám šteňatá Jack Russel

teriéra. Tel: 0905 243 936
1453-2

Predám odstavčatá. Cena dohodou. Tel: 0905 544 891


1606-5
 Predám kŕmnika. Tel: 0905
532 792

001-3

 Predám ošípané 110-150 kg,
cena dohodou. Tel: 0908 265 466

Zamestnanie

004-2
 Súrne hľadám krajčírky s praxou. Inf: 0904 636 464

1423-2
 Firma DUG s r.o., A.Markuša
22, Rim. Sobota prijme administratívnu pracovníčku. Prac.náplň:
personalistika a koreršpodencia,
ovládanie PC (Word, Excel, Outlook). Prax výhodou, môže byť aj
absolventka obchodnej akadémie.
Bližšie info na tel.č.: 0905 359 750

1505-2
 Reštaurácia

v centre mesta
prijme čašníka /-čku a kuchára
/-ku na polovičný úväzok Tel: 0907
251 478
013-3
 Práca

v Španielsku, montáž
fasád. Tel: 0034671410444, e-mail:
elektroma@hotmail.com
023-3
Spoločnosť AGRO CS Slovakia,

a.s. prijme *pracovníka na obsluhu
nakladača* s miestom výkonu práce
vo Veľkých Dravciach. Požiadavky:
vodičský preukaz skupina C, časová flexibilita – práca na smeny.
Žiadosti so životopisom posielajte
na adresu AGRO CS Slovakia, a.s.
985 42 Veľké Dravce, resp. mailom:
canikova@agrocs.sk

034-3

2019-2

 Kúpim

Zamestnám šikovné dôchodky-

2-izbový byt s balkónom v OV na sídl. Západ. Tel: 0907
430 258

1441-3

003-2

1513-2

005-2

Tel: 047/56 78 218, 0910 948 193

la 3,5 mes. fenka, farba zlatá. Tel:
0905 560 183

 Dám

 Predám rodinný dom, záhrada
33 árov na Kurinci-Močiari č.349.
Tel: 0902 680 358, 5631 861

 Predám odstavčatá a kŕmniky.

Predám anglického kokršpanie-

1605-2

do prenájmu priestor na
podnikanie 24 m2 na prízemí na
Hlavnom námestí v RS. Tel:
0907 884 948

Zvieratá

ne aj invalidné. Tel: 0905 385 012

 Predám

3-mesačné šteňatá
nemeckých ovčiakov, čierno pálené,
zaočkované. Tel: 047/5697 249 po
20.00 hod., 0905 261 007
008-2
 Predám

holuby na zárez, kus
50 Sk a vajcia Emu na kraslice. Tel:
0905 737 558, 0905 844 644

1-izbový byt. Tel: 0903
886 962, 0904 110 415

 Predám ošípané 120-180 kg
v cene 43 Sk/kg. Možnosť očistenia.
Tel: 0907 857 117

011-2
 Predám

kravu pred otelením
a teľnú jalovicu červ.-strakatú. Tel:
5694 421
019-2
 Predám šteniatka šarpeja –
psíky. Cena dohodou. Tel: 0903

591 847
024-3
 Predám kŕmnika cca 180 kg,
cena dohodou. Tel: 5627 578, 0904
030 335
029-2 +Predám bytového zajačika. Tel: 0908 911 735

044-2
 Nemecká

doga-čistokrvné šteniatka bez PP, očkované, odčervené,
odber koncom januára.
Tel: 0905 359 071
050-4

Auto-moto

032-2

 Kúpim

garáž na ul. Športovej.
Tel: 0903 886 962, 0904 110 415
037-5
 Kúpim 1-izbový byt v centre
mesta. Platím v hotovosti. Tel: 0911
876 350

042-3
 Súrne

+Hľadám výčapníka /-čku/,
kuchára /-ku/. Tel: 0903 801 265

predám 3-izbový byt na

 Predám

Kia Sephia Leo r.v. 96
plne funkčné. Cena 40.000,- Sk. Tel:
0918 607 001
014-3

+Zamestnáme barmanov /-ky/,
krupiérov /-ky/ v herni s barom.
Vysoký plat. Tel: 0903 801 265
048-3

 Prijmem

213 476
056-4

Rôzne
 Predám lyžiarsky overal č.164
nový-cena 500,-Sk; topánky na
snowboard č.41,5 – málo používanécena 1000,- Sk; korčule chlapčenskécena 300,-Sk. Tel: 0903 264 441
1607-4
Predám obilie 750 Sk/1 m. Tel:
0902 680 358, 5631 861
006-2
 Predám bločky na stavebný materiál alebo faktúry, cena 1,5 %. Tel:
0915 183 843

1005-37
Predám akumulátorové nabíjačky rôzne. Tel: 0907 210 598

031-2
 Predám reg. pokladňu Euro
2000 ST. Tel: 0902 042 894

039-2
Predám staršie piano, lacno. Tel:
0903 892 526, 047/5492395

040-5

Služby
 Autodoprava, sťahovanie. Tel:
1104
0903 515 109
 Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
 Preprava Aviou + plachta +
sťahovanie. Tel: 0905 922 756

1448-7
 NAJ PONUKA-jednoduché
účtovníctvo od 400 Sk, podvojné
účt. od 900 Sk/1 mes. Tel: 0904
674 152
 Kvalitné účtovníctvo.Tel:
0911 846 062

1394
 Drevené schody na mieru,
samonosné, obkladanie pôvodných betónových. Materiál dub,
buk, alebo podľa vášho výberu. Tel:
0910 953 330

1522-8
 Právne poradenstvo, JUDr.
Takáčová R.S. Tel: 0905 120 269

1521-4

047-3

036-5

057-4

009-4

035-6
 Kúpim

 Predám TP na Favorit s ŠPZ.
Tel: 0907 563 718

čašníčku. Tel: 0905

 Predám

Škodu Forman 135
GLXi, r.v. 1994 za 45 000,-Sk Tel:
0902 042 894
038-2
Predám Škodu 120. Cena doho-

dou. TK máj/2009. Tel: 5698 885
049-2

 Vyplňujem tlačivá za nesprávne vyúčtovanie plynu a el. energie.
Volajte č.t.: 0918 944 599

1608-2
 INVESTÍCIE-PÔŽIČKYÚVERY (bankové aj nebankové).
Tel: 0905 100 870, 0949 338 579,
0910 449 129

021-6
 Hľadám asistentku na riadenie
osobného mot. vozidla. Hodinová
sadzba 55,- Sk/Výjazd BB, BA,

Inzercia / Oznamy
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LC. Kontakt: 047/5624 924
1609-2 +Riešenie problémov
a sporov mimosúdnou cestouMEDIÁTOR. Francisciho 1, 0907
831 424

SNP 12 Rim. Sobota
Predajňa Ozet

 Vykonávam

kompletný servis
lyží a sprostredkujem predaj použitých lyží a lyžiarok. Tel: 0908
943 427, 047/4323 904

Pán. a dám. kabátov
Menchestrové nohavice
1090,-790,Pánske saká
2999,1790,-

x
x

1404-9
 VEŠTENIE Z KARIET (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Po-pi:
8.30-16.00 hod. Čerenčianska 22,
(vedľa Úradu práce) v Rim. Sobote.
Tel: 0915 228 482

043-5

0915 833 885

2899-49

do opatery dieťa. Tel:

046-4
 Ponúkame

rôzne pôžičky. Tel:
0911 241 672, 0908 695 055
060-4

Infoservis

Druhá folklórna
plesová Tancovačka
Vážení priatelia, po úspešnom
prvom ročníku sme aj tento rok pre
Vás pripravili repete dobrej hudby,
tanca a skvelej zábavy. Srdečne Vás
teda pozývame na našu-vašu
fašiangovú akciu s netradičným
názvom Druhá folklórna plesová
Tancovačka pod záštitou folklórneho
súboru Háj 26.januára 2008 o 19.00
v hoteli Tatra na Hlavnom námestí
v Rimavskej Sobote.
Cena vstupenky je: 650,- Sk. Vstupenka zahŕňa bohaté švédske stoly,
prípitok, večeru, kapustnicu, nealko,
víno a najmä dobrú zábavu. K dispozícii bude aj bar hotela Tatra, kde
si budete môcť zakúpiť iné nápoje.
Hrá a spieva ľudová hudba Železiar
z Košíc.
Účinkujú: FS Hornád a priatelia z Košíc, Roman Slanina a Noro Antalík,
DJ Béla.
Predaj vstupeniek: Oáza Zdravia,
CVČ Relax, SNP 9, Rimavská Sobota
Rezervácia vstupeniek: peterhaas@
rsnet.sk, odporúčame náš web: www.
fshaj.sk, 0908/407 862 – Ing. Peter
Haás, 0911/849 253, 0915/849 253 –
Andrea Haásová.

Spomienka

Zimný výpredaj

1271-17

 Vezmem
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So žiaľom v srdci sme si
2.januára pripomenuli 1.výročie
úmrtia dobrého a starostlivého
otca, starého otca
MUDr. Rudolfa Rusnáka.
Kto ste ho poznali venujte mu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

ÚPSVR V Rimavskej Sobote informuje
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z prehľadu voľných pracovných
miest nasledovné voľné pracovné miesta nahlásené zamestnávateľmi:
Názov a sídlo zamestnávateľa		
Názov profesie		
Požiadavky
KOOPERATÍVA, POISŤ. A.S.RS		
Poisťovací poradca		
ÚSO vzdelanie
STEMPROK OK s.r.o.
Kaufland, Rimavská Sobota		
Aranžér kvetov - predavač
Vyučený
BB TOOLS s.r.o.
Rimavská Sobota			
Marketingový pracovník
				
Obchodný zástupca		
VŠ – technický smer
				
VP-B, tvorba grafiky		
ÚSO vzdelanie
GEMERSKÁ MLIEKÁREŇ s.r.o.
Rimavská Sobota			
Sekretárka		
Znalosť jazykov: AJ - Vysoká,
								
Fran. - Stredná
KOVOS s.r.o.Hrachovo		
				
				

Zámočník, 		
Zámočník strojov,		
Zvárač CO2		

Vyučený
Vyučený 				
Vyučený

SEWON ECS SLOVAKIA s.r.o.RS		
				

Asistent			
Výrobný pracovník		

ÚSO vzdelanie			
Vyučený

AGROKOL s.r.o.Rimavská Baňa		

Vodič - opravár		

Vyučený

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR v Rimavskej Sobote,
Čerenčianska 18, na č. d. 209, ako aj na webovej stránke www.upsvar.sk

Výstavy v múzeu
Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote
6. september 2007 – 31. január 2008

Kultúra stolovania - Vianočné
menu v Rimavskej Sobote
11. december 2007 – 29. február
2008
Výstava ponúka ukážku stolovania
v meštiackej domácnosti na konci 19.
a začiatku 20. storočia.

INZERUJTE U NÁŠHO INZERTNÉHO MANAŹÉRA
Ing. Gejza Silling, tel.: 0907 255 600, 0910 913 191,
e-mail:sillingg@rsnet.sk
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Výstavy a podujatia
Gemersko-malohontského múzea v roku 2008
1. Rómski muzikanti Gemera-Malohontu
7. február – 31. marec 2008
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava prezentuje početných rómskych hudobníkov a kapely, ktoré pôsobili v regióne
v 19. a 20. storočí ako významná špecifická
zložka tradičnej a mestskej kultúry regiónu
2. Vesmír očami detí
8. február – 31. marec 2008
Komisárka: RNDr. Dana Rapavá
Prebratá z Hvezdárne v Rimavskej Sobote.
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou
výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota v čase vernisáže odmení najlepšie práce.
3. Rieka Slaná
9.apríl – 30. máj 2007
Komisárka: Mgr. Monika Gálffyová
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom
prírodné pomery okolia rieky Slaná, pretekajúcej regiónom Gemer-Malohont – rastlinstvo, živočíšstvo, geológiu, využitie územia...
4. Ľudové náhrobníky
Gemera-Malohontu a Novohradu
16. apríl -30.máj 2008
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová a Mgr.
Ján Aláč
Prostredníctvom trojrozmerných artefaktov
náhrobníkov a fotografií priblížime návštevníkom rôzne podoby ich prevedení. O cintorínoch sa zvykne hovoriť ako o miestach
kolektívnej pamäti.
5.Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach
2. máj 2008 – 30.jún 2008
Komisárka: PhDr. Oľga Bodorová
Sprístupnená pre príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota. Od vytlačenia prvej pohľadnice (1898) zobrazujúcej mesto Rimavská
Sobota prešlo viac než 110 rokov. Výstavou
chceme upozorniť na dávne, no zabudnuté
krásy mesta Rimavská Sobota. Cez čaro
pohľadníc sa chceme venovať jednak histórii
mesta, no zároveň objaviť nové pohľady
a vedomostné informácie o budovách, ktoré
zostali len v spomienkach obyvateľov mesta.
Výstava starých pohľadníc je z vlastných
zbierok, ako aj zo zbierok rôznych zberateľov.
6. Archeologický výskum Stránska – Figa
16. máj – 30. jún 2008
Komisárka: PhDr. Eva Fottová
Prebratá z Archeologického ústavu SAV
v Nitre. Výstava sprístupnená pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí. Výstava prezentujúca najvýznamnejšie nálezy získané pri

záchrannom archeologickom výskume AÚ
SAV v Nitre na lokalite Stránska – Kraliny
a Figa v rokoch 2006 – 2007.
7. Štítnická čipka
3. júl – 30. september 2008
Komisárka: Gecse Annabela
Výstava prebratá z múzea v Szolnoku v Maďarsku. Je ukážkou prierezu histórie takmer
zaniknutej štítnickej čipky, ktorú v regióne
Gemer-Malohont reprezentovali známe
sestry Szontághove zo Štítnika.
8. Fínske remeslo a dizajn
7. jún– 17. august 2008
Komisárka: PhDr. Zorka Valentová
Výstava prebratá z ÚĽUV v Bratislave. Fínska
organizácia remesiel a fínska spoločnosť
TAITO pripravila reprezentačnú výstavu
súčasného remesla a dizajnu.
9. Rimavskosobotský výtvarný salón 2008
7.august – 30.september 2008
Komisárka: Aneta Cvachová
Výstava prebratá z Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej
Sobote. Výstava približuje širokej verejnosti výsledky prác amatérskych umelcov
z okresov Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec
(maľba, sochárstvo, fotografia a pod.).
10. Kuvajtsko-slovenská archeologická
misia 2004-2008
10. september – 31. október 2008
Komisár: archeológ
Výstava prezentuje nálezy získané Archeologickým ústavom SAV v Nitre počas archeologického výskumu v rokoch 204 až 2008 na
lokalite Al-Khidr v Kuvajte – spolu s výstavou fotografií „Kuvajt“.
11. Príbeh múmie. Populárno-náučný výlet
po stopách múmie
7.október -30.november 2008
Komisár: archeológ
Gemersko-malohontské múzeum vlastní
od roku 1910 pozoruhodnú zbierku- múmiu
ženy menom Tasherithnetiak z Abusir el-Meleku v Egypte. Jej vek odhadujeme na takmer
3000 rokov. Pochádza z 21.- 25. dynastie
(1087 -664 pred n. l.) a múzeum chce pátrať
po jej neznámom osude v podobe pripravovanej výstavy.
12. Vojtech Bacskai (1935-1980)
– Výber z tvorby
23.október –31.december 2008
Komisárka: PhDr. Alena Pivovarčiová
Významného gemerského akademického
maliara Vojtecha Bacskaia predstavíme s odstupom času výberom z jeho celoživotnej

tvorby, ktoré sa uzavrela pred 28 rokmi.
13. Sklárska produkcia v zbierkach Gemersko-malohontského múza
10. december -31.január 2009
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Cieľom výstavy je predstavenie rozsahom
nie početného, ale obsahovo bohatého fondu
sklárskych výrobkov z produkcie sklární
Gemera-Malohontu a Novohradu zo zbierok
múzea.

Kultúrno-výchovné
podujatia v roku 2008
Pamätný deň Jána Fábryho
19.január 2008				
Miesto: Rimavská Sobota
Podvečer v knižnici III. Ročník
12. marec 2008-01-04			
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
Noc v múzeu – IV. ročník
17. máj 2008				
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
XXV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže
PRAMENE
23. máj 2008				
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
Súťaž o najkrajšie kŕmidlo III. ročník.
Európske dni vtácta
10.október 2008 (MDM)			
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
Múzeá sú tu pre Vás IV. Banská Bystrica
16. máj 2008 (MDM)			
Miesto: Banská Bystrica
Festival slovenských múzejníkov
19. máj 2008 (MDM)			
Miesto: Slovensko
AGROKOMPLEX Nitra – REGIONTOUR
16.-20. august 2008		
Miesto: Nitra
GEMER - EXPO
september 2008				
Miesto:Rožňava
NOSTALGIA EXPO
december 2008				
Miesto: Bratislava
Vianoce v múzeu
6. – 23.december 2008			
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
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Ve¿ký výpredaj zimných pneumatík a diskov
195/65 R15 91T

Výpredaj zimných pneumatík
> špeciálna cenová ponuka na vybrané rozmery
zn. Matador, Continental, Michelin
uvedené na www.pneubox.sk

> ostatné rozmery už od 955,- Sk s DPH
zn. Matador, Continental, Barum, Michelin, Kleber, BFGoodrich, Goodyear,

205/55 R16 91H

3 661,- Sk

7 176,- Sk

2 200,- Sk

ContiWinterContact
Contt act
TS810

4 360,- Sk

Michelin
Micheli
n
PRIMACY ALPIN PA3

Dunlop, Pirelli, informácie na predajných miestach

185/60 R14 82T

Výpredaj hliníkových diskov
> Enzo H už od 2 582,- Sk s DPH
½a¿šie dezény uvedené na www.pneubox.sk

3 689,- Sk
od

Podmienky výpredaja na predajných miestach PNEUBOX, prevádzkovaných

2 219,- Sk

2 582,- Sk

hliníkový
hli
ík ý di
diskk ENZO
OH

1 350,- Sk

Matador MP58
P58
58

Matadorom Slovensko s.r.o. alebo na www.pneubox.sk.
Všetky uvádzané ceny zah²¸ajú DPH.

Rimavská Sobota, Cintorínska 712, 047/563 36 65, rimsobota@pneubox.sk

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
Riaditeľstvo Združenej strednej odbornej školy vo Fiľakove Vám
oznamuje, že v školskom roku 2008/2009 otvára nasledovné študijné
a učebné odbory:
Študijné odbory s výučným listom a s maturitou:
* 2697 400 mechanik elektrotechnik (telekomunikačné a počítačové siete)
* 2697 4 mechanik – mechatronik
Učebné odbory:
* 2464 2 strojný mechanik
* 8541 2 umelecký kováč a zámočník
* 2466 208 mechanik opravár
– renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo
* 4567 201 poľnohospodárka – služby na vidieku
* 3355 2 stolár
* 3370 2 čalúnnik
* 6475 0 technickoadministratívny pracovník
Žiaci končiacich ročníkov môžu získať:
* vodičský preukaz skupiny „B“
* vodičský preukaz skupiny „T“
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – E1
* zváračský preukaz na ZVAR: 135PBW W01 wmt10 (t12) PF ss nb
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – M1
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – T3a
* osvedčenie na CNC technológie s celoštátnou platnosťou
Naše údaje:
Adresa: Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo
Tel/fax: 047/4511969, Telefón: 047/4511970, e-mail: soufil@stonline.sk

• budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
• halu na Ul. Čerenčianskej o výmere 720 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku,
Rimavská Sobota č. t.: 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na oddelenie právne a majetkové, Mestský úrad, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.
Mesto Rimavská Sobota ponúka
na odpredaj budovu na Ul. Šrobárovej s. č. 746 (tzv. Pappov
dom) v Rimavskej Sobote formou verejnej ponuky.
Minimálna cena budovy je stanovená na 2 665 481,- Sk.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota najneskôr do 15. 01. 2008.
Informácie: Mestský úrad,oddelenie právne a majetkové –
referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626,
5604631, 5604633.

Inzerujte v Gemerských zvestiach!
Svätoplukova 5 (prízemie) t.č. 5604673 e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
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Predám stavebné
bločky po rekonštrukcii
bytu. Cena 1,5 %.
Tel. 0910 367 857
1292-51

ZĽAVA NA ZIMNÝ

TOVAR – 30%
- vetrovky - overaly - oteplené nohavice - pulóvre - nohavice -

V Rim. Sobote pri pošte
2025-2

Okresný súd v R.Sobote
hľadá upratovačky
na dohodu – brigádnická
činnosť na 4 hodiny denne.
Záujemcovia hláste sa na
č.tel. 5624103

Firma DREVOSTAV so sídlom
v Jesenskom z dôvodu
rozšírenia výroby súrne hľadá
strojníkov na štvorkolesový
nakladač Manitou a na T 815
s hydraulickou rukou. Žiadame
spoľahlivú, zodpovednú prácu.
Ponúkame výhodné platobné
podmienky! Nástup: Ihneď!
Tel: 0908 939 856

Nebytové priestory na prenájom
v centre mesta za výhodné ceny
na kancelárie, maloobchody
a služby.

Novoročné zľavy

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien
Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

Tel: 0908 948 971

Kožušiny – koža, B.Bartóka 14 (oproti tržnici) Rim. Sobota

AKCIA – VÝPREDAJ KOŽUCHOV
Ponúka:

kožuchy – umelé aj pravé od 4500,- Sk
Otv. Po-Pi

od 9.00 – 17.00
So od 9.00 – 12.00

Tel.:

047/5621748 Tešíme sa na Vašu návštevu

Riaditeľka Domova dôchodcov a domova
sociálnych služieb, ul. Kirejevská 23, 979 01
Rimavská Sobota
vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície Vedúci sociálno-zdravotného úseku DD
a DSS Rimavská Sobota, ul. Kirejevská 23, Rimavská Sobota
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať
záujemcovia spĺňajúci podmienky:
* vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru
* odborná prax v sociálnej sfére 3 roky
* bezúhonnosť

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú
písomné žiadosti s prílohami:
* profesijný životopis
* doklad o VŠ vzdelaní – overená fotokópia
* potvrdenie o praxi
* výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
* zámer sociálnej práce so seniormi – minimálne 3 strany
najneskôr do 31.01.2008 v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie Vedúci sociálno-zdravotného úseku DD
a DSS Rimavská Sobota“ na adresu:
Domov dôchodcov a DSS, ul. Kirejevská 23, 979 01 Rimavská Sobota

Oznamujeme záujemcom,
že od 14. 1. do 28. 1. 2008 (15:30 – 16:30) prebieha

ZÁPIS NA KURZY ANGLIČTINY
so slovenskými a anglickými lektormi

v našom jazykovom centre
na ulici Cukrovarskej 47
v Rimavskej Sobote
(za Obchodnou akadémiou)
PONÚKAME:
•kurzy pre všetky vedom ostné stupne, pre deti i
dospelých •prípravu na maturitu, štátnu skúšku,
certifikáty •konverzačné kurzy s anglickým
lektorom •obchodnú angličtinu pre firmy
•individuálne hodiny •preklady, tlmočenie
Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr.
R. Molnárová)
E-mail: kurzyanglictiny@szm.sk

Servis / Oznamy

14. 1. 2008

DAROVALI KRV

Pohotovostné služby
Lekárska služba prvej pomoci
(LSPP) sa presťahovala z doterajších priestorov na Daxnerovej ulici
do priestorov novovybudovaného
Zdravotníckeho strediska Rimava
na Dobšinského ul. (vedľa Diagnostického centra Dg., resp. oproti
detskému zdravotnému stredisku
a tlačiarni Gemko).

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 8.1.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :
Martin Vetrák, Ladislav Fazekaš, Róbert Tanko, Mikuláš Baláž z Rimavskej
Soboty, Peter Mihályi, Pavel Šufliarsky z Rimavských Janoviec, Angel Rajnák
z Oždian, Milan Dirbák, Radoslav Doboš z Hnúšte, Tibor Kasza z Chanavy,
Ladislav Bódi z Rimavskej Seči, Jozef Vincze, Gabriel Nagy z Vyšných Valíc,
Róbert Pálinkáš z Bakty, František Beňuš z Veľkých Teriakoviec, Alžbeta Antalová z Teplého Vrchu, Ján Faltus z Gemerskej Vsi, Ondrej Tóth, Zoltán Tóth
z Veľkého Blhu, Ján Zvara z Drienčian, Edita Csányiová z Gemerskej Panice.

V pracovných dňoch od 16.00 do
7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30 do 7.30
hod. nasledujúceho dňa. Dobšinského ul., Rimavská Sobota, čís.
tel. 56 33 333 - LSPP dospelých, 56
34 444 - LSPP detí.

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

Prvýkrát darovali krv: Miloš Gaži z Rimavskej Soboty.
Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Kurz SČK „Opatrovateľská služba“
Vybavujete si prácu v zahraničí ako opatrovateľka v domácnosti?
Okrem základov cudzieho jazyka musíte sa preukázať osvedčením
o absolvovaní kurzu „Opatrovateľská služba“.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote uskutoční uvedený kurz
od 21. januára.

19. a 20. 1. MUDr. E. Gajanová, OZS
Nová Bašta, č. t. 56 91 161

Prihlášky a informácie na Sekretariáte ÚzS SČK Rimavská Sobota, ul.
Hurbanova 15,
č. tel.: 047/5631734, 0903 558 926.

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
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SČK v spolupráci s Rakúskym ČK prácu pre opatrovateľky v Rakúsku aj

17.18.19.20.jan
ZLATÝ KOMPAS
Fantasy /dobrodružný/
akčný USA. Na motívy
rovnomennej knihy Philipa Pullmana, ktorá bola
označená za najlepšiu
detskú knihu za posledných 70 rokov.
Začiatky predstavení:
vo štvrtok a v piatok
o 17:45 a 20:00 , v sobotu a v nedeľu
o 16:00 hod a 17:45 hod.
19.20. jan.
HITMAN
Akčný thriller, MN do 12
r. Nemá meno, nemá minulosť, nemá zľutovanie
Začiatok predstavení:
20:00 hod.

sprostredkuje.

Pamätný deň Jánosa Fábryho
Gemer-malohontský muzeálny spolok, Vedecké zbierky RKC na Slovensku v spolu-

VÍKEND:
19.1. sobota lekáreň Salvator
20.1. nedeľa lekáreň Polianka

práci s ďalšími organizáciami pozývajú na Pamätný deň Jánosa Fábryho pri príležitosti
100. výročia jeho úmrtia, ktorý bude 19. januára.
Program: 9,30 – Pietny akt pri pamätnej tabuli J. Fábryho a jeho spolupracovníkov
v Gemersko-malohontskom múzeu.

Mimo rozpisu naviac každú sobotu
od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

Slávnostné valné zhromaždenie -Reformované cirkevné gymnázium M. Tompu,

EUROMOTEL
Restaurant

Daxnerova 42.
I. časť od

10,15 predsedá: Bodnár Mónika (dvojjazyčne)

II. časť od 12,00 predsedá: Balázs István
13,00- odovzdanie Ceny Jánosa Fábryho
Záverečné slovo. Prijatie. Neformálna spoločenská beseda.
Mesto Rimavská Sobota ponúka na
odpredaj 4 – izbový byt s balkónom

Pietny akt v miestnom cintoríne pri hrobe Zoltána Fábryho a Aranky Fábry.
Podujatie sa realizuje s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR.

na Ul. L. Svobodu 1/15 v Rimavskej
verejnej ponuky. Minimálna cena bytu
Obhliadka bytu sa uskutoční:
dňa 8. 1. 2008 od 8.00 hod. do 9.00 hod.
dňa 15. 1. 2008 od 8.00 hod. do 9.00 hod.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové –
referát správy majetku, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota do 18.1.2008. Verejná
ponuka sa bude konať na MsÚ v zasadačke č.dv.16 na 2. poschodí v Rimavskej Sobote dňa 25.01.2008 o 13.30 hod.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t.
047/5604626, 5604631, 5604633, resp.
0903 284 353.

Vás pozýva na:

POĽOVNÍCKE
HODY

Sobote, 128 b. j., 8. poschodie – formou
390.000,- Sk.

Košická cesta, Rimavská Sobota

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomer
•krajčírky najlepšie platové podmienky v regióne
•mechanika šijacích strojov
•čalúnnika (vyučený) s praxou
•pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
•technického pracovníka do strihárne -podm. zodpovednosť

v práci,
manuálna zručnosť
•obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ.
Súčasťou výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN.
Zaujímavé platové podmienky.
•teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
Kontakt: mad2@madsr.sk, kontakt. osoba R.Babíková, alebo osobne
na adrese: Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota.
2514-51

www.autopotahy.sk

ubytovanie od

69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

www.euromotel.sk
Dám do prenájmu v RS:
obchodné a kancelárske priestory,
SNP 18 (pešia zóna)
kancelárske a skladové priestory aj s
rampou - areál STK
prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073
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Zimný halový turnaj v Jesenskom 2007/2008
2. kolo 14.december 2007

FTC - Gem. Jablonec 6:2 (1:0) - góly: G. Trizma
3, Agócs- Kiss, Somogyi, Petróczky, Molnár,
Oláh, Matyas - Hodejov 9:6 (6:3) - góly: M. Šťavina 3, L. Šťavina 2, Ruszó 2, Hriň, Tóth, Balogh 4, Koóš, Tamás, Böviba - Casablanca 3:3
(1:2) - góly: Uhrin, Vincze, Figei(vlastný) Váradi, N. Czene, Boros, Zigo - Jesenské dorast
3:3 (0:2) - góly: Z. Šťavina, Gombala, Stanley,
Výboštek, Éli, G. Barta, Hostice - Blhovce 5:
11 (1:5) - góly: Csank 2, Kökény, P. Rácz st., R.
Berki, Árvay 5, Hanyus 3, Tankina 2, T. Szabó.
Najlepší strelci po 2. kole: 1.Árvay (Blhovce) 9
gólov, 2. Gombala (Zigo) 7 gólov, 3. A. Czene
( Böviba) 6 gólov a T. Balogh (Hodejov) 6 gólov.

3. kolo 21. december 2007

Jesenské dorast - FTC 7:3 (2:3) - góly: Éli 3,
G. Barta 2, Tóth, Výboštek, Szabó, Petróczky, Mlynarčík, Hodejov - Böviba 6:16 (2:6) góly: Karkusz 2, T. Balog 2, J. Greguš, Tamáš,
Uhrin 6, Albert 3, Czene 3, Cs. Trizna 2, Tóth,
Köböl, Casablanca - Hostice 19:3 (9:2) - góly:
Váradi 8, Farkas 6, Boros 2, Pál 2, T. Tóth, R.
Pádár, Kökény, Farkas (vlastný), G. Jablonec Matyas 4:18 (0:10) – góly T. Molnár 2, Alabán,

Vass, M. Šťavina 6, Hriň 4, Budai 3, Ternóczky
2, Ruszó 2, L. Šťavina, Blhovce - Zigo 3:7 (1:4)
– góly Hanyus, T. Szabó, Árvay, Gombala 3, L.
Šťavina 2, R. Slovák, Z. Šťavina.
Najlepší strelci po 3.kole: 1. Várady (Casablanca) 11 gólov, 2. Árvay (Blhovce) 10 gólov Gombala (Zigo) 10 gólov.

4. kolo 28. december 2007

Zigo - Casablanca 2:5 (1:4) - góly: L. Šťavina, Z. Šťavina, Farkas, Czene, Singlár, Tóth,
Boros, Böviba - G. Jablonec 24:4 (9:2) -góly:
Uhrin 11, A. Czene 5, Albert 4, Köböl 2, G.
Tóth, Vincze, Berki 2, Maksi, Alabán, Hostice
- Hodejov 3:16 (2:9) - góly: Kökény, Csank, Cs.
Balogh, T. Balogh 7, Karkusz 4, Busa 2, J. Greguš 2, M. Greguš, FTC- Matyas 2:7 (1:3) - góly:
Agyócs- Kiss, Petróczky, Magdeme 3, Budai
2, Hriň, Ruszó, Jesenské dorast – Blhovce 6:2
(5:1) - góly: Éli 3, G. Barta 3, Tankina 2.
Najlepší strelci po 4. kole: 1. R. Uhrin (Böviba)
18 gólov, 2. T. Balogh (Hodejov) 15 gólov, 3. A.
Czene (Böviba) 14 gólov.

5. kolo

Casablanca- Jesenské dorast (6:2) - góly: Várady 3, Farkas 2, Csank- Výboštek, Éli, Hode-

jov- Zigo 2:3 - góly: M. Greguš 2, Z. Šťavina 3,
Gem. Jablonec- Hostice (15:6) - góly: T. Molnár
3, Alabán 3, Vass 3, Oláh 2, M. Berki, Kovács,
Genszký, R. Pádár vlastný, T. Rácz 2, Szolnoky 2, P. Rácz, R. Berki, Matyas - Böviba (3:8)
- góly: Ruszó 2, Budai- Albert 3, Uhrin 3, G.
Tóth, Köböl, Blhovce - FTC (6:7) - góly: R. Szabó2, Hanyus 2, Árvai, T. Szabó, Batta 2, AgócsKiss 2, G. Mlynarčík, Kókai, Petróczky.

Tabuľka po 5. kole:
1. Böviba

5 4

1

0

62:24

13

2. Casablanca

5 3

2

0

36:13

11

3. Matyas

5 3

1

1

40:23 10
26:14 10

4. Zigo

5 3

1

1

5. Jessenske dor.

5 3

1

1

23:15 10

6. Hodejov

5 2

0

3

38:36

6

7. FTC

5 2

0

3

19:33

6

8. Blhovce

5

1

0

4

30:36

3

9. Gem. Jablonec

5

1

0

4

30:62

3

5 0

0

5

18:66

0

10. Hostice

Tabuľka strelcov po 5. kole: Čelo tabuľky
strelcov tvoria: R. Uhrin ( 21 gólov), T. Balogh
(15), A. Czene (14) a E. Váradi( 14).
Csaba Singlár

ŠK Tempus víťazne v Maďarsku
N

ajmladšia prípravka ročník 1999 na
medzinárodnom turnaji v maďarskom
Egri v dňoch 5,6.1.2008 neokúsilo trpkosť
prehry a suverénne triumfovala. Obrovským
úspechom bolo roztlieskanie zaplnenej haly,
kde obecenstvo hnalo k víťazstvu.

Sobota – Krupina 6:0 (g.Václavik 2, Bial 2,
Čiešok 2), ŠK Tempus Rimavská Sobota –
Hontianske Nemce 10:0 (g. Václavik 5, Bial 2,
Lehocký, Magyar, Kršák), ŠK Tempus Rimavská Sobota – Juventus Žilina 5:3 (g. Václavik
3, Čiešok, Bial), ŠK Tempus Rimavská Sobota
– ŠK Badín 5:2 (g. Václavik 3, Bial 2).

Najlepší strelec turnaja: Rastislav Václavik
ŠK Tempus Rimavská Sobota
Konečné poradie: 1. ŠK Tempus Rimavská
Sobota, 2. ŠK Badín, 3. Juventus Žilina.
Zostava ŠK Tempus: Pavlov Roman,Václavik
Rasťo,,Kršák Erik,,Maďar Štefan, Adrián
Bial,Jakub Čiešok,Richard Lehocký.

Výsledky:
ŠK Tempus Rimavská Sobota – II.Kerulet
Eger 6:0 (g. Rapčan 2, Morong, Vilček, Balciar, Kovács), ŠK Tempus Rimavská Sobota
– Liver 2:0 (g. Balciar, Morong), ŠK Tempus
Rimavská Sobota – Efe B Eger 2:0 (g. Vilček,
Kovács), ŠK Tempus Rimavská Sobota – SC
Híros 1:0 ( g. Vilček), ŠK Tempus Rimavská
Sobota – Hajdúszoboszló 0:0, pen.2:0 (g.
Morong, Hruška).
Finále: ŠK Tempus Rimavská Sobota-Liver
FC 0:0 pen.2:0 (g. Vilček, Morong).
Najlepší hráč turnaja: Tomáš Kočiš ŠK Tempus Rimavská Sobota.
Konečné poradie: 1. ŠK Tempus Rimavská
Sobota, 2. Liver FC, 3. Hajdúszoboszló,4.
Eger.
Zostava ŠK Tempus: Nôta Július, Poliak
Andrej, Tomáš Kočiš, Martin Balciar, Morong
Jozef, Rapčan Daniel, Kovács Peter, Roman Vilček ,Hruška Jakub, tréner Václavik
Ondrej.

Halový turnaj prípravky ročník 1997

Turnaj v hale Badín: ŠK Tempus Rimavská

Prípravka 1999 v Egri
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Na margo
jedného
futsalového
stretnutia…
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Relax pre športovcov

K

amaráti z Filakova ma minulý týždeň v piatok pozvali na jeden veľmi
dôležitý futsalový zápas do Lučenca. Konal sa v basketbalovej hale na Výstavisku medzi mužstvom Lučenca a Fiľakova.
Lučenec-Fiľakovo! Slovenský pohár …!
To musí byť ale zápas, to je stále derby.
Tešil som na dobrý futbal. Z Fiľakova išiel
autobus plný fanúšikov, mnohí prišli na
autách. V hale na Výstavisku panovala
parádna atmosféra, najmä vďaka divákom z Fiľakova. Škoda, že radosť neskôr
pokazili rozhodcovia...
Zápas bol vynikajuci. Polčas 3:3, veľmi
napínavé chvíle, krásne futsalové momenty sa odohrávali v hale počas zápasu. Bolo cítiť, že mužstvá sú vyrovnané,
čo udávala aj tabuľka. Obidve mužstvá
mali rovnaký počet bodov. Rozhodcovia,
žiaľ, už počas celého zápasu boli zaujatí
voči domácemu mužstvu. Ich zaujatosť
vyvrcholila 10 sekúnd pred koncom
zápasu, keď za stavu 4:4 zapískali šesťmetrový kop proti Fiľakovu. Ako Soboťan
môžem povedať, že to nemal byť pokutový kop. Hráči z Fiľakova protestovali.
Jedného rozhodca ešte vylučil, a potom
zápas náhle ukončil. Do konca zápasu
chýbalo desať sekúnd. Videl som už veľa
futsalových zápasov, ale s takou nespravodlivosťou a bezočivosťou som sa ešte
nestretol ! Diváci samozrejme boli nespokojní, čo dali aj najavo. Rozhodca R.
Markovič koniec zápasu poriadne zbabral. Počul som, že pochádza z Lučenca.
Som zvedavý, prečo práve jeho delegovali
na taký dôležitý zápas. Som tiež veľmi
zvedavý, aké to bude mať pokračovanie,
lebo zápas nedohrali. Rozhodnutie – čo
pevne verím, že bude spravodlivé- zrejme padne za zeleným stolom. Bolo by
dobré, keby sa už na Slovensku hrávali
iba čisté športové zápasy s korektným
rozhodovaním…
Prečo to píšem práve teraz ? Nuž zato,
lebo 18.1.2008 o 20. hod. hrá futsalové
mužstvo Rimavskej Soboty posledný
veľmi dôležitý zápas doma práve proti mužstvu Lučenca. Tri mužstvá majú
rovnaký počet bodov (Lučenec, Fiľakovo,
Rimavská Sobota). Pevne verím, že rozhodca nebude zaujatý a mužstvá odohrajú v športovej atmosfére dobrý zápas.

osati

Vonku je síce kosa, ale mne je tu fajn teplo. Foto: Lajos Telek

Začiatok zimnej prípravy
MFK Rimavská Sobota
od vedením novej trénerskej trojice František
Vaš, Ladislav Danyi a Jozef Pisár (ako hrajúci
asistent) začali futbalisti MFK Rim. Sobota
zimnú prípravu v domácich podmienkach.
Zmena nastala aj na poste športového riaditeľa, ktorým sa stal dlhoročný zamestnanec
klubu Ján Oštrom. Nahradil Gabriela Szántóa. Čo sa týka hráčskeho kádra, nedošlo
k veľkým zmenám. Dvaja futbalisti odišli na
skúšky do iných klubov (Janečka, Kučerňák)
bez súhlasu vedenia MFK RS (majú platnú zmluvu). Ostatní začali zimnú prípravu
podľa zmlúv, ktoré im platia do konca mája
2008. Všetky finančné záväzky, ktoré má občianske združenie voči hráčom, sú vyrovnané a podľa slov primátora mesta Š. Cifruša
do konca tohto súťažného ročníka by nemali
byť žiadne problémy, čo sa týka finančného
zabezpečenia. Úlohou vedenia MFK je, aby
sa v priebehu jarnej súťaže pokúsili získať
generálneho sponzora, zlepšili prácu s mládežou a vychovali pár hráčov pre A mužstvo.
Mala by vzniknúť športová futbalová trieda
v ZŠ na sídl. Západ. Bolo by dobré otvárať
športové triedy aj na iných základných školách, ale všetko je to podmienené finančnými možnosťami a dotáciami zo strany štátu.
Súčasné rozdelenie dotácií je nedostatočné,
ale to je úloha vlády, aby sa na Slovenskuzačalo blýskať na lepšie časy. Je správne, že
sa vytvárajú umelé ihriská ale v porovnaní

napr. s Českom ( tam sú tieto plochy takmer
všade) je to málo.
Program prípravným zápasov A mužstva
12.1. 2008 MFK Košice – MFK Rim. Sobota
15.1. (ut.) o 15. hod. MFK RS- Tisovec
19.1. (sob.) o 11. hod. MFK RS – Fiľakovo
22.1. (ut.) o 14. hod. MFK RS- Putnok
26.1. (sob.) o 11. hod. MFK RS- Rakytovce
29.1. (ut.) o 15. hod. MFK RS- Dolná Ždaňa
2.2. Dolný Kubín- MFK RS
5.2. (ut.) o 14. hod. MFK RS- Zlaté Moravce
6.2. Dukla Banská Bystrica- MFK RS
9.2. Diosgyór- MFK RS
12.2 (ut.) o 14. hod. MFK RS- Humenné
16.2. (sob.) o 11. hod.
MFK RS - Žiar nad Hronom
19.2. Michalovce- MFK RS
23.2. (sob.) o 14. hod. MFK RS- Ružomberok
Poznámka:
Prvý prípravný zápas odohrali hráči MFK
Rim. Sobota 8. januára na domácej pôde.
Zdolali druholigový Liptovský Mikuláš 2:1
(1:1).
Zostava MFK RS:
Kuciak – Rubint, Geri, Nachtman, Mráz – Sihelský, Ádám, Filo, Fízel – Pisár, Lazúr.
Zdeno Marek

16 Šport

14. 1. 2008

Stolný tenis 1. liga
TJ Geológ Rožňava
- Mladosť Relax RS A (8 : 6)
Body: Horváth 2, Polgári 2, Huszti 1, Voliar 1

Nečakaná prehra našich
chlapcov
Zápas sa vyvíjal spočiatku v prospech domácich, ktorí vyhrali obidve štvorhry rovnakým výsledkom tesne 3:2. Našim sa potom
podarilo otočiť vývoj zápasu a vyhrávali 5:3 a
potom 6:4. V poslednom kole prišla studená
sprcha, keď Huszti prehral s jednotkou domácich Gallom 3:0 a prišla aj nečakaná prehra Ľuboša Voliara s Repaským 3:0. S týmito výhrami domáci vyrovnali na 6:6, ale nič
ešte nebolo stratené. V posledných dvoch
zápasoch naši chlapci Polgári a Horváth vyhrávali už na 2:0 na sety a potom nasledovali neuveriteľné veci. Domáce publikum približne 30 ľudí!!!- jasalo a povzbudzovalo
svojich chlapcov. Nakoniec sa im to oplatilo,
lebo obidvaja domáci hráči Leitner aj Kupeček vyhrali na 3:2 a otočili vývoj zápasu. Vyhrali nečakane nad našimi chlapcami. Napriek tejto prehre ostávame na 3.mieste.

Hrdinom dvojzápasu
Gabriel Polgári
Mladosť Relax RS A
- Sokol Vojčice A (6:8)
Body: Polgári 3, Horváth 2, Huszti 1
Predohrané kolo z 12.1.2008 určené Slovenským stolnotenisovým zväzom.
Naši chlapci proti lídrovi súťaže nastupovali bez dlhoročnej opory   Ľuboša Voliara,
ktorý sa nemohol uvoľniť zo zamestnania
(do 13,00 hod. mal službu) a miesto neho
bojovali s nováčikom v 1.lige mladým Viktorom Vašom. Napriek obidvom prehrám vo

štvorhrách, sa naši chlapci statočne držali s
favoritom súťaže. Po ôsmich zápasoch bolo
ešte 4:4 a dokonca aj 6:6. Posledné zápasy
im nevyšli, keď Huszti prehral s najlepším
hráčom minulého ročníka legionárom Dželinským 3:0. Aj striedajúci Zagyi so zraneným palcom pravej ruky prehral 3:0 s Kudrecom. Tento tesný výsledok by mohol byť aj
opačný, keby Ľ. Voliar mohol nastúpiť na zápas. Veľká škoda, že nemáme rovnocenného
piateho hráča. Výborný výkon podal Gabriel
Polgári, ktorý vyhral všetky svoje zápasy.

Víťazom
Gemerskej ligy
sa stal ŠK Gemer

Mladosť Relax RS A
- VSTK Vranov A (11 : 3)
Body: Horváth 3,5, Polgári 3, Voliar
2,5, Huszti 2
Zápas o tretie miesto v aktuálnej tabuľke sa
vydaril našim hráčom, keď nastúpili kompletne už aj s Ľubošom Voliarom. Tento fakt
ovplyvnil psychiku hráčov, ktorí podali výborné výkony. Po štvorhrách ešte 1:1, Polgári
s Husztim prehrali tesne 3:2 so silným párom
Kočkin- Kukučka a víťazný tón zápasu udal
nestarnúci Peter Horváth, ktorý v prvom zápase po štvorhrách porazil jednotku súpera
Kočkina 3:1. Potom nasledovala nečakaná
prehra Voliara s mladučkým hráčom súpera
Jakubčinom na 2:3, ktorý sa týmto zápasom
rozohral a ďalších súperov jasne porazil.
Sériu našich víťazstiev z 9-ich zápasov po
piatej výhre na krátko prerušil Kočkin, ktorý porazil Husztiho 3:0. Je potešiteľné, keď
chlapci po víťaznom ôsmom bode, keď ho
dosiahol Peter Horváth, nepovolili a naplno
bojovali a vyhrali svoje posledné zápasy Voliar a Polgári a v prekrásnom poslednom zápase Róbert Huszti porazil mladého Jukubčina 3:2 a v poslednom sete jasne 11:5.
9. dvojkolo sa bude hrať 26. januára v Tvrdošíne a vo Vrútkach.
Nasledujúce domáce zápasy sa budú hrať v
telocvični na Hviezdoslavovej ulici 9. februára s Čadcou B a Bytčou A. Príďte povzbudiť
našich chlapcov !!! Ing. Eugen Zagyi
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Víťaz Vojtech Ištók a hlavní aktéri
súťaže Makši, Slanec a Polgári.

P

osledný víkend uplynulého roka
opäť patril Gemerskej lige v šachu.
Milovníci kráľovskej hry sa tentokrát
stretli v Tornali, aby rozhodli o víťazovi
v bleskovej hre. Gemerská liga päťčlenných družstiev totiž už bola ukončená
koncom novembra posledným piatym
kolom. Aj v piatom kole sa darilo favoritovi súťaže ŠK Gemer, ktorý pomerne
hladko zdolal Bátku v pomere 1:4. Ďalšie výsledky: ŠK Tornaľa – Baník Štitník
0,5:4,5 a ŠK Plešivec – CVČD Revúca
1:4. ŠK Gemer (v zložení: Kiss, Gergely,
Hencz, Lóczy, Potocky). Fakticky od začiatku bol na čele tabuľky a na záverečnom vyhodnotení z rúk predsedu
AŠZ pri OZTK v Rimavskej Sobote Štefana Makšiho a podpredsedu Ladislava
Slanca mohli prevziať putovný pohár
Gemerského šachového zväzu. Súťaž
v bleskovej hre sa hrala v deň záverečného vyhodnotenia a vyhlasovania
výsledkov 29. decembra 2007. V turnaji
hranom švajčiarskym systémom na
deväť kôl sa najviac darilo vlaňajšiemu
víťazovi, mimochodom najnádejnejšiemu mladíkovi Vojtechovi Ištókovi z ŠK
Tornaľa, ktorý získal 8 bodov. Na ďalších medailových miestach sa umiestnili Žitnyár 7,5 b a Nágel 6,5 b (obaja ŠK
Tornaľa). polgári

Konečná tabuľka GL 2007
1. ŠK Gemer

5 4

1

0

16,5

2. Baník Štitník

5 4

0

1

19,5

9
8

3. CVČD Revúca

5 2

2

1

16

6
5

4. ŠK Tornaľa

5 2

1

2

13

5. ŠK Bátka

5

1

0

4

2

2

6. ŠK Plešivec

5 0

0

5

4

0

