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Na snímke zľava: Ocenení D. Plichtová, Mgr. K. Mattyašovská, MUDr. G. Hizsnyan s primátorom mesta Š. Cifrušom.

Udelili Ceny mesta 2008
V

rámci Dní mesta boli udelené Ceny mesta Rimavská Sobota za rok 2008. Rozhodli o tom
tajným hlasovaním poslanci mestského parlamentu na svojom utorkovom zasadnutí na základe predložených návrhov. Cenu mesta 2008 si
prevzali riaditeľka obchodnej akadémie Mgr. Katarína Mattyašovská, dlhoročná kultúrno-osvetová
pracovníčka a členka ZPOZ Drahomíra Plichtová
a uznávaný lekár-internista MUDr. Gejza Hizsnyan. Pod vedením Mgr. K. Mattyašovskej sa stala
obchodná akadémia modernou vzdelávacou inštitúciou európskeho typu. Ona sama sa výrazne angažuje v prospech mesta a záleží jej na jeho rozvoji a úspechoch Rim. Soboty. D. Plichtová sa svojou
celoživotnou prácou pričinila o rozvoj kultúrneho
života v našom meste, ako aj pri rozvíjaní činnosti práce ZPOZ. Tridsať rokov konferuje najväčšie
kultúrne podujatia nášho mesta i regiónu. MUDr.
G. Hizsnyan je bývalým i súčasným primárom

v nemocniciach Rim. Sobota a Hnúšťa. Je dlhodobým členom Zväzu divadelných kritikov Slovenska. V minulosti bol predsedom Klubu M. Tompu,
mestskej organizácie Csemadok a režisérom tunajšieho divadelného súboru. V jednom volebnom
období bol poslancom mestského zastupiteľstva
a hlavným iniciátorom postavenia pomníka obetiam holokaustu. Nominovanými na tohtoročnú
Cenu mesta boli aj Zuzana Lukáčová, Mgr. Barnabáš Csomós, Ing. Otto Skočovský- in memoriam,
MUDr. Jozef Morský, Michal Hruška, Igor Antal,
Vladimír Hrivnák, Egon Lenner, Ján Szábler, OZ
Slnko pre všetkých- Detský fond Rim. Sobota a Juraj Svoreň. Prijemným prekvapením bolo, že počas
Dní mesta dostali Verejné uznanie primátora mesta za významnú činnosť a rozvoj mesta úspešný
karatista Igor Molnár, spoločnosť Yura Eltec Corporation Slovakia a Ing. Marian Fiľo.
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Vysvätili nového kňaza str. 3
Novootvorený
penzión a reštaurácia

Úvodník

Nový
redaktor
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Milí čitatelia,
ako sme vás
už informovali
v minulom
čísle nášho
týždenníka,
boli ukončené výberové konania na pozíciu redaktora,
resp. redaktorky. Pripomíname, že záujemcov bolo osem,
pričom štyria z nich boli
pozvaní na osobné pohovory.
Jeden sa nedostavil. Víťazom
sa napokon stal 24-ročný
Martin Ambróz z Rimavskej
Soboty, ktorý v minulosti písal externe pre naše
noviny. Možno povedať aj to,
že najlepšie napísal diktát
i esej na tému Čo by sa malo
zlepšiť v Rimavskej Sobote. Jeho záľubami sú knihy
a veci verejné. Verím, že ako
mladý ambiciózny človek
zapadne do nášho redakčného kolektívu a prispeje ku
skvalitneniu Gemerských
zvestí po obsahovej stránke.
Prajem mu veľa úspechov
v náročnej novinárskej práci.
Zároveň by som sa chcela
poďakovať doterajšej redaktorke Kataríne Kalmárovej,
ktorá od nás odchádza,
za jej prácu.

Žiacky
koncert
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Rim. Sobote
v spolupráci s Radou rodičov
pri ZUŠ vás srdečne pozýva
na verejný žiacky koncert
do Domu kultúry v Rim. Sobote. Uskutoční sa 13. mája
o 17,00 hodine.

Vaša lekáreň

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

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk
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Bytovka na Dobšinského ul. predaná

V

utorok 29. apríla prebehlo rokovanie
rimavskosobotských poslancov. V jeho
úvode sa zaoberali správou o činnosti mestskej rady, ktorú predložil prednosta mestského úradu Ing. L. Kovács. Ďalej nasledovali
majetkovoprávne otázky. Vyše hodinová
diskusia sa rozpútala v súvislosti s odpredajom zdevastovaného paneláka na Ul. P.
Dobšinského, o ktorý požiadala spoločnosť
MAD, s. r.o., so zámerom zrekonštruovať ju
pre svojich zamestnancov. Firma ponúkla za
odpredaj 5,5 ml. Sk, čo sa niektorým poslancom zdalo málo. V čase, keď s ňou prebiehali rokovania, objavili sa ďalší záujemcovia
o tento panelák: M. Štúrik z Oždian, ktorý
ponúkal 8 mil. Sk, spoločnosť Aluna a Park
real investment s cenovou ponukou 6,4 mil.
Sk. Počas rokovania mestského zastupiteľstva konateľ spoločnosti MAD Ing. B.
Hrivňák prehodnotil ponuku a navýšil ju o 1
mil. Sk. Poslanci napokon schválili odpredaj
bytového domu na Ul. P. Dobšinského tejto
spoločnosti za 6,5 mil. Sk s tým, že okrem
samotnej rekonštrukcie objektu, ktorá musí
byť zrealizovaná do 31.12. 2008, bude musieť
upraviť aj priľahlé verejné priestory. Poslanci
schválili aj návrh na vypísanie verejnej
ponuky za účelom realizácie investičných
zámerov v Športovorekreačnej zóne v Rim.
Sobote, ako aj žiadosť spoločnosti Agroris,
s. r. o., o zmenu nájmu z doby určitej na

neurčitú. Prešiel aj návrh cenového rozdielu
zamieňaných budov vo vlastníctve mestabývalej závodnej jedálne na Gorkého ul. za
budovu vo vlastníctve SR v správe ministerstva vnútra v areáli kasární, ktorá bola určená pre štátny archív. Zámena sa realizuje
za účelom rozšírenia prevádzky YURA ELTEC
Corporation Slovakia (býv. Sewon). V tejto súvislosti poslanci schválili vyplatenie
cenového rozdielu zamieňaných budov pre
Ministerstvo vnútra SR vo výške 12,5 mil. Sk.
Radní schválili aj návrh na asanáciu ďalších
dvoch oceľových hál v areáli bývalých kasární. Požiadala o to spoločnosť YURA Corporation Slovakia z dôvodu výstavby nových
výrobných hál z vlastných zdrojov. Diskusia
sa rozpútala aj v súvislosti s odpredajom
nehnuteľnosti pre spoločnosť Styl-Bau
Slovakia v areáli kasární. Vystúpil aj konateľ
spoločnosti Kissling Invest Slovensko Ing.
Hrablay, ktorý nesúhlasil s odpredajom
pozemkov pre túto firmu. Odôvodňoval to
sľubom primátora mesta, že v tejto lokalite
má byť technologický park a čistá výroba.
„Myslíme si, že stavebná výroba je zdrojom
znečisťovania vzduchu. Keď tam má byť
technologický park, nemala by tam byť stavebná výroba,“ uviedol Ing. Hrablay. Dodal,
že ďalším dôvodom je i to, že príjem za predaj pozemku v prípade firmy Kissling Invest
Slovensko bol pre mesto oveľa vyšší ako

Dve maďarské školy sa zlúčia
D

iskutovalo sa aj o vyhodnotení funkčnosti novej organizačnej štruktúry
mestského úradu, ktorú predložila predsedníčka komisie kontroly pri MsZ M. Valušová.
V tejto súvislosti sa z radov niektorých
poslancov objavil návrh, aby takýto materiál
predkladal prednosta úradu Ing. L. Kovács.
Kritika sa týkala aj veľkého počtu pracovníkov. Poslanci napokon uložili prednostovi
úradu doplniť do júnového zasadnutia
vyhodnotenie o konkrétne údaje, či súčasný
personálny stav vyhovuje novej organizačnej štruktúre. Bola schválená aj správa o výsledku vykonaných kontrol, ktorú predložil
hlavný kontrolór mesta Ing. Ľ. Csank. Rušná
diskusia prebehla v súvislosti so stavom
v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Radní súhlasili so zlúčením ZŠ
I. Ferenczyho s VJM na sídl. Západ so ZŠ M.
Tompu k 1.7. 2008. Samozrejme, že napriek
tomuto kroku bude vyučovanie prebiehať
naďalej v priestoroch tejto školy. Takéto
riešenie si vyžiadalo neotvorenie 5. ročníka,
čím sa škola stala neplne organizovanou.
V ďalšom bode rokovania bola konateľovi a výkonnému riaditeľovi MsBS, s.r.o.,
S. Müllerovi, schválená odmena za druhý
polrok r. 2007 vo výške 25% zo súčtu platov
za posledných 6 mesiacov. Poslanci schválili

uzavretie mandátnej zmluvy o zaradení
činností pri realizácii regionálneho rozvoja
mesta so spoločnosťou MH INVEST s odmenou vo výške 1% zo sumy preukázateľne
preinvestovanej na realizáciu činností podľa
zmluvy z bežných výdavkov rozpočtu mesta
na rok 2008 ako povinnú prílohu k žiadosti
o štátnu dotáciu MH SR na vybudovanie
inžinierskych sietí v kasárňach. Vzali na
vedomie aj informatívnu správu o výsledkoch kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s majetkom
v meste za rok 2006 vykonanej NKÚ SR.
Bez vážnych výhrad bol schválený návrh
Koncepcie umiestňovania a architektonického stvárnenia predajných stánkov v Rim.
Sobote. Medzi poslednými bodmi rokovania
bol návrh na predĺženie doby splatnosti
pôžičky poskytnutej Mestom Rim. Sobota
pre OZ Vitalita. Uznesením MsZ z 11.12. 2007
bolo schválené poskytnutie tejto pôžičky vo
výške 2,4 mil. Sk. Mesto ju poskytlo za účelom podpory pre OZ Mestský futbalový klub
Rim. Sobota s tým, že pôžička bude vrátená
do 15.4. 2008. Nakoľko sa k tomuto termínu
nepodarilo získať plánované sponzorské
príspevky, občianske združenie žiadalo predĺženie doby splatnosti do 30. septembra.
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je to v prípade predaja pozemku pre firmu
Styl-Bau Slovakia. Tretím dôvodom bolo, že
nik z poslancov a úradníkov nedisponuje relevantnými dokladmi, že ide o čistú výrobu
bez environmentálnej záťaže na okolie. Preto by sa pozemky nemali predávať dovtedy,
kým sa k tomu nevyjadrí hygiena a odbor
životného prostredia. Poslanci napokon na
návrh primátora mesta Š. Cifruša materiál
z rokovania stiahli s tým, že sa ním budú
zaoberať až potom, keď spoločnosť predloží
doklady od kompetentných, že ich výrobná
technológia nezaťažuje environmentálne životné prostredie. Poslanci vzali na
vedomie záverečný účet mesta za rok 2007.
Príjmy celkom boli 445,465 mil. Sk a výdavky
380,022 mil. Sk. Mesto hospodárilo s prebytkom 65,443 mil. Sk. Podľa slov vedúcej ekonomického odd. mestského úradu Ing. O. Fabovej, TSM hospodárili so ziskom 265 tis. Sk,
MsKS so stratou 854 tis. Sk a na mandátnom
účte MsBS bola strata 2,141 mil. Sk. Splátky
úverov boli 8,434 mil. Sk a úrokov 6,950 mil.
Sk. Prešiel aj návrh na 1. zmenu rozpočtu
na tento rok. Tá zahŕňa štátne transfery na
prenesené kompetencie, rozdelenie veľkého
prebytku na investičné akcie, vykrytie straty
MsBS a rekonštrukciu niektorých objektov,
ktoré sú majetkom mesta. Príjmy celkom
sú po I. zmene rozpočtu 426,733 mil. Sk
a výdavky 377,668 Sk. Hospodársky výsledok
je prebytok 49, 065 mil. Sk.
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Postavia zdroj
na biomasu

V

ďalšej časti rokovania poslanci
mestského parlamentu schválili
cenu tepla vyrábaného spoločnosťou
Energobyt na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví od 1.
marca do 31. decembra, a to na 669,97
Sk. Schválený bol aj návrh Memoranda
o spolupráci pri výstavbe zdroja na biomasu v Rim. Sobote. Investorom bude
spoločnosť Energy Changes, s ktorou na
tomto projekte spolupracuje spoločnosť
STEFE SK s Energobytom od roku 2007.
Náklady si vyžiadajú 110 mil. Sk. Tepláreň na biomasu s tepelným výkonom
7 MW (cca 40 000 MWh ročne) by mala
byť vybudovaná v areáli centrálnej
výhrevne, čo je v súlade so schválenou
Energetickou koncepciou mesta. Ročná
produkcia tepla by mala byť cca 144 tis.
GJ. Projekt by mal prispieť k stabilizácii
rastu cien za jednotku tepla v meste
a zníženiu emisií. Ročne sa ušetrí 10 tis.
ton oxidu uhličitého. Ak pôjde všetko
podľa plánu, s výstavbou tepelného
zdroja na biomasu by sa malo začať na
jeseň budúceho roka.

kan

Spravodajstvo

5. 5. 2008

Mesto malo sviatok
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Anketa
Náhodných okoloidúcich sme sa pýtali:

Sú pre vás zaujímavé Dni mesta?

Monika Staroňová, odborný pracovník záložne,
Rimavská Sobota: „Rada
si vychutnávam atmosféru mesta počas jarných
trhov. Výber podujatí je
pestrý. Dcérka má radosť z hudobných
podujatí, ktorými je napr. roztancované námestie a vystúpenie finalistov
zo Superstar. Zároveň ju potešila aj
výstava a burza štvornohých miláčikov.
Mňa zaujala akcia kozmetickej firmy
Oriflame.“

O

päť po roku 2.-3. mája prebehli Dni
mesta Rimavská Sobota. Otvoril ich
primátor Štefan Cifruš, ktorý prijal na radnici domácich a zahraničných hostí. V rámci
nich prebehla okresná súťaž družstiev prvej pomoci SČK, ekumenické služby Božie
v evanjelickom kostole i ukážky lukostreľby.
Deti tradične na Hlavnom námestí maľovali
mesto. Pred budovou knižnice bola pojazdná
čajovňa a OZ Valgata z Drienčan,ktoré tam
prezentovalo svoje špeciality. Zaujala aj pouličná šou pre deti Cirkus obrov. V kultúrnom
programe na Hlavnom námestí vystúpili
i kokavskí Sendreiovci, kapely Exil, M. E. L.L.
i Trend. Mladí si prišli na svoje počas koncertu spevákov SuperStar Martina Konráda,
Marcela Berkyho, Natálie Hatalovej a disko-

téky na Hlavnom námestí. Nechýbal ani tradičný koncert dychovej hudby Sobotienka,
tanečné novinky MsKS, CVČ Relax a tunajších škôl. Občerstviť sa klobáskami, grilovaným mäsom alebo nakúpiť si mohli ľudia
na jarných trhoch na námestí, parkovisku
pri pošte na Malohontskej ulici. V rámci Dní
mesta boli otvorené aj výstavy: v Dome obradov výstava fotografií tunajšej rodáčky Jolany Stuhlovej, v Gemersko-malohontskom
múzeu výstava nazvaná Rimavská Sobota na
starých pohľadniciach, v CVČ Relax výstavka
výtvarných prác detí základných škôl s názvom Mesto očami detí a výstava zvierat ako
aj burza nazvaná Môj štvornohý miláčik. Fotografie z Dní mesta nájdete na str. 9.
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Vysvätili nového kňaza

Ing. Oľga Szőkeová, finančný maklér,
Rimavská Sobota: „ Rada sa
zúčastňujem podujatí organizovaných v rámci Dní
mesta. Chodievam na jarné
trhy. Navštevujem aj rôzne
kultúrne podujatia s vystúpeniami interpretov a autorské výstavy.
Páčil sa mi napr. Mládežnícky dychový
orchester s mažoretkami, autorská
výstava Jolany Stuhlovej a výstavka
výtvarných prác detí ZŠ.“

K. Kalmárová

T

ento víkend bol pre rimavskosobotskú
farnosť sviatkom. V sobotu a v nedeľu
(26. a 27. apríla) sa konali primície mladého
diakona Petra Philipa Földeákyho, ktorý sa
stal rímskokatolíckym kňazom. Vysviacka
novokňaza sa konala 26. apríla. Svätiteľom
absolventa štúdia teológie na Pápežskej
univerzite Gregoriána v Ríme Petra Filipa
Földeákyho bola jeho excellencia mons.
Karl Josef Rauber, bývalý prezident pápežskej diplomatickej akadémie a súčasne pápežský nuncius v Belgicku a Luxembursku.
Slávnosti sa zúčastnil aj rožňavský diecézny
biskup Eduard Kojnok. Prvá slávnostná
primičná omša bola 27. apríla na Hlavnom
námestí. Boli na nej prítomní významní
cirkevní hodnostári, medzi nimi aj pápežský
nuncius, premaonstratský opát z Jasova,
kňazi, miništranti a diakoni. V rámci nej
prebehli aj poďakovania laikov Antona
Blažečku a Dr. Tamása Denisa. Spestrili ju
dychovky z Detvy, Banskej Bystrice a Sobotienka z Rim. Soboty, v ktorej hrá na trúbke

Tibor Balázs, finančník,
Padarovce: „Na Dni mesta
pravidelne nechodievam.
S rodinou navštevujeme
jarné trhy, kde si v príjemnej atmosfére pochutnáme
na miestnych špecialitách. Zaujíma ma
hlavne odovzdávanie Cien mesta, ktoré
získajú spoluobčania, ktorí urobili niečo
hodnotné a prospešné pre naše mesto.“

Týral 4-ročného
chlapčeka

aj novovysvätený kňaz. Peter Philip Földeáky pochádza z Rim. Soboty, kde prežil detstvo. Preto diecézny biskup Mons. E. Kojnok
dovolil , aby bola jeho vysviacka práve tu.
Ďalším dôvodom bolo aj to, že chcel posilniť
tunajších veriacich.

Polícia v Rimavskej Sobote vyšetruje
zločin týrania blízkej a zverenej osoby,
ktorého sa dopustil doposiaľ nezistený
páchateľ tým, že už od roku 2004 až do
súčasnej doby týral
4-ročného chlapčeka z Rimavskej Soboty. Ako nás informovala banskobystrická policajná hovorkyňa P. Babulicová,
Máriovi spôsoboval fyzické a psychické
utrpenie. Bezdôvodne ho bil po tele, priložil mu horiaci ohorok cigarety k dlani,
kopol ho do hrudníka a žalúdka, udrel
metlou po hlave a rukou po tvári.
Spôsobil mu opuch hornej pery s dobou
liečenia do sedem dní.
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Kolíková vojna pokračuje
V

apríli sa konalo zasadnutie Výboru
mestskej časti sídlisko Rimava – Malohontská, rozšírené o predsedov samospráv
a domových dôverníkov. Predsedníčka
Mgr. Kubiňáková oboznámila prítomných
s podnetmi, ktoré už boli riešené. Hlavnou témou bola úprava a čistota sídliska,
a predovšetkým problémy so stanovišťami
kontajnerov na smeti. Zazneli i protichodné
názory. Na jednej strane kritizujúce neporiadok v okruhu stanovíšť, ale na strane druhej
zase názory, že v mnohých prípadoch
neporiadok spôsobujú nedisciplinovaní
obyvatelia a ich nevšímavosť voči „smetiarskej turistike.“ Pri kontajneroch sú často
rôzne predmety: nábytok, staré bytové jadrá
a iné veci, ktoré tam nepatria a občan by
ich mal sám likvidovať iným spôsobom. Zdá
sa, že neriešiteľným je aj problém "vyberačov" kontajnerov, ktorí v podstatnej miere
tiež prispievajú k znečisťovaniu mesta. Na
zasadnutí bol prítomný riaditeľ technických
služieb mesta P. Rábely, ktorý zodpovedal na
viaceré otázky občanov týkajúce sa úprav
chodníkov, opráv lavičiek a údržby detských
ihrísk. TSM bola vyslovená pochvala za
činnosť a viditeľné úpravy nielen na sídlis-

ku, ale v celom meste. Posledným vážnym
problémom bolo riešenie dopravnej situácie
na Malohontskej a Hostinského ulici, ktorý
sa v našom meste zapísal ako „kolíková
vojna“. A veru v diskusii neraz vzbĺkol
plameň hnevu a hlasy nabrali vyššie tóny.
Výbor mestskej časti odporučil požiadať
nezávislého odborníka z iného mesta, ktorý
by problém posúdil a vypracoval riešenie,
ktoré by nebolo poznačené ovplyvňovaním
a emóciami zainteresovaných. Predsedníčka
výboru požiadala domových dôverníkov, aby
informovali obyvateľov svojich bytových
domov o schránkach určených na pripomienky, sťažnosti, ale aj návrhy občanov.
Schránky sú umiestnené v predajni Jednota
na sídlisku Rimava, v Potravinách CBA na
sídlisku Rimava a v Potravinách CBA na
Hatvaniho ulici. Zasadnutie potvrdilo, koľko
ľudí, toľko názorov. Podstatné však je, aby
sme sa my občania dokázali dohodnúť, aby
sme boli k sebe tolerantní, chápaví a predovšetkým, aby sme riešili problémy spoločne.
Zamyslime sa nad výrokom Karla Čapka:
„Len ten, čo chce dobro pre všetkých, zaslúži
si ho sám.“

bg, za výbor mestskej časti

Komisia výstavby
aj o bývalej ZŤS
A

ko sme vás už informovali v minulom
čísle nášho týždenníka, v apríli zasadala komisia výstavby, územného plánovania a dopravy. Okrem situácie na zimnom
štadióne a Kurinci sa zaoberala aj výstavbou
detského dopravného ihriska na Chrenovisku. Navrhla, aby sa ešte v tomto roku riešilo
jeho dokončenie. Ďalším pálčivým bodom,
ktorým sa komisia zaoberala aj vlani v októbri, je využite chátrajúceho areálu bývalej
ZŤS. Komisia odporučila primátorovi mesta
Š. Cifrušovi, aby požiadal konateľa bratislavskej firmy R.B.M. Production, aby mestu
poskytol informácie o využití areálu bývalej
ZŤS-ky. Písomnú odpoveď zatiaľ spoločnosť nezaslala. Konateľ p. Komiňák však
bol osobne na rokovaní a informoval, že
ponúkajú park bývalej ZŤS na predaj. V nadväznosti na túto informáciu sa diskutovalo
aj o návrhu územného plánu priemyselnej
zóny Sever v Rim. Sobote. Písomnú informáciu poskytla vedúca oddelenia strategického rozvoja mesta mestského úradu Ing.
E. Muráriková. Uvádza sa v nej, že zadanie
územného plánu bolo schválené uznesením
MsZ z 11. decembra 2007. Na jeho základe
dostal spracovateľ pokyn na vypracovanie

návrhu územného plánu zóny. Z dôvodu,
že bratislavská spoločnosť CEMOS, ktorá
spracováva projektovú dokumentáciu na
stavbu rýchlostnej komunikácie v časti
trasy R2 Ožďany- Zacharovce, narazila pri
jej vyhotovovaní na majetkové problémy,
nebola trasa rýchlostnej komunikácie až do
5. marca 2008 jasná. Pretože priemyselnú
zónu Sever nie je možné riešiť bez akceptovania trasy rýchlostnej komunikácie, ktorej
poloha sa značne po rokovaniach s vlastníkmi pozemkov zmenila, museli sa práce na
vyhotovovaní návrhu zastaviť. V súčasnosti
spoločnosť CEMOS len geodeticky zameriava
novú trasu rýchlostnej komunikácie. Podľa
posledného rokovania sa trasa dostala do
riešeného územia zóny Sever. Kým však
spoločnosť neodovzdá projektovú dokumentáciu trasy so všetkými väzbami na
širšie okolie, preložkami inžinierskych sietí
a nebude známe aj konštrukčné riešenie
komunikácie, nie je možné spracovať návrh
územného plánu zóny. Termíny vyhotovenia zatiaľ projektová kancelária CEMOS
neoznámila.

kan

Verejné
zhromaždenie
v Bakte
V

apríli prebehlo verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti
Bakta s primátorom mesta Štefanom
Cifrušom. Na programe bola správa
o činnosti výboru tejto mestskej časti
v predchádzajúcom období a návrhy
a pripomienky na riešenie aktuálnych
otázok. Predseda VMČ Bakta Ing. J.
Végh uviedol, že sa opravila strecha na
kultúrnom dome, že bola zrealizovaná
úprava chodníkov, ktorá si vyžiadala
náklady 62 tis. Sk, a zrekonštruovalo sa
verejné osvetlenie. Zároveň informoval
prítomných o zdevastovaní pamätníka
por. Janka Ušiaka. Bustu zatiaľ neznámy vinník natrel červenou farbou.
Občania na verejnom zhromaždení
žiadali zabezpečenie automatických radarov kvôli zníženiu rýchlosti vodičov.
Primátor im prisľúbil, že sa to zrealizuje. Vzhľadom na to, že sa nepodarilo
upraviť chodníky v celej dĺžke, žiadali
TSM o pomoc pri ďalšej ich rekonštrukcii. Z dôvodu, že sa hromadí odpad
v lese, žiadali obyvatelia Bakty o pristavenie kontajnera na odklad a odvoz
vyzbieraného dopadu. Hovorilo sa aj
tom, že zvážaním dreva sa devastuje
"cintorínska ulička". Pri riešení tejto
problematiky je potrebné osloviť štátne
lesy. Požiadavka smerovala aj na doriešenie majetkovoprávnych záležitostí
ohľadne cintorínov mestských častí
a na zabezpečenie opravy vonkajšieho
rozvodu miestneho rozhlasu. Náčelník
mestskej polície P. Berecz informoval
prítomných, že Bakta bude mať prideleného mestského policajta, ktorý bude
nápomocný pri riešení problémov.

kan

Benefičný
koncert
N

adácia Nádej Martinka Sucháča
a rodičia Martinka Sucháča pozývajú verejnosť na benefičný koncert
spojený s verejnou zbierkou, ktorý sa
uskutoční 10. mája o 16. hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Rim. Sobote.
Účinkujú: skupina Senzus, Robert
Kazík, Helena Vondráčková, Samo
Tomeček- Tomeček & Free Inna Cage,
Štefan Skrúcaný a Martin Nikodým,
Robert Kajzer a Peter Meluš, Witchesprešovské mažoretky.

Školstvo
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Na Teplom Vrchu vysádzali stromčeky
P

mať len v týchto dňoch. Environmentálne
správanie sa musí stať súčasťou každodenného života nás všetkých. Prvou našou
akciou bolo 23. apríla v spolupráci s Lesným
závodom v Teplom Vrchu vysádzanie ihličnatých, ako aj listnatých stromov v areáli
našej školy. 24. apríla sme spolu so SEV
Drienok- Teplý Vrch zbierali odpadky v okolí
priehrady. Čudovali by ste sa, čo všetko sme
našli. Boli to rôzne papiere, sklenené fľaše,
obaly zo sladkostí a veľa iných vecí, ktoré do
prírody nepatria. No naozaj sme sa poriadne
zapotili. Po zbere odpadkov ešte niektorí
žiaci vysadali v areáli SEV Drienok rôzne
liečivé rastliny. Späť do školy sme sa vracali
s pocitom dobre vykonanej práce.

rírodné prostredie sa musíme snažiť
zachovať v mestách i na dedinách. Len
tak bude život a pôsobenie človeka možné
počas ďalšých desaťročí. Len tak vytvoríme
kultúrnu krajinu, ktorá má šancu prežiť- a
my s ňou. Len premyslený prístup k využívaniu prírodných zdrojov a snaha o nápravu
už vzniknutých škôd môže zmeniť negatívny trend pôsobenia človeka v krajine. Je to
veľmi smutný pohľad, keď vidíme, ako sa
postupne rozrastajú v prírode rôzne skládky a smetiská. Kde-tu sa povaľujú rôzne
odpadky, igelitové vrecúška, plastové fľaše.
Preto sme sa aj my, žiaci ZŠ s MŠ v Teplom
Vrchu rozhodli, že aspoň trošku prispejeme
k čistej prírode. To však neznamená, že by
sme sa o životné prostredie mali zaují-

Vladimír Palkovič

Poplach
v škole
V

Spojenej škole v Rimavskej Sobote bol
25. apríla požiarny poplach. Krátko
predpoludním ho vyhlásil v školskom
rozhlase riaditeľ školy J. Bagačka. Na miesto
okamžite dorazili hasiči a žiakov museli
okamžite evakuovať na dvor. Našťastie nešlo
o riadny požiar, ale len o jeho simuláciu.
Hasiči predviedli stredoškolákom cvičné
hasenie horiacej pneumatiky a ukážky svojej hasičskej techniky. Veliteľom zásahovej
jednotky bol mjr. Miroslav Kraus a vedúcim
zmeny kpt. Marek Lašák.

kan

Docent Hutníckej fakulty z Nižného Skálniku
Po 17 rokoch som sa náhodou prostredníctvom
internetu stretol s doc.
Ing. Jánom Kizekom PhD.
Niekoľko semestrov som
s ním študoval na Hutníckej fakulte Technickej
univerzity v Košiciach.
Pochádza z Nižného
Skálnika a gymnázium navštevoval v Hnúšti. V súčasnosti žije s manželkou a 3 deťmi
v Ľuboticiach pri Prešove.
Prečo si sa rozhodol pre hutnícku fakultu?
Náhodou. Páčila sa mi anorganická chémia.
Vedel si už aj počas štúdia, že zostaneš na
fakulte?
Bola to jedna z možností zamestnať sa na
fakulte a zároveň pokračovať v štúdiu. V tom
období som mal záujem o tento smer, no

bolo ťažké nájsť si zamestnanie. Vybral som
si možnosť zostať a pracovať na fakulte,
pretože táto profesia ma hneď oslovila.
Čomu sa teraz venuješ?
Nedá sa to jednoznačne upresniť. Mám
širokú pôsobnosť v oblasti tepelnej techniky
až po dopravu plynu. Zároveň učím obidva
predmety a píšem aj skriptá pre poslucháčov. Súčasne som spoluautorom viacerých
publikácií, ktoré sa zaoberajú dopravou
a distribúciou plynov.
V akom stave je teraz hutníctvo na Slovensku?
Pred rokom 1989 boli VSŽ najväčším hutníckym
závodom v strednej Európe.
Stále sa objavujú nové trendy v tejto oblasti.
Hutníctvo neexistuje len v klasickom zmysle, ale zahrňuje aj viaceré špecifické oblasti.
Okrem tzv. klasického hutníctva hovoríme
aj o keramike. Naša katedra sa zaoberá aj
výrobou pecí, skla či pekární. Preto je veľmi

ťažké oddeliť jednotlivé špecifické oblasti
a povedať, že iba jedna konkrétna zahrňuje
hutníctvo.
Čo zahŕňa práca odborného asistenta hutníckej
katedry?
Je časovo náročná. Profilujú sa nové smery,
obnovujú sa skriptá a prichádzajú nové
študijné materiály. Máme sa zaoberať výskumom, súčasne sa venovať aj študentom,
pričom výplata nie je adekvátna pracovnému výkonu.
Chodíte pravidelne domov, k rodičom?
Trikrát ročne si nájdem čas na rodinu. Veď
tam bývajú okrem rodičov aj moji traja
súrodenci. Starší brat je pekár v Hrachove,
mladší brat je zamestnaný ako obchodný
zástupca jednej firmy a sestra navštevuje
gymnázium.

Juhász Dósa János
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Pivné slávnosti v Rožňave
O

d 9. do 11. mája organizuje Pivovar Kaltenecker v Rožňave 2. ročník slávností,
ktoré neodmysliteľne patria k pivu. Keďže
pivovar je sponzorom klubu zberateľov pivovarských suvenírov s názvom „Kaltenecker
club“, najvhodnejšou možnosťou bolo spojiť
tohtoročné pivné slávnosti s medzinárodnou zberateľskou výmennou burzou. Čo sa
teda chystá počas 2. ročníka pivných slávností v pivovarskej reštaurácii Kaltenecker?
V prvom rade to bude zaujímavá ponuka
pivných špeciálov z vlastného portfólia: 8
druhov čapovaného piva Kaltenecker vrátane jednej super novinky, ktorá bude mať
premiéru až v prvý deň pivných slávností.
Utajenie tohto ultra špeciálu je z jediného

dôvodu: klub zberateľov pivných suvenírov
„Kaltenecker club“ oslavuje v máji svoje
okrúhle 15. výročie svojho vzniku. Tento
pivný špeciál bol navarený jednak ako darček k tomuto peknému okrúhlemu jubileu
pre našich priateľov zberateľov a zároveň
bude oficiálnym pivom 2.pivných slávností.
Majiteľ pivovaru prezradil len toľko, že pivo
tohto typu ešte na Slovensku varené nebolo
a nemá ani žiadnu tradíciu konzumácie
v našich končinách. Okrem ôsmich druhov
piva Kaltenecker obohatia ponuku aj pivá
zo zahraničných minipivovarov, napr. určite
budú v ponuke špeciály z nového českého
pivovaru Kocour z Varnsdorfu, z pivovaru
Pivovarský dum Praha, z pivovaru Permon

Dostali vstupenky do cirkusu

zo Sokolova, z maďarských pivovarov nebudú chýbať Serforrás z Miskovca, alebo Palóc
z Ballasagyarmatu. Každý večer sa budú
konať aj atraktívne pivné súťaže so živou
hudbou organizované klubom zberateľov.
V sobotu 10. mája sa od 8.00 do 13.00 hod.
bude konať v poradí 17. výmenná burza zberateľov pivovarských suvenírov s účastníkmi
aj z Českej republiky, Poľska a Maďarska.
Nebude chýbať ani tombola so zaujímavými
cenami. Rôznorodosť predmetov zberateľského záujmu, všetkého, čo súvisí s pivom,
určite prekvapí každého návštevníka tejto
akcie. Príďte sa pozrieť! K výnimočnému
pivu patrí aj lahodné jedlo, preto budú 2.
pivné slávnosti aj v znamení špecialít k pivu
a rozšírenému menu v ponuke jedál v reštaurácii pivovaru Kaltenecker.

Ing. Július Slovenčák

Výstava
ľudových
výrobcov
V

N

aša redakcia dostala od Cirkusu
Eduardo, ktorý zavítal do Rim. Soboty,
vstupenky pre štyri osoby. Venovali sme
ich 42-ročnej Alžbete Kárásovej a jej trom
deťom Marianne, Marianovi a 7-ročnému
Ivanovi. Rozhodli sme sa tak preto, lebo
žijú v sociálne slabších pomeroch. Bývajú
v tunajšej ubytovni. Asi pred rokom sme o
neľahkom osude pani Alžbety písali v Ge-

Zbierka na obnovu
fary Dobšinského

merských zvestiach, pretože istý čas bola
s deťmi na ulici. Pomohli jej však dobrí ľudia
vrátane konateľa MsBS, ktorý jej zaobstaral
bývanie na mestskej ubytovni. Jej túžbou je
mať vlastnú strechu nad hlavou. Vstupenkám do cirkusu sa najviac potešili deti. Na
snímke šéfredaktorka GZ M. Kanalová pri
odovzdávaní vstupeniek

Galérii GANEVIA v Dome kultúry
v Rim. Sobote otvorili výstavu
Spolku podhorských ľudových výrobcov. Jej organizátormi boli Borsod- abaúj- zemplínska župná pedagogická,
odborná a všeobecnovzdelávacia
inštitúcia Miskovec. Prezentuje ukážky
tvorby remeselníkov zo Spolku podhorských ľudových výrobcov. Prezentujú tradičné ľudové umenie v regióne
z oblasti výšivkárstva, drevorezbárstva,
debnárstva, hrnčiarstva a garbiarstva.
Ľudoví výrobcovia získali uznanie
odborníkov, pričom sú aj držiteľmi
najvyšších ocenení na celoslovenských
a regionálnych podujatiach. Dlhoročnou vytrvalou prácou vytvorili Tallya
stredisko, v ktorom usporadúvajú tvorivé remeselnícke dielne, tábory a výstavy. Predsedníčka spolku, majsterka
ľudového umenia Schneider Imréné,
založila vo svojej obci klub výšivkárok,
ktorý získal mnohé štátne i medzinárodné uznania. S členkami klubu
vytvorili obrus na oltár, ktorý darovali
pápežovi Jánovi Pavlovi II. v roku 1999.
Výstava potrvá do 8. mája.

red

kk

M

O MS v Drienčanoch požiadal MV
SR o povolenie verejnej zbierky na
realizáciu projektu súvisiacu s obnovou fary
P.E. Dobšinského. MV SR zbierku povolilo
na celom území Slovenskej republiky od 20.

apríla 2008 do 31. januára 2009 pod číslom
SVS-233004-2008/02695. Zbierka bude
vykonávaná sústreďovaním finančných
prostriedkov na účte číslo 2412145256/0200
vedenom vo VUB.

Z mesta
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Výzva SDKÚ-DS
M

iestny zväz Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie – Demokratickej
strany v Rimavskej Sobote, ako jednej z nositeliek myšlienok Novembra ´89, sa nesúhlasne a principiálne stavia ku všetkým aktivitám, ktoré akýmkoľvek spôsobom oživujú
tradície zavedené pred týmto zlomovým dátumom spoločenského vývoja komunistickou stranou a jej satelitmi. Tým pripomínajú obdobie, kedy beztrestne, a pod vedením
tejto politickej strany dochádzalo k porušovaniu demokratických práv a slobôd a k devastácii osobnosti človeka.
Jednou z takýchto aktivít je aj pokračovanie v tradícii organizovania slávnostných
aktov na Námestí Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote spojených s kladením vencov k
pamätníku venovanému padlým za slobo-

du a nezávislosť Sovietskeho zväzu. Bola to
práve komunistická strana tejto krajiny a jej
vodcovia, ktorí bezohľadnými a pri presadzovaní svojich záujmov nikoho a nič nerešpektujúcimi rozhodnutiami privodili smrť, biedu
a zármutok desiatkam miliónov ľudí len preto, že si dovolili mať iný názor. Sovietsky zväz
mocensky a pod nátlakom držal v područí
menšie samostatné a zvrchované krajiny
a pri akomkoľvek náznaku záujmu o uskutočnenie spoločenských zmien neváhal použiť hrubú vojenskú silu na udržanie svojho
vplyvu. Jedným z dôkazov je aj okupácia Československa v auguste 1968 a s ňou spojené
mnohé ľudské tragédie. Členovia Miestneho
zväzu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany v Rimavskej Sobote rešpektujú pluralitu názorov,
ktorá je zaručená ústavou. Nechcú však bez
povšimnutia naďalej obchádzať skutočnosť,
že sa k organizátorom kladenia vencov ku

Krok so sclerosis multiplex
J

e najčastejšie ochorenie centrálneho
nervového systému. Mnohí o chorobe
počuli, ale si ju vysvetľujú inak. Postihuje
osoby najmä v produktívnom veku (20 – 40
rokov). Častejšie sa vyskytuje u žien. Na
Slovensku je asi 5000 osôb chorých na sclerosis multiplex. Chorobný proces spôsobí
poškodenie myelínových obalov nervových

Z listu
čitateľky
Do redakcie sme dostali list od jednej z našich čitateliek, ktorá nám napísala zopár
zaujímavých postrehov týkajúcich sa zdravotníctva v Rim. Sobote. Sú pozitívne, ale
aj negatívne. Prinášame vám ich v plnom
znení.

vlákien, ktorý je sprevádzaná zápalovou
reakciou. Myelín slúži na zrýchlenie prenosu
informácií nervovými vláknami medzi
mozgom, miechou a ostatnými časťami tela.
Sclerosis multiplex je liečiteľné, aj keď liek,
ktorý by vyliečil, lekári nepoznajú. Dnes sa
už dá čiastočne ovplyvniť priebeh ochorenia. Čím lepšie spoznáme toto zákerné

Na začiatku apríla som bola hospitalizovaná
a operovaná na chirurgickom oddelení nemocnice v Hnúšti. Prístup celého zdravotníckeho
personálu ma milo prekvapil. Operácia dopadla
dobre, za čo ďakujem primárovi oddelenia MUDr.
Hanáčkovi a celému jeho kolektívu. Keďže som
ťažko chorá a poznám niekoľko zdravotníckych
zariadení, je pre mňa tento prístup vzácny. Myslím, že týmto prístupom by sa mohla inšpirovať
aj nemocnica v Rimavskej Sobote, aby chorí
nemuseli cestovať za kvalitou a pekným slovom
inam.

Tvorivé dielne
v mestskej galérii

M

estská galéria (MG) v Rim. Sobote otvorila 30. apríla výstavu výtvarných prác
detí a žiakov mestských škôl.V rámci Tvorivých dielní sa prezentovali žiaci a deti zo základných škôl Š. M. Daxnera, P. Dobšinského,
P. K. Hostinského, ZUŠ (z odboru výtvarného),
Detského domova v Rim. Sobote, CVČ Relax
a MŠ na Daxnerovej ulici. Práce vznikli počas
projektu Tvorivých dielní, ale aj v súvislosti

s letnou a jesennou školou umenia v roku
2007. Projekt finančne podporilo MK SR. Záujemcovia môžu vidieť aj práce vytvorené netradičnými technikami z rôznych materiálov.
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spomenutému pamätníku opakovane pripájajú aj predstavitelia a zamestnanci miestnej
verejnej správy. Takéto správanie nemôžu
hodnotiť inak ako porušovanie zásady nadstraníckosti a nedostatok úcty ku všetkým,
ktorí počas existencie socialistického tábora pod vedením Sovietskeho zväzu za pravdu umierali, a ďalším, ktorí desiatky rokov
museli znášať útlak a ponižovanie. V záujme
potreby neustále zdôrazňovať preukazovanie
úcty k človeku a k súčasným demokratickým
hodnotám si dovoľujeme vyzvať najmä predstaviteľov a zamestnancov miestnej verejnej
správy, ale aj ďalších slušných občanov, ktorým nie je osud tejto krajiny ľahostajný a dostatočne dôrazne si uvedomujú, čo pamätník
s päťcípou hviezdou pre drvivú väčšinu občanov Slovenska symbolizuje, aby svoju ďalšiu
účasť na spomínaných slávnostných aktoch
starostlivo a zodpovedne zvážili.

Miestny zväz SDKÚ–DS v Rim. Sobote

ochorenie, akým je sclerosis multiplex, tým
viac môžeme porozumieť a pomôcť osobám
postihnutým touto diagnózou., aby zostali
čo najdlhšie nezávislými a produktívnymi a s lepšou kvalitou života. Srdečne vás
pozývame na VII. ročník celoslovenského
podujatia Klubu sclerosis multiplex Krok
so SM, ktorého otvorenie sa uskutoční 22.5.
o 10.00 hod. na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Tešíme sa na vašu účasť.

Jolana Švajková,
tajomníčka Klubu SM

Som vozíčkarka a dosť často navštevujem lekárov. Chodievam aj do zdravotného zariadenia na
Železničnej ulici. Ale dostať sa tam na vozíku po
chodníku je veľké umenie. Je popraskaný a s veľkým množstvom jám. Je najvyšší čas uvažovať
o oprave, keďže je to jedna z najfrekventovanejších ulíc. Viem, že technické služby sa snažia
v rámci rozpočtu urobiť v meste čo najviac, ale aj
mestské zastupiteľstvo by malo byť vnímavejšie.
Alebo mestskí poslanci nechodia peši?

Ružena Blahutová.

Zaujímavé motívy a farebné kombinácie vytvorili žiaci na tričkách v. Niektoré práce sú
inšpirované interpretáciou vystavovaných
diel rôznych autorov. „Žiaci tvorili aj na netradičných materiáloch, ktorými sú okrem
tričiek aj plátno, dáždniky, zrkadlá a rôzne
iné predmety. Veľkú radosť a pracovné nadšenie prejavili aj pri technike bodyartu, teda
maľovania na telo. Činnosťou v spomínaných dielňach zvyšujeme rozvoj tvorivosti
a umeleckého cítenia žiakov,“ informovala
nás kurátorka výstavy a autorka koncepcie
Tvorivých dielní Mgr. Eva Talianová. Výstavka potrvá do polovice júna.

kk
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Získali certifikát kvality

Úspechy
Spojenej školy

D

Ž

ňa 22.apríla sa uskutočnil II. ročník
Medzinárodného stretnutia predstaviteľov zariadení sociálnych služieb v DD
a DSS Tornaľa. Predstavitelia ZSS zo zahraničia boli: Domov seniorov Benešov- ČR,
Dom Pomoci Spolecznej, Smrek, Zaskale,
Dom Pomoczi Spolecznej, Nowy Sacz, Poľská
republika, Idossek Otthona Ózd, Maďarská
republika. Poľskú republiku reprezentovali zástupcovia 3 zariadení, ako aj vedúci
odboru sociálnych vecí a zdravotníctva MSÚ
Nowy Sacz. Celodenné pracovné rokovanie
bolo pokračovaním Deklarácie o vzájomnej
spolupráci, ktorú podpísali predstavitelia
zúčastnených zariadení minulý rok. Na
tomto pracovnom rokovaní sa uzniesli na
vypracovaní spoločného projektu, na uchádzaní sa o grant zo zdrojov EÚ na výmenné
krátkodobé pobyty pre klientov i zamestnancov zariadení. Bolo cťou pre DD a DSS
v Tornali, že pozvanie prijal predseda BBSK,
riaditeľ ÚBBSK,ďalej vedúca odboru SVaZ,

vedúca oddelenia sociálnych vecí, primátor
mesta Tornaľa, poslanci BBSK, predstavitelia iných inštitúcií a organizácií. Významnou udalosťou bolo aj udelenie certifikátu
kvality podľa normy ISO 9001:2001 od spol.
PQM, s.r.o, Banská Bystrica, ako aj udelenie
poďakovania od spol. Mark-con, s.r.o.. Minulý kalendárny rok sa uskutočnili vzájomné návštevy medzi zariadeniami. V tomto
kalendárnom roku DD a DSS v Tornali
pozvali zástupcovia DD a DSS Nowy Sacz
na dvojdňovú konferenciu, kde riaditeľka
DD a DSS v Tornali predloží a bude prezentovať ich spoločnú projektovú dokumentáciu. Dvojdňová konferencia sa uskutoční 26.
a 27. júna v Nowom Saczu. Za všestrannú
pomoc a podporu ďakuje DD a DSS v Tornali
pánovi predsedovi BBSK a odboru sociálnych vecí a zdravotníctva.

PhDr. Andrea Berka
Foto: J. Majoroš, PhDr. A. Berka

iaci Spojenej školy v Rim. Sobote
v odbore kuchár a čašník sa od 14.
do 17. apríla zúčastnili medzinárodnej
odbornej súťaže v kúpeľnom meste
Poděbrady. Pod vedením majsterky
odbornej výchovy odboru čašník Bc. Jolany Krnáčovej obsadila Veronika Bohunická a Erik Gál už po druhýkrát v tejto
súťaži 1. miesto. Žiaci odboru kuchár
Pavel Fiľo a Štefan Výboch pod vedením majsterky OV Marice Ferenczovej
obsadili 3. miesto v príprave studených
rautových mís. Úspechy na medzinárodnej úrovni sú pre nás o to cennejšie,
že v súčasnosti je veľmi ťažké presadiť sa na akejkoľvek gastronomickej
súťaži. Spôsobujú to rýchle zmeny,
módne tredndy i dravosť konkurencie.
Úspechy nás zaväzujú byť ešte lepšími
v profesionálnej praxi, zabezpečiť, aby
sa absolventi našej školy presadili aj
v osobnom živote.

Prekypujú nám srdcia krásnym slovom
Š

tyridsaťjeden rokov sa naplnilo od vtedy, ako slovenské ženy, matky a dievčatá začali chodiť do Lomničky na svoje
podtatranské poetické púte. Na Slovensku je
veľa podobných prehliadok. Vansovej Lomnička je však jedinečná tým, že ju „majú
v rukách“ ženy. A to je skvelé. Veď literatúra
a žena sa k sebe nesmierne hodia. Žena
a literatúra vládnu krásou a keď literatúru
podáva žena, tak je tá krása dvojnásobná.
Ženské hlasy rozoznievajú tisíc tónov v duši,
keď recitujú. Preto patrí vďaka ženám, neváhajú nájsť si čas na umelecký prednes, a tak
rozdávajú krásu cez slovo básne alebo prózy.
Dnešná moderná žena si však nachádza aj
inú cestu k umeleckému slovu. Berie ho do
rúk, aby v ňom hľadala odpoveď na svoje
súkromné problémy a našla svoju pravdu
o živote. Vansovej Lomnička si získala svoju
popularitu aj v Rimavskej Sobote. Svedčia

o tom každoročne organizované prehliadky
v našom meste. Táto prehliadka sa uskutočňuje vďaka Obvodnej organizácii Únii žien
Slovenska v Rimavskej Sobote. 5.apríla sa
konal už 41. ročník krajského kola Vansovej
Lomničky. V Rimavskej Sobote prebehla
prehliadka Banskobystrického kraja, na
ktorej recitovalo 6 súťažiacich. Prózu predniesli Veronika Janštová z Lučenca, Martina
Obrcianová a Jozefína Majchútová z Poltára
a poéziu predniesli Erika Juházsová a Ing.
Milena Jutková z Rimavskej Soboty a Marta
Pribylinová z Brezna. Poslucháčmi krajského
kola Vansovej Lomničky boli členky Obvodnej organizácie Únie žien Slovenska v Rimavskej Sobote. Otvorila ho predsedníčka
krajskej organizácie PeaDr. Helena Husárová. Zároveň predstavila členov odbornej
poroty a oboznámila prítomných s organizačnými pokynmi súťaže. Súťaž krajského

kola 41.ročníka Vansovej Lomničky viedol
predseda poroty PeaDr. Ľubomír Šárik,
ktorý je riaditeľom MsKS. Porota napokon
rozhodla, že v 1. kategórii prózy 1. miesto
získali Veronika Janštová a Martina Obrcianová. V 2. kategórii prózy 1. miesto získala
Ing. Milena Jutková. V 1.kategórii poézie 1.
miesto získala Erika Juházsová. V 2.kategórii
poézie 1. miesto získala Marta Pribylinová
Predsedníčka Krajskej organizácie ÚŽS poďakovala všetkým účastníčkam súťaže, ako
aj ostatným prítomným. Na záver ocenila,
že naša organizácia ÚŽS sa omladzuje. Veríme, že usmievavá Lomnička bude navždy
rásť v mladosti, čistote a kráse. V mene tejto
krásy želáme usporiadateľom, všetkým
účastníčkam, aby prehliadka múdreho, dobrého a krásneho slova obohatila všetkých,
ktorých sa akokoľvek, čo i len dotkla.

Okresná rada ÚŽS v Rimavskej Sobote

Fotoreportáž
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Pestré Dni mesta Rimavská Sobota
Aj tohtoročné Dni mesta Rimavská Sobota, ktoré prebehli 2. a 3. mája, boli pestré s množstvom kultúrnych podujatí. Aj počasie sa vydarilo.
Tradičné oslavy mesta prilákali okrem domácich obyvateľov aj ľudí z okolia, či iných kútov Slovenska. Prinášame vám niekoľko fotografií
z tejto vydarenej akcie.

Dni mesta otvoril primátor Štefan Cifruš. Vo
svojom príhovore povedal pár slov aj o histórii
Rim. Soboty.

Mažoretky z CVČ Relax krátko pred svojím vystúpením.

V rámci Dní mesta bola v dome obradov
na radnici otvorená výstava Jolany Stuhlovej
s názvom Fotografie. Potrvá do 30. mája.
Na snímke je primátor mesta Štefan Cifruš
s autorkou počas vernisáže.

Mnohí neodolali nákupom počas tradičných
Jarných trhov. Lákadlom boli medovníky
i remeselnícke výrobky.
Bohatý kultúrny program prilákal na Hlavné
námestie veľa ľudí.

Hlavne deti zaujala skvelá pouličná šou na
Hlavnom námestí Cirkus obrov

Fotoreportáž pripravila: M. Kanalová
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•

106

553-19

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109

•

Kúpim byt v Rim. Sobote, Tisovci. Platba v hotovosti. Tel:
0904 454 045

386-20

Preprava Aviou.

552-20

• Najlacnejší prenájom v meste.

Predám byt v OV, Malohontská 20, 7.p. Cena dohodou. Tel.:
0907 113 379

Lacno a rýchlo. Tel:
0904 977 692, 0903 549 042

•

Predám 2 izbový byt v OV
v Rimavskej Sobote. Tel.: 047/56
23 302, 0903 887 336 – vo večerných hodinách.

32 árový na Molnárke. Cena

555-19

Predám stavebný pozemok
v Rimavskej Sobote, časť Tomašová, cena 1100 Sk/m2. Tel: 0905
262 076

• Hľadám do prenájmu 1 izbový
byt alebo garsónku – súrne. 0902
583 541

Zamestnanie

• Predám starší rod. dom v Krúž-

• Kúpim RD v okolí Rim. Soboty.

423-18

•

560-18

ne. Nutná oprava, 36 á pozemok,
možnosť výstavby nového RD.
Tel: 0908 495 173, 047/5694 226

Tel.: 0908 387 298

499-18

•

Predám v Krúžne pozemok 1,
60 ha. Možnosť výstavby RD. Tel:
0908 495 173, 047/5694 226

500-18

•

Predám pozemok v Krúžne 60
á s možnosťou výstavby RD. Tel:
0908 495 173, 047/5694 226

501-18

•

Máte nedoplatky na nájomnom, hrozí Vám exekúcia? Odkúpime Váš byt, zaplatíme za
Vás dlhy, peniaze v hotovosti..
0918 560 622

387-20

•

Predám pozemok vhodný na
výstavbu rod. domu na Kurinci.
Tel: 0907 128 300

516-18

•

Predám rodinný dom v Tomašovej. Cena dohodou. Tel: 0918
728 979

531-20

• Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii, Rožňavská 5/8.posch. za
650 000,- Sk. Tel: 0918 560 622

562-19

• Prenajmem obchodné priesto-

ry v centre RS, na prízemí 23 m2,
malý výklad, vchod oproti Domu
textilu. Tel.: 0903 306 291

564-21

•

Predám 2 izbový byt na Malohontskej, neprerobený, cena
700.000,- Sk. Tel: 0914 196 233

565-18

• Dám do prenájmu nadštandardný /130 m2/ byt v centre mesta R.Sobota. Tel: 0907
232 375
566-19

•

Dám do prenájmu zariadenú
garzónku v centre mesta. Tel:
0902 428 561

567-18

• Predám 2-izbový družstevný
byt na sídl. Západ, 7.poschodie.
Tel: 0908 329 472, 0908 911 735
569-18

•

Predám 3-izbový byt na Malohontskej ul. 1.poschodie, neprerobený za 750 000,- Sk. Tel: 0948
687 786

574-18

skej ul. Cena 500 000,- Sk. Tel:
0918 911 370

• Predám 2-izbový byt na nám.
Š.M.Daxnera na 1. poschodí, neprerobený. cena 750 000,- Sk. Tel:
0948 687 786

•

•

532-19

• Predáme 2-izbový byt na Škol539-18

Kúpim rod. dom v RS a okolí.
Tel: 0915 867 006

540-18

•

Dám do prenájmu zariadený
1-izbový byt na ul. Hostinského
v RS. Tel.: 5622 092 volať od 18.00
– 20.00 h

548-18

•

Dám do nájmu kanceláriu 30
m2 na Svätoplukovej 18 oproti
MsÚ. Tel.:0905 253 350

550-19

•

Predám luxusne prerobený 3
izbový byt v centre mesta. Cena:1,5 mil. Sk.
Tel.: 0905 507 653 Volať: len vážny záujemca

551-20

•

Prenajmem resp. predám garsónku v širšom centre mesta.
Cena : 380.000,-Sk Tel.č.:0905

298-13

556-19

483-19

575-18

Predám zabehnuté obchodné priestory 120 m2 na sídlisku
Západ (Tržnica). Volať po 15.00 –
0902 980 994

576-18

• Hľadám zdravotnú sestru do
amb. praktického lekára pre dospelých v novom zdravotnom
stredisku na ul. Dobšinského na
trvalý prac. pomer s nástupom
ihneď. Tel: 0903 671 003
441-18

• Hľadáme vodičov na medziná-

rodnú kamiónovú dopravu. 0903
385 501

472-18

•

Firma AVEST prijme do pracovného pomeru grafika. Podmienka: práca v programe Corel,
fotoshop. Dobré platové podmienky. Kontakt: Ing. Krajňák
0905 525 431

482-19

•

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

496-21

• Hľadáme ženu na upratovanie
na 4 hod. aj 8 hodín. Možnosť
zmluvy – dohoda príp. 1/2 úväzok. Tel: 0907 473 526
512-18

•

Hľadáme realitného makléra
/-ku. Tel: 0907 473 526

513-18

•

Prijmeme vodiča na medzinárodnú prepravu. Požadujeme
prax a oprávnenie skupiny „C“,
„E“. Tel: 0907 760 861

521-18

• Prijmem kaderníčku s 2-ročnou praxou od 1.6. Tel: 0907
190 212
523-19

• Baliarne- Španielsko, Anglicko

cez leto. 0911 250 716

541-20

+Prijmem čašníčku. Tel.: 0905
213 476

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory 37
m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031
298-13

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085-52

Služby

Predám stavebný pozemok
dohodou. M: 0908 931 360

Predám záhradu vo Vinici. Tel:
0905 560 183

579-18

469-24

• Predám prerobený 3 izbový
byt v centre RS aj s garážou za
920.000,-Sk. Tel.:0911 382 280

•

+S.r.o. so sídlom v Tornali prijme
do pracovného pomeru: autoelektrikára,
vodiča-strojníka
UDS, vodiča strojníka autožeriavu. Kontakt: 0905 440 853, 0907
566 271

554-20

+Hľadám čašníčku do pressa. Volajte 0905 902 463, 0905 222 135

559-19

+Frima RS stolárstvo ponúka
prácu na Záhorí pre stolárov,
tesárov a sadrokartonistov. Nástupný plat 120,- Sk/hod. Bližšie
informácie na tel.č. 0905 579 522

572-20

+Hľadám čašníčku do pizzerie
v Rim. Sobote. Tel: 047/5634777,
0908 260 305

573-20

•

Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň za výhodné ceny. Tel:
0908 495 173, 047/5694226

285-22

• Poskytujeme komplexné poistenie nehnuteľností ako partner
v spolupráci s poisťovňou Kooperatíva, a.s. E-mail:alwado@alwado-reality.sk, 0904 504 504
405-21

•

Vykonávame murárske, maliarske, zámočnícke, klampiarske a tesárske práce. Tel: 0915
583 306

433-18

• Robím rekonštrukcie bytových
jadier. Tel: 0905 590 770
487-18

+Splatenie dlhov, kúpa auta,
bytu...? Riešenie: úver zaistený
rentou + výnos z renty. Spolupráca = finančná nezávislosť.
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129,
0949 338 579

490-21

•

Prestavba bytových jadier
komplet
voda-elektrika-plynobklady-dlažba-murárske práce.
Zabezpečíme aj materiál a odvoz. Zľava 10%. Tel: 0918 283 026,
0918 249 366

506-18

• Meditačné Buddhistické centrum. Každý utorok od 18.00 na
Železničnej ul. 37 v RS, vstup
voľný. Viac na 0903 506 983

515-19

• Cvičenie pre zdravie na chrbticu /taj-či/, relax a harmóniu.
Každú stredu od 18.00-19.00
v tanečnej sále Relaxu na ul.
SNP 9 v RS. Viac na 0903 506 983
alebo www.taiji.sk

515-19

• Pôžičky. M: 0910 158 697

536-18

+Oprava TV, Videa, DVD, SAT.
Jabarov Viktor 0905 323 277

549-21

+CK TOP TRAVEL, B. Bartóka
16, Rim. Sobota oproti tržnice
ponúka zájazd –odchod z Rim.
Soboty od 15.08 – 24.08.2008 TALIANSKO - CAORLE. Cena: 7100,. Možnosť stravovania, tel. 0903
048 900, 0918 478 417.

557-20

+Hľadám odborníka na prehlbovanie studní. Tel. 0907 090 072

563-19

+Súkromný podnikateľ ponúka
stavebné práce od A po Z . Tel:
0907 108 492

568-18

Inzercia
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Pozývame Vás do novootvo-

renej predajne kvetinárstva
FIALKA na ul. B. Bartóka 2727
(pri TatraBanke v podchode).
Ponúkame vence a kytice
aj na tel. objednávku. 0908
650 889
Otv.: Po-Pia: 9.00 - 18.00
So: 9.00 – 13.00
2126-20

Strihanie a tvarovanie stromov, kríkov a živých plotov.
0905 627 639
558-20

Auto-moto
• Predám Ladu 2107, STK, EK,
LPG. Tel: 0907 719 699
425-18

•

Predám Škodu Super B comfort plus 1, 9 TDI, 96 kW, 2004,
99 000 km. Cena dohodou. Tel:
0903 385 501

471-18

• Predám Škodu Forman na
náhradné diely – motor, prevodovka, všetky dvere a sedačky v dobrej kvalite. Volajte –
047/5690 126
529-18

• Predám málo použitý podvozok Agzat s príslušenstvom:
pluh jednostranný, rotovátor
RK-800, jarkovač, vyorávač zemiakov, plečka pasívna, radlica
na sneh a sypké materiály. Tel:
0915 673 192
546-18

+Predám Škodu 120 L v dobrom stave. STK do 2010, EK do
2009. Cena dohodou. Inf.: 0918
944 399

1637-19

Zvieratá
• Predám šteňa - bordo doga,
sučka, 3 mes., svetlohnedá. Tel:
0903 591 847

466-19

• Predaj – ošípané do 150 kg. Cena
40 Sk/1 kg. Tel: 0908 938 264

480-18

• Kúpim psa cavaliera do chovu.
Tel: 0907 431 547

481-18

• Predám vietnamske prasiatka.
Tel: 0905 243 936

505-18

• Predám ošípané, kozľatá, cena
dohodou. Tel: 0907 293 820

510-19

• Predám kozy. Tel: 0907 036 585

525-18

• Predám kŕmniky po 45 Sk. Tel:
0915 262 740

534-19

+Školský majetok Šamarianka,
979 01 Rimavská Sobota ponúka
na predaj kravy, jalovice a teľatá plemena Slovenské strakaté
aj krížence. Cena dohodou. Tel:
047/5621 291, 0908 927 963

578-18

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

•

Vykupujem staré perie, autobatérie a starožitnosti. Tel: 0903
537 225

463-20

•

Predám pílu zn. OM 926 nová,
cena dohodou a pílu zn. OM 932
C. Predám príves 2x1,5 – bočnice
40 cm. Cena dohodou. Tel: 0903
591 847

Noc v múzeu
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BBSK a Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote pozývajú
verejnosť na podujatie Noc v múzeu. Uskutoční sa pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí 17. mája od 18. hodiny.

S hlbokým žiaľom v srdci ďakujeme všetkým, ktorí sa
dňa 21.4.2008 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého

Štefana Gyürkeho.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka s dcérami a ostatná rodina

Inzerujte v Gemerských zvestiach

467-19

• Kúpim ornú pôdu v okrese. Tel:
0905 435 823
545-22

• Predám sedaciu súpravu 3+2+1

modrej farby v kombinácii so
svetlým drevom. Nepoužívaná, 3
ročná, 100 % stav. Pôvodná cena
24 700 Sk, teraz 11 000 Sk. Tel:
0908 903 710

1636-18

+Kúpim čerstvé seno a jahňatá.
Tel.: 047/5695 5 71

561-20

+Predám krásnu skriňu a posteľ
do detskej izby zn. Mammut
(Ikea). Možnosť vidieť na www.
rimava.sk Tel. 0907 825 748, 0948
200 032

577-18

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty
Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

MAD SR s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota

Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52

Verejné zhromaždenia v meste
Rimavská Sobota sa uskutočnia so
začiatkom o 18,00 hod. v nasledovných termínoch:
6.5. – utorok: Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová – Vinice
ZŠ P.K. Hostinského Družstevná
ul.
13.5. – utorok: Staré mesto –
Chrenovisko
Dom kultúry, estrádna sála,
Nám. Š.M. Daxnera
22.5. – štvrtok: sídlisko Rimava –
Malohontská
Spojená škola Športová ul.
27.5. – utorok: sídlisko Západ,
Sobôtka
ZŠ Š.M.Daxnera, Ul. Clementisa
29.5.– štvrtok: Tomašová – Včelinec – Dúžavská cesta – Kurinec
-budova bývalej MŠ na Ul. kpt.
Šmála

ASISTENTKA - MANAGER PREDAJA
Náplň práce :
-vystavovanie daňových dokladov
-vystavovanie objednávok
-logistika obchodu
Termín nástupu :
-možnosť nástupu ihneď
Iné výhody :
-nadštandartné finančné ohodnotenie
-možnosť profesionálneho rastu
-práca v mladom a dynamickom kolektíve
Požiadavky :
-vysokoškolské vzdelanie
-maďarský jazyk - pokročilý
-flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť
-psychická odolnosť voči stresu
-znalosť práce na PC
Kontakt : R. Babíková, 0904063716, mad@madsr.sk
Osobný pohovor : každý utorok na adrese
MAD SR s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
+ životopis a motivačný list
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LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
8.5. štvrtok Lekáreň Kamilka
štátny sviatok
10.5. sobota Lekáreň Salvator
11.5. nedeľa Lekáreň Rimava

Oznamy
Mesto ponúka
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
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.

KINO
ORBIS

DAROVALI KRV

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
8. 5. MUDr. I. Benčík st., Hviezdoslavova 17, č. t. 5625939
10. a 11. 5. MUDr. M. Pálešová,
OZS-Ožďany, č. t. 5694666

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 29.4.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Štefan Mogyoródi, Roman Oros, Peter Mag, Branislav Bánik, Michal
Kováčik, Renáta Breznyáková, Radoslav Rimavec, Marek Lakota,
Peter Magic, Róbert Ádam,Marian Obšel, Roman Čarnoký z Rimavskej Soboty, Ján Lupták, Anna Luptáková, Vladimír Lupták, Denisa
Ráczová z Oždian, Ľudovit Varga z Kurinca, Juraj Csépe z Blhovca, Ľudovit Bačo z Bakty, Miroslav Gajdoš z Kocihy, Štefan Repka
z Lomnice nad Rimavicou Javorina, Vladimír Boroš z Kokavy nad
Rimavicou, Štefan Faltus z Gemerskej Vsi, Ladislav Kožár, Štefan
Kožár z Ruminiec, Monika Vrábľová z Kokavy nad Rimavicou Hreben, Stanislav Vrábeľ z Kokavy nad Rimavicou Štúr, Štefan Malček z
Rimavských Janoviec, Ladislav Borák, Vladimír Sakáč, Adam Sakáč,
Tomáš Rosiar z Hnúšte, Adriana Kántorová z Čerenčian, Ondrej
Tóth z Veľkého Blhu, Vladimír Kuchta z Tisovca, František Lörincz
z Gemerskej, Ján Marek z Hrnčiarskych Zalužian.lína.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

7. máj Slepé lásky
Filmový klub. Štyri príbehy
o rôznych podobách lásky
medzi nevidomými ľuďmi.
MP od 12 r. Vstupné: 40
Sk/60 Sk Začiatok predstavenia len o 19:00 hod.
8.9.10.11. máj
Acrosse The Universe
Muzikál, ktorý Vám nasadí
do hlavy „chrobáky“, USA.
Vstupné: 60 Sk, MN, titulky.
Začiatky predstavení: štvr.
a piatok: 18:30 a 21:00 hod.
sobota a nedeľa len o 21:00
hod.

Oprava
V 17. čísle Gemerských zvestí bol uverejnený článok „Od turistiky
ich neodradí ani vek“, kde v uvedenom texte došlo k nepresnostiam vo vete „Najvýraznejší rozvoj sme však pocítili po roku 1975
príchodom Štefana Stehlíka, ktorý je aj dodnes napriek svojmu
veku aktívnym členom klubu“. Správne malo byť uvedené príchodom Štefana Hirku. Redakcia sa za chybu ospravedlňuje.

10.11. máj Kronika rodu
Spiderwickovcov
Dobrodružný/ fantasy USA,
MP od 12 r., dabing.
Vstupné: 65 Sk.
Začiatok predstavení: len
o 19:00 hod.

red
Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj formou verejnej ponuky stavebný pozemok parc. č. KNC 875/3 – trvalý trávnatý porast
o výmere 846 m2, k. ú. Tomašová za účelom výstavby rodinného
domu na Ul. J. Kráľa v Rimavskej Sobote v minimálnej cene Sk
467,-/m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604633.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a
majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota do 09.05.2008.
Ponukové konanie sa uskutoční dňa 20.05.2008 o 15.00 h. na Mestskom úrade, v zasadačke na II. poschodí, č. dv. 16, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota.

Strojári, získajte maturitu!
SOU strojárske v Rimavskej Sobote oznamuje, že v školskom
roku 2008/2009 otvára pre absolventov a žiakov končiacich ročníkov trojročných učebných odborov strojárskeho zamerania
/vrátane automechanikov/ dvojročné nadstavbové denné
štúdium, odbor strojárstvo /2414 4 01/. Prihlášky treba podať do
31.mája 2008, Informácie : Tel: 047/5634230, 047/5634231
Adresa: SOU strojárske, Školská 15., 97901 Rimavská Sobota

Riaditeľka Domova sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR
č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Vedúci sociálneho úseku DSS Veľký Blh, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci: Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru, Iné kritériá a požiadavky: odborná prax v sociálnej
oblasti minimálne 3 roky, manažérske schopnosti, občianska a morálna bezúhonnosť
Požadované doklady do výberového konania: žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu „
Vedúci sociálneho úseku DSS Veľký Blh“, aktuálny výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace/,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, potvrdenie o praxi
písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov na účely výberového konania, zámer sociálnej práce –
minimálne 3 strany
Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie na
funkciu Vedúci sociálneho úseku DSS Veľký Blh“ najneskôr do 20. 5.2008 na adresu :
Domov sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Kontrola
originality
v areáli STK
Komplexné služby
STK – EK – KO
s výhodami
na jednom mieste
Môžete sa objednať na
tel.č. KO – 047 5633488
STK – EK – 047 5633769

Alena
Laudárová
Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

AKCIA
na vybrané
druhy tovaru

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2125-18

Inzercia
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OBKLADY
DLAŽBY
SANITA

Super
jarné
zlavy

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

ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

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

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

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

Tel.: 0908 901 639, www.pri-real.sk
OUTLET

”DAS etwas ANDERE”

výpredajový obchod

kde: SNP 18, 1. poschodie
čo: značky SAXOO, KEYO,
MAGISTRAL
Saxoo pánska móda
Keyo dámska móda pre mladých
Magistral plavky
Ceny u nás sú výpredajové
2073-21

13

”Das Beste”
Privat s.r.o.
Obstarávame pobyty pre

ZDRAVOTNÉ SESTRY
a OPATROVATEĽKY
do rakúskych, nemeckých
a švajčiarskych hostiteľských rodín.
Vyžadujeme:
zdravotné sestry – vysvedčenie,
opatrovateľky – osvedčenie,
polročnú prax, znalosť NJ

NOVÉ KOLEKCIE NA ROK 2008,
KÚPELŇOVÝCH ZOSTÁV,
INTERIÉROVÝCH A TERASOVÝCH DLAŽIEB
VZORKOVÉ PREDAJNE:
Lučenec, Gemerská 1, tel. 047 4320310
B. Bystrica, Partizánska 2, tel. 048 4145946
KRAJSKÝ VEĽKOSKLAD:
Hnúšťa, Železničná 487, tel. 047 5422799
www.vasakupelka.sk, e-mail: gsi@pmxmail.sk

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť
Predaj, kúpa, prenájom
nehnuteľností
(domy, chalupy, chaty,
garáže, pozemky, byty ...)
Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail: alwado@alwado-reality.sk

NOVINKA!

TETRA-K materiál,
kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

Dosky a sendvičové panely.
Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504

2068-17

2067-17

Info : Timonova 13, 040 01 Košice,

Firma OSCOM LUČENEC
Vás srdečne pozýva do
novootvorenej predajne
(bývalý Quatro butik).
Ponúkame – dámske
kostýmy, spoločenské šaty,
pulóvre, tričká, blúzky,
bižutériu, kabelky, pánske
košele a kravaty
Tešíme sa na Vašu návštevu.

055/729 78 21 – 2, 0903/655 675 , 0903/547 766

alebo kosice@dasbeste.sk

IK C a t e r i n g , s.r.o.
šaláty bagety,obložené misy, švédske stoly... 0915 873 415

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

2088-11

Pozývame Vás na nákup do našej novootvorenej vzorkovej predajne na
Cukrovarskej ulici č. 51 (za Obchodnou akadémiou), kde si môžete za
výhodné ceny zakúpiť výrobky, ktoré vyrába naša spoločnosť.

AKCIA – Vlašský šalát 140 g + Diabolský šalát
140g + Coca-cola Zero (plech.) + pečivo 50sk
AKCIA – obložená bageta 180 g + Coca-cola
Zero (plech.) 35 Sk
2075
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Starší žiaci ŠK Tempus vyšli bodovo
naprázdno, mladší žiaci nezaváhali

S

tarší a mladší žiaci TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota hostili v 18. kole druhej
ligy – Juh v sobotu (26. apríla) Čierny Balog.
Starší žiaci ŠK Tempus s hosťujúcim tímom
prehrali, rozhodol o tom druhý polčas. Naopak, mladší žiaci si zabezpečili tri body už
v prvom dejstve.

Starší žiaci: ŠK Tempus Rimavská SobotaČierny Balog 1:3 (1:1)
Desiate mužstvo súťaže podľahlo tretiemu tímu. Na 1:1 vyrovnával za domácich
Kalčík. „Za bezgólového stavu nám neuznal
rozhodca regulérny gól. Priebeh zápasu
bol vyrovnaný. O gól však bol predsa len
súper lepší. Hostia boli futbalovejší, lepšie premieňali šance. V závere zápasu sa
podarili súperovi dva brejky, ktoré rozhodli
o výsledku zápasu,“ povedal pre Rimava.sk
tréner starších žiakov ŠK Tempus Rimavská
Sobota Milan Špaček. Zostava ŠK Tempus:
Albert – Pepřica, Rácz, Slovák, Michal Polívka
– Znám, Csizmadia, Danihel, Uličný – Ternóczky, Kalčík. Striedal – Maďar.

Mladší žiaci: ŠK Tempus Rimavská Sobota –
Čierny Balog 2:0 (2:0)
Tretie mužstvo súťaže gólmi Ištóka a Petrusza zdolalo desiate mužstvo. „Konečne
sme hrali v porovnaní s predchádzajúcimi
zápasmi pekný kombinačný futbal. S hrou
tímu som bol spokojný, zaváhali sme však v
koncovke. Mali sme vyhrať väčším rozdielom. V zápase mohlo celkovo padnúť viac
gólov, lebo šance mali aj hostia. Mali sme
dobrého súpera,“ konštatoval tréner mladších žiakov ŠK Tempus Rimavská Sobota
Milan Špaček. Zostava ŠK Tempus: Máté
- Andráši, Marek Polívka, Václavik, Ľupták
– Gilian, Petrusz, Ištók, Bial – Galo, Antalík.
Striedali: Karas, Vilček, Kučerák.
1.liga – prípraviek: kategória 11 r. : ŠK Tempus Rimavská Sobota – ŽP Šport Podbrezová
3:1 (Boroš, Maňovský, Václavik), kategória 10
r.: ŠK Tempus Rimavská Sobota – ŽP Šport
Podbrezová 1:2 (Kočiš), kategória 9 r.: ŠK
Tempus Rimavská Sobota – ŽP Šport Podbrezová 4:1 (Hruška 2, Rapčan, Morong).

Ing. O. Vaclavik

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti

V

žilinskom 50- metrovom bazéne sa minulú sobotu konala jarná časť majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v plávaní. Toto
podujatie však bolo poznačené menšou účasťou kvôli vylúčeniu kategórie „C“ zo systému
pretekov. Z tohto dôvodu reprezentovali
naše mesto len traja plavci. Najväčšie prekvapenie nám pripravil Mihály Máté, ktorý
vo všetkých disciplínach ( 100 metrov voľný
spôsob, 50 metrov voľný spôsob a 100 metrov znak) suverénne zvíťazil. Hanka Poljako-

vá získala titul majsterky stredoslovenskej
oblasti v disciplíne 200 metrov prsia s časom
3:17.88. Druhú priečku získala v disciplíne
100 metrov prsia, tretiu v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. Napokon v disciplíne 100
metrov voľný spôsob obsadila štvrté miesto
z dvadsiatky štartujúcich. Samuel Šebok vybojoval bronzovú medailu v disciplíne 200
metrov prsia. V o polovicu kratšej disciplíne
získal pekné piate miesto.

J. Valach

VIII. ročník Memoriálu Alexandra Mihálika,
Júliusa Husztiho a Jána Pintéra

R

imavskosobotský Športový klub polície
usporiada 10. mája VIII. ročník memoriálu Alexandra Mihálika, Júliusa Husztiho
a Jána Pintéra v stolnom tenise o putovný
pohár prezidenta ŠKP Rimavská Sobota.
Riaditeľom športového podujatia bude Igor
Rohár a hlavným rozhodcom Ján Forgon.
Súťaž prebehne na Šrobárovej ul. č.12 v telocvični ZŠ Mihálya Tompu. Záujemcovia podávajú prihlášky v mieste konania 10. mája
do 9.00 hod. Občerstvenie a ostatné náklady
hradia hráči z vlastných zdrojov. Súťaže sa
môžu zúčastniť len pretekári, ktorí sa môžu

Babús
na stupni
víťazov

preukázať platným registračným preukazom SSTZ, sú zaradení na súpiske družstiev
4. stolnotenisovej ligy (oblasť Rimavská
Sobota, Lučenec, Poltár a Revúca) pre ročník
2007/2008, neodohrali v uvedenom ročníku
ani jeden zápas vo vyššej súťaži (to znamení
v 3., 2., 1., lige a extralige) a v roku konania
memoriálu dovŕšia najmenej 50 rokov svojho veku, to znamená rok narodenia 1958
a menej. Prezentácia súťaže bude od 8.30 do
9.00 hod., žrebovanie od 9.15 do 9.30 hod.
a začiatok o 9.30 hod.

V

dňoch 26.- 27. apríla sa v Maďarsku konala Veľká cena mesta
Hajdúszoboszló v plávaní. V 50- metrovom bazéne sa stretlo približne 450
najkvalitnejších pretekárov z celého
Maďarska. Výnimkou bol náš najmenší plavec Benjamín Babús, ktorého si
na základe dosahovaných výsledkov
„požičal“ tréner Plaveckého klubu Ózd.
Plavecký klub Ózd aj napriek širokej
základni nemá takého kvalitného zástupcu kategórie „C“, naopak pre nášho
pretekára to bola vzácna skúsenosť
konfrontovať svoje sily so zahraničnými plavcami. Úroveň súťaže bola veľmi
vysoká, o čom svedčia aj umiestnenia Benjamína, ktorý na Slovensku
len s ťažkosťami hľadá adekvátneho
súpera. V disciplíne 200 metrov voľný
spôsob obsadil pekné siedme miesto
s časom 2:58.00. Ôsme miesto získal
v disciplíne 200 metrov znak. V nedeľu
štartoval len v jednej disciplíne, a to
vo svojej osobnej , 100 metrov motýlik. So svojím dosiahnutým časom (
1:33.83) by dokázal na Slovensku vyhrať
nielen svoju kategóriu, ale dokonca aj
kategóriu s plavcami staršími o tri roky.
Tu však získal len bronzovú priečku so
stratou až 13 sekúnd. Benjamín sa však
bude najbližší víkend snažiť túto stratu
skrátiť, keďže Plavecký klub Rimavská
Sobota sa zúčastní na Veľkej cene mesta Ózd. Tentokrát však bude reprezentovať svoj materský klub.

J. Valach
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Martin Antal opäť víťazil
V

športovej hale ŠVK sa konal 18.ročník medzinárodného turnaja v karate ZVOLEN CUP 2008. Rimavskú Sobotu
reprezentovali Martin Antal a Dorotka
Balciarová. Martin si v kategórii kata
starších žiakov počínal opäť veľmi dobre.
V prvom kole porazil Petra Vralíka z Košíc
4:1, následne Tomáša Babica z Hanko
Senica 4:1 a vo finále Denisa Wojtylu z
Tigr Ostrava 5:0. Martin si okrem pekné-
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ho pohára a medaily odniesol hodnotný
sponzorský dar - sadu pánskej kozmetiky.
Dorotka Balciarová nastúpila v kata v
kategórii mladších dorasteniek. Tentokrát
sa jej však nedarilo, keď v prvom kole
prehrala s Veronikou Miškovou zo Šimu
Hodonín 4:1. Nakoľko turnaj bol po prehre
s "rýchlou smrťou" bez repasáže, do ďalších bojov nepostúpila.

vm

Džudisti v Bardejove úspešní
V

sobotu 26. apríla sa zúčastnili džudisti oboch oddielov z Rimavskej Soboty (Lokomotíva a Mladosť) XV. ročníka
medzinárodnej Veľkej ceny mesta Bardejov. Na východe Slovenska sa v mestskej
športovej hale zišlo 252 džudistov z piatich krajín Európy- Čiech, Poľska, Ukrajiny,
Srbska a Slovenska. Pod vedením trénerov
Antala a Utisa sa naši džudisti zapojili aj
s ostatnými do bojov o zlaté medaily. Zlaté medaily si vybojovali: Frederik Strečka
(do 24 kg mini), Patrik Boršoš (do 27 kg
mini), Christopher Pfeifer (do 46 kg mini),
Kristián Slíž (do 55 kg st. žiaci). Striebornými medailami boli dekorovaní: Andrej
Suja (do 22 kg mini), Richard Utis (do 30

kg mini), Kristína Tommová (do 52 kg ml.
žiačky), Jakub Páleš (nad 60 kg st. žiaci).
Bronzové medaily si vybojovali: Jaroslav
Maďar (do 46 kg mini),
Andrik Bence (do 30 kg ml. žiaci), Zsolt
Kónya (do 46 kg ml. žiaci). Najtechnickejším pretekárom vo svojej kategórii
a v kategórii mini žiakov sa stal Frederik
Strečka z oddielu džudo TJ Lokomotíva
Rim. Sobota. Zároveň sa chceme poďakovať rodičom džudistov za sprievod
a zabezpečenie dopravy do Bardejova
a späť p. Andrikovi, Miroslavovi Maďarovi,
Jaroslavovi Maďarovi a p. Slížovi.

Ľubomír Antal

Foto: Lajos Telek

Nie som síce morská
panna, ale mám
svoje prednosti...
Stolnotenisová exibícia

I. okresná liga v minifutbale
Výsledky 12. kola:
Autopulír-IK COM 7:1, góly I. Perdík 2, I.
Danko 1, M. Repka 1, R. Ciprus 1, P. Repka
1, R. Dostál vl., IK COM M. Kučerák 1, FC
Euromotel-FC Zara 0:3, g. A. Lajka 1, Š. Hájek 1, F. Goceliak 1, Matyas-Rimatex 5:2, g.
P. Csízi 3, O. Václavík 2, Rimatex: J. Pekarčík
1, M. Dragijský, ŽK a ČK: R. Uhrin, GrekoExpresstrans 2:24, g. J. Turoň 1, M. Ulický
1, Expresstrans: M. Doležel 7, M. Iványi 5,

D. Halaj 3, R. Kret 3, D. Sarvaš 3, Š. Drugda
2, M. Valkučák 1, ŠK Tempus-VTJ Juve -odložené. Na 1. mieste je v tabuľke Rimatex
(30 b.), na druhom Expresstrans (30 b.) a na
treťom mieste Matyas (28 b.).
Najlepší strelci: R. Uhrin- Rimatex 38 g., V.
Vávra- VTJ Juve 27 g., T. Šándor- Rimatex 24
g., M. Dragijský- Rimatex 24 g., R. Kret- Expresstrans 22 gólov.

Zaujímavá stolnotenisová akcia bude
v nedeľu 11. mája o 13. hod. v Dome kultúry
v Rim. Sobote. Do metropoly Gemera zavítajú legendy československého stolného
tenisu Milan Orlowski a Jindřich Panský,
ktorí dosiahli počas kariéry viaceré vynikajúce úspechy. Trojnásobný majster Európy
Orlowski a dvojnásobný vicemajster Panský
predvedú divákom v exibícii, čo všetko
dokážu s malou loptičkou. Súčasťou zápasu
budú aj krátke zápasy s najlepšími hráčmi
rimavskosobotského mužstva Mladosť- Relax. Vstupné: do 15 r. zdarma a od 15 r. 99 Sk.
Vstupenky si možno zakúpiť v Turistickom
informačnom centre na Hlavnom námestí.
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Zaslúžené víťazstvo

MFK Rim. Sobota
- FK Slovan Duslo Šaľa 2:0 (2:0)

Olympiáda
rekreačných
športovcov 2008

K

O

sobotňajšiemu zápasu 28. kola nastúpili futbalisti RS proti súperovi, s ktorým
majú dobrú bilanciu vzájomných zápasov.
Po dobrom výkone si zaslúžene pripísali 3
body do tabuľky. V 1. polčase sa hral svižnejší futbal, hlavne zo strany domácich, ktorí
ponúkli divákom zábavu svojou hrou. Ostáva len veriť, že už v najbližšom domácom
zápase bude vyššia návšteva. Futbalisti MFK
pozývajú divákov svojou dobou hrou počas
celej jarnej súťaže. Už v 4. min. pohrozili
domáci, brankár hostí si však s ich pokusom
poradil. V 14. min. skončil pokus Sihelského
nad bránou. V 17. min. sa už menilo skóre
zápasu. Po prihrávke Čižmára odcentroval
kapitán Pisár. Lopta sa dostala k Lazúrovi,
ktorý prekonal brankára hostí. Už o minútu
na to mohol Lazúr pridať aj druhý gól. Svoju
šancu však nepremenil. V 23. min. mali
hostia ideálnu možnosť vyrovnať, keď sa do
čistej šance dostal Lalák, brankár domácich
Kuciak svojím skvelým zákrokom vyrovnaniu zabránil. V 27. min. mohli domáci zvýšiť
svoj náskok, keď Pisár obišiel aj brankára
hostí, obrana Šale jeho pokus odvrátila na
rohový kop. V 32. min. bolo opäť rušno pred
brankárom hostí po prieniku a centri dobre
hrajúceho Sihelského. V 37. min. Pisárovu
možnosť odvrátila obrana hostí k Janečkovi,
ktorý však mieril nad bránu. V 40. min. sa už
skóre menilo, keď po faule na Janečku Pisár
premenil pokutový kop a zvýšil na 2:0. V 42.
min. mieril nad bránu hostí Janečka, a týmto
pokusom sa ukončil 1. polčas, po ktorom domáci zaslúžene vyhrávali dvojgólovým rozdielom. Po zmene strán tempo hry opadlo,
ale aj napriek tomu sa diváci nenudili, hráči
RS vedomí si svojho dvojgólového náskoku,
hrali uvoľnene a zodpovedne, čo sa týka
smerom hry dozadu. V 48. min. sa mohol
presadiť striedajúci Šándor, po prieniku jeho
strela skončila tesne vedľa žrde. V 58. min.
hostia pohrozili strelou z hranice šestnástky.
Kuciak si však s ňou bez problémov poradil.
V 60. min. hlavička Šándora skončila v náručí brankára hostí. V 66. min. sa opäť zaskvel
Kuciak, keď zneškodnil čistú šancu po strele
Miklu. V 78. min. strela Čirika opäť skončila u brankára domácich. Prvopolčasový
výsledok sa už nezmenil a domáci futbalisti
zaslúžene zvíťazili. Za pozornosť stojí aj

výkon brankára Kuciaka, ktorý počas celej
jarnej časti súťaže podáva výborné výkony,
a svojimi zákrokmi nemalou mierou prispieva k zisku bodov. Potom, čo v minulosti
sedel na lavičke ako náhradník, mu pozícia
prvého brankára svedčí a jednoznačne pomáha. Zlepšuje sa od zápasu k zápasu.
Pred 622 divákmi rozhodoval Smolák. ŽK:
Čižmár.
Hodnotenie trénera F. Vaša: „Myslím si, že
sme zvíťazili zaslúžene a svojou hrou sme
hlavne v prvom polčase pobavili fanúšikov.
V druhom polčase tempo hry trochu upadlo,
ale bez väčších problémov sme doviedli
zápas do víťazného konca.
Tréner hostí Babinec sa vyjadril takto: „Do
Rim. Soboty sme prišli hrať otvorený futbal
a svojou hrou sme prispeli ku kvalite stretnutia. Vypracovali sme si aj gólové šance,
ktoré však domáci brankár bravúrne kryl.“
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-NachtmanRubint-Mráz-Geri-Filo (84. min. Adám)-Sihelský-Lazúr-Pisár-Čižmár (41. min. Šándor,
80. min. Živanovič).
V nasledujúcom 29. kole nastúpia hráči MFK
RS na ihrisku už istého postupujúceho Prešova v sobotu 10. mája. Začiatok stretnutia
je o 19. hodine.

Zdeno Marek

sobotu 10. mája sa v telocvični ZŠ I. Ferenczyho na sídl. Západ v Rim. Sobote
uskutoční XI. ročník Medzinárodnej veľkej
ceny Gemerskej mliekarne a XXXII. Ročník
Veľkej ceny mesta Rim. Sobota. Záštitu nad
podujatím prevzali primátor mesta Š. Cifruš

www.rimavskasobota.sk

Ostatné výsledky 28. kola:
Inter BA- Podbrezová – odložený
Lučenec- Michalovce 2:0
Stará Ľubovňa- Košice B 3:1
Prievidza- Humenné 3:3
Trebišov- Prešov 0:1

I. okresná liga
minifutbal

Tabuľka po 28. kole
1.

Prešov

28 19 7

2

54:13

2. Podbrezová

27 13 9

5

39:23

3. Rim. Sobota

28 11 9

8

4. Lučenec

28 12 5

5. Inter BA

27 11 7

11 44:37
9 39:36

6. Prievidza

28 10 9

9

7.

28 9

64

48
36:29 42
41

8. Michalovce

28 10 4

40
40:46 39
11 33:35 35
14 30:37 34

9. Košice B

28 9

6

13 37:40

33

10. Humenné

28 6

30

11. St. Ľubovňa
12. Trebišov

28 6

12 10 27:31
8 14 32:53

28 6

6

24

Šaľa

8

16 24:55
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Veľká cena GM

V

ddelenie kultúry a starostlivosti o
občana Mestského úradu v Rimavskej Sobote a Komisia mládeže a športu
mestského zastupiteľstva v záujme zapojenia čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do pravidelných pohybových
aktivít pripravujú celoročnú olympiád
rekreačných športovcov 2008. Olympiády sa môže zúčastniť každý obyvateľ
Rimavskej Soboty a jej mestských častí
nad 25 rokov. V priebehu kalendárneho roka absolvujú „olympionici“ štyri
športové disciplíny – beh, tenis, kolky
a plávanie. Súťažné disciplíny budú
vyhodnocované v niekoľkých vekových kategóriách : nad 25 rokov, nad
35 rokov, nad 45 rokov, nad 55 rokov,
nad 60 rokov , osobitne v kategórii žien,
resp. mužov. Termíny, miesta konania
a propozície jednotlivých súťažných
disciplín budú oznamované priebežne.
Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých
absolvovaných disciplín určí najúspešnejších rimavskosobotských rekreačných športovcov, ktorí budú odmenení
hodnotnými cenami.
Bližšie informácie: Mestský úrad Rim.
Sobota, tel. 56 04 678, 0903 284 364.

a predseda BBSK Milan Murgaš. Usporiadateľom turnaja je TJ Mladosť Relax CVČ
Rim. Sobota a riaditeľom Jaroslav Mlynár.
Začiatok súťaže je o 10,30 hodine.

kan

Výsledky 13. kola: Expresstrans-FC Euromotel 9:1, Rimatex-ŠK Tempus 12:5,
FC Zara-Matyas- odložené na 7.5. o 18.
00 hod., Greko- IK COM 8:10.
Predohrávka 14. kola: Matyas- Expresstrans 1:6, VTJ Juve Rožňava –Autopulír
11:5.
Poradie po 13. kole: 1.Expresstrans (36
b.) , 2.Rimatex (33 b), 3.Matyas (28), Autopulír (21), FC Euromotel (19), FC Zara
(18), VTJ Juve Rožňava (18), ŠK Tempus
(12), IK COM (3), Greko (3).
Najlepší strelci po 13. kole: R. UhrinRimatex (41 g.), V. Vávra-VTJ Juve (33 g.),
M. Dragijský-Rimatex (28 g.), T. Šándor
(25 g.), R. Kret- Expresstrans (22 g.).
Program 14. kola: predohrávka 7. 5.
(streda): 17,00 hod. IK Com-VTJ Juve
Rožňava, 18,00 h. FC Zara-Matyas, 9. 5
(piatok): 16,50 hod. ŠK Tempus-FC Zara,
17,40 hod. Autopulír-Rimatex, FC Euromotel-Greko- odložené.

kan

