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Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.
Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560

Úvodník

Budeme
skladať účty
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

„Zimák“ konečne otvorený
R

adosť detí z jarných prázdnin znásobilo otvorenie rimavskosobotského zimného štadióna
pre verejnosť. Stavenisko bolo zhotovovateľovibratislavskej spoločnosti ZIPP odovzdané vlani
v máji. Do preberacieho konania, ktoré sa uskutočnilo 20. decembra minulého roku, boli ukončené všetky rekonštrukčné práce podľa pôvodnej
projektovej dokumentácie. Týkali sa vonkajšieho
opláštenia celého štadióna, kompletnej technológie chladenia, novej ľadovej plochy, mantinelov,
tribúny, šatní a sociálnych zariadení. Kolaudačné
konanie prebehlo 28. januára tohto roku, na ňommal Inšpektorát práce v Banskej Bystrici na základe spracovania výsledkov projektovej dokumentácie vydať konečné stanovisko.

„Boli však zistené určité nedostatky, ktoré sa dajú
v blízkej dobe odstrániť. Týkajú sa dokončenia tribún, realizácie vzduchotechniky, sedačiek a striedačiek. Napriek tomu boli splnené všetky záväzné
kroky, preto Inšpektorát práce vydal kladné stanovisko. Štadión je od 15. februára tohto roka odovzdaný do predčasného užívania pre športovcov
a širokú verejnosť. Celková rekonštrukcia si vyžiadala náklady 64 miliónov bez DPH. Na rok 2007
bolo zastupiteľstvom schválených 23, 4 milióna
Sk, ostatné financie budú splatené do roku 2010,“
vyjadril sa referent oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy mestského úradu Štefan Pásztor.
kk, Foto: moly

Smrtelný úraz na Kraskovej ul. str.3
Lieči alternatívnou medicínou str.6
Vaša lekáreň

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

Napriek ponukám na kúpu
našich mestských novín
rozhodli vlani
v apríli poslanci
mestského zastupiteľstva,
že periodiká budú naďalej
v rukách mesta. Podmienili
to tým, že sa musia skvalitniť a do marca tohto roka
sa ich činnosť prehodnotí.
Je tu čas skladania účtov,
pretože týmto bodom sa
budú poslanci zaoberať na
utorkovom zasadnutí. Za
necelý rok sme sa spolu s redakčným kolektívom snažili
neustále zlepšovať týždenník
po personálnej, technickej,
grafickej i obsahovej stránke.
Určite si mnohí z vás -čitateľov všimli, že sa zmenila
aj vizáž Gemerských zvestí
a pribudlo viac publicistických a spravodajských
materiálov. Bola to ťažká
a náročná úloha. Napriek
neustálym útokom zo strany
neprajníkov i konkurencie sa
naše ciele podarilo naplniť.
I keď pravdou je aj to, že
si uvedomujeme rezervy,
ktoré máme. Nezaspíme
na vavrínoch a budeme sa
naďalej snažiť o skvalitnenie
mestských novín. Chcela by
som poďakovať čitateľom
a všetkým, ktorí nás v našom úsilí podporujú.

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj
Gemerských zvestí.

Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č.
56 04 673.

2 Názory

25. 2. 2008

Zámerné zahmlievanie
reálneho stavu GZ ?

P

red zasadaním mestského zastupiteľstva sa zrejme niektoré sily rozhodli, že
Gemerské zvesti vydávané mestom Rimavská Sobota maximálne očiernia, ak už nedokážu či nechcú povedať pravdu o súčasnom
stave novín ! Už si občania mesta a čitatelia
GZ zvykli, že keď sa blíži zasadnutie mestského parlamentu, tak skupina ľudí, ktorá
vlani nedostala noviny za smiešnych 200 tis.
korún, začína osočovaciu kampaň namierenú proti ich vedeniu a údajnej nekvalite
a zlému hospodáreniu. Ale na počudovanie,
k akcii sa pridáva aj vedúca oddelenia MsÚ
i poslanec SMK a predseda redakčnej rady
GZ . Je táto kombinácia osôb náhodná ? A kto
všetko je ešte v pozadí zahmlievania ? Kto
poskytuje nepresné a klamlivé písomné, ale
i ústne informácie? Zvláštne, keď zamestnanec a poslanec mesta útočí a zavádza! Tomu
sa hovorí aj lojalita? Takže aká je vlastne
pravda?
Bulvárne internetové médium tvrdí v perexe svojho článku: „Redakcia Gemerských
zvestí prekročila aj naplánovanú stratu o 95
tis. korún.“ Tak toto je vyslovená lož, pretože GZ samotné nemajú vedené osobitné
hospodárenie a plánovanie strát je i beztak
záležitosť socialistického hospodárenia...
Anonymný autor ďalej cituje: „Podľa vedúcej finančného oddelenia MsÚ Oľgy Fabovej
hospodárenie redakcie GZ a GH patriacich
mestu je v roku 2007 horšie ako v predošlom
roku. Ako sa (...) vyjadrila, v roku 2006 vyprodukovali mestské noviny stratu 101 tis. korún... Podľa Fabovej je predpoklad ďalšieho
zvýšenia nákladov z dôvodu prijatia nových
zamestnancov v priebehu druhej polovice
minulého roka.“
Vedúca finančného oddelenia MsÚ síce
poskytla informácie o strate 455 tis. korún
pri hospodárení mestských médií, ale akosi
pozabudla vysvetliť, že v predchádzajúcom
roku boli noviny, najmä personálne poddimenzované, GH napr. fungovali trištvrte
roka bez šéfredaktora a niekoľko rokov bez
druhého redaktora ! A za záchranu GH po

Ako poslanca mesta
ma vrcholne zaráža únik
informácií z MsÚ pred
rokovaním mestskej rady
a následným mestským
zastupiteľstvom.
neslávnom odchode predchádzajúceho šéfredaktora z disciplinárnych dôvodov a ešte
zahanbujúcejšieho odchodu posledného externistu od rozrobených novín v máji 2007
zastupujúca šéfredaktora nedostala ani to
povestné „köszönöm“. Ale za to v podaní
schizofrenického poslanca SMK tvrdenie:
„Hospodárenie a redakčná činnosť novín je
zlá. Noviny sú horšie a vôbec sa nenaplnili
očakávania, ktoré nastupujúca šéfredaktorka Marta Kanalová deklarovala." Takže je to
len osobný názor poslanca Attilu Hacsiho,
alebo aj stanovisko a uznesenie redakčnej
rady ? Podľa mojich informácií, je to len
jeho osobný názor v predstihu deklarovaný
na súkromnej stránke ľudí uchádzajúcich
sa v minulosti o kúpu GZ a GH ! Následné
zasadnutie Redakčnej rady prijalo vcelku bez
pripomienok hodnotenie o stave mestských
novín a samotný poslanec zdvihol ruku tiež
! Ďalšie zotrvanie pána poslanca vo funkcii
predsedu redakčnej rady je minimálne morálne otázna záležitosť ! Mimochodom, na
bulvári uverejnená správa bola ešte len pracovná a neúplná verzia, poskytnutá len pre
potreby finančného oddelenia MsÚ a viceprimátora mesta. Zvláštny protizákonný únik
informácií...
Ale pokračujme: V „úspornom“ roku 2006
sa do technického vybavenia investovalo len
mizerných 12 tis. Sk, a pritom mali redaktori
zastarané 3-GB počítače, pracovali bez kvalitnejšieho fotoaparátu, čo je v súčasnosti
nonsens pre fungovanie médií. Nehovoriac
už o zastaranom a rozpadávajúcom sa socialistickom nábytku... Preto poslanci mesta

Poslanci budú zasadať
V

utorok 26. februára bude v bývalom
Župnom dome v Rim. Sobote zasadnutie mestských poslancov. Budú sa zaoberať
správou o činnosti mestskej rady, činnosťou
mestskej polície za uplynulý rok i majetkovoprávnymi otázkami. Na programe bude aj
hodnotenie činnosti redakcií novín Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok
2007, stav v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a personálno- organi-

začné otázky. Poslanci prerokujú aj určenie
sobášnych dní, hodín a obradnej miestnosti
pri uzatváraní manželstva, zmeny v zložení
Redakčnej rady GZ a GH, návrh na delegovanie poslancov MsZ a zamestnancov mesta
do orgánov školskej samosprávy v meste na
volebné obdobie 2008-2012 a správu z poslaneckého prieskumu v spoločnosti Brantner Gemer, s. r. o., Rim. Sobota. Rokovanie
poslancov metského parlamentu začne o 9.
hod. a je verejné.
kan

na návrh práve vymenovanej šéfredaktorky
zvýšili rozpočet GZ a GH. Z neho sa v roku
2007 investovalo do obnovy techniky 107 tis.
Sk. Táto investícia je podľa ekonómky úradu
pripísaná k strate... Ak k tomu ešte pripočítame neplatenú inzerciu a oznamy mesta a
mestských organizácií, ktoré GZ a GH uverejňujú zadarmo každý rok vo výške cca 500 tis.
Sk, tak nám vychádza, že mestské média sú,
na rozdiel od tvrdení pani vedúcej, dokonca
mierne ziskové! Podstatný fakt sponzorovania súkromných médií TV LocAll a GTV
prostredníctvom plateného spravodajstva vedúca financií zámerne nespomína? Veď o to
sú mestské médiá podfinancované a ukrátené. Druhýkrát sú GZ a GH znevýhodňované
pri uverejnení platenej inzercie mestských
organizácií v týchto súkromných médiách.
A po tretie, mestské média majú ich existenciou ukrojený i inzertný koláč! Napriek tomu
ich mesto podporuje. Ako poslanca mesta a
zástupcu občanov ma vrcholne zaráža únik
informácií z MsÚ pred rokovaním MsR a následným MsZ. Je zarážajúce, že internetové
médium disponuje v predstihu správou o
stave GZ a GH, keď ešte nebola prerokovaná a oficiálne schválená! Mestské noviny sa
napriek nevyberaným útokom (na ne a jeho
vedenie) neustále zlepšujú. Zrejme to kole
oči ľuďom s nenaplnenými monopolnými
ambíciami na mediálnom a inzertnom trhu.
Takže o tom je toto zámerné zahmlievanie
reálneho stavu o mestských médiách, ktoré
má slúžiť na manipuláciu verejnej mienky v
štýle bývalej ŠtB pred mestským zastupiteľstvom!
Viliam Vaš, poslanec MsZ

Z listu čitateľa

S eurom
treba počkať
V našej redakčnej pošte sme o. i. našli
aj tento list, týkajúci sa článku uverejnenom v našom týždenníku Gemerské
zvesti 4. februára a nazvanom Výročná
členská schôdza KSS. Jeho autorom
bol predseda KSS v Rim. Sobote Dušan
Faško. I keď reakcia čitateľa (čitateľky)
z Klenovca nebola podpísaná, uverejňujeme ju v plnom znení: Pán predseda
Faško, chceme Vám len napísať, že článok
nás veľmi zaujal. Hlavne kvôli euru, lebo
jeho zavedenie by bolo naozaj hrozné pre
starších a chudobných ľudí. Iné štáty so
zavedením eura čakajú, ale my, chudáci,
musíme ísť do toho už aj. Česi boli vždy
pred nami, ale teraz je to naopak. Treba
urobiť všetko pre to, aby euro nebolo ešte
teraz zavedené. Bolo by treba ísť aj do
obcí, aby ľudia mohli podpisovať petíciu.
S petíciou treba ísť aj do Hnúšte, Klenovca a Tisovca. Treba spojiť sily a niečo
urobiť, aby sa euro tak skoro nezavádzalo.
Bolo by dobré sa tomu vyhnúť.

Spravodajstvo
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Bezpečnostná
situácia je ustálená
Násilné trestné činy páchajú aj školáci.
Objektom ich záujmu sú malé obnosy peňazí, niekedy
desiata alebo si chcú len dokázať nadradenosť nad
ostatnými spolužiakmi.

Z

načný počet prípadov v celkovej
trestnej činnosti páchanej na území policajného okresu Rim. Sobota tvorí násilná
trestná činnosť. Nakoľko sú útoky vedené
voči životu a zdraviu občanov, ide o závažný
druh trestnej činnosti. Jej objasňovaniu venujú strážcovia zákona zvýšenú pozornosť.
V roku 2007 eviduje polícia v okrese Rim. Sobota a Revúca 368 násilných trestných činov.
Z nich sa podarilo objasniť 295 skutkov, čo
činí 80,16 %. V roku 2006 bolo 360 násilných
trestných činov a z nich sa podarilo objasniť
284 (78,88%).
„Z týchto údajov je zrejmé, že bezpečnostná
situácia v policajnom okrese Rim. Sobota je
ustálená. Medzi najzávažnejšie trestné činy
v tejto oblasti patria vraždy a lúpeže,“ uviedol riaditeľ Úradu justičnej a kriminálnej
polície v Rim. Sobote pplk. Miloš Tomeček.
Vlani polícia realizovala jednu vraždu v Muráni, keď manžel zastrelil manželku. Prípad
bol objasnený v priebehu niekoľkých hodín.
V roku 2006 sa trestný čin vraždy nevyskytol. Ďalšou závažnou oblasťou násilnej
trestnej činnosti sú lúpeže. Vlani ich bolo
spáchaných 42. Objasniť sa podarilo 29.
„Porovnaním s rokom 2006, kedy bolo spáchaných 53 lúpeží a podarilo sa z nich objasniť 32, je vidieť pokles nápadu tohto druhu
trestnej činnosti. Objasnenosť je pritom na
približne rovnakej úrovni,“ skonštatoval
pplk. Tomeček. Vlani polícia riešila aj prípad
45-ročného muža z Hodejova. V apríli v obci

Smrteľný
úraz

S

mrteľný úraz sa stal minulý utorok ráno
na Kraskovej ul. v Rim. Sobote pri spiľovaní konárov stromov. V bývalom areáli
detského dopravného ihriska pri oplotení
odpílený konár zasiahol do hlavy 49- ročného Júliusa K. z Rim. Soboty, ktorý bol bezdomovec. Zranil ho tak, že zahynul. V tejto
súvislosti sme oslovili riaditeľa TSM Pavla
Rábelyho.
„Podľa mojich vedomostí stromy v tejto lokalite patria lučeneckej firme Tank, s. r. o., ktorá
bola vyzvaná oddelením životného prostredia mestského úradu, aby si ich ošetrila.

Gemer zamaskovaný kuklou vnikol cez plot
a neuzamknuté dvere do rodinného domu.
Tam napadol starších manželov zvlášť
brutálnym spôsobom. Spútal ich a fyzicky
napadol, pričom od nich žiadal peniaze a
cennosti. Získal od nich korisť v hodnote nie
menej ako 300 tis. Sk. Manželia utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.
V prípade právoplatného odsúdenia hrozí
páchateľovi trest odňatia slobody v trvaní 712 rokov. Ďalší závažný prípad sa stal v Hosticiach. 42- ročný muž žiadal pod hrozbou
násilia od 46-ročnej ženy 250 tis. Sk. Viackrát
sa jej vyhrážal smrťou, fyzickým ublížením
jej deťom a podpálením domu. Vyhrážky neobišli ani jej priateľa. Žena prípad oznámila
polícii, ktorá začala vo veci konať. Páchateľ
napokon skončil vo väzbe. V prípade právoplatného odsúdenia mu hrozí trest odňatia
slobody v trvaní 2- 6 rokov. U tohto druhu
trestnej činnosti a zvlášť pri zločinoch
lúpeží riešili muži zákona aj skutky, ktoré sa
stali na základných školách.
„Možno povedať, že lúpeží a vydieraní sa
dopúšťajú aj mladistvé a maloleté osoby,
ktoré nie sú trestne zodpovedné. Aj keď ich
objektom záujmu sú malé obnosy peňazí,
niekedy desiata alebo si chcú len dokázať
nadradenosť nad ostatnými spolužiakmi,
treba si uvedomiť, že ide o jeden z najzávažnejších trestných činov,“ dodal na záver
pplk. M. Tomeček.
kan

K výzve bola priložená fotodokumentácia, ale
firma do 20. 7 . 2007 na ňu nereagovala. Aby
sme zabránili prípadným úrazom, opilovali
sme konáre, ktoré prevísajú na mestský pozemok. S pracovníkmi sme zabezpečili terén,
do ktorého bol zákaz vstupu, podľa príslušných predpisov,“ uviedol P. Rábely. Podľa jeho
slov bol bezdomovec trikrát upozornený na
to, aby nešiel do daného priestoru. Povedal,
že tam už nevojde. Napriek upozorneniam
do priestoru vbehol a došlo k nešťastnej náhode. „Prípad je v štádiu vyšetrovania, bude
pribratý aj znalec z odboru súdneho lekárstva. V prípade, že bude vznesené obvinenie
voči konkrétnej osobe, hrozí jej trest odňatia
slobody až na 3 roky,“ uviedla na margo prípadu banskobystrická policajná hovorkyňa
Mária Faltániová.
kan
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Anketa

Budete využívať
zimný štadión?
Konečne nastalo dlho očakávané
otvorenie zimného štadióna. Vybrali
sme sa naň a korčuľujúcich sa opýtali,
či ho budú využívať.
Miroslav Durmis, tréner, hráč a rozhodca
HKM Rimavská Sobota, Vyšný Skálnik:
„Pretože som trénerom, hráčom a rozhodcom využívam
zimný štadión takmer každý
deň. Trénujem tu svojich
zverencov z Hokejového
klubu mesta Rimavská Sobota. Ale využívam ho aj mimo tréningov. Vtedy si zahrám relaxačný hokej
s kamarátmi.“

Adam Kubelka, Ožďany: „Som rád, že sa
štadión už otvoril. Keďže
chodím na hokej, budem ho
využívať pravidelne. Tento
šport ma veľmi baví. Na
hokejové tréningy a zápasy
chodím už štvrtý rok. Na
štadión chodím aj príležitostne. Zvyknem
prísť na verejné korčuľovanie a zahrať si
s kamarátmi hokej.“

Alex Tamáši, Rimavská Sobota: „Veľmi ma
potešilo, že sa štadión otvoril počas jarných prázdnin.
Budem ho využívať dosť
často, pretože už tretí rok
chodím na hokejové tréningy. Okrem hokeja prídem
aj na verejné korčuľovanie a zahrať si
s kamarátmi hokej.“
K. Kalmárová

Týral dcéru
Z

o zločinu týrania blízkej osoby
a zverenej osoby obvinili 42-ročného muža z Klenovca. Už od začiatku
roka 2005 v rodinnom dome viackrát zbil
svoju 12-ročnú dcéru. Bil ju kutáčom po
rôznych častiach tela, udieral jej hlavu
o stenu, k čomu pridal i päste. Okrem
toho ju nútil žobrať, kradnúť v predajniach a vo dvoroch rodinných domov
a činžiakoch v Klenovci, ako aj vyberať
odpad z kontajnerov. Otec nespôsobil
dcére zranenia, ktoré by si vyžiadali
lekárske ošetrenie. Ako nás informovala
banskobystrická policajná hovorkyňa
Mária Faltániová, sudca Okresného súdu
v Rimavskej Sobote ho vzal do väzby. Za
svoje skutky si môže v „base“ posedieť 3
až 8 rokov.
kan

4 Spravodajstvo
Experience má nových členov
R

imavskosobotská hardrocková kapela
Experience funguje na hudobnej scéne
dva roky. Po odchode dvoch členov však
nekoncertovala. Po dlhšom hľadaní muzikantov si kapela doplnila svoju zostavu o gitaristov Aliho Gazsa a Peťa Pintu. Spevákom
kapely je naďalej Ivan Bozó, basgitaristom
Rasťo Urda a bubeníkom Miloš Tomeček.
„Doplnením zostavy sa obnovila možnosť
živých vystúpení. Takže tento rok sa už
chystáme na niekoľko vystúpení na letných
rockových festivaloch. Nie je vylúčené ani

usporiadanie samostatného koncertu v Rim.
Sobote,“ prezradil nám bubeník kapely.
Okrem prípravy na koncerty naďalej pokračuje tvorba skladieb v digitálnom štúdiu.
Vzhľadom na dvoch nových gitaristov kapela svoju hudbu trochu „pritvrdila“. Je dohodnutá aj spolupráca s mladou klávesáčkou,
ktorá zatiaľ nie je členkou Experience. Viac
o tejto hudobnej skupine nájdete na www.
experience.sk
kan

Členovia kapely Experience (zľava): Ivan Bozó, Rasťo Urda, Peťo Pinta, Ali Gazso, Miloš Tomeček
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Novohradsko
- nógrádsky geopark

Týrala dve deti
Deti bila palicou po
celom tele, spôsobovala
im sviečkou popáleniny.

M

yšlienka prezentovať najvýznamnejšie geologické a geomorfologické
lokality Cérovej vrchoviny a územia Karancs-Medves v Maďarsku prišla od zamestnancov Chránenej krajinnej oblasti Cerová
vrchovina v Rimavskej Sobote ešte koncom
90-tych rokov minulého storočia. Prvý
súpis lokalít bol spracovaný v roku 2002.
Projekt podporilo aj riaditeľstvo Národného
parku Bükk v Egri a Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré navrhlo aj súčasný
názov - Novohradsko-nógrádsky geopark.
Projekt z organizačného hľadiska realizuje
na slovenskej strane Mikroregión Obručná a v Maďarsku Mikroregión Salgótarján.
Projekčné práce v súčasnosti zabezpečuje
Slovenská agentúra životného prostredia

v Banskej Bystrici. Projekt po spracovaní
bude postúpený do Centra siete európskych
geoparkov, založeného pri UNESCO. V prípade, že projekt bude úspešný, Novohradsko-nógrádsky geopark dostane Certifikát
európskeho geoparku. Na území Európy
je sprevádzkovaných 32 takých geoparkov
(najviac v Nemecku a vo Veľkej Británii), vo
svete 53.
V prípade Novohradsko-nógrádskeho geoparku asi štvrtina územia leží na Slovensku
a väčšia časť v Maďarsku. U nás je dotknutých 28 obcí od Kalondy až po Petrovce.
Centrom geoparku sa pravdepodobne stane
Fiľakovo, ktoré má materiálno-technické
predpoklady úspešného fungovania. Odborné zabezpečenie ponúka maďarská strana
zo svetoznámej paleontologickej lokality
Ipolytarnóc. Z nášho okresu sa do geoparku plánuje začleniť 10 obcí v širšom okolí
Hajnáčky.
„V poslednom období sa značne rozvíja geoturizmus. Ľudia sa zaujímajú o významné

geologické a geomorfologické lokality nielen
vo svete, ale aj na Slovensku. Realizácia
týchto geoparkov však prispieva nielen
k náučnej prezentácii našich najhodnotnejších geologických lokalít, ale aj k rozvoju
turistického ruchu na vidieku, a tým aj
k hospodársko-ekonomickému rastu danej
oblasti. Prezentácia vybratých vyše 20 geologických a niekoľko kultúrno-historických
lokalít bude podporovaná náučnými chodníkmi, informačnými panelmi, prednáškovou činnosťou, propagačnými materiálmi
a rôznymi náučnými podujatiami“ povedal
vedúci oddelenia starostlivosti o jaskyne
Správy slovenských jaskýň RNDr. Ľudovít
Gaál. Dodal, že v záujme úspešného prevádzkovania geoparku je potrebné dobudovať infraštruktúru, ubytovacie a stravovacie
zariadenia, oživiť obchodnú činnosť (najmä
miestnych výrobkov, upomienkových predmetov, charakteristických jedál a pod.).

Školiace centrum pre rómske deti

Vysoké ceny- nízke príjmy v našom regióne

Cieľom je, aby sa každé rómske dieťa dostalo
aspoň na strednú školu, lebo vzdelanie je potrebné.

V

V

obnovených priestoroch rodinného
domu je od januára tohto roku v Rimavskej Seči založené školiace centrum
pre rómske deti. Zakladateľom je občianske
združenie Ternipe. Jeho zámerom je pomáhať mladým nadaných Rómom v slabej sociálnej situácii. Peniaze sa im podarilo získať
z Rómskeho edukačného fondu, pričom pomoc poskytlo aj veľa podnikateľov a firiem.
Miestna základná škola túto aktivitu podporuje. Pomoc prisľúbil aj Obecný úrad v Rim.
Seči. Program bol pôvodne zostavený pre 60
žiakov, dnes sa venujú výučbe 70- tich. Deti
vyberal predseda občianskeho združenia Štefan Vavrek ml. so svojím otcom, ktorý je učiteľom miestnej základnej školy. V súčasnosti
sa deti venujú výučbe anglického, slovenského, maďarského jazyka a literatúry, výpočtovej technike, výtvarnému umeniu a hudbe.
Potrebné vzdelanie zabezpečujú pedagógovia
tornaľského gymnázia a študenti nitrianskej
univerzity. Centrum môže v budúcnosti podľa záujmu detí rozšíriť svoju ponuku. Podľa
Štefana Vavreka ml. je dôležité, aby si Rómo-

via uvedomili, že jediným východiskom z ich
situácie je ďalšie vzdelávanie. V posledných
rokoch sa do stredných škôl hlási čím ďalej
tým menej rómskych žiakov, pretože, podľa
rodičov, postačia k plnohodnotnému životu
sociálne dávky. Rodina Vavrekovcov sa však
s týmto názorom nestotožňuje. Podľa nich je
dôležité neustále sa vzdelávať, veď aj sám
Štefan Vavrek ml. pokračoval v otcových šľapajách. V súčasnosti je študentom posledného ročníka Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre, odbor matematika-etika. Väčšina rodičov prijala túto myšlienku pozitívne, pričom
aj deti rady navštevujú nové centrum. Výučba prebieha vo štvrtok a v piatok v popoludňajších hodinách. V sobotu je väčšinou voľný
program, ktorý zahŕňa prácu na počítači, počúvanie hudby a ukážky z filmov. V letných
mesiacoch bude centrum organizovať tábor
anglického jazyka, ktorého sa môžu zúčastniť aj dospelí. Deti nedostanú vysvedčenie,
ale učitelia ocenia ich dosiahnuté výsledky.
Zároveň poskytujú rodičom rady, usmerňujú
ich deti pri ďalšom rozhodovaní.

Juhász Dósa János/ prekl. kk
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Projekt na zachovanie prírodného a kultúrneho
dedičstva geologických a geomorfologických lokalít
Cérovej vrchoviny

Z

ločin týrania blízkej a zverenej osoby sa dopustila páchateľka tým,
že od januára do 18. februára v byte na
sídlisku Dúžavská cesta v Rim. Sobote
týrala 4- ročného Patrika a 6- ročnú
Patríciu. Deti bila palicou po celom tele,
spôsobovala im sviečkou popáleniny
po rukách. Chlapec utrpel hnisavú
ranu na pravej ruke, odreninu na lakti,
hematóm o priemere 5 centimetrov
na pravom boku tela. Dievča utrpelo
hnisavú ranu na pravej ruke a taktiež
hematómy na horných aj dolných končatinách. O deti sa v tom čase starala
ich 29-ročná matka Iveta B.
„Páchateľke hrozí za uvedený zločin
3 až 8 rokov odňatia slobody. V tejto
súvislosti rimavskosobotskí policajti
preverujú spáchanie tohto zločinu aj
na ďalšom maloletom dieťati. Vyšetrovateľ zatiaľ v tomto prípade nevzniesol
obvinenie voči konkrétnej osobe,“ informovala nás banskobystrická policajná
hovorkyňa Petra Babulicová.
kan
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minulých dňoch ma navštívil priateľ, ktorý žije v Taliansku.
V Ríme, kde sa oženil s temperamentnou Taliankou, sa aj rozhodol natrvalo usídliť. Vyše 2 rokov už v nebol v Rim. Sobote, a tak sa
s manželkou rozhodli, že navštívia jeho rodné mesto. Mesto a naše
námestie sa im celkom páčilo. Dokonca sa talianskej manželke zdali
aj ceny v poriadku až do chvíle, kým jej manžel nevysvetlil a neprepočítal ceny a príjmy u nás a v Taliansku. Potom na chvíľu stratila
reč. Môj kamarát bol tiež šokovaný. Za obsah nákupného koša, ktorý
sa zmestil do dvoch menších igelitiek, zaplatil vyše 750 Sk. Boli to
potraviny, žiadne cigarety ani alkohol. Keď vyšiel z obchodu, nechápavo krútil hlavou a spýtal sa ma, či aj naše mesto a štát je v EÚ.
Hrdo som mu povedal, že áno. Po tomto cenovom šoku sme prešli na
príjemnejšiu tému nášho rozhovoru. Spomínal na futbalové zážitky
z Talianska (je fanúšikom LAZIA Rím). Priznám sa, že som mu v dobrom závidel. Odpovedal mi, že aj tam po zverejnení korupcie futbal
dosť stratil, čo sa týka dôvery, ale pomaly sa dostáva do normálnych
koľají. Pretože jeho manželka nerozumela nášmu rozhovoru, snažil
sa jej prekladať. A keďže ja neviem po taliansky ani plávať, mal čo robiť. Po čase prišlo aj na porovnanie cien a príjmov u nás a v Taliansku.
Keď môj priateľ preložil manželke všetko, že príjmy v Rim. Sobote sú
na hranici do 10 tis. Sk, koľko platíme za nájom a ostatné výdavky,
stratila na hodnú chvíľu reč. Asi po 10 min. niečo povedala manželovi
a ten mi to preložil (citujem): Keby mali ľudia v Taliansku žiť z takých
príjmov, dávno by boli všetci do jedného v uliciach a s politikmi, ktorí
majú na starosti blahobyt národa, by urobili krátky proces. Priznám
sa, v tej chvíli som sa trochu zahanbil, keď sa ma spýtala, prečo sú
tu ľudia ticho a kedy naposledy boli v uliciach. Keďže sa venujem

kk

športu a nič iné mi nenapadlo, odpovedal som, že pred 6 rokmi, keď
Slovensko vybojovalo titul majstra sveta v hokeji. Divne sa na mňa
pozrela, a tak som sa jej snažil vysvetliť, že nie všade sa tak žije a že
sú regióny, kde je kvalitnejší život. Po 3-dňovom pobyte sa moji známi vracali naspäť do Ríma. Pri rozlúčke mi Franczeska povedala, že
sa cítila príjemne, chválila ľudí za pohostinnosť, dokonca sa k nám
chystá aj na letnú dovolenku, ale žiť natrvalo by tu nechcela. Nezabudla dodať, že každý sa má tak, ako robí. Keďže už boli na odchode, stačil som jej povedať len toľko, že je to hlavne chyba politikov.
Odpovedala mi, že sa mýlim, že politikov si volíme my sami. Akých
si zvolíme, tak sa máme. Po tom, čo sme sa rozlúčili a zaželal som
im šťastnú cestu, som sa zamyslel nad jej slovami. Viem, že mala
pravdu. Už som jej nestihol povedať, že z politikov, ktorí tu pôsobia,
nie je čo vyberať. Všetci mali možnosť dokázať, ako im záleží na regiónoch, akým je náš, ale zo sľubov splnili veľmi málo, prakticky nič.
Pretože žijem na zmiešanom území, mám veľa priateľov maďarskej
národnosti. Spolu sme skonštatovali, že je už načase poslať všetkých
terajších politikov do dôchodku bez ohľadu na politickú príslušnosť.
Ľudí už nebaví každý deň počúvať, ako jeden ukradol a sprivatizoval
podnik, druhá strana zas ako pochybila v niečom inom. Vystihuje to
jedno porekadlo: zlodej kričí, chyťte zlodeja. Vážení politici, nedávno
sme si pripomenuli 18. výročie nežnej revolúcie. Očakávania obyvateľov boli veľké, mnohí ostali sklamaní z kvality života a celkovej situácie hlavne v regiónoch ako je náš. Ostáva mi len veriť a dúfať, že
nebude potrebné čakať ďalších 18 rokov na zvýšenie úrovne života
v našom regióne.
Zdeno Marek

6 Publicistika

25. 2. 2008

Lieči aj
alternatívnou
medicínou

Fajčiari verzus
nefajčiari

T

Podľa MUDr. Vološina je
alternatívna medicína šetrná k pacientom a nezaťažuje
ich organizmus.

G

ynekológ MUDr. Igor Vološin sa alternatívnej medicíne venuje 15 rokov. Takýto spôsob liečby poskytuje pacientom okrem klasickej medicíny vo svojej ambulancii v priestoroch
Diagnostického centra v Rim. Sobote. Jeho metóda liečby spočíva v diagnostikovaní elektroakupunkčným prístrojom EAV, ktorý určí celkovú záťaž a stav organizmu. Zmeny akéhokoľvek
charakteru sú preukázané narušením energetických dráh, ktoré súvisia s určitými orgánmi.
Ak je dráha narušená, poukazuje na nejakú
nepriaznivú zmenu v organizme. Táto zmena
však nemusí byť závažná ani život ohrozujúca.
Úlohou alternatívnej medicíny je predchádzať
týmto stavom a zlepšiť celkový zdravotný stav
človeka. „Ak už prístroj zistí prebiehajúce závažné zmeny, pristúpim na zodpovedajúce vyšetrenia, ktorými zistím konkrétne ochorenie.
Dobre liečené diagnózy sú alergia, ekzém, chronický únavový syndróm, problémy s chrbticou
a nedostatočná imunita,“ vyjadril sa MUDr.
Vološin. Dodal, že liečba jednotlivých ochorení

závisí od ich druhu a miery poškodenia organizmu. Výsledky liečby sú dobré u všetkých vekových kategórií. Hlavne pri deťoch, pretože sa
rýchlejšie zotavujú.
„Alternatívnou medicínou sa zaoberám preto,
lebo nepoužíva klasické liečebné metódy, čím
je šetrná k pacientom a nezaťažuje ich organizmus. Na liečenie a prevenciu používam
rôzne metódy- fytoterapiu (liečbu rastlinami),
homeopatiu, akupunktúru, magnetoterapiu
a colonohydroterapiu (očistu hrubého čreva).
Vzhľadom na to, že 80% ochorení má dlhodobo
prebiehajúci (chronický) charakter, je potrebné
pri liečbe zohľadňovať celkový zdravotný stav.
Po stanovení problému používam iba prírodné
prípravky, ktoré posilňujú a regenerujú organizmus. Na našom území je takýchto prístrojov
málo, a preto zároveň spolupracujem aj s Čechmi. V prípade záujmu diagnostiky celkového
stavu organizmu ordinujeme denne v gynekologickej ambulancii,“ povedal MUDr. I. Vološin.
kk

Cieľom je zlepšiť
vzájomné spolunažívanie
OZ Méta založilo v Hosticiach aj spoločenský dom.

V

marci roku 2001 vzniklo
v Hosticiach občianske
združenie Méta pod vedením Ing. Terézie Csankovej.
Združenie chcelo prispieť
k rozvoju dediny a zároveň
pomôcť rómskym spoluobčanom, ktorí tvoria viac ako 70%
obyvateľstva. Jeho cieľom je
aj zlepšiť vzájomné porozumenie a spolunažívanie
medzi všetkými občanmi bez
ohľadu na ich pôvod. Združenie založilo v roku 2003 spoločenský dom, ktorý je otvorený
každý deň. Ľudia ho využívajú
na športové aktivity a prácu
s výpočtovou technikou.
„Spolupráca s obecným úra-

dom, ktorý nás finančne podporuje, je v súčasnosti lepšia,
ako bola na začiatku. Podstatnú časť materiálneho zabezpečenia poskytujú nadácie.
Vedenie združenia tvorí 12
členov, pričom na verejno-aktivačné práce vieme prijať 26
ľudí. Okrem nich ešte pomáhajú aj dobrovoľníci. Pre mužov je vytvorená zámočnícka
dielňa, ženy môžu šiť alebo
dozerať na deti,“ povedala
Ing. T. Csanková. V roku 2006
vznikol aj klub dôchodcov,
ktorého členovia sa stretávajú
v nedeľu. Zámerom združenia
bolo aj vytvorenie sociálneho
podnikania, ktoré malo byť

financované aj zo zdrojov Sociálneho rozvojového fondu.
Projekt však bol zrealizovaný
len čiastočne. Z použitých
financií bol postavený skleník
za účelom výpomoci záujemcov pri pestovaní a aranžovaní kvetov. Žiaľ, nenašiel sa
záujemca, ktorý by vedel túto
činnosť zodpovedne vykonávať a riadiť. Združenie aktívne
spolupracuje so sieťou Spolu
na Slovensku, ktorá poskytla
aj metodickú pomoc. Tento
rok plánuje vypracovať aj
dvojročný strategický plán,
ktorý by bol ukážkovou cestou na ďalšie roky.
Juhász Dósa János/ prek. kk

ento problém sa týka nás
všetkých. Každý má však
naň iný názor. Netvrdím, že aj
záporný názor je neakceptovateľný, len všetko závisí od uhla
pohľadu. Hovorím o pohľade
z pozície zákazníka a majiteľa
podniku. A práve v tomto detaile
sa naše názory rozchádzajú. Ako
zákazník navštevujem podniky,
v ktorých sa stretávam s kamarátmi a známymi. Pre mňa je
dôležité, aby som sa v nich cítila
príjemne. Lenže túto predstavu
nezahŕňa zafajčená, resp. prefajčená miestnosť, v ktorej sa
už takmer nedá dýchať. Ako nefajčiarke mi to prekáža, ale dokážem sa prispôsobiť. Funkčné
a výkonné podtlakové vetranie
dokáže tento problém čiastočne
odstrániť, ale nie vyriešiť. Ďalším
riešením sú oddelené miestnosti- fajčiarske a nefajčiarske. Aj
keď sa zdá, že je to dostačujúce,
nie je to tak. Dostačujúce by bolo
iba vtedy, ak by sme boli k sebe
tolerantnejší a nepozerali iba na
svoje potreby. To znamená, že
keď prídem do podniku, kde nie
je vyhradená fajčiarska zóna,
tak to akceptujem a nezapálim
si. Alebo ak už som vo fajčiarskej zóne v spoločnosti nefajčiara, tak sa najskôr opýtam, či mu
to nebude prekážať. Ak áno, tak
to tiež akceptujem. A tu nastáva
problém. Keďže majiteľ nechce
prísť o zákazníkov, uspokojí sa
so situáciou a fajčiar je vo výhode. V reštauráciách by mal byť
úplný zákaz fajčenia. V ostatných podnikoch, v baroch a na
diskotékach, kde sa nepodáva
strava, by bolo potrebné dohliadať na zákaz fajčenia v nefajčiarskych zónach. Dobré by
bolo oddeliť túto miestnosť od
fajčiarskej tak, aby sa zamedzilo
prístupu tabakového dymu. Nutnejšie je výkonnejšie podtlakové
vetranie, ktoré vysáva znečistený vzduch von z priestoru, a
ventilátory, ktoré ho ochladzujú.
Vzhľadom na veľký počet fajčiarov nie je možné úplne zamedziť
fajčeniu, ale malo by byť obmedzované. Potom by som sa cítila
príjemnejšie a neodchádzala by
som z podniku úplne "zafajčená" (myslím na oblečenie). Ale
ako tvrdím všetko závisí od nás,
od vzájomného rešpektovania.
K. Kalmárová
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Ryba pre štyroch

Glosa

Kocúrkovo
V

poslednom čase ma politika zabáva
viac ako ktorýkoľvek zábavný program.
Je to taký gogoľovský ,,smiech cez slzy“, pretože páni v parlamente akosi zabúdajú, že
hoci sú rozdelení na koalíciu a opozíciu, ich
úlohou nie je hľadať chybu na tých druhých,
ale zamyslieť sa nad názorom oponenta
a hľadať najvhodnejší kompromis pre blaho
nás občanov.
Pán Fico a pán Dzurinda nás však v poslednom čase zásobujú len samými hrubými
urážkami a neadekvátnymi prirovnaniami,
ktoré by sa v rétorike seriózneho politika
nemali vyskytovať.... Najhoršie na tom je,
že poslancov dnes viac ako PRÁCA PRE
OBČANOV zaujíma ich miesto v slovenskej politike. Niektorí sa ešte nezmierili
s pozíciou mimo vlády, v ich strane vládne
nervozita a chaos, väčšina poslancov, ako
sa vyjadril Ivan Šimko: ,,strieľa zo zákopov“.
Harmonizácií vzťahov určite nenapomáha
ani súčasné snaženie podpredsedu SDKÚ
Lišku o odvolanie dlhoročného lídra tejto
strany...
Minulomesačné ,,divadielko“, ktoré sa
odohralo v parlamente, tiež občanovi veľmi
nepomohlo k lepšej životnej úrovni.
Snaha opozície odvolať najsilnejšieho muža
štátu nemala úspech. Róbert Fico ako prefíkaná myš, na ktorú poľuje nenásytný kocúr,
vyšla z tejto naháňačky bez ujmy na svojom
kožúšku. Celá ,,myšacia tlupa“ si dokonca z
,,nájazdov bandy kocúrov“ nič nerobila a pokojne sa počas celej mimoriadnej schôdze

vysmievala kocúrikom a hocikedy opúšťala
rokovaciu miestnosť......
V dnešnej dobe už nič nie je zadarmo:
toto všeobecne platné pravidlo má hlboké korene aj v parlamente. Veľký rozruch
vyvolalo schvaľovanie Lisabonskej zmluvy, ktorú by mal do svojej ústavy zahrnúť
každý štát Európskej únie. Keďže na jej
schválenie je potrebných 90 hlasov, ktorými
koalícia nedisponuje, je potrebná dohoda aj
s opozíciou. A tá zvolila taktiku vydierania:
Lisabonská zmluva výmenou za tlačový
zákon. Hoci je pravda, že nový tlačový zákon
popiera jedno zo základných ľudských práv:
slobodu prejavu, vydieranie naozaj nie je
riešením a v politike už vonkoncom nemá
čo hľadať. Politika kompromisu však už
dnes asi nie je v móde.....
Tak takto ťažko pracujú naši politici. Škoda
len, že z ich namáhavej práce nemáme
nejaký ten úžitok aj my, občania Slovenskej
republiky. Zrejme by bolo najvhodnejšie,
keby si svoje nezhody a komplexy z neúspechu riešili mimo parlamentu a namiesto
hľadania chýb na tom druhom občas porozmýšľali aj nad tými svojimi...Nejednotnosť
už nielen v parlamente, ale aj v jednotlivých politických stranách určite nepomôže
nikomu....
Ako stojí v Ústave Slovenskej republiky,
moc pochádza od občanov, tak by nemali
zabúdať, že tak, ako im bola moc daná, tak
im môže byť aj vzatá........
Terka Tušimová

Divadelný ochotnícky súbor dospelých
Divosud predstaví širokej verejnosti
28. februára premiéru alternatívnej
tragikomickej hry autorov W. Kolhaasa
a R. Zimmerovej Ryba pre štyroch. V hre
účinkujú Pavel Belan- držiteľ Zlatej
plakety Jána Palárika, Helena Chrenková, Erika Juhászová, Dominika Jankulárová a Peter Galdík. Predstavenie bude
v divadelnej sále rimavskosobotského
domu kultúry o 19:00 hod. Vstupné pre
dospelých je 40 Sk a pre mládež 20 Sk.
kk

Verejná súťaž
Miestny odbor Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote vyhlasuje verejnú
súťaž na stvárnenie dejateľov v rámci
projektu“ Historické osobnosti GemeraMalohontu“. Ide o nasledovné osobnosti našej histórie: Pavol Dobšinský (180.
výročie narodenia), Jonatan Dobroslav
Čipka, August Horislav Škultéty a osobnosti Učenej spoločnosti malohontskej(200 rokov od jej vzniku) Matej
Holko, Ján Feješ, Samuel Kollár.
Miestny odbor Matice slovenskej
Rimavská Sobota

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov

na predaj Gemerských zvestí.

Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.

Oznam
Zimný štadión		
od 25.februára 2008
- 2.marca 2008
25.február 2008 (pondelok)
Verejnosť: 11,00 - 12,30 			
13,00 - 14,30
20,15 - 21,45
Hokej:
15,00 - 16,15
16,45 - 18,00
Prenájom: 18,30 - 19,45
26.február 2008 (utorok)
Verejnosť: 11,00 - 12,30
18,30 - 20,00
Hokej:
15,00 - 16,15

13,00 - 14,30
20,30 - 22,00
16,45 - 18,00

27.február 2008 (streda)
Verejnosť: 10,30 - 12,00
12,30 - 14,00
20,30 - 22,00			
Hokej:
14,30 - 15,45
16,45 - 18,00
Prenájom: 18,30 -20,00

28.február 2008 (štvrtok)
Verejnosť: 10,30 -12,00
12,30 - 14,00
20,30 - 22,00			
Hokej:
14,30 -15,45
16,45 - 18,00
Prenájom: 18,30 -20,00
29.február 2008 (piatok)
Verejnosť: 10,30 - 12,00
14,30 - 16,00
Prenájom: 19,00 - 20,15

12,30 - 14,00
16,30 - 18,00
20,45 - 22,00

1.marec 2008 (sobota)
Verejnosť: 12,30 - 14,00
14,30 - 16,00
16,30 - 18,00
18,30 - 20,00
Hokej:
10,00 - 11,00			
Prenájom: 20,30 - 21,30
2.marec 2008 (nedeľa)
Verejnosť: 10,30 - 12,00
14,30 - 16,00
20,30 - 22,00
Prenájom: 18,30 - 20,00

12,30 - 14,00
16,30 - 18,00

Vstupné zimný štadión
Deti do 6 r.
zadarmo
6-15 r.
30,- Sk (1 cyklus-90 min.)
Dospelí
45,- Sk
Sprievod
20,- Sk
Prenájom
2 500,- Sk/1 hod.

Mesto Rimavská
Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) halu na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej Sobote
o výmere 720 m2,
c) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo) na
Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho domu
o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku, Rimavská
Sobota č. t. 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rim.
Sobota.
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Inzercia / Publicistika

Sme spoločnosť zaoberajúca sa zberom a spracovaním
priemyselných odpadov, vykonávaním priemyselných
služieb a environmentálneho poradenstva. Do nášho tímu
radi uvítame a prijmeme pracovníkov na pozície:

manažér predaja
asistent predaja
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
- pokročilá znalosť PC – Word, Excel, Access, Microsoft Outlook ….
- komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie
- vodičský preukaz sk. B
Žiadosti s profesijným životopisom a fotografiou posielajte do
29.02.2008 na adresu:
DETOX, s.r.o. Košická cesta 2923, 979 01 Rimavská Sobota
alebo e-mailom na gajdosova@detox.sk

25. 2. 2008

REALITNÁ
KANCELÁRIA
˚PRI˚
PARK REAL
INVESTMENT
s.r.o.
Svätoplukova 18,
Rimavská Sobota

* predaj a kúpa nehnuteľností
* prenájom nehnuteľností
* investičné poradenstvo
* trhové analýzy
* development území a územných celkov
* kúpa a výstavba nehnuteľností
* rekonštrukcia nehnuteľností
* výkup poľnohospodárskej pôdy
v hotovosti

PLEKTRUM – Hudobné nástroje
bude od 1.3.2008 presťahovaná
na Šrobárovu ul. 19 (pri nemocnici) v Rim. Sobote
2063.8

Tel.: 0908 901 639, www.pri-real.sk
Inzerujte v Gemerských zvetiach!
Svätoplukova 5 (prízemie) t.č. 5604673 e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

•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 alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504

Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail: alwado@alwado-reality.sk

Orange

Požadujeme:
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
prax v odbore ošetrovateľstvo min. 3 roky
prácu s PC – MS Word, Excel, Internet
dobré riadiace schopnosti (prax v riadení vítaná)
komunikatívnosť
bezúhonnosť doložená aktuálnym výpisom z registra trestov
Ponúkame:
maximálnu podporu pri zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie
možnosť profesionálneho rastu
motivačné mzdové podmienky úmerné dosahovaným pracovným výsledkom
aktívnu spoluprácu pri rozvíjaní nášho zdravotníckeho zariadenia

v Rimavskej
Sobote
prijme do
zamestnania

Požadujeme: prácu s PC,
komunikatívnosť, kreativitu,
príjemné vystupovanie.
Žiadosti so životopisom zasielajte:

PAMASA s.r.o.,
B.Bartóka 14, Rim. Sobota,
mprs@orangemail.sk
2069-9

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom
žiadame zaslať najneskôr do 7. marca 2008 na adresu:
Nemocnice a polikliniky, n.o., Všeobecná nemocnica, Riaditeľ nemocnice
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
S označením „KONKURZ – neotvárať!“

2070-9

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
2061

námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Požadujeme:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe
špecializáciu v niektorom zo špecializačných odborov v kategórii lekár
prax v zdravotníctve min. 5 rokov
pracovný úväzok aspoň na úrovni 0,4 LM
samostatnosť, dobré organizačné a riadiace schopnosti (prax v riadení vítaná)
znalosť a schopnosť orientovať sa v príslušnej legislatíve vítaná
prácu s PC – MS Word, Excel, Internet, komunikatívnosť
bezúhonnosť doložená aktuálnym výpisom z registra trestov
Ponúkame: možnosť profesionálneho rastu
motivačné mzdové podmienky úmerné dosahovaným pracovným výsledkom
aktívnu spoluprácu pri rozvíjaní nášho zdravotníckeho zariadenia
Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom
žiadame zaslať najneskôr do 7. marca 2008 na adresu:
Nemocnice a polikliniky, n.o., Všeobecná nemocnica, Riaditeľ nemocnice
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
S označením „KONKURZ – neotvárať!“
2061

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu nebytové priestory v budove na Hlavnom námestí č.2 v Rimavskej Sobote – suterén o výmere 272
m2 / bývalý Sultán / za nasledovných podmienok:
- minimálna výška nájmu prvé dva roky podnikania : Sk 12 000,-/mesiac
+ preddavky za teplo vo výške Sk 2 000,- + prevádzkové náklady,
- výška nájmu v nasledujúcich rokoch min. Sk 15 000,- + preddavky za
teplo, prevádzkové náklady,
zachovanie charakteru prevádzky: reštauračné služby s poskytovaním
stravy vyššej kategórie, (vináreň, hudobná produkcia, iné/, zásobovanie
zo zadnej časti prevádzky, len vo vyhradených hodinách stanovených
mestom, žiadateľ nesmie mať voči mestu nedoplatky.
Žiadosti zasielajte na MsÚ – oddelenie právne a majetkové do
27.02.2008. Informácie na čísle telefónu: 047/5604626, 047/5604631,
resp. 0903 284 353. Ponukové konanie sa bude konať na MsÚ, Ul. Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota, zasadačka č.dv. 16, 2. poschodie dňa
6.03.2008 /štvrtok/ o 14.00 hod..
So žiadosťou je potrebné doručiť na MsÚ: podnikateľský zámer, fotokópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, investičný zámer a rozpočet plánovaných investícií na zariadenie interiéru.

2068-12

Kúpim 1-2 izbový
byt v centre mesta
R.Sobota
– vysťahovanie nie
je nutné, môžete
obývať predaný byt
1-2 roky na základe
dohody. Volať od
17.00-19.00 :
0902/623 272

PREDAJCU.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

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

Dosky a sendvičové panely.

Predaj, kúpa, prenájom
nehnuteľností
(domy, chalupy, chaty,
garáže, pozemky, byty ...)

Značková
predajňa

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

2067-12

Nemocnice a polikliniky, n.o.,

Novoročné zľavy

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

Nemocnice a polikliniky, n.o.,

www.autopotahy.sk

Zimná
zľava
33%

NOVINKA!

TETRA-K materiál,
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Oznam

Oznamujeme našim zákazníkom, že predajňa

námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomer

Inzercia

25. 2. 2008

Názov profesie

Požiadavky na
voľné pracovné
miesto

LOMA – NÁBYTOK
Rimavská Sobota

Predajca nábytku

ÚSO vzdelanie

INDECO, s.r.o.
Rimavská Sobota

Stolár

Vyučený

TAURIS CASSOVIA, s.r.o.
Rimavská Sobota

Predavačka mäsa

Vyučená

CMS TISOVEC
Tisovec

Vedúci odboru kvality
Lakovač kovov, Zvárač CO2

VŠ vzdelanie
Vyučený

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV
Rimavská Sobota

Murár – zatepľovanie budov
Skladník v stavebninách

Vyučený
ÚS vzdelanie

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV
Rimavská Sobota

Vedúci stavby

ÚSO,znalosť
projektových
dokumentácií

KAMA PREŠOV, s.r.o.
Rimavská Sobota

Skladník
Obchodný zástupca

ÚS vzdelanie
ÚSO vzdelanie

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
N.O. Rimavská Sobota

Farmaceut -Laborant

VŠ

RISO- R, s.r.o.
Rimavská Sobota

Všeobecná účtovníčka

ÚSO vzdelanie
Podvojné
účtovníctvo

AGRO TOMAŠOVÁ, A.S.
Rimavská Sobota

Traktorista

Vyučený

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.

„POMALY ĎALEJ ZÁJDEŠ !“
preventívny projekt
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici vykonáva v rámci
svojich činností aj aktivity spojené s riešením problémov bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky formou realizácie rôznych preventívnych
aktivít, zameraných na dodržiavanie povinností účastníkmi cestnej
premávky.
Preto sa bude na území Banskobystrického kraja v mesiacoch marec až
december 2008 realizovať preventívny projekt „Pomaly ďalej zájdeš!“.
Tento preventívny projekt je realizovaný na základe zmluvy medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Českou poisťovňou – Slovensko,
a. s., o spolupráci pri realizácii preventívneho projektu.
Realizácia projektu spočíva v tom, že pracovníci útvarov Policajného
zboru, ktoré sú vecne príslušné na vydávanie vodičských preukazov,
medzinárodných vodičských preukazov a tabuliek s evidenčnými číslami,
dislokovaných v rámci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej
Bystrici, budú v rámci úkonov poskytovať občanom osviežovač vzduchu
do motorového vozidla a informatívny leták. Osviežovač obsahuje informáciu o najvyšších povolených rýchlostiach na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v zmysle platnej právnej úpravy a o dôležitých
telefónnych číslach. Súčasťou preventívneho projektu sú aj informačné
letáky a plagáty, ktoré obsahujú rady ako predísť krádeži vozidla, čo robiť
po dopravnej nehode a základné zásady bezpečnej jazdy. Projekt „Pomaly ďalej zájdeš!“ bude v Banskobystrickom kraji spustený 29. februára
2008 v rámci preventívnej aktivity v spolupráci s krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Z pohľadu riešenia problémov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky, kde primárnym problémom je nedodržiavanie stanovených rýchlostných limitov, je možné konštatovať, že uvedená forma
riešenia predstavuje v širokom kontexte iných aktivít Policajného zboru
vykonávaných v danej oblasti, jednoduchú a efektívnu formu pôsobenia
na vodičov motorových vozidiel.
KR PZ Banská Bystrica

Preprava
Aviou
Rýchlo
a lacno

(3t)

0904 977 692, 0903 549 042
2042-11

Gemerské
zvesti
najčítanejšie
v regióne
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Nehnuteľnosti
•

Súrne kúpim 2-izbový byt –
okrem Západu. Platím v hotovosti. Tel: 0908 562 225, 5622 600
071-8

•

Kúpim byt v centre Rimavskej
Soboty. Platba v hotovosti + môžete zostať v byte bývať.
Tel: 0918 560 622
136-11
• Kúpim 3-izbový byt s balkónom na ul. Rožňavskej, Kirejevskej alebo Českej. Tel: 0910
189 922
148-8

• Kúpim 1-izbový byt na sídl. Zá-

pad. Tel: 0904 216 556
1612-8

• Predám unimobunky 3 ks spojené – lacno. Tel: 0908 564 552

160-8

•

Dám do prenájmu obchodné
priestory na Železničnej ul. v RS
100 m2. Tel: 0910 667 325

161-8

• Najlacnejší prenájom v meste.

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109
106
• Prenajmem obchodné priestory v centre RS na ul. SNP (Trenkwalder). Vlastný vchod, výklad do ulice, 20 m2. Tel: 0903
306 291
170-10

•

Súrne kúpim 2-izb. byt s balkónom v OV v RS. Platím v hotovosti ihneď. Tel: 0908 912 901
180-8

•

Dám do prenájmu miestnosť
28 m2 vedľa hostinca Tempo
(býv. herňa) na Železničnej ul.
12. Tel: 0908 407 829

187-8

• Kúpim záhradu s chatou v súk-

romnom vlastníctve s elektrinou
a vodou. Tel: 5626814 od 18.00 do
19.00 h

25. 2. 2008

•

Predám veľký rodinný dom
blízko centra v slepej ulici vhodný aj pre dve rodiny. Výmera pozemku vyše 9 árov, Záhradnícka
ulica. Tel: 0903 521 235
240-10
• Predám chatu v katastri Teplého Vrchu s 12 á pozemkom.Tel:
047/5623194
243-17
• Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109
106
• Predám pozemok na Kurinci.
Tel: 0905 344 415
211-8
• Vymením 2 byty (dvojizbový
prerobený a jednoizbový vedľa
seba na sídl. Rimava) za rodinný
dom + rozdiel alebo 4-izbový za
RD. Tel: 0902 683 433
212-8
• Kúpim stavebný pozemok
v Rim. Sobote. Tel: 0905 713 670
213-11
• Dáme do prenájmu voľné
priestory na Hlavnom námestí.
Kontakt: 047/5631916, 0905 836
926
220-9
• Dám do prenájmu 2,5 izbový
byt. Tel: 0905 527 086
221-8
• Kúpim garzónku v RS (s balkónom). Tel: 0918 433 806
223-10
• Predám rekreačnú chatu v oblasti Cerová vrchovina, blízko
maďarských hraníc. Je situovaná
v uzavretom areáli a je možnosť
využitia tenisu a kúpania. Cena
550.000,- Sk Tel: 0905 731 345
224-10
• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v centre mesta.Volať po 17.00 h
na č.t. 0948 913 367
232-9
Dám do prenájmu obchodné

188-8

a kancelárske priestory 37

• Vymením 3-izb. byt na sídl. Západ za 3- alebo 4-izbový v meste + doplatok. Tel: 0918 621 154,
0918 274 148
1615-8

•

Predám RD na Čiernej Lúke,
prípadne vymením za byt + doplatok. Tel: 0915 821 602

189-8

•

Prenajmeme 3-izbový nezariadený byt na ul. Rožňavskej –
1.poschodie. Tel: 0903 614 678

m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031

Kúpim byt.
Platba v hotovosti.
M: 0904 891 275

Zamestnanie

191-9

•

Predám pozemok v RS na výstavbu rodinného domu o rozlohe 980 m2. Tel: 0905 836 926
195-8

•

Kúpim 2-3 izbový byt v centre
mesta. Tel: 0915 218 330

201-8

•

Dám do podnájmu zariadený jednoizbový byt. Tel: 0907
287 796

203.8

•

Stavebná firma WELTSTAV
prijme do zamestnania: murárov, pom. murárov, pom. robotníkov, elektrikára, vodára.
Nástup okamžitý. Dlhodobá
spolupráca. Minimálna mzda
od 15000,- do 25000,- Sk. Kontakt: 0902 078 299, 0907 033 868,
0915 084 681

151-8

•

Prijmem čašníčku. Ihneď. Tel:
0905 213 476

154-8

•

Prijmeme šikovných chlapov
na turnusové práce na Slovensku a v ČR. Jedná sa o jednoduché montážne práce, prácu
v sklade, sústružníkov, frézarov, obsluhu CNC, vodičov sk.
C. Ubytovanie zabezpečené, zálohy vyplácané týždenne. 0918
660 804, 051/77 33 888

163-8

• Firma VYTNES-Rim.Sobota
prijme do zamestnania pracovníčku. Požiadavky:
- vzdelanie ÚSO
- zmysel pre prácu s ľuďmi
- technická zručnosť, kladný
vzťah k technike
- ovládanie práce v programoch
Word a Excel na dobrej úrovni
- chuť pracovať a neustále sa
starať o svoj odborný rast
Ponúkame výborné platové
možnosti, pestrú pracovnú činnosť v pracovnej dobe od 8.00 do
17.00 h. Záujemkyne sa môžu
hlásiť osobne denne v čase
od 17.00 do 18.00 h na adrese:
Hviezdoslavova 6, Rimavská Sobota
175-9

• Prijmeme vedúcu do predajne

KERIMAT s.r.o. Tel: 0905 340 299,
5634317
176.8

•

Firma PANORAMA Slovakia
s.r.o. v RS prijme a zaučí pracovníkov na montáž plastových
okien a dverí. Požiadavky: dobrá fyzická zdatnosť, manuálna
zručnosť, chuť pracovať, vek do
40 rokov. Nástup na skúšobnú
dobu ihneď! Kontakt: 047/56
33 900

186-9

•

KORO s.r.o. ponúka pracovné
miesto v administratíve – referent logistiky. Náplň práce:
spracovanie objednávok, kontrola distribúcie, analýza spotreby PHM. Požiadavky: práca s PC,
dôslednosť, vod. oprávnenie B.
Kontakt: 0903 449 164
192-8
• Hľadám dievča do štúdia do
Viedne. Rozprávam po česky.
Tel: 0043 676/4516843
242-9

• Hľadám prácu v dopoludňajších hodinách ako pomoc starším osamelým ľuďom (nákupy,
upratovanie...). Tel: 5631155-po
18.00 h; 0915 583 300
209-8

•

Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR väčší počet pracovníkov na pozíciu Manipulant
VZV/retrack. Ubytovanie ZDARMA v prenajatých bytoch alebo
domoch. Mzda 17000-25000 Kč/
Netto. Tel.č. 0911/115 518
218-9

•

Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme

pre prácu v ČR viac pracovníčok
na pozíciu Skladníčka. Ubytovanie ZDARMA v prenajatých
bytoch alebo domoch. Mzda 1520000 Kč/Netto. Tel.č. 0911/115
518
219-9

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného zástupcu, fakturanta. Podmienky: - ukončené stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz skupiny B
- morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť
Info na t.č.: 0903 511 076

225-11

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru barmanov,
servírky, kuchárov do PIZZERIE
a FASTFOODU. Podmienkou je
kvalifikácia v odbore. Info na
t.č.: 0903 511 076

226-11

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru murárovobkladačov s praxou, za výhodných podmienok. Info na t.č.:
0903 511 076

227-11

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru pracovníkov do skladu. Podmienkou je
morálna bezúhonnosť. Info na
t.č.: 0903 511 076

228-11

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vodiča.
Podmienky:
- vodičský preukaz skupiny C
- morálna bezúhonnosť
Info na t.č.: 0903 511 076

229-11

•

PREDAJNÉ VÝSTAVY-hľadáme obchodných asistentov pre
RS a okolie. Zaujímavé zárobky.
0905 476 482

230-10

•

KORO s.r.o. ponúka pracovné
miesta na pozíciu vodič rozvozu. Tel: 047/5811868, 5633788,
0903 632 250

235-10

Auto-moto
•

Predám Renault Megane 1,4.
Tel: 0949 146 308

081-6

•

Predám Aviu 30 5-rýchlostnú
s tachografom a 4-rýchlostnú.
Obidve s plachtou. Cena dohodou. Tel: 0905 922 765
149-8

•

Predám Audi 80 1.8i Quattro,
STK, EK. Dobrý stav. Cena 45000,Sk Tel: 0918 607 001
177-8

•

Predám
jednonápravový
servisný vozík na odťah áut.
Cena 25000,-/dohoda. Tel: 0918
607 001

178-8

Inzercia
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•

Predám ŠKODU 105 L, dobrý
stav, treba vidieť, cena 6500,- Sk.
Tel: 0907 874 605
206-8
• Predám Š FELÍCIU 1,3 50 kW,
cena 85000,- Sk, kúpená na Slovensku. Tel: 0903 483 482
215-9
• Predám FORD ESCORT 1,6 diesel, cena 35000,- Sk. Tel: 0903
483 482
216.9
• Kúpim Babetu v dobrom stave alebo skúter do 50 cmm s TP
a ŠPZ. Tel: 0918 944 599
1619-9
• Predám VOLVO 360 – cena dohodou. Volať po 16.00 h na č.t.:
0902 676 271, 0902 675 639
236-8
• Predám HYUNDAI Cupé 100%
stav, plná výbava. Tel: 0903
813 140
237-9

zváračke. Tel: 0907 210 598
207-8

• Predám starší nábytok (skrine,
válenda, koberce...) vhodný na
chatu. Tel: 5632426, 0902 809 353
od 17.00 – 19.00 h
214-9

• Predám klavír cca 10-15 ročný.

Cena 33.000,- Sk + dohoda. Tel:
0910 940 698
217-9

• Predám staršie piano. Cena
14.000,- Sk, príp. dohodou, ďalej
predám obývaciu stenu, gaučovú
súpravu, lacno. Tel: 0904 968 871,
0903 892 526
1620-9

• Predám záhradný drevený
domček v tvare suda, prenosný.
Tel: 0915 625 196
1621-8

•

Predám kukuricu. Tel: 0915
625 196
1622-8

Zvieratá

Služby

• Predám prasatá a kŕmniky. Tel:

047/5678218
130-13
• Predám kŕmnika. Tel: 0905
532 792
174-8

•

Predám ošípané-váha 100 kg.
Cena 43 Sk/kg alebo polky. Tel:
0904 385 079

183-8

• Predám sučku bordó dogy
5-týždňovú. Tel: 0903 591 847
202-8

•

Darujem 4-ročnú sučku kokršpaniela. Len do veľmi dobrých
rúk. Tel: 0918 599 501
205-8
• Predám 90-kilové teľa-býček.
Tel: 0907 854 923
238-8

Rôzne
• Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843
1005-37

• Predám zachovalú rohovú
kuchynskú lavicu zelenej farby,
látková, stôl+2 stoličky. Tel: 5648
109, 968 871
1614-8
• Predám obývaciu stenu LÝRA,
kuchynský luster, garniže. Tel:
5623556 po 17.00 hod.
1617-9
• Predám traktor Super 50
s ŠPZ, trojradličný pluh, šrotovník, kalové čerpadlo kompletné, dvojkolesový vozík. Cena
dohodou. Rim. Janovce 136, m:
0918 501 355
204-7,9
• Predám akumulátorové
nabíjačky a usmerňovač k trafo

•

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

1522-8

•

Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou
cestou-MEDIÁTOR. Francisciho 1, 0907 831 424

1271-17

• Vykonávam kompletný servis
lyží a sprostredkujem predaj použitých lyží a lyžiarok. Tel: 0908
943 427, 047/4323 904
1404-9

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109
1104
• Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
1115
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062
1394
• Príďte vyhrať 10 fliaš šampanského do znovuotvorenej zberne TIPOSU v Kultúrnom dome
od 29.1.2008
104-14
• Spolupráca. 0910 158 697
139-10
• PRÁVNE PORADENSTVO. JUDr.
Takáčová, RS. 0905 120 269
120-8
• NAJ PONUKA účtovníctva:
jednoduché, podvojné, sklady
aj spätne, daňové priznanie. Tel:
0904 674 152
137-10
• Robím krásne akrylové nechty
a umelé lep. nechty, v rámci RS.
Prídem ku Vám domov!
0911 448 728
162-9

• VEŠTENIE Z KARIET /minulosť,

súčasnosť, budúcnosť./ Po-Pia:
8.30-16.00 hod., Čerenčianska
22 /vedľa úradu práce/ v R.Sobote. M: 0915 228 482
164.9

•

Pôžičky pre zamestnaných,
dôchodcov, živnostníkov. Tel:
0911 726 645
182-9
• Príležitosť na sebarealizáciu
s možnosťou zárobku pre švédsku kozmetickú spoločnosť. Tel:
0907 342 964 po 16.00 h
193-9
• Úver zaistený rentou. Úver
spláca renta. Z renty je mesačný výnos naviac. Možnosť
spolupráce = nezávislosť. Tel:
0905 100 870, 0910 449 129, 0949
338 579
194-12
• Prestavba bytových jadier, obklady, dlažby, omietky, murárske
práce. M: 0907 351 556
197-9
• VYKUPUJEM: starožitnosti,
pozostalosti, truhlice, komody,
kredence, stoly, stoličky, domáce
plátno, vrecia, poňvy a staré autobatérie. Tel: 0903 537 225
198-10
• Oprava TV, Video, DVD, Sat. Viktor Jabarov 0905 323 277
241-10
• Poskytujeme výhodné pôžičky.
Tel: 0949 211 939
208-9
• VŠETKO V JEDNOM – jednoduché, podvojné účtovníctvo,
sklady, mzdy, personalistika (s
možnosťou aj vo vašej firme).
Kontakt: 0910 337 587
210-9
• Ponúkam služby – kované brány, zábradlia. Kvalita, rozumná
cena. Tel: 0907 108 492
233-8
• Ponúkam služby – stavebné práce od A do Z. Spoľahlivo
a kvalitne. Tel: 0907 108 492
234-8
• Sprostredkovanie predaja,
kúpy a prenájmu nehnuteľností.
0907 831 424
239-17

Oznam
• Žiadam poctivého nálezcu,
ktorý našiel videokameru zn.
SONY, aby nás kontaktoval na
tel.č. 0903 379 703. Nálezné vďačne zaplatíme. Ďakujem.
Ponúkame
reštaurovanie
nábytku, obrazov,
starožitností.
M: 0905 691 896
2057-8
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PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

Alena
Laudárová
Nábytok od
slovenských
a českých
výrobcov

Akcia
na vybrané

druhy tovaru
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2033-4

Mal som vás všetkých
rád a chcel som ešte žiť,
no prišla tá chvíľa a musel som vás opustiť.
Neplačte, nechajte ma
tíško spať, čo mi bolo
súdené, muselo sa stať.
Dňa 21.2.2008 uplynul
1. rok, kedy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec
a príbuzný

Jozef Korytiak
z Rimavskej Soboty.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina

12 Servis / Oznamy
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DAROVALI KRV

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
1. a 2. 3 MUDr. Š. Cifruš, Diagnostické
centrum, t. č. 0903 545 306

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
1.3.2008 sobota lekáreň U leva
2.3.2008 nedeľa lekáreň Polianka

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 19.2.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Andrea Kováčová, František Goceliak, Peter Jonáš, Martin Giertli, Ondrej
Kubiš, Gejza Styavina, Zdena Balajtyová, Norbert Töke, Pavel Cirbus,
Róbert Gál, Tamáš Bálint,Tibor Štec, Peter Lecsö, Peter Bálint, Zuzana
Breznyáková z Rim.Soboty, Jana Kožiaková, Jozef Kožiak, Pavel Petráš,
Anna Kyzeková, Róbert Klincko z Hnúšte, Marcela Slováková z Tornale,
Juraj Kovács z Blhoviec, Iveta Kozloková z Hrachova, Elena Hanobíková,
Ondrej Bolacsek z Kráľa, Zoltán Váradi z Ćížu, Miroslav Bysterský, Ivan
Dianiška z Tisovca, Margita Bartová z Klenovca, Pavel Križo, Adriana
Križová, Peter Polakovič, Eva Polakovičová, Branislav Bakša z Hrnč. Zalužian, Atila Magtamáš zo Studenej, Ladislav Cselényi z Levkušky, Ján Deraj
z Vyš.Pokoradze, Jozef Fízeľ z Bakty, Štefan Hanic, Štefan Gembický, Júlia
Gembická zo Zacharoviec
Prvýkrát darovali krv:
Iveta Langová z Rim.Soboty, Martin Bodnár zo Seliec
Všetkým darcom kvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

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

Valentínska
kvapka krvi
Chcete pomáhať zachrániť život? Máte viac ako 18 rokov a ste zdraví?

Zápis detí do materskej školy
Riaditeľstvo MŠ-Rožňavskej
29/854 v Rimavskej Sobote
oznamuje, že
od 1. marca 2008
do 31. marca 2008
sa uskutoční zápis detí do
materskej školy na školský
rok 2008/2009.
Prihlášky si môžete prevziať
u riaditeľky alebo zástupkyni
materskej školy v priebehu
mesiaca marec, v pracovných
dňoch, v čase od 10.00 do
12.00 hod.

Ešte ste nedarovali krv? Skúste to so sv. Valentínom v rámci celoslovenskej akcie
SČK. V dňoch 14. februára až 7. marca 2008 organizuje Slovenský Červený kríž
13.ročník kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi – Valentínska
kvapka krvi. Kampaň je organizovaná v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologico-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Každý kto v tomto
období daruje krv obdrží valentínsku pohľadnicu a bude zaradený do žrebovania
o atraktívne ceny. Žrebovanie sa uskutoční 14.3.2008 na ÚS SČK v Bratislave.
Odbery krvi sa uskutočňujú na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote
každý utorok od 6,30 hod. Info.: 048/5631734
Územný spolok SČK Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA

Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka ubytovacie služby pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187
Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota, ponúka
na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný úrad/

CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Predám stavebné bločky
po rekonštrukcii bytu.
Cena 1,5 %.
Tel. 0910 367 857
1292-51

RIADITEĽSTVO
MATERSKEJ ŠKOLY RYBÁRSKA
V RIMAVSKEJ SOBOTE
OZNAMUJE RODIČOM,
ŽE ZÁPIS DETÍ DO MŠ
NA ŠKOLSKÝ ROK 2008-2009
SA USKUTOČNÍ
OD 15. FEBRUÁRA
DO 30. MARCA 2008.
NAVŠTÍVTE NÁS A VYZDVIHNITE SI PRIHLÁŠKY!
ZÁROVEŇ VÁS POZÝVAME AJ
S DEŤMI NA DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ DŇA 4. MARCA 2008 O
9,30 HOD. DO B- pavilónu

Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182
				
Podnik. subj.
Nezisk.org.
- predsednícky stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ 		
3 600,- Sk		
2 700,- Sk
Ozvučenie sály			
450,-Sk
450,- Sk
Zasadačka č. 46 – I. posch.
700,- Sk
500,- Sk
- počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/
Zasadačka č. 80 – II. posch.
1 300,- Sk
1 000,- Sk
- predsednícky stôl 4 miesta
Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota T.č: 047/5511915 nebytové priestory

ZOZNAM voľných nebytových priestorov

1. Župný dom Nám. M. Tompu 2 ( Obvodný úrad )
- suterén /pivnica/ : miestnosť č. 24 -19,44 m2, č. 25 - 80,62 m2, č. 26 -13,34 m2,
č. 7 - 15,48 m2
- prízemie : č.20-15,34 m2, č.20a – 36,00m2 (spojené kancelárie)
- II. poschodie: č.75 – 20,06m2, 75a – 34,00m2 (spojené kancelárie), č.76 –
20,06m2,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m2 , 111,00 m2 , 25,08 m2, 30,79 m2
3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 14,40 m2, 21,60 m2, 14,52 m2, 23,72
m2 + 1,05 m2, 16,28m2 + 1,36m2
4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m2, 12,60 m2 , 18,11 m2 ,
5. Administratívna budova na ul. Tržnej- I. poschodie - 22,71 m2
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m2, 7,13 m2, 23,73 m2, 4,98 m2
Informácie: MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, t.č. 047/5511915 - nebytové priestory
7. Bytový dom na ul. Škutétyho č. 12
- prízemie - 19,60 m², 19,00 m² + 7,30m² (chodba ,hyg.zar.)
Kontakt : č.t. 0905/753585

KINO
ORBIS
27.feb.
V ten večer
Silný príbeh s hviezdnym hereckým obsadením.
Dráma USA. MP od 12 r., vstupné: 59 Sk, 117 min. titulky.
Začiatok predstavenia len
o 18:00 hod.
28.29.feb. a 1.2.mar.
Honba za pokladom:
Kniha tajomstiev
Pokračovanie úspešného
thrilleru Honba za pokladom
templárov. MP od 12 r., akčný
thriller USA, vstupné: 69 Sk,125
min., titulky.
Začiatok predstavení: 17:45
a 20:00 hod.

Predám
palivové
drevo
M: 0918 605 511
2046-8

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

POĽOVNÍCKE
HODY
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

Šport

25. 2. 2008

13

Skončili na
štvrtom
mieste
ŠK Selce zorganizovali 16. februára nultý
ročník zimného medzinárodného halového turnaja žien za účasti družstiev Štich
Humenné, Sokol Kolbuszowa (PL), 1.DFC
Rimavská Sobota,
ŠK Selce A a ŠK Selce B. Turnaj mal výbornú
úroveň. Preveril všetky družstvá po každej
stránke a hlavne naše dievčatá si mohli
vyskúšať svoje schopnosti vo fáze, keď ešte
nemajú za sebou ani jeden tréning vonku.
Na futbalistkách bolo vidno, že maródka
zanechala na ich výkonnosti určité stopy. Nevedeli na začiatku chytiť zápasový
rytmus, nepremenili ani tie najvyloženejšie šance, a preto naše vystúpenie, čo sa
týka umiestnenia, nesplnilo očakávanie a
tradíciu úspešných turnajových vystúpení.
Umiestnili sme sa na štvrtom mieste, čo
považujem za neúspech. Náplasťou na túto
športovú bolesť môže byť vyhodnotenie

našej brankárky Terky Žiakovej z Veľkého
Krtíša za najlepšiu na turnaji, ktorú by
som v jarnej časti súťaže rád videl v našich
farbách. Bohužiaľ, sponzori sa nám obracajú
chrbtom a len s pomocou mesta to ťažko
pôjde, aj keď bez jeho pomoci by sme ani
tento turnaj neabsolvovali. Bude asi jediný
v zimnej príprave, lebo účasť na viacerých si
nemôžeme z finančných dôvodov dovoliť.
Výsledky turnaja: ŠK Selce A-ŠK Selce
B 6:5, 1.DFC RS-Humenné 3:3, ŠK Selce
B-Kolbuszowa 1:6, ŠK Selce A-1.DFC RS 4:1,
Humenné- Kolbuszowa 2:2, 1.DFC RS- ŠK

Selce B 3:0, ŠK Selce A- Kolbuszowa 3:3, ŠK
Selce B- Humenné1:11, 1.DFC RS- Kolbuszova 3:5, ŠK Selce A- Humenné 4:0.
Celkové poradie: 1. ŠK Selce A, 2. Sokol
Kolbuszowa, 3. ŠK Štich Humenné, 4. 1.DFC
Rimavská Sobota, 5. ŠK Selce B.
Na snímke je družstvo, ktoré absolvovalo
turnaj. Malý paradox: v dolnom rade pri
brankárke je známa Henrieta Syč - Kriváňová s dcérou Luciou, ktorá je mimochodom
basketbalistkou Banskej Bystrice.
Mgr. Robert Galamb
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Začína futbalová jar
P

o trojmesačnej zimnej prestávke sa futbaloví fanúšikovania dočkali toho, že sa
znova v sobotu 1. marca otvoria brány futbalových štadiónov. Začínajú sa totiž majstrovské zápasy aj pre náš klub MFK Rim.
Sobota. Ten sa predstaví na pôde súpera
v Brezne (kde hrávajú domáce zápasy futbalisti Podbrezovej). Po jesennej časti okupujú
hráči MFK RS 6. miesto v tabuľke s pomerne
väčšou stratou na vedúci Prešov. Pred posledným vypadávajúcim Trebišovom máme
náskok 7 bodov. V jarnej časti súťaže sa očakáva suverénny postup do superligy od vedúceho Prešova. Skrížiť plán sa mu ako-tak
budú snažiť futbalisti Podbrezovej, ale náskok Prešova je veľký a všetko majú hráči
z východného Slovenska vo svojich rukách.
Čo sa týka ostatných mužstiev, v súťaži pri
3-bodovom systéme to môže byť zaujímavé
v otázke zostupu zo súťaže. Odborníci predpokladajú neľútostný boj aspoň 5 mužstiev
o udržanie sa v súťaži. Podľa slov Jána Oštroma by vedenie MFK RS nebolo nadšené, keby
sa záchranárske práce týkali aj nášho klubu.
Ciele vedenia sú jednoznačné: skončiť do 5.
miesta v tabuľke po skončení sezóny. Sú to
reálne ciele, ktoré by súčasný hráčsky káder
mal zvládnuť. Podľa slov trénera Františka
Vaša je dôležité, že sa v zimnom období káder mužstva neoslabil a kľúčoví hráči ostali.
Po zimnej príprave, ktorá prebehla v domácich podmienkach, hráčov najlepšie preveria
majstrovské zápasy. Tam sa ukáže, aká bola
zimná príprava. Čo sa týka hráčskeho kádra,
klub definitívne opustil Kučerňák (návrat do
Ostravy) a Čakajík, ktorému končí hosťovanie 29. 2. 2008. Jeho odchod nebol „kóšer“. Ar-

gumentácia hráča podľa slov J. Oštroma nezodpovedá pomerom v klube. O jeho ďalšom
pôsobení rozhodne jeho materský klub Spartak Trnava. Budeme bojovať o to, aby neposilnil konkurenčný klub Prievidzu (záujem o
hráča má tréner V. Rusnák). Čo sa týka brankárskeho postu, v štádiu vybavovania je hosťovanie brankára Fedora z MFK Košice. Popri
brankárskej dvojici Kuciak-Fedor chceme dať
šancu aj nášmu odchovancovi Bobekovi, ktorý sa bude pripravovať s A mužstvom. Toľko
slová J. Oštroma. Káder mužstva, ktorý absolvuje jarnú časť súťaže, tvoria nasledovní
hráči: Kuciak, Fedor, Bobek, Rubint, Janečka,
Nachtman, Geri, Mráz, Filo, Ádam, Živanovič,
Cvjetinovič, Lazúr, Čižmár, Pisár, Líška, Fízel,
Sihelský, Šándor, Morháč, Migaľa, Purdek.
Ostáva veriť, že v priebehu jarnej časti súťaže
sa budú vyhýbať zranenia našim kľúčovým
hráčom a mužstvo ponúkne divákom a fanúšikom atraktívny prejav a pritiahne viac ľudí
na náš štadión. Touto cestou chcem vyzvať
aj našich verných fanúšikov, ktorí cestujú za
mužstvom aj na ihriská súperov, aby nedali
zámienku na pokuty od disciplinárnej komisie. Všetkým je dobre známy môj postoj
k súčasnému vedeniu SFZ. Viem, v akej finančnej situácii sa nachádza náš klub, a preto vyzývam našich fanúšikov, aby vytvorili
pravú futbalovú atmosféru a nepodporovali
pokutami pánov v oblekoch, ktorí sa tvária,
že riadia futbal na Slovensku, a väčšina sa
pritom v ňom nevyzná. Jarná časť súťaže sa
začína v sobotu 1. marca 19 . kolom a končí
31. 5. 2008 posledným 35. kolom.
Zdeno Marek

Program MFK Rim. Sobota v jarnej časti 2008
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
20.5.
24.5.
31.5.

14.00
14,30
14,30
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

Podbrezová – MFK RS
MFK RS – Košice B
Michalovce – MFK RS
MFK RS – Humenné
MFK RS – Lučenec
St. Ľubovňa – MFK RS
MFK RS – Inter BA
Trebišov – MFK RS
MFK RS – Prievidza
MFK RS – Duslo Šaľa
Prešov – MFK RS
MFK RS – Podbrezová
Košice B – MFK RS
MFK RS – Michalovce
Humenné – MFK RS

Oznam pre fanúšikov MFK RS
V sobotu 1. marca sa organizuje zájazd na
majstrovské futbalové stretnutie do Brezna.
Odchod autobusu je o 12.00 hod. spred plavárne. Cena zájazdu: 100 Sk.

Zimná príprava MFK RS
Výhra nad Žiarom
nad Hronom
V deviatom prípravnom zápase privítalo
MFK Rim. Sobota na umelej tráve druholigový Žiar nad Hronom. Zrodila sa výhra 3:0
(0:0).
Zostava MFK RS: Fedor – Janečka, Nachtman,
Rubint, Mráz – Lazúr, Živanovič, Filo, Cvjetinovič – Pisár, Čižmár. Striedali: Ádám,
Sihelský, Líška, Morháč.

Pradi Cup Košice

O

d 16. do 19. februára prebehol tenisový
turnaj Akademik Cup 08. Jeho usporiadateľom bol TK Akademik Košice. Dve pekné
tretie miesta vo dvojhre a štvorhre obsadil
10-ročný Vladimír Kurek z ŠK Tempus Rim.
Sobota. Jeho mama nám prezradila, že tenis
je jeho záľubou a hráva ho štyri roky. Vďaka tomuto úspechu sa v celkovom rebríčku
r. nar. 96,97,98 posunul na 29. miesto a vo
svojom ročníku narodenia (r. 97) je zatiaľ
na 12. mieste.
kan

15

Relax pre športovcov

Z

a účasti desiatich mužstiev ŠK
Tempus neokúsil prehru na Pradi
Cup Košice a bez straty bodu jednoznačne zvíťazil v kategórii roč. nar po
1.1.1997. Za najužitočnejšieho hráča
turnaja bol vyhlásený Rastislav Václavik a najlepším strelcom turnaja bol
Gabriel Boroš. Tréner Špaček vyslovil
spokojnosť s hrou.

Výsledky: ŠK Tempus-SAFI Prešov 4:0
g. Václavik 2, Boroš 2, ŠK Tempus-KAC
Košice 11:0 g.Boroš4,Václavik 4, Čiešok,
Maňovský, Szunayi, ŠK Tempus-St.
Ľubovňa 3:1 g. Čiešok, Boroš, Maňovský, ŠK Tempus –FK Šaca 5:0 g. Boroš 2,
Kršák, Václavik, Čiešok.
Finále: ŠK Tempus-FK Čaňa 3:1 g. Čiešok, Boroš, Maňovský.
Konečné poradie: 1. ŠK Tempus RS, 2. FK
Čaňa, 3. Juno Šport Stará Ľubovňa, 4. 1.
MFK Košice, 5. FK Šaca, 6. SAFI Prešov,7.
MFK Rožňava, 8. FK Michalovce, 9. KAC
Košice B, 10. KAC Košice A.
Dorast cestoval na halový turnaj do
Popradu, kde si počínal veľmi dobre
a uspel. Tréner Kasáč bol spokojný, navyše najlepším hráčom turnaja sa stal
Juraj Vrábeľ.
Výsledky: ŠK Tempus – Smižany 2:1 g.
Póša, Muránsky, ŠK Tempus – Spišské
Bystré 3:3 g. Póša, Miklo, Horváth, ŠK
Tempus – Fam Poprad 3:1 g. Farkaš,
Horváth 2, ŠK Tempus – Levoča 7:0 g.
Póša, Miklo 2, Horváth 2, Muránsky,
Vrábeľ.
Konečné poradie: 1. ŠK Tempus RS, 2.
Smižany, 3. Fam Poprad.

Nasledovný program:
-

Úspech
tenistu
Kureka

Šport
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-

turnaj mladších žiakov v Spišskej
Novej Vsi (štvrtok 28.2)
medzinárodný turnaj mladších
žiakov v Rimavskej Sobote
turnaj v Humennom - dorast

Foto: Lajos Telek

Na vynovenom zimáku je riadna kosa. Mne síce nie je,
ale dobre by mi padlo, keby ma niekto zohrial...

Úspešný víkend ŠK Tempus RS
Víťazstvo dorastu v Poprade a najstaršej prípravky
na Pradi Cup v Košiciach.

V

Rim. Sobote sa opäť po troch týždňoch
odohral najpočetnejší turnaj pre najmenších futbalistov vo vekovej kategórii
ročník nar. po 1.1.2000 s počtom účastníkov
11, kde na poslednú chvíľu odriekol Slovan
Bratislava. Turnaja sa zúčastnili aj dve maďarské družstvá z Budapešti, ostatné družstvá boli ligové. Turnaj sa odohrával v dvoch
halách. Finálová časť sa odohrala v novej
hale na sídlisku Západ, kde sa chlapci predviedli pred zaplneným hľadiskom. Turnaj
viedli traja rozhodcovia- Pocklan, Baláž, Přída a konal sa v réžii klubu ŠK Tempus bez
akejkoľvek finančnej pomoci. Napriek tomu
si všetci účastníci odniesli množstvo cien
a medzi ocenenými boli aj diváci. S veľkou
spokojnosťou odchádzali všetci zúčastnení.
Nebolo dôležité, kto zvíťazí, ale aby sa dobre
cítili najmä mladí futbalisti.

Bronzový
Martin Antal
V

Žiline sa konalo 2.kolo slovenského
pohára v karate detí a mládeže. Za rimavskosobotský karate klub URAKEN reprezentoval naše mesto Martin Antal v kategórii

Výsledky turnaja finálová časť:
o 10.-11. miesto
FK Šaca Košice – Vyšegrád 1:0,
o 10.-9.miesto Vyšegrád – MFK Rožnava 0:1,
o 8.-7. miesto Fam Poprad – Fomat Martin
0:1, o 6.-5. miesto
MFK Ružomberok – ŽP Šport Podbrezová 0:1,
o 3. miesto Dukla Banská Bystrica
– ŠK Tempus Rimavská Sobota 1:0.
Finále:
ŠK Badín – Dunakanyar 1:0.
Najlepším hráčom sa stal Lukáš Morong z ŠK
Tempus, najlepším strelcom Jakub Hruška
tiež z ŠK Tempus, najlepším brankárom Milan Makány z Dunakanyar Budapešť a najlepším fanclubom sa stal FAM Poprad.

starších žiakov v kata. Martin po úspešnom
vstupe do turnaja, keď hladko porazil talentovaného pretekára M. Turoňa z KK Bánoviec
3:0, nedal šancu ani J. Melicherovi z Prešova
a F. Forovi z Rapidu Bratislava. Zastavil ho až
v boji o finále M. Lieskovský z KK Bratislava,
s ktorým prehral tesne 2:1. Martin následne
v repasáži v boji o tretie miesto porazil M.
Piršela z Kachi Nitra.
Ing. V. Molnár
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Najúspešnejší športovci roka 2007
M

inulý týždeň v piatok vyhodnotili
najúspešnejších športovcov nášho
okresu za rok 2007. V poradí 42. ročník
podujatia zorganizovalo Okresné združenie
telesnej kultúry v Rim. Sobote a Banskobystrický samosprávny kraj. Prinášame vám
poradie najúspešnejších športovcov a kolektívov uplynulého roka.

Kategória žiactva
1. Dorota Balciarová (URAKEN Rim. Sobota),
14-ročná pretekárka oddielu karate. Jej trénerom je Ing. Vojtech Molnár
2. Kristian Slíž (TJ Mladosť Relax Rim. Sobota),13-ročný judista. Jeho trénerom je Juraj
Svoreň.
3. Réka Bálintová (Klub viacboja všestrannosti Rim. Sobota), 15-ročná majsterka
v letnom viacboji. Jej trénerkou je Kamila
Antalová.
4. Kinga Muránska (Klub viacboja všestrannosti Rim. Sobota), 13-ročná. Jej trénerkou je
Oľga Barnajová.
5. Nikoleta Bálintová (TJ Družstevník Klenovec), 13-ročná bedmintonistka. Jej trénerom
je Ivan Majorský.
Ďalšími nominovanými boli: Michaela
Čajkovská (bedminton), Denisa Antalová
(bedminton), Hanka Poljaková (plávanie),
Juraj Husár (plávanie).
Kategória dorastu
1. Igor Molnár (ŠK Uraken Rim. Sobota),
18-ročný karatista. Jeho trénerom je Ing.
Vojtech Molnár
2. Stanislav Morháč (MFK Rim. Sobota),
19-ročný futbalista a kapitán dorastu. Jeho
trénerom je Ladislav Danyi.
3. Petra Hirjaková (Kick-box Leon Hnúšťa),
16-ročná. Jej trénerom je Jozef Vranec.
4. Ľudmila Bodnárová (ŠK Slovan Rim. Sobota), 16-ročná volejbalistka. Jej trénerkou je
Marcela Mičková.
5. Petra Jakabová (1.DFC Rim. Sobota), 17ročná futbalistka. Jej trénerom je Robert
Galamb.
Ďalšími nominovanými boli: Henrich Megela
(džudo), Erika Migaľová (volejbal), Romana
Surová (bedminton), Richard Totkovič (zápasenie), Pavlína Slivková (volejbal).

Ing. Ladislav Sedmák pri preberaní ocenenia.
Kategória dospelých
1. Michal Radnóti (Lokomotíva Rim. Sobota),
20-ročný zápasník. Jeho trénerom je Jozef
Rádnoti.
2. Gabriel Polgári (Mladosť Relax Rim. Sobota),29-ročný stolný tenista. Jeho trénerom je
Ľudovít Pinzik.
3. Lucia Henčová (Kick.box Leon Hnúšťa),19ročná. Jej trénerom je Jozef Vranec.
4. Miriama Bagačková (kick. box Leon Hnúšťa), 20-ročná pretekárka. Jej trénerom je
Jozef Vranec.
5. Judita Pisárová (Mladosť Relax Rim. Sobota), 28-ročná džudistka. Jej trénerom je Juraj
Svoreň.
Ďalej boli nominovaní: Vladimír Konský (kick-box), Ivan Ďurica (kick-box), Lukáš Slovák
(kick-box), Alexandra Galambová (futbal),
Lýdia Rendeková (volejbal).

brankár v súťažnom ročníku 2006, 2007,
hrajúci tréner Futbalového klubu Jánošík
Rim. Janovce
Najlepší strelec: Gál Ladislav, FK Bátka, hodnotený v priebehu oblastných súťaží
Za rozvoj futbalu v našom okrese ObFZ Rim.
Sobota udelil pamätné plakety: Ing. Ladislavovi Sedmákovi, Miroslavovi Iványimu,
Gejzovi Tóthovi, Deziderovi Balajthymu a
Jozefovi Slovákovi.
Kategória  technických športov
Cenu získal autor patentu chráneného
vynálezu Guľová šachovnica Ján Boholy 55ročný člen Gemerského šachového zväzu.
Ďalej boli nominovaní: Samuel Kováčik (lodný modelár) a Ľuboš Uhrin (lodný modelár).

Kolektívy:
1. Mladosť Relax Rimavská Sobota- družstvo
mužov stolného tenisu. Trénerom družstva
je Ľubomír Pinzík.
2. Lokomotíva Rimavská Sobota- družstvo
mužov zápasníkov. Trénermi družstva sú
Jozef Radnóti a Ivan Pivník.
3. MFK Rimavská Sobota- futbalové družstvo
dospelých. V tom čase viedli mužstvo tréneri Mikuláš Komanický a Marian Kudlík.
Ďalšími nominovanými boli: Futbalový klub
Veľký Blh, Volejbalový oddiel žien ŠK Slovan
Rim. Sobota a Hokejový klub mesta Rimavská Sobota.
Najúspešnejší brankár: Július Nôta, najlepší
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Kulturista Adam Cibuľa
Pri príležitosti ukončenia športovej kariéry
za úspešnú reprezentáciu okresu bola
udelená mimoriadna cena Adamovi Cibuľovi
(Fitness Klub Hnúšťa), 44-ročnému kulturistovi, ktorý je viacnásobným majstrom Európy a Slovenska a jeho trénerovi Dušanovi
Ďubekovi za rozvoj kulturistiky v našom
regióne.
Mimoriadna cena za pomoc pri rozvoji
športu bola udelená predsedovi BBSK
Milanovi Murgašovi a podpredsedovi
BBSK Jozefovi Šimkovi.
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