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Občania aj o potkanoch
Z

a účasti primátora mesta Rim. Sobota
Štefana Cifruša, viceprimátora P. Piliarika,
prednostu mestského úradu L. Kovácsa a iných
predstaviteľov mesta prebehol 6.mája verejný
hovor s občanmi mestskej časti Rožňavská ul.,
Šibeničný vrch, Sabová, Vinice. Na úvod uvítal prítomných člen výboru Tibor Brindza. Po
ňom primátor Štefan Cifruš vyjadril spokojnosť
s účasťou občanov a poukázal na malý záujem o
verejné hovory prímestských častí, ako sú Bakta,
Nižná Pokoradz atď. V zložení výboru nastala
organizačná zmena. Ing. Mikuláš Čirmák nahradil
Ing. M. Martiša, ktorý sa z pracovných dôvodov
nemohol zúčastňovať rokovaní výboru. V diskusii Zoltán Balog predstavil novozaložené OZ
Za krajší a lepší Šibeničný vrch. Združenie má
záujem o lepšie kontakty s členmi výboru, mestskými poslancami, lebo v minulosti absentovala
komunikácia. Vo svojej mestskej časti si vytýčilo
vybudovať oddychový kútik, parkovisko, spevniť
komunikácie, dobudovať autobusové zastávky,

Vadex, s. r. o.,

spolu s občanmi konať verejnoprospešné práce.
Okrem iného obyvateľka Rožňavskej ul. navrhla,
aby sa pri garážach vyasfaltovala cesta, aby sa za
nimi odstránilo smetisko, pred bytovku nainštalovalo osvetlenie, vybudoval obchod s potravinami,
lebo hlavne starší ľudia nemajú kde nakupovať.
Kritika sa dotkla aj súkromnej firmy na Železničiarskej ul., v ktorej v sobotu v skorých ranných
hodinách pília železo, takže ľudia si nevedia oddýchnuť. V jej priestoroch sa rozmnožili potkany,
znepríjemňujúce život občanom. Občania navrhli
primátorovi možnosť presťahovať firmu mimo
obytnej zóny, kde by firme s jej súhlasom vymenili pozemok. Primátor prisľúbil pomoc. Problém s
nezodpovednými vodičmi má obyvateľ Lieskovej
ul., ktorý navrhol osadiť retardéry. Na to vedúca
odd. stavebného poriadku, investičnej činnosti
a dopravy MsÚ Ing. A. Csincsíková poznamenala,
aby najprv prebehla petícia, lebo niektorí občania
žiadajú v iných častiach mesta ich odstránenie.

Vaša lekáreň

Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: sedliacka klobása 140 Sk/kg
tlačenka 85 Sk/kg

Martin Ambróz

s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560

Úvodník
Olympiáda v Číne?
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
V auguste sa majú konať letné olympijské hry v Pekingu.
Rozhodol o tom v roku 2001
Medzinárodný olympijský
výbor. Táto správa vzbudila
kontroverzné názory, ale i
ostrú kritiku. Čína je totiž
krajinou, v ktorej sa porušujú ľudské práva. Verejné
popravy, represie proti náboženským a etnickým skupinám, prípady mučenia a
svojvoľného zadržovania, obmedzovanie slobody prejavu,
likvidáciu niektorých novín
a časopisov nevynímajúc.
Nehovoriac už o násilnostiach v Tibete a prenasledovaní cvičiacich Falun Gong. V
médiách sme mali možnosť
sledovať celosvetové demonštrácie proti násilnostiam
v Tibete. Mnohé medzinárodné organizácie bojujúce
za ľudské práva zastávajú
názor, že organizovanie
olympijských hier v Pekingu
je v rozpore s ich duchom
a Olympijskou chartou, v
ktorej možno nájsť aj slovné
spojenie „šport v službách
ľudskosti“. Na druhej strane
však zástancovia tejto voľby
na čele s Medzinárodným
olympijským výborom hovoria o nezlučiteľnosti športu a
politiky. Bojkot olympijských
hier neplánujú ani európske
olympijské výbory. Podobný
názor zastáva aj Slovenský
olympijský výbor. Podľa
môjho názoru však organizovanie olympijských hier je
istou formou politiky a zviditeľňovania sa. Preto by mali
politici napriek obchodovaniu s Čínou a možno aj športovci zvážiť svoju účasť na
letných olympijských hrách
v krajine, kde sa neustále
porušujú ľudské práva. Takýto krok by bol vyjadrením
nesúhlasu s režimom, ktorý
tam vládne...

2 Z mesta
Kurinec – blížiaca sa puberta?
K

eď v roku 1997 predkladalo Združenie
pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont
štúdiu o lokalizácii vrtu geotermálnej vody
v okolí Rekreačnej oblasti- Zelená voda na
juhozápade Rimavskej Soboty, asi netušilo,
že ani po 10-tich rokoch nebude koncepcia rozvoja oblasti realizovaná a následná,
takmer 200 miliónová megalomanská
investícia do infraštruktúry dokončená (s
výnimkou športovej zóny)! Alebo presnejšie:
voda z vrtu (o hĺbke cca 1500 m a s teplotou
nad 32°C) do dnešného dňa neprúdi do žiadneho bazénu, v ktorom by sa mohli Soboťania vykúpať, žiadna ubytovacia či stravovacia zóna neexistuje a parkoviská zívajú
prázdnotou. Čo je horšie, počas obdobia od
schválenia výstavby rekreačnej zóny v roku
2003 časť oblasti (nazvime ju mini Kurinec a
pod zámienkou, že je to stavebná parcela) sa
vôbec nerozvíja, z roka na rok sa provizórne
prevádzkuje, a tak pomaly chátra!
Takže o puberte hovoriť je eufemizmus, skôr
by sa dalo hovoriť o posledných dňoch mini
Kurinca... Pritom na jeho znovuoživenie
nie je potrebné vyčleniť milióny z mestských financií a ani veľa námahy! Stačilo
len za posledných 5 rokov z rozpočtu mesta
vyčleniť 5-10 mil. Sk a dnes by sme mali po-

stavený minimálne jeden 50 m dlhý bazén,
detský bazénik so šmýkačkou a zakúpenú
technológiu na odmineralizovanie termálnej
vody! Že na to nebola nikdy politická vôľa?
Ani nie div, veď všetci doterajší poslanci
chodili na dovolenku do lukratívnejších
destinácií sveta. Kurinec pre nich smrdel,
ale zato im nič nebránilo hlasovať za chiméry... Dúfam, že už po aprílovom zasadnutí
MsZ nastane v mysliach súčasných poslancov pozitívny obrat. Veď v bode: Návrh na
1.zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 sa
toho porozprávalo o východiskách riešenia
mini Kurinca dosť! I keď sa v uvedenom
bode zatiaľ nespravili konkrétne rozpočtové
zmeny, predsa len podľa postoja poslancov
(najmä Piliarik, Brndiar, Rigó,Vargicová,
Valušová, Bán, Vaš), riaditeľa TSM P. Rábelyho, vedúcej finančného oddelenia O. Fabovej
i samotného primátora mesta Š. Cifruša sa
„Kurinec“ jasne črtá ako postupnými krokmi
(vy)riešiteľný problém. To je už proti minulosti úžasný pokrok! Vo svojom úvodnom
príhovore k poslancom som upozornil na to,
že: 1.Zmluva s VVMZ nenaplnila očakávania
poslancov a občanov mesta, a tak do vypršania či zrušenia platnosti bude musieť táto
developerská spoločnosť vykonať razantné

kroky aspoň v zmysle svojho prísľubu, že
UBYTOVACIU ZÓNU vybuduje vo vlastnej
réžii. 2. Úloha využitia TERMÁLNEJ VODY
bude zrejme podľa tejto zmluvy už nesplnená priorita, a tak mestu zostáva jediná
možnosť: a)Vybudovať z vlastného rozpočtu
minimálny variant (plavecký bazén, detský
bazén, filtračné zariadenie) z kapitálových
(rozumej: rozumných úverových) a rozpočtových zdrojov mesta. b)Poveriť operatívnu
skupinu pozostávajúcu z 2-3 pracovníkov,
ktorí sa budú starať o prípravu nadchádzajúcej výstavby a prevádzkovania mestského Aquaparku na Kurinci. S dodatkom, že
predtým bude potrebné na jeseň pripraviť
primeraný rozpočet mesta na rok 2009, v
ktorom budú zakalkulované i úverové zdroje
pre Kurinec ešte pred vládou chystaných
limitujúcich opatrení. A vážení poslanci, netreba zabudnúť, že rok 2009 je už i predvolebný rok! 3.A mini Kurinec? Zatiaľ na túto
poslednú sezónu stačí provizórne riešenie
za cca 0,24 mil. Sk tak, ako to navrhol riaditeľ TSM: provizórne sprevádzkovať súčasný
dožívajúci bazén a jeho technológiu (pitná
voda), opraviť a vymaľovať, čo sa dá, pokosiť
trávu a vyzbierať odpadky. A samozrejme,
vyčleniť do služieb obetavých ľudí, ako po
iné predchádzajúce roky. Plus veriť, že sa do
konca sezóny nič nepokazí...

Viliam Vaš, poslanec MsZ

Deväť vydieračov

Žltí anjeli (Škody 1203) už len
v rimavskosobotskej nemocnici
U

ž piaty rok prevádzkuje spoločnosť
Legamed, s. r.o., v Rim. Sobote dopravnú zdravotnú službu (DZS). Tá začala svoju
činnosť 14 sanitnými vozidlami, tzv. žltými
anjelmi- Škodami 1203. Začiatkom minulého roka boli všetky tieto sanitné vozidlá
vyradené a nahradené novými vozidlami
renomovaných svetových značiek, akými sú
Mercedes Benz, Volkswagen, Fiat, Nissan či
Škoda Oktávia. Sanitné vozidlá sú v majetku spoločnosti Legamed a upravené firmou
Panax Tvrdošín, ktorá vlastní povolenie na
prestavbu. Jednotlivé sanitné vozidlá sú touto firmou prestavané na základe požiadaviek
na jednotlivé druhy prevozov, a tým v plnej
miere prispôsobené potrebám širokej pacientskej verejnosti.
„Za týchto päť rokov činnosti nám prepravovaní pacienti jednoznačne prispeli k zdokonaleniu vnútornej výbavy sanitných vozidiel
na základe svojich osobných požiadaviek,
samozrejme v súlade so zákonom, ktorý určuje minimálne požiadavky na vybavenie
jednotlivých druhov sanitných vozidiel. Sme
presvedčení, že napriek negatívnej medializácii problematiky odštátnenia DZS zo strany niektorých lekárov, ktorí dnes už údajne
nedisponujú zmluvami so všetkými zdravotnými poisťovňami, dospela naša spoločnosť
k súčasnému stavu, kedy vieme vyhovieť
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všetkým požiadavkám pacientov pri ich prevoze sanitným vozidlom. Žltých anjelov na
cestách naše vozidlá s označením DZS nemocnice a polikliniky, n. o., Rim. Sobota predbiehajú,“ vyjadril sa konateľ Legamed, s. r. o.,
MUDr. Csaba Lehocký. Posledným vozidlom
zakúpeným koncom minulého roka je Mercedes Benz Viano exclusive (na snímke) so samostatnými sedadlami, opierkou oboch rúk,
nezávislým kúrením, klimatizáciou a všetkými bezpečnostnými prvkami sériovo dodávanými k uvedenej značke. Jeho cena s prestavbou presiahla 1,4 mil. Sk. Celková investícia
do vozového parku v priebehu piatich rokov
si vyžiadala náklady 8 mi. Sk. V súčasnosti sú
všetky vozidlá majetkom spoločnosti Legamed. Ako uviedol Csaba Lehocký, na rozdiel
od nemocnice majú uzatvorené zmluvy so
všetkými zdravotnými poisťovňami.
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vydierania a porušovania domovej slobody a poškodzovania
cudzej veci obvinili štyroch mužov
a päť žien z Rim. Soboty vo veku od 16
do 60 rokov. Od júna 2005 do 1. mája
pred rodinným domom na Ul. J. Kráľa,
ako aj v rodinnom dome na Letnej ul.
v piatich prípadoch nútili pod hrozbami 31-ročného muža a jeho 32-ročnú
družku, aby im dali peniaze. Zo strachu
im dali celkovo 65 500 korún. V piatok 2. mája prišli pred rodinný dom
na Letnej ul., kde drevenou palicou
rozbili čelné sklo a poškodili kapotu
zaparkovaného Fordu Escort. Následne
neoprávnene vošli do domu. Obidvoch
poškodených fyzicky napadli. Mužovi
spôsobili zranenia, ktoré si nevyžiadali
PN, a žena sa zo zranení bude liečiť 7
dní. Obvinení sú stíhaní na slobode,
hrozí im trest odňatia slobody na 2 až 6
rokov. Mladistvému Nikolasovi hrozí iba
polovičný trest.

kan

Súťaž o vstupenky
Kto prvý zatelefonuje do našej
redakcie na tel. č. 58 11 311 a správne odpovie na otázku: Kedy a kde
bude v Rim. Sobote kaskadérska
šou? Získa 2 čestné vstupenky na
toto podujatie zdarma.

Spravodajstvo
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Bitka počas diskotéky
V

piatok sa v rámci Dní mesta Rimavská
Sobota konala aj diskotéka. Nezaobišla
sa bez problémov, a preto sa skončila skôr.
Prvá bitka, pri ktorej zasahovali príslušníci
mestskej polície, sa strhla po desiatej hodine večer. Neplnoletý chlapec sa na Hlavnom
námestí pod vplyvom alkoholu oháňal
boxerom. Schytali to aj dvaja mestskí
policajti, ktorí boli na lekárskom ošetrení.
Našťastie išlo len o malé škrabance. Ďalšia
bitka sa odohrala na Salvovej ulici. Skupinky mladých ľudí sa navzájom provokovali
a pobili sa. Aj v tomto prípade úradoval
alkohol. Rozišli sa, a potom presťahovali
pod tribúnu na Hlavné námestie. Tam vo
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Anketa
Náhodných okoloidúcich sme sa pýtali:

výtržnostiach pokračovali. Aj v tomto prípade museli zasiahnuť mestskí policajti. Ako
nás informoval náčelník MsP Peter Berecz,
privolaná bola aj štátna polícia. Žiadne materiálne škody počas troch bitiek nevznikli.
Počas Dní mesta boli do terénu nasadení aj
štyria noví mestskí policajti, vrátane jednej
ženy. Takže dokopy hliadkovalo 13 strážcov
zákona. „To, že sa zvýšil počet mestských
policajtov, nám pomohlo. Dvaja sú ešte
v škole a po absolvovaní skúšky odbornej
spôsobilosti budú nasadení do terénu.
Predpokladám, že by to malo byť začiatkom
júna,“ uzavrel náčelník MsP.

kan

Hľadajú domov
Tieto psy sa potulovali po uliciach bez majiteľa. Ocitli sa v kotercoch na Mestskej polícii
v Rim. Sobote. Ak vám ich osud nie je ľahostajný a chcete im poskytnúť opateru a domov,
prihláste sa na t. č. 047/56 23662.

Súhlasíte s tým, aby sa Olympijské
hry konali v Číne, kde sa nedodržujú
ľudské práva?

Bc. Jaroslava Lajgútová, vychovávateľka, Rim. Sobota:
„Nesúhlasím. Ale nie preto,
že sa tam nedodržujú
ľudské práva. Všade sa porušujú. Mne skôr prekáža,
že Čína je jedno veľké smetisko plné
smogu. A neviem si predstaviť, ako
v týchto podmienkach budú športovci
súťažiť.“
Daria Havranová, dôchodkyňa, Rim. Sobota:
„V každom prípade by sa
mali konať. Veď športovci
a diváci na tento najväčší
športový sviatok čakajú
štyri roky. Aby sa vyhlo v budúcnosti
takýmto nepríjemnostiam, mali by sa
vyberať miesta, kde nebude problém
takéto podujatie zorganizovať.“
Ingrid Müllerová, finančník,
Veľké Teriakovce: „Súhlasím. I keď šport veľmi
nesledujem, podľa mňa
by sa nemal miešať šport
a politika dokopy. A čo sa
týka ľudských práv, nebola som tam,
neviem posúdiť, či sa dodržujú alebo
nedodržujú.“

Martin Ambróz

Deň EÚ
Od kolísky po striebro vo vlasoch
K

lub dôchodcov (KD) v Rimavskej Sobote
vyvíja pre svojich členov rôzne aktivity,
ako sú besedy, kvízy, zábavné podujatia,
posedenia spojené s opekaním. Pravidelne
každý štvrtok sa schádza 12-členný spevokol, ktorý pracuje od roku 2001 pod vedením Viery Slatinskej. Ich repertoár je rôzny
a predstavujú sa ním na klubových akciách
a rôznych iných podujatiach. Vrcholom ich
snaženia pri nácvikoch v tomto roku bola
regionálna prehliadka speváckych súborov 7. apríla v Poltári a následne 22.apríla
krajská prehliadka speváckych súborov
seniorov vo Zvolene. Krajská prehliadka sa
konala v prekrásnych priestoroch divadla
J.G. Tajovského za účasti 10 súborov z celého
Banskobystrického kraja. Spevácky súbor KD
sa na nej predstavil hudobno – literárnym
pásmom „Od kolísky po striebro vo vlasoch“,

ktorým predstavoval jednotlivé etapy života. Piesne boli citlivo popretkávané básňami
a slovami Vlasty Botlíkovej. Celkové vystúpenie zožalo obrovský potlesk prítomných
a zanechalo v nich dobrý dojem. Morálnou
podporou speváckeho súboru bola Mgr. Jana
Uhrínová, prednostka Obvodného úradu
v Rimavskej Sobote, a predseda Okresnej
organizácie JDS Ladislav Varga. Rimavskosobotskí dôchodcovia už dnes uvažujú nad
tým, ako zabezpečia budúcoročnú oblastnú prehliadku speváckych súborov, ktorú
im pridelila Krajská organizácia Jednoty
dôchodcov v Banskej Bystrici. Veria, že za
pomoci predstaviteľov nášho mesta, ktorí si
zoberú záštitu nad týmto podujatím, sa im
to podarí.

Danka Köbölová

V

Obchodnej akadémii v Rim. Sobote
sa 9. mája konal Deň EÚ. Projekt
vznikol s podporou EÚ, ktorá vybrala 15
škôl z celého Slovenska. Do programu
boli zapojení žiaci 1–3 ročníkov. Pre
prvé ročníky pripravili koordinátori
vedomostno–športové aktivity, v rámci
ktorých žiaci tvorili zástavy členských
štátov EÚ, básničky; súťažili vo vedomostnom kvíze a v basketbale. Víťazná
skupina bola ocenená. Žiaci druhých
ročníkov predviedli svoje vedomosti z
poznatkov o EÚ. Svoju zručnosť ukázali
pri skladaní puzzle s motívom eurobankoviek. Štvrtáci sa stretli v diskusnom
fóre, kde diskutovali o rôznych témach,
akými boli demokracia a ľudské práva,
humanitárna pomoc, vzdelávanie
a životné prostredie. Mottom fóra
bolo „Jednota v rozmanitosti“. Ceny
do súťaží venovali sponzori Európske
informačné centrum Europedirect Rim.
Sobota a OTP Banka.

amb
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Kozmetičkám sa darilo

Noc v galérii

Ž

M

iačky Spojenej školy v Rim. Sobote sa 18. apríla pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Lucie Kováčovej zúčastnili otvorených majstrovstiev Slovenska v dekoratívnej
kozmetike "V. Rolandov hrebeň" v Bardejove. Žiačka Miroslava Booczoová v kategórii Líčenie
podľa fantázie -Divoká afrodita- a modelka Veronika Galátová v silnej konkurencii 26 súťažiacich obsadili 4. miesto.

Zašívali ozónovú dieru
S

vetový Deň Zeme si ľudstvo na celom
svete už tradične pripomína 22. apríla.
Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné
a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je nielen vzácna, ale aj veľmi krehká.
Uvedomujeme si to aj my, preto každý rok
v našej škole, ZŠ P. Kellnera Hostinského,
pripravujeme pre žiakov zaujímavé aktivity, aby mali neustále na pamäti ochranu
životného prostredia. Nebolo tomu inak ani
tento rok. Žiaci si najprv vypočuli reláciu,
ktorá navodila atmosféru celého dňa. Potom
už plnili zadané úlohy. "Zašívali" ozónovú dieru, cestovali lesom, sledovali vodnú
molekulu na cestách, besedovali o ohrozovaní lesov, ale predovšetkým sami tvorivo

zasahovali do daných tém. Mohli dokončiť
príbeh vodnej molekuly podľa svojej fantázie, navrhovali plagáty, pohľadnice ku Dňu
Zeme, sadili a spoznávali stromčeky a svoju
fantáziu uplatnili pri tvorení grafitov. Žiaci
boli kreatívni, nápadití, pomáhali si v skupinách a vytvárali neskutočne zaujímavé
a pozoruhodné práce. Najkrajšie sú vystavené na nástenkách v škole. Práca žiakov a ich
záujem o danú tematiku si zaslúžia obdiv.
Bol to skutočne vydarený deň a nás teší, že
môžeme touto formou podnecovať u žiakov
túžbu učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných
živých tvorov.

Mgr. Tatiana Slížová, ZŠ P. K. Hostinského

estská galéria v Rim. Sobote
organizuje Noc v galérii v rámci medzinárodného podujatia Noc
múzeí a galérií. Podujatie sa uskutoční
v sobotu 17. mája od 17. do 24. hod.
v priestoroch a pred budovou galérie na Hlavnom námestí 5. V rámci
programu otvoria o 17. hod. výstavu s
názvom Stredoveké nástenné maľby
v srdci Európy, ktorá vznikla v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky a Úradu na ochranu kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal).
V Mestskej galérii sú v súčasnosti nainštalované výstavy: Emőke Marcziová Autoportét, fotografie a videoprojekcia a
Tvorivé dielne 2007 - výstava detských
výtvarných prác. V rámci podujatia
Noc v galérii nebude chýbať ani nočný
workshop v galérii: bodyart, performancia, maľovanie na tričká, maľba na sklo,
výroba svietnikov: lektorka Mgr. Evka
Talianová, Mgr. Art. Ildikó Pálová, Doc.
Štefan Balázs, akad. maliar. V priestoroch galérie a na námestí prebehnú
krátke divadelné a hudobné pásma.
V rámci nich sa predstavia divadelné
a tanečné súbory Divosud, Alterna
a Rimavan - Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota: PhDr. Ľ. Šárik, V.
Petrinec, E. Juhászová ml., P. Galdík, P.
Belan, Mgr. H. Chrenková, D. Jankulárová, L. Kubacková a iní. Zaujímavosťou
bude Kino v galérii ...možno príde Frida
alebo Basquiat ... (filmy o umení). Akcia
sa koná v nočnej spolupráci s mestskými kultúrnymi inštitúciami. Vstup
je voľný a vstupenky sú zlosovateľné,
takže môžete vyhrať zaujímavé ceny.
Do podujatia sa zapojilo 60 múzeí a galérií na Slovensku. Podrobný program
nájdete na www.muzeum.sk. Ďalšie informácie získate na tel. č.: 047 5624351,
0905 569198, e-mail: msksrs@rsnet.sk,
kontaktná osoba: Gabriela Garlatyová,
ggarlatyova@orangemail.sk

Týždeň jedál krajín V4

S

pojená škola v Rimavskej Sobote
pozýva verejnosť v dňoch 12.5.16.5. pri príležitosti akcie SPOLOČNE
V EÚ- DNI POROZUMENIA na týždeň
jedál krajín V4. Akcia sa uskutoční
v budove Čierneho orla na Hlavnom
námestí a v Junior komplexe na Železničnej ulici. Ďalej vás pozýva 14. mája
o 13. hod. na Hlavné námestie na Guláš
za korunu, ktorý je sprievodnou akciou
krajín V4 v Rimavskej Sobote.

5
Na kaskadérskej šou sa budú demolovať autá
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12. 5. 2008

N

a nedokončenej komunikácii na sídl.
Západ v Rim. Sobote sa budú demolovať autá. Štvorkolesové tátoše budú robiť kotrmelce a premety vo vzduchu. Nebude chýbať ani simulovaná búračka, kontrolovaný
šmyk či jazda na motorke cez oheň. To všetko bude súčasťou veľkej automobilovej šou,
ktorú predvedú filmoví kaskadéri z Monsters
Trucks Auto Rodeo. Osem kaskadérov z Nemecka, Francúzska a Slovenska sa na sídl.
Západ verejnosti predstaví 22. a 23. mája.
Dvojhodinová šou začne o 18. hodine. Bude
na nej aj najväčšie štvorkolesové valcovacie
auto v Európe Big Foot. Skupina Monsters
Trucks na ňom zvalcuje rad áut, z ktorých sa
stanú "palacinky". Organizátorom adrenalínového autoródea je francúzsky kaskadér
Fabrice Lesieur, ktorý roky býva v Leviciach.
Mimochodom, prezradil nám, že na Slovensku sa mu páči. A vraj aj rimavskosobotskí
úradníci boli k nemu veľmi milí a ústretoví,
keď si vybavoval potrebné náležitosti na šou.
Fabrice si počas ródea sadne za volant auta,
na ktorom predvedie jazdu na dvoch kolesách a kotrmelce. Kaskadérske kúsky mu
nerobia žiadne problémy. Má to v krvi. Ve-

Kaskadér Fabrice Lesieur (vpravo) s Attilom Nagyom.
noval sa tomu aj jeho otec, ktorý hral vo filmoch s Belmondom. Fabrice sa zas predstavil v kaskadérskej sekvencii vo filme Taxi 3.
„Keď predvádzam nejaké kaskadérske kúsky,
nebojím sa. Je to adrenalín. Až po ich skonče-

ní rozmýšľam nad tým, čo všetko sa mohlo
prihodiť,“ hovorí Fabrice, ktorého priateľkou
je 27-ročná kaskadérka zo Slovenska. On sa
na Slovensko, odkiaľ pochádzajú jeho starí
rodičia, presťahoval pred niekoľkými rokmi.
Je kamionistom. Istý čas bol dokonca jediným chovateľom ohrozeného druhu žralokov na Slovensku. Vyštudoval totiž biológiu
a jeho snom je zriadiť tu veľké akvárium
pre vodné živočíchy. Kaskadérsku šou bude
moderovať hudobník Attila Nagy, ktorý tiež
pričuchol ku kaskadérskemu remeslu. Svoje
kúsky predviedol v historickom filme Hmly
Avalonu. Zúčastnil sa aj dvoch realít show
Mojsejovci a Slávici na ulici. Organizátori sľubujú na kaskadérskej šou dobrú zábavu pre
všetkých. Vstupné: deti z detských domovov
a policajti zadarmo, státie: 100 Sk deti, 160 Sk
dospelí, tribúna: 160 Sk deti, 220 dospelí. Na
každú šou potrebujú kaskadéri auto, ktorým
predvedú búračku. Preto, ak máte doma starú rachotinu, ktorej sa chcete zbaviť, ozvite
sa na tel. č. 0903 975 509. Organizátori podujatia vám ho dovezú a zaplatia aj recyklačný
poplatok.

Autá budú zvalcované ako palacinky

Marta Kanalová

Vytesali baníkov a Runu
N

ámestie v Kokave nad Rimavicou zdobí
drevená socha Runy v životnej veľkosti.
Vytesali ju sochári Jozef Badinka z Kokavy
nad Rimavicou, Milan Porubiak z Bottova
a Jozef Švanter z Hrachova. Vytvorili aj sochy
troch baníkov. Nie sú však na námestí osadené, pretože ich začali devastovať vandali.
„Sochy sú vytesané podľa legendy, ktorá hovorí, že Runa chodila kradnúť baníkom jedlo
pre svoje deti. Raz ju chytili, a potom zmizla. Keď sa to stalo, zmizlo z nášho regiónu aj

zlato a šťastie. Preto sme sa rozhodli vytesať
práve Runu a baníkov, aby sme prinavrátili
ľuďom prácu a šťastie,“ hovorí M. Porubiak,
ktorý sa rezbárstvu venuje odmalička. Vyrába aj drevené taniere a lyžičky. Jeho snom je
vyrobiť 25-metrovú varešku a zapísať sa tak
do Guinessovej knihy rekordov. Ešte zatiaľ
nevie, kedy to zrealizuje. Čaká na vhodnú príležitosť. Trio sochárov plánuje k Rune a baníkom vytesať v blízkej budúcnosti aj deti.

kan

Milan Porubiak (vľavo) s Jozefom Švantnerom
počas Dní mesta Rim. Sobota.
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Rimavská Sobota na starých pohľadniciach
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ri príležitosti osláv Dní mesta 2.mája
sprístupnilo Gemersko- malohontské
múzeum výstavu pod názvom Rimavská
Sobota na starých pohľadniciach. Na výstave predstavili 250 reprodukcií pohľadníc,
od najstaršej z roku 1898 po pohľadnice
z 50-tych rokov 20. storočia. Po príhovore
primátora Štefana Cifruša riaditeľka múzea
a komisárka výstavy PhDr. Oľga Bodorová
predstavila výstavu tematicky: tlačiarne
a vydavatelia pohľadníc, ďalej pohľadnice
budov Hlavného námestia, ako bola radnica
z roku 1801, mestská sporiteľňa z roku 1857,
tri stoličné domy, z ktorých jeden už nestojí,
chrámy štyroch cirkví: katolíckej, evanjelickej, reformovanej a židovskej. Z bočných

spomenula aj Ulicu Povstania s množstvom
predajní a druhé najstaršie Námestie M.
Tompu z roku 1901 s budovou Gemerskomalohontského múzea.
Štyridsať originálnych pohľadníc pochádza
zo zbierok múzea. Ostatné reprodukcie zapožičali inštitúcie a zberatelia: Ministerstvo
vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Rim. Sobota, Aladár Bán Bódi
z Tomašoviec, JUDr. Igor Mikita z Rimavskej
Soboty, Ing. František Tepper z Bratislavy,
Jozef Fodor z Rim. Soboty a Ján Hanušin
z Trenčína. Výstavu dopĺňajú detailné popisy súčasných aj zaniknutých budov. Výstava
potrvá do 31. mája.

uličiek mesta poukázala na pohľadnice
starého gymnázia, obchodíkov, hotelov,
cukrárni, meštiackych domov. Komisárka

amb

Spoznajte alpský svet
všetkými zmyslami

Symbolika rastlín

Akant mäkký

M

ilka mieri na Slovensko v rámci
svojho európskeho turné. Prostredníctvom obrovského kamióna prináša kus
alpského sveta do viac ako 60 európskych
miest. Návštevníci roadshow Milka Alpen Tour spoznajú Alpy naozaj všetkými
zmyslami: ochutnajú čokoládu, ucítia vôňu
lesa, budú počuť spev vtákov a zvuky alpských zvierat a naviac − všetkého naokolo
sa môžu dotýkať. Túto jedinečnú roadshow
môžete zažiť 18.mája 2008 od 10.00 hod. do
18.30 hod. aj v Banskej Bystrici. V pristavenom kamióne sa deti naučia všetko o čokoláde a prekrásnej alpskej prírode, ktorú
dotvorí vôňa lesa, autentické zvuky zvierat,
živé stromy či drevené alpské domčeky
s výhľadom na alpské štíty. Každý, kto sa
zúčastní roadshow Milka Alpen Tour, dostane pečiatku a čokoládu z fontány. Súčasťou
kúzelného sveta je javisko, zámok a lezecká
stena. No najväčšou atrakciou je predsa len
Milkin kamión, v ktorom sa deti veľa naučia
o zvláštnostiach alpskej prírody, výrobe
čokolády, ale najmä prežijú deň plný zábavy.
Môžu si nechať pomaľovať tvár alebo stret-

Noc v múzeu
V

Gemersko - malohontskom múzeu sa
v rámci Medzinárodného dňa múzeí
17. mája uskutoční podujatie nazvané Noc
v múzeu. Program trvá od 18.00 do 00.00
hod. Slávnostne ho otvorí riaditeľka múzea
PhDr. Oľga Bodorová. Návštevníkov čaká
ukážka historických bojových umení v
podaní skupiny Vlčí tesák, ukážky tradičnej
ľudovej výroby, „Fujara“ - ukážky umenia
tisovských fujaristov a heligonkárov, pre-

A

hliadka stálej expozície a aktuálnych výstav
so sprievodcami v dobových kostýmoch,
videoprojekcie z rôznorodou tematikou.
Každý 100. návštevník dostane darček, voľný
bude vstup do MM CITY CLUB v prízemných priestoroch múzea. Aktuálne výstavy
v múzeu: Rieka Slaná, Ľudové náhrobníky
Gemera- Malohontu a Novohradu, Rimavská
Sobota na starých pohľadniciach, Rómski
muzikanti Gemera- Malohontu. Nenechajte
si ujsť nezabudnuteľnú nočnú atmosféru
v 125-ročnom múzeu.

kant je pôvodnou rastlinou v západnom a centrálnom Stredomorí.
Je ich okolo 20 druhov, u nás sa pestuje
v záhradách. Je to vytrvalá mohutná
bylina, ktorá dorastá do výšky 50 – 100
cm. Má priamy stvol s hustým klasom
kvetov, listy sú veľké, lesklé, tmavozelené, vykrajované, kopijovité a plodmi
tobolky. Najspodnejšie listy sú ozdobne
prehnuté späť a aj preto ich niekde
nazývajú „medvedie pazúry“ (chlpy).
Rastú v lesoch, na úhoroch, popri cestách. Akant je veľmi dekoratívny.
Po prvýkrát sa listy akantu objavili
v architektúre aj ako symbol pred viac
ako 2000 rokmi na korintských sĺpoch.
Pojem akant sa od tých čias tak zžil
s dekoráciou a výtvarným prvkom,
že mnohí ľudia dnes už ani netušia,
že predlohou bola živá a existujúca
rastlina. Aj odborníci sa dopúšťajú
v súvislosti s akantom rôznych omylov
v určovaní druhu. Okrem stĺpov je
akant užívaný aj v arabeskách, palmetách a úponkoch, aj v štylizovaných
formách. Neskôr sa objavuje aj na rímskych stĺpoch, románskych i gotických.

amb

Sveta Bornová

núť medveďa, či svišťa. Deti, ktoré správne
zodpovedajú na otázky moderátora Sajfu,
budú odmenené zaujímavými darčekmi. Počas roadshow môžu sledovať, čo sa deje na
javisku, alebo sa hrať v zámku, zúčastniť sa
balónovej, kúzelnej alebo bublinovej šou. Pre
neposedných športovcov je tu tiež možnosť
vyskúšať si lezeckú stenu, po ktorej môžu
vyliezť až na vrchol alpských hôr.

pr
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M

edzi najstrašnejšie a najhoršie
udalosti v dejinách ľudstva patria
hrôzy 2. svetovej vojny, o ktorých už dnes
vie rozprávať z vlastnej skúsenosti málo
ľudí. Ale na utrpenie, strach a obete tohto
vojnového šialenstva by ľudstvo nemalo
nikdy zabudnúť. Pripomínanie si vojnových
udalostí a vzdávanie úcty obetiam znamená,
že tu ide o hlboké pochopenie toho, čo sa
stalo preto, aby sa to už viac nestalo. Tu ide
o pravdu, ktorá niekedy nie je príjemná, ide
o pravdu, ktorá je učiteľkou a posunovačom
histórie. 2. svetovej vojny sa zúčastnilo 61
štátov (ich obyvateľstvo tvorilo 80 percent
svetovej populácie). Vojna zasiahla všetky
kontinenty s výnimkou Antarktídy a Južnej Ameriky. Priamo sa bojovalo hlavne
v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii,
Južnej a Juhovýchodnej Ázii. Celkovo najväčšie straty utrpela krajina bývalého ZSSR,
ktorá stratila 26 miliónov občanov. Celkovo
prišla krajina o viac než 13 percent obyvateľstva. Pri dovtedy najtvrdších bojoch aké
boli zaznamenané, bolo iba v bývalom ZSSR
vyše sto miest a 70 tisíc dedín zrovnaných
so zemou, alebo vypálených. Poľsko stratilo
5,6 milióna obyvateľov, USA stratili 418
tisíc vojakov, Veľká Británia prišla o 450 400

Rozhovor
s expremiérom
Mikulášom
Dzurindom
Ako sme vás už informovali, nedávno navštívil Rim. Sobotu expremiér M. Dzurinda.
Prijal ho na radnici aj prvý muž mesta Š.
Cifruš. V tejto súvislosti sme ho požiadali
o krátky rozhovor.
Nebola z vašej strany podcenená situácia
v našom regióne, keď ste boli vo vládnej koalícii
počas 8 rokov?
Nuž, kto to odmeria. Ktorý seriózny človek môže povedať, že urobil dosť a nemohol
urobiť viac. Faktom je, že sme Rim. Sobotu
ani tento región neprehliadali a vytvárali
sme podmienky na to, aby mohli prichádzať
investori. Niektoré kraje sme zvýhodnili pre
investorov, boli to najmä Prešovský, Košický
kraj a časť Banskobystrického kraja. Spomínam si, ako sme sa trápili, keď prejavil
záujem investor Dräxlmaier. Zdalo sa nám,
že ponúka veľmi nízke mzdy. Snažili sme sa
aj o vybudovanie obchvatov Oždian a Tornale, aby bola doprava plynulejšia. Budeme

obyvateľov, Juhoslávia o 1 milión obyvateľov,
Francúzsko stratilo 562 tisíc obyvateľov, odhady strát Číny hovoria o strate 10 miliónov
obyvateľov, Nemecko, ako jeden z hlavných
agresorov, prišlo o 7, 5 milióna obyvateľov,
Japonsko stratilo 2,6 milióna obyvateľov,
v Taliansku zahynulo asi 450 tisíc obyvateľov a Rumunsko, ktoré sa podieľalo na oslobodzovaní strednej Európy, stratilo 851 tisíc
obyvateľov. Celkovo v dôsledku nacistického
teroru zahynulo 6 miliónov Židov. Ďalšími,
ktorých sa rozhodli nacisti zlikvidovať boli
Slovania, Rómovia, duševne postihnutí, homosexuáli, politickí a duchovní nepriatelia,
predstavitelia odporu a demokracie v okupovaných krajinách. 29. septembra bola
v Mníchove podpísaná Mníchovská dohoda,
kde sa zástupcovia Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska dohodli, že Československo odstúpi pohraničné územia Nemecku, Poľsku a južnú časť Slovenska (kde
patrila aj Rimavská Sobota) a Podkarpatskej
Rusi Maďarsku. Rimavská Sobota bola
oslobodená 21. decembra 1944. Oslobodili ju
vojská 240. divízie 2. ukrajinského frontu.
Tretia ríša kapitulovala 8. mája 1945, čím sa
skončila 2. svetová vojna v Európe. V súčasnosti je v mnohých európskych krajinách

sa ešte vo zvýšenej miere o región Gemera
zaujímať.
Aké je to z vášho pohľadu byť teraz v opozícii? Je
to ťažšie alebo ľahšie?
Aj ťažšie, aj ľahšie. Ťažšie je to pre človeka, ktorý radšej tvorí, ako kritizuje. Niežeby
kritika nepatrila do politiky. Ale aj ja a moji
kolegovia sme už tak prikovaní, že radšej
tvoríme. Radšej nesieme zodpovednosť, aj
keď je to veľmi vyčerpávajúce. Nepochybne, psychická záťaž je v opozícii podstatne
nižšia.
Čo hovoríte na súčasný stav, ktorý sa snaží
presadzovať vládna koalícia, vrátane nového
tlačového zákona?
Nie je to nič nové. To sme tu už mali v rokoch 95 a 98, keď v Zlatej Idke bol ohlásený
pokus všetko nezávislé a slobodné zvalcovať. Podľa môjho názoru súčasný premiér je
karikatúrou toho, o čo sa usiloval V. Mečiar.
Pán premiér napína ramená, ale je vidieť,
že je stále bezmocnejší a nemá riešenia.
Zametá pod koberec škandály, nevie riešiť
situáciu v zdravotníctve, v školstve, čerpaní
eurofondov. Je evidentné, že vláda sa stále
viac zmieta v problémoch a škandáloch. A
aby to nebolo vidno, kričí a nadáva novinárom.
Prečo sa vaša politická strana SDKÚ-DS rozhodla ako kandidátku na prezidentku nominovať
práve ženu Ivetu Radičovú?
Pri výbere sme sa nerozhodovali podľa
pohlavia. Pri všetkej úcte k funkcii prezidenta SR som nútený konštatovať, že I. Gašparovič je viac v závoze Smeru a Fica, ako

aj v SR tento deň štátnym sviatkom, Dňom
víťazstva nad fašizmom. 2. sv. vojna sa oficiálne skončila až 2. septembra l945 kapituláciou Japonska. Téma ukončenia 2. svetovej
vojny a oslobodenie Rimavskej Soboty bola
pred rokmi témou mojej diplomovej práce.
Vypočula som si mnoho veľmi smutných
ľudských príbehov od vtedy ešte žijúcich
pamätníkov vojnových hrôz. Môj chudobný študentský stôl zrazu oťažel výkrikmi,
spoveďami, či listami ľudí, ktorých osudy
poznačili vojnové udalosti. V týchto listoch
a mojich poznámkach hanblivo, či vyzývavo, ustrašene, či otvorene odkrývali kýpte
svojej doráňanej ľudskosti, svojho vnútra,
svojej duše, svojej cti. Podaktorí na okraji
zúfalstva, iní pasívne a bolestivo zmierení so svojím údelom, so svojimi stratami
a bolesťou. Spoločnú ale mali nádej, ktorá
vyúsťovala do presvedčenia. Nádej, že 2.sv.
vojna, fenomén, ktorý zasiahol do života miliónov ľudí, vraždenie a krutosť, sa už nikdy
viac nebudú opakovať. 8. mája 1945 zvíťazila
nad neľudskosťou ľudskosť. Všetci, ktorí
sa zaslúžili o víťazstvo Človeka, si zaslúžia
spomienku a úctu ďalších generácií.

Mgr. J. Uhrinová,
prednostka ObÚ v Rim. Sobote

je hlavou štátu. Preto by pre zdravie tejto
krajiny bolo oveľa lepšie, keby trio Fico, Mečiar a Slota mali protiváhu v prezidentskom
úrade. Preto sme sa usilovali nájsť človeka,
ktorý by mal šancu najprv sa dostať do 2.
kola, a potom uspieť. A napokon, aj vzhľadom na vývoj prieskumov verejnej mienky
sme sa rozhodli, že osobou, ktorá má na to
najväčšie predpoklady, je I. Radičová. Veľmi
ma teší, že nomináciu prijala a som vďačný
SMK i KDH za jej podporu. Verím, že si získa
aj podporu širšieho občianskeho spoločenstva.

Marta Kanalová
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Super
jarné
zlavy

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

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA
ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

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

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

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

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

KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka
RIMAVSKÁ SOBOTA
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036
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OUTLET
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

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

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

Tel: 0908 948 971

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
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Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

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

106
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867 006 www.sureality.eu

582-19

• Predám 1-izbový byt v OV
v centre mesta. Prerobený. Len
solventným. Tel: 5634 595, 0907
873 549 po 18.00 h

• Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172
496-21

•

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

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

586-19

523-19

na ul.Gorkého. Tel.:0903 530 371

cez leto. 0911 250 716

•

• Predám pôdu

• Prijmem čašníčku. Tel.: 0905
213 476

•

386-20

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

483-19

•

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

532-19

•

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

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
1638-19

vhodnú na stavbu domu pri sídl. Západ (m2 za
300,- Sk) Kontakt: 0907 816 983

1639-21

•

Directreal/MM predáme 2-izbový byt s balkónom v RS na
sídl. Západ, J.Bodona – komplet
prerobený, treba vidieť. Tel: 0905
355 069

588-19,21,23,25

• Sprostredkujem predaj a kúpu
nehnuteľností. Tel: 047/5634 725,
0903 118 035
590-19

•

Predám 2-izbový byt v centre.
Tel: 0907 473 526

591-19

•

Predám 4-izbový byt na Západe. Tel: 0907 473 526

592-19

•

Zoberiem do prenájmu lúku –
Zalužany, Hrachovo, Kociha. Tel:
0944 092 984. Platba 3000 Sk

599-21

• Dám do prenájmu 1-izbový byt

v RS. Tel: 0904 491 366

600-21

Prenajmem resp. predám garsónku v širšom centre mesta.
Cena : 380.000,-Sk Tel.č.:0905
507 653

552-20

•

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

571-20

Preprava Aviou.
Lacno a rýchlo. Tel:

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

Predám stavebný pozemok

•

32 árový na Molnárke. Cena
dohodou. M: 0908 931 360
298-13

• Kúpim RD v okolí Rim. Soboty.
Tel.: 0908 387 298
• Prenajmem obchodné priesto-

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

564-21

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

•

Kúpim rodinný dom. Tel: 0915

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

• Firma AVEST prijme do pracovného pomeru grafika. Podmienka: práca v programe Corel,
fotoshop. Dobré platové podmienky. Kontakt: Ing. Krajňák
0905 525 431
482-19

•

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

• Poskytujeme rýchle pôžičky.
Tel.: 0949 211 939
580-19

573-20

ponúka záujemcom zváračské
kurzy. Možnosť zamestnania
po absolvovaní kurzu. Kontakt:
0904 416 836, 0905 638 707

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

•

Hľadám spolupracovníka – ak
ste komunikatívny, ambiciózny
a chcete mať pružný pracovný
čas a vysoké finančné ohodnotenie, zavolajte na t.č. 0911 158
803

584-20

• Zváračská škola v Rim. Sobote

589-33

•

Vyvárame a vymieňame podbehy, striekame, lakujeme osobné a nákladné vozidlá. Tel: 0908
495 173

•

593-24

595-24

Crystal a vysokozdvižné vozíky.
Tel: 0908 495 173

Hľadám vyučenú krajčírku
s praxou. Tel: 0908 930 711

Vrbariát Vyšná Pokoradz hľadá záujemcov na vykonanie lesných prác – prerezávka a vyžínanie. Odpredá suché borovice na
pni. Kontakt: 0908 898 426, 0904
557 832

604-20

•

Súkromná firma Topas prijme
pracovníka na montážne práce s nástupom ihneď! Tel: 0905
339 430, 047/5621 560

606-21

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

285-22

• Poskytujeme komplexné pois-

tenie nehnuteľností ako partner
v spolupráci s poisťovňou Kooperatíva, a.s. E-mail:alwado@alwado-reality.sk, 0904 504 504

405-21

Zamestnanie

515-19

•

•

556-19
562-19

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

469-24

•

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

554-20

0904 977 692, 0903 549 042

553-19

555-19

541-20

•

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

•

• Baliarne- Španielsko, Anglicko

• 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

+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

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

515-19

• Opravujeme traktory zn. Zetor,
594-24

• Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň za výhodné ceny. Tel:
0908 495 173, 047/5694 226
596-24

• Dodatočné hydroizolácie, odvlhčovanie objektov. Tel: 0907
831 424
597-21

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424
598-21

• Vykonávame murárske, maliarske, zámočnícke, klampiarske a tesárske práce. Tel: 0915
583 306
603-22

Strihanie a tvarovanie stromov, kríkov a živých plotov.
0905 627 639
558-20
Pozývame Vás do novootvorenej 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
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Auto-moto
• Predám Škodu 120 L v dobrom

stave. STK do 2010, EK do 2009.
Cena dohodou. Inf.: 0918 944
599

1637-19

•

Predám PEUGEOT 206, 1,4e,
r.v.2003. Cena dohodou. Tel: 0903
530 371

1638-19

•

Predám Š 136 Felícia Combi
v solídnom technickom stave
s platnou STK a EK. Tel: 0918
362 406

583-21

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

466-19

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

510-19

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

534-19

•

Predám šteniatko angl. kokršpaniela zlatej farby. Cena dohodou. Tel: 047/5695 522

605-19

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

467-19

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

• Kúpim čerstvé seno a jahňatá.
Tel.: 047/5695 5 71
561-20

• Predám škridle 1400 ks. 10 Sk/
ks. Tel: 0908 387 298
587-20

• Súrne predám spálňový nábytok. Tel: 0903 412 995, 5621 423
601-21

•

Predám rohovú lavicu staršiu
zachovalú, kuchynskú linku, digestor, nové umývadlo, stôl+2
stoličky, plynový sporák. Cena
dohodou. Tel: 0903 508 787, 0903
225 068

602-19

• Predám tuje vhodné do živého

plota. Cena 30 Sk/ks. Tel: 0905
435 110

607-19

• Predám gumy na traktor, zberače na Horal, nápravy na tatraplán+prevodovku. Tel.: 0915
357 580, 56 77 215
608

Talentovky
do ZUŠ
Riaditeľstvo Základnej
umeleckej školy v Rimavskej
Sobote oznamuje rodičom
žiakov 1.,2. a vyšších ročníkov základných škôl, že
záujemcovia o štúdium na
základnej umeleckej škole
v hudobnom odbore: nástroj:
klavír, husle, gitara, akordeón, spev, zobcová flauta,
priečna flauta, saxofón, klarinet, trubka; vo výtvarnom
odbore: oddelenie kresby,
maľby, grafiky, keramiky, dejín umenia; v literárno - dramatickom odbore: činoherné
a bábkoherné oddelenie;
v tanečnom odbore si pre
svoje deti môžu vyzdvihnúť prihlášky na talentové
skúšky na riaditeľstve ZUŠ
v Rimavskej Sobote, Salvova
1 v čase od: 9.00 – 17.00 hod.
Talentové skúšky sa uskutočnia 9.-12.júna, na ktoré
Vás písomne pozveme.
Riaditeľstvo školy

Verejné zhromaždenia v meste
Rimavská Sobota sa uskutočnia
so začiatkom o 18,00 hod.
v nasledovných termínoch:
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

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov na
predaj Gemerských zvestí.
Môžu byť aj študenti alebo
nezamestnaní.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č. 56
04 673.
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Dňa 14.5.2008 uplynú 3 roky, ako nás náhle opustil
náš drahý syn, brat, manžel, otec, príbuzný a priateľ

MILAN ŽILKA z Belína.
Aj keď čas a roky tak neúprosne plynú, spomienky na
Teba v našich srdciach nikdy nezahynú.
Smútiaca rodina
Dňa 7.5.2008 uplynulo 5 rokov od úmrtia nášho
drahého a starostlivého manžela a otca

Alexandra Matéčku,
na ktorého spomíname s veľkým žiaľom a láskou.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca manželka s deťmi
MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota ponúka na prenájom
zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 /Obvodný úrad/

Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182
- predsednícky stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ 3 600,- Sk Podnik. subj., 2 700,- Sk
Nezisk.org.
Ozvučenie sály						
450,-Sk Podnik. subj., 450,- Sk Nezisk.org.
Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25
700,- Sk Podnik. subj., 500,- Sk Nezisk.org.
Cena za prenájom / 1-8 hodín/
Zasadačka č. 80 – II. posch. - počet miest na sedenie 72
1 300,- Sk Podnik. subj., 1 000,- Sk Nezisk.org.
- predsednícky stôl 4 miesta
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
II. poschodie : č.75 – 20,06 m², 75a – 34,00 m² (spojené kancelárie),
č.76 – 20,06 m²,
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
prízemie - 26,46 m², 21,28 m² od 01.06.2008 (kaderníctvo Emma)
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
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

Motorest Cieľ osada Čierna Lúka
otvoril od 8.5.2008
NONSTOP PREVÁDZKU s GRILOVANÝMI ŠPECIALITAMI
Súčasne prijmeme do zamestnania vyučeného kuchára-čašníka za
výhodných platových podmienok. Ubytovanie zabezpečené zadarmo.

Info: 047/56 33 949 Mobil: 0905455 727, 0918872 058
2131-20
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DAROVALI KRV

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
17. a 18.5. MUDr. D. Sekelská, ZŠ
Dobšinského, č.t. 5631566

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
17.5. sobota
Lekáreň Dr. Max v Kauflande
18.5. nedeľa
Lekáreň Pri nemocnici

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.

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 6.5. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Pavel Suja, Pavel Belic, Štefan Oravec, Barnabáš Múčik, Dušan
Sihelský z Rim. Soboty, Ján Beracko z Rim.Zalužian, Martin Antal
z Lehoty n Rimavicou, Peter Smutniak z Hrachova, Peter Mihályi
z Rim. Janoviec, Ing. Ľubomír Porubiak, Ján Žabka z Hnúšte, Vladimír Chromek z Teplého Vrchu, Miroslav Talán zo Sobôtky, Ladislav
Varga, Gerhard Kubánek z Bátky, Zdena Antalová zo Stárne, Ján
Faltus z Gem. Vsi, Stanislav Moucha, Ján Korub, Ján Korub ml., Pavel Joniak, Ján Maliar z Bottova, Imrich Bodor, Henrieta Hegedüsová
z Dol. Zahorian, Mgr. Ľubomír German, Michal Kušpál z Klenovca,
Júlia Magicová z Valíc.
Prvýkrát darovali krv: Miroslav Greguš z Vyšného Skálnika, František Katreniak z Rim. Zalužian.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Lúčnica
V Dome kultúry v Rimavskej Sobote sa 17.mája o 19. hod. uskutoční predstavenie Lúčnica -slovenský triptych. Vstupné: 190,- Sk
v predpredaji.

Deň matiek
Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci
s Úniou žien Slovenska v Rim. Sobote pozývajú verejnosť na slávnostné popoludnie Deň matiek, ktoré sa uskutoční v rimavskosobotskom dome kultúry 21. mája o 16. hodine. V rámci neho bude
hodnotný kultúrny program a ocenenie navrhovaných matiek.
V stup na podujatie je bezplatný. Tešíme sa na vašu účasť.

KINO
ORBIS
14.mája Neznáma
Talianska dráma režiséra Maleny Giuseppe Tornatoreho
MN od 18 r. Vstupné: 60 Sk,
titulky. Začiatok predstavenia
len o 19:00 hod.
15.16.17.18.máj
Let´s Dance 2
Ďalší príbeh plný street dance
a hip-hopu tanečný,romantický USA, MN od 12.r.
Vstupné: 60 Sk, titulky
Začiatky predstavení: štvrtok
a piatok o 19:00 a 21:00 hod.,
sobotu a nedeľu len o 19:00
hod.
17.18.mája
Zmeškaný hovor
Skupina náhodných ľudí
dostane desivú telefonickú
správu, ktorá zachytáva
posledné okamihy ich života
... Horor/thriller Japonsko,
USA, Nemecko, MN, Vstupné: 60 Sk, titulky. Začiatky
predstavení len o 21:00

Krok s SM
Klub SM srdečne pozýva verejnosť na VII. Ročník celoslovenského
podujatia Krok so sclerosis multiplex, ktorého otvorenie sa uskutoční 22. mája o 10. hod. na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.

Voľné pracovné miesta

Evanjelické gymnázium Tisovec – učiteľ anglického, nemeckého
jazyka (VŠ) pedagogický pracovník (VŠ)
ORMET- Štefan Oštrom, Teplý Vrch – kuchár (vyučený), pracovník
bufetu (vyučený), recepčná ( ÚSO - vzdelanie, NJ), admin. pracovníčka ( ÚS - vzdelanie)
CSM TISOVEC, a.s., Tisovec – lakovač kovov, zvárač CO2 (vyučený)
NEMOCNICA A POLIKLINIKA N.O., Rim. Sobota – lekár na chirurgiu
(VŠ), lekár na interné oddelenie (VŠ), lekár na neurológiu (VŠ), lekár
na oddelenie anestéziológie (VŠ),
lekár - všeobecné lekárstvo (VŠ)
IVAN SOJKA – NPS TEL., Rim. Sobota – stavebný technik (vyučený)
SPOHYPO, a.s., Rim. Sobota – ošetrovateľka hydiny (základné)
ADMIRÁL CLUB – Ing. Igor Miháľ, Rim. Sobota – čašník, servírka na
terase (vyučený)
Bližšie informácie sa dozviete na t.č. 5416103, 5416209, alebo na ÚPSVR
v Rim. Sobote, Čerenčianska 18, na č.d. 209

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

”DAS etwas ANDERE”

”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
Info : Timonova 13, 040 01 Košice,

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

alebo kosice@dasbeste.sk

Inzercia / Šport
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Turnaj o pohár
primátora

V

rámci tohtoročných Dní mesta sa
2.mája konal už tradičný medzinárodný hádzanársky turnaj staršieho žiactva
o Pohár primátora mesta, ktorý usporiadala ZŠ I. Ferenczyho. V kategórii dievčat i

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

chlapcov štartovali štyri družstvá. V turnaji
dievčat zvíťazila škola z Egru pred rimavskosobotskou ZŠ M. Tompu, Kazincbarcikou
a ZŠ I. Ferenczyho; v turnaji chlapcov sa
z prvenstva tešili mladí hádzanári z Egru,
na 2.mieste skončila Kazincbarcika, na
3.mieste ZŠ M. Tompu a na 4.mieste ZŠ
I. Ferenczyho. Organizátori vyhodnotili a
vecnými cenami a diplomami odmenili aj
najlepších jednotlivcov. Kým medzi dievča-

* 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
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tami dominovali rimavskosobotské hráčky
(najlepšia brankárka Veronika Simonová,
najlepšia strelkyňa Réka Gaskóová, obe
zo ZŠ M. Tompu, najlepšia hráčka Kristína Kovácsová zo ZŠ I. Ferenczyho), medzi
chlapcami to boli hráči z maďarských škôl
(brankár Mlinkó, strelec Péter, obaja z Egru,
najlepší hráč Dobó z Kazincbarciky).

www.rimavskasobota.sk

Pozývame Vás do novootvorenej
predajne detského oblečenia


DETSKÝ TEXTIL
Ponúkame Vám tovar dovezený z Anglicka.
Máme široký výber letného sortimentu.
Ul. Železničná 5, Rim. Sobota, Otv.: Po-Pi: 9.00 – 16.00
2133

14 Šport
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Výsledkový servis mládežníkov ligových zápasov TJ ŠK Tempus RS

V

19. kole druhej ligy – Juh vo futbale sa
predstavili hráči TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota v sobotu (3. mája) v Novej Bani.
Starší i mladší žiaci ŠK Tempus si však na
svoje konto nepripísali žiadne bodové úlovky. Mužstvá starších i mladších žiakov ŠK
Tempus prehrávali zhodne 2:0, dali kontaktný gól, ale ďalšie góly už nepridali. Naviac,
starší žiaci ŠK Tempus ešte inkasovali.
Starší žiaci: Nová Baňa – ŠK Tempus Rimavská Sobota 4:1 (2:0)
Siedme mužstvo druhej ligy vyhralo nad desiatym tímom. Hosťom nevyšiel úvod zápasu, ako aj záver prvého a druhého polčasu,
kedy hráči Novej Bane skórovali. V druhom
polčase hostia gólom Danihela znížili stav
na 2:1, ale to bolo z ich strany všetko. „Prvý
gól sme inkasovali v prvej minúte a druhý
v závere prvého polčasu po veľkej chybe.
Po tom, ako sme v druhom dejstve znížili, sme mali aj ďalšie šance, pritlačili sme
domácich. Po školáckej chybe sme dostali
v poslednej minúte gól 3:1 a o niekoľko sekúnd sme po strele zo štyridsiatich metrov
dostali štvrtý. Dalo sa niečo uhrať na ihrisku
tohto súpera. Pepřica urobil chyby pred
dvoma gólmi. Domáci nás predčili v agresivite,“ povedal pre Rimava.sk tréner starších
žiakov ŠK Tempus Rimavská Sobota Milan

Špaček, ktorý poznamenal, že viacerí hráči
nepodali svoje štandardné výkony. „Keby
sme nastúpili v kompletnej zostave, teda aj
so Slovákom a Ternoczkým, uhrali by sme v
Novej Bani niečo,“ poznamenal. Špaček si
veľmi pochvaľoval kvalitu ihriska, na ktorom sa hralo. Zostava ŠK Tempus: Albert –
Maďar, Rácz, Michal Polívka, Pepřica – Znám,
Csizmadia, Danihel, Uličný – Kalčík, Mojmír.
Striedali: Hronec, Chovaniak, Szalai.
Mladší žiaci: Nová Baňa – ŠK Tempus Rimavská Sobota 2:1 (2:1)
Deviate mužstvo zdolalo tretí tím. Za stavu
2:0 bol autorom gólu hostí Václavik. „Hrali
sme veľmi dobre, mali sme šance, z ktorých
sme mohli otočiť zápas. Napriek tomu, že
sme hrali fakt dobre, sme prehrali. Iné by
bolo, keby sme prehrali po zlom výkone, s
ktorým by som nebol spokojný. Rozhodla
výšková, fyzická a bežecká prevaha domácich hráčov, ktorí hrali dobre,“ uviedol
Milan Špaček, ktorý netají, že vzhľadom na
postavenie mužstiev v tabuľke je prehra
jeho zverencov prekvapením. Zostava ŠK
Tempus: Máté – Andráši, Marek Polívka, Václavik, Kučerák – Gilian, Petrusz, Ištók, Balciar
– Antalík, Bial. Striedali: Vilček, Karas.
1.liga prípraviek (4. máj): kategória 11.
r.: MŠK Žilina – ŠK Tempus RS 6:0, Žilina

Rimavskosobotskí plavci v Maďarsku

- Závodie - ŠK Tempus RS 0:2 (Václavik,
Boroš), kategória 10. r.: MŠK Žilina – ŠK
Tempus RS 13:0, Žilina – Závodie – ŠK Tempus RS 1:2 (Pál, Balyo), kategória 9 r.: MŠK
Žilina – ŠK Tempus RS 3:2 (Hruška, Morong),
Žilina – Závodie – ŠK Tempus RS 3:2 (Hruška,
Morong).
Liga prípraviek JUH: ŠK Tempus RS – FTC
Fiľakovo 97 6:3 g. Boroš 2,Václavik 2,Matyas,Maňovský, ŠK Tempus RS – FTC Fiľakovo 99
3:0 g. Hruška 2,Morong.
Turnaj najmladšej prípravky organizovaný
Duklou BB
Najmladšia prípravka roč. nar. po 1.1.2000
sa 1. mája zúčastnila kvalitne obsadeného turnaja za účasti desiatich mužstiev.
Výsledky: ŠK Tempus RS – Slovan Bratislava
1:3, g. Hruška, ŠK Tempus RS – Fomat Martin
0:1, ŠK Tempus RS – MFK Ružomberok 3:2
g. Hruška 2, Morong, ŠK Tempus RS – MFK
Námestovo 2:0 g. Hruška 2, zápas o 5.m:
ŠK Tempus RS – FC Senec 1:0 g. Hruška.
Najlepším hráčom celého turnaja sa stal
Jakub Hruška. Najlepším hráčom mužstva
Filip Mihál. Konečné poradie: 1.Slovan Bratislava, 2. Dukla BB, 3.Martin, 4.Vác, 5.Tempus
RS, 6.Senec, 7.Námestovo, 8.Badín, 9.Ružomberok, 10.Dukla BB B.

Džudisti
v Martine
V

V

novootvorenom krytom bazéne v Ózde
sa minulý víkend konala Veľká cena
mesta Ózd. Podujatia sa zúčastnilo 150 detí
z 13 plaveckých oddielov z Maďarska. Primátor mesta po sľube, ktorý dal občanom ,
otvoril súťaž preplávaním (v obleku!) jednej
vzdialenosti v novučkom bazéne. V takejto
uvoľnenej atmosfére sa darilo aj našim plavcom. Najlepšie umiestnenia dosiahla Hanka Poljaková, ktorá získala druhé miesto
v disciplíne 100 metrov voľný spôsob a prvé
miesto v disciplíne 100 metrov prsia. Svojím
časom si vybojovala nielen vzácne prvenstvo, ale aj pohár za najlepší plavecký výkon
podujatia. Benjamín Babús získal tri strieborné medaily v disciplínach 100 metrov znak,
100 metrov voľný spôsob a 50 metrov motý-

lik. Samuel Šebok obsadil pekné prvé miesto
v disciplíne 100 metrov prsia, no v disciplíne
100 metrov voľný spôsob mu sily vystačili len
na štvrté miesto. Máté Mihály vo svojej osobnej disciplíne 100 metrov znak obsadil bronzovú priečku, v disciplíne 100 metrov voľný
spôsob šieste miesto. Lucka Staššáková získala šieste a siedme miesto v disciplínach
100 metrov voľný spôsob a 100 metrov prsia.
Bálint Szomolai v disciplíne 100 metrov prsia
obsadil šieste miesto, Grétka Sallaiová v tej
istej disciplíne 13. miesto a napokon Rebekka Pánisová získala 14. miesto. Všetci zúčastnení plavci budú mať možnosť zmerať si svoje sily ešte raz, nakoľko v jesennej časti nás
maďarskí plavci navštívia v Rim.Sobote.

sobotu 3. mája vycestovali džudisti z Rim. Soboty na Medzinárodnú Veľkú cenu do Martina. Turnaja
sa zúčastnilo 234 džudistov z Čiech,
Poľska, Rakúska a samozrejme Slovenska. Z Rim. Soboty sa zúčastnilo
17 džudistov z oboch oddielov džuda
pod vedením trénerov pp. Svoreňa
a Antala. Chlapci a dievčatá bojovali
na tatami až do piatej hodiny poobede,
čo sledovalo asi 150 trénerov, rodičov
a hostí v telocvični SOU–strojárskom
v Martine. Rimavskosobotskí džudisti
dosiahli pekné umiestnenia. Prvé miesta si vybojovali Sophia Kanátová (do 38
kg mini), Kristián Slíž (do 55 kg ml.ž.)
a Jaroslav Kanát (do 55 kg st.ž.). Druhé
miesto získala Kristína Tommová (do 44
kg). Tretie miesta si vybojovali František
Zibrin (do +46 kg) a Richard Utis ml. (do
30 kg). Zároveň sa chceme poďakovať
pp. Zacharovi, Utisovi st. a Andrikovi
za pomoc pri zabezpečení dopravy
džudistov.

Ján Valach

Ľ. Antal

Šport
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Pekné baby a nadupané autá
M

otoristi pozor!!! Slovenská šprintérska asociácia vám predstavuje IV.
ročník pretekov v zrýchlení áut a motocyklov Automax POWER FEST 2008.
Preteky sa uskutočnia v sobotu 7. júna na
letisku Boľkovce pri Lučenci. Od 9. hod.
bude otvorenie brán, od 9. do 11. hod. registrácia štartujúcich, od 11,30 do 18. hod.
kvalifikácie (nelimitovaný počet jázd!), od
11. do 19. hod. tuningový zraz (leštenkárske parkovisko), od 18,15 do 19,15. hod.
finálové jazdy a o 19,20 hod. vyhlásenie
víťazov. Atrakciou bude exhibícia – super
výkonného dragstra CHEVROLET NOVA SS
1969 s výkonom 1400 koní!!! (najlepší čas:
¼ míle: 9,46s!), drift show, výstava luxusných áut, Stunt rider show – motoristická
akrobacia, orbitrón – trenažér beztiažového stavu, najnovšie herné konzoly Play
Station... Vstupné je 200 Sk/osoba, v cene
je aj energetický nápoj BOMBA!, deti do
výšky 150cm ZDARMA! Štartovné je 200
Sk. Čo vás ešte čaká? Pekné baby, nadupa-
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Relax pre športovcov

né stroje, vyleštené motorky, neuveriteľné
výkony špeciálov stavaných na „drag
racing“, posádky zo zahraničia, tuningový
jarmok, kvalitné občerstvenie, výstava
a predstavenie RC modelov, prosto kopa
zážitkov. Ako prvý na Slovensku predstavíme pretekárom profesionálnu, plne
automatizovanú šprintérsku časomieru
s výstupom „timeslip“ a infokonzolou (homologizácia IHRA), ktorú nám zabezpečí
Maďarská šprintérska asociácia. Pravý
motoristický nadšenec to jednoducho nemôže vynechať! Príďte si svoje schopnosti
vyskúšať v šprinte na 1/8 míle, na uzavretej dráhe lemovanej tisíckami divákov, či
vystaviť svoj nablýskaný motocykel, auto
na vyhradenom parkovisku, alebo len prežiť tú atmosféru, o ktorej nestačí počuť,
tú musí každý prežiť, vidieť, cítiť... Ak ste
dostatočne závislý na benzínovom pachu
a pachu spálených gúm, dozaista sa uvidíme. Ďalšie informácie nájdete na
www.zrychlenie.sk

Foto: Lajos Telek

Naučím ťa brušné tance...

Antal triumfoval

Striebro Michala Radnótiho

S

triebornú medailu za 2.miesto získal
zápasník Lokomotívy Rim. Sobota
Michal Radnóti na 49. ročníku Dunajského
pohára juniorov v zápasení voľným štýlom, ktorý sa konal v prvú májovú sobotu
v športovej hale Mladosť v Bratislave. Na
tomto už tradičnom turnaji sa zišla veľmi
silná konkurencia zápasníkov z 8 štátov.
O kvalite svedčí aj to, že zápasníci zo
Slovenska na ňom získali len 5 medailí (2
strieborné a 3 bronzové). O to radostnejšie
je, že o jednu z dvoch najcennejších sa
postaral práve borec z Rim. Soboty. V priebehu celého turnaja natrafil na premoži-

teľa len v jednom dueli. Na body podľahol
v súboji o prvenstvo v hmotnosti do 60
kg reprezentantovi Maďarska, ktorý je
aktuálny majster Maďarska ako medzi
mužmi, tak aj juniormi. Vlani štartoval aj
na majstrovstvách sveta mužov v Číne.
V štartovnom poli bol ešte jeden náš
zápasník, a to ešte len dorastenec Richard
Totkovič vo váhe do 85 kg. Jemu sa už darilo menej ako jeho oddielovému kolegovi
a obsadil konečná 7. miesto ako najlepší
Slovák v tejto váhe.

J. Radnóti

V Revúcej sa 3. mája konal 4.ročník turnaja
v karate Revúcky pohár. Karate
klub URAKEN a Rimavskú Sobotu pri účasti
27 domácich a zahraničných klubov a viac
ako 250 pretekárov reprezentovali Martin
Antal a Dorota Balciarová. Martin Antal znovu potvrdil nárast svojej formy, keď v kata
v kategórii starších žiakov porazil Wojtylu
z Tigr Ostrava 5:0, Štefanka z Prešova 5:0 a
vo finále Kilíka z Revúcej 5:0. Následne si
to "rozdal" v kategórii mladších dorastencov, kde po víťazstvách nad Slavkovským
z Popradu 5:0, Štefíčkom z Prešova 5:0 a
Brindzíkom z Košíc 4:1 získal pre naše farby
druhú zlatú medailu. Dorotka Balciarová
v kategórii starších žiačok po troch víťazstvách a jednej prehre získala bronzovú
medailu.

Ing. V. Molnár
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Soboťania získali bod u lídra

Prešov – Rimavská Sobota 0:0
Z

iskom troch bodov by si Tatran Prešov
mohol definitívne zabezpečiť svoj postup do Corgoň Ligy, oslavy sa však napriek
prípravám nekonali. Rimavská Sobota
uhrala na pôde lídra cennú remízu a vonku
na jar ešte neprehrala. O krátke hodnotenie
zápasu sme požiadali trénera MFK Františka Vaša: „Diváci videli veľmi dobrý zápas.
Nechceli sme im pokaziť oslavy, chceli sme
však k tejto oslave prispieť dôstojnou hrou.
Podarilo sa. Naša taktika fungovala veľmi
dobre. V prvom polčase síce domáci vytvorili
menší tlak, naša obrana však ich pokusy odvrátila. V strede poľa opäť dostala príležitosť
dvojica Janečka–Filo, a takisto ako proti Šali,
aj tentoraz sa osvedčili. Živanovič bol vysunutým útočníkom, Pisár hral za ním. Práve
Pisár mal v druhom polčase na svojich kopačkách našu najväčšiu šancu, ale nevyužil
ju. Myslím si, že remíza je spravodlivá. Teší
ma aj to, že aj keď boli domáci diváci trošku
sklamaní, uznali naše kvality a ocenili náš
výkon potleskom.“
ŽK: Janečka, Geri, Nachtman, Filo.
Rozhodoval: Michlian, 2801 divákov.
Zostava MFK: Kuciak–Rubint, Geri,
Nachtman, Mráz–Sihelský (85. min. Cvjeti-

novič), Janečka, Filo, Lazúr–Pisár, Živanovič
(80. min. Čižmár).
Rimavská Sobota bude v sobotu 17. mája
o 17.00 hostiť mužstvo Podbrezovej.

Titanilla Bőd

Ostatné výsledky:
Podbrezová - Trebišov 2:0
Šaľa - Prievidza 2:1
Humenné - Lučenec 0:2
Košice B - Inter BA 2:1

Tabuľka po 29. kole
1.

Prešov

29 19 8

2

54:13

65

2. Podbrezová

28 14 9

5

41:23

51

3. Lučenec

29 13 5

11 46:37

44

4. Rim. Sobota

29 11 10 8

5. Inter BA

28 11 7

10 40:38

40

6. Prievidza

29 10 9

10 41:48

39

7.

Šaľa

29 10 8

11 35:36

38

8. Košice B

29 10 6

13 39:41

36

9. Michalovce

29 10 4

15 30:38

34

10. Humenné

29 6

12 11 27:33

30

11. St. Ľubovňa

29 7

8

14 33:53

29

12. Trebišov

29 6

6

17 24:57

24

36:29 43

Tretie a štvrté miesto E. Klauberta

Veľká cena
Gemerskej
mliekarne

P

o záštitou primátora mesta Rimavská Sobota Š. Cifruša a predsedu
BBSK M. Murgaša prebehol 10. mája
XI. ročník Medzinárodnej veľkej ceny
Gemerskej mliekarne a XXXII. Ročník
Veľkej ceny mesta Rim. Sobota v džude žiakov a žiačok. Usporiadateľom
turnaja, ktorý bol v telocvični ZŠ I.
Ferenczyho na sídl. Západ, bola TJ Mladosť Relax CVČ a riaditeľom Jaroslav
Mlynár. Účastníkov bolo 338 z 30 družstiev z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Rakúska a Slovenska.
Z nich bolo 49 dievčat. V úvode turnaja
predviedol svoje džudistické majstrovstvo Soboťan Zoltán Pálkovács, ktorý
pôjde na letné olympijské hry. Potom sa
už začalo súťažiť. Rimavskosobotským
džudistom sa darilo, o čom svedčia
aj výsledky. Prvé miesta si vybojovali
Richard Útis (30 kg), Karol Jakab (46
kg) a Kristína Tommová (48+kg). Druhé
miesto získali Juraj Antal (30 kg), Viktória Miklová (24 kg) a Jaroslav Kanát (55
kg). Tretie miesta získali Patrik Boršoš
(27 kg), Jaroslav Maďar (46 kg), Zuzana
Očenášová (42 kg), Bence Ándrik (30 kg),
Zuzana Szolnokiová (36 kg), Juraj Sirotiak (50 kg), Kristián Slíž (55 kg) a Jakub
Páleš (66 kg).

kan

P

riaznivci rýchlych áut si prišli na svoje
8. mája na ožďanských serpentínach.
V rámci seriálu Mini Rally Cup tu prebehla
zručnostná automobilová súťaž - časovka
Ožďanské serpentíny. Hlavným organizátorom bolo motoristické združenie GM- Rally
Sport pod vedením Ladislava Sedmáka ml.
Na trati dlhej 2,8 km sa na autách predviedlo okolo 100 pretekárov, maximálne mohlo
pretekať až 120. Organizátori umožnili
pretekať aj nelicencovaným pretekárom. Súťažilo sa v piatich kategóriách podľa kubatúr
A, B, C, S1 a S2, pri čom dve kategórie boli
vyhradené pre upravené športové vozidlá
do a nad 1600 ccm. Program súťaže začal
o 7.00 preberaním posádok, od 7.30 do 9.00
pokračoval prehliadkou trate a prijímaním
prihlášok. Štart pretekov bol o 10.00 hod.
v strede dediny pri kostole, cieľ na Babinom
moste.
Rally prilákala množstvo ľudí, ktorí sledovali súťaž popri celej trati. Za pekného
počasia povzbudzovali pretekárov, ktorí
ich svojimi jazdami neraz ohurovali. Každý
pretekár predviedol tri jazdy, pričom do záverečnej klasifikácie sa počítal súčet dvoch
najrýchlejších.
Súťažiť prišli jazdci z celého Slovenska, ale
aj z Maďarska. Z Rimavskej Soboty sa zú-

I. okresná liga
minifutbal
Výsledky 14. kola:
častnili Ľudovít Pollák, ktorý sa predviedol
v kategórii S1 na vozidle Pegueot 205 GTI
1,6.V absolútnom hodnotení skončil na 36.
mieste, vo svojej kategórii skončil siedmy;
Marian Pollák súťažil na vozidle Škoda Fabia
1,4 v kategórii A, kde skončil na 15. mieste, v absolútnom hodnotení bol 91.a Erik
Klaubert, ktorý pretekal na Mitshubishi
Lancer EVO VIII v kategórii S2, kde skončil
na treťom mieste, v absolútnom hodnotení
bol štvrtý.
V kategórii B ako náhradník súťažil na
vozidle Honda Prelude 2,0 i V. Smugala, kde
skončil trinásty, v absolútnom hodnotení
bol 52. F. Kobol si ako absolútny víťaz odniesol Empora Cup. Druhý skončil F. Kováčik
a tretí P. Vaško.

ŠK Tempus-FC Zara 9:5, Autopulír-Rimatex 5:4, FC Euromotel-Greko – zápas
odložený, dohrávka FC Zara-Matyas 4:4,
predohrávka IK-COM-VTJ Juve Rožňava 3:14. Na čele tabuľky je po14. kole
Expresstrans (36 b), na druhom mieste
Rimatex (33 b) a na treťom Matyas (29
b). Tabuľku uzatvára Greko (3 b).
Najlepší strelci: R. Uhrin-Rimatex 43 gólov, V. Vávra-VTJ Juve 39 g., M. DragijskýRimatex 28 g., T. Šándor- Rimatex 26 g.,
R. Kret-Expresstrans 22 gólov.
Program 15. kola: 15. 5 o 18. hod. FC
Zara-Autopulír, 16. mája o 16. hod. ŠK
Tempus-VTJ Juve Rožňava, 16,50. h. FC
Euromotel-Matyas, 17,40 h. Rimatex-IKCOM, 18,30 h. Greko-VTJ Juve Rožňava,
19,20 h. Expresstrans-ŠK Tempus.

Martin Ambróz
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