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Koncert pre onkologických pacientov

V

divadelnej sále Domu kultúry v Rim. Sobote sa
10. mája konal benefičný koncert. Po tretíkrát
ho zorganizovala správna rada Nadácie Nádej
Martinka Sucháča. Moderovali ho Martin Nikodým
a Štefan Skrúcaný. V rámci programu vystúpili bez
nároku na honorár Samo Tomeček a kapela Free
Ina Cage, skupina Senzus, atraktívne prešovské
mažoretky Witches a humoristi Róbert Kajser a Peter Meluš. Pre chorobu sa prostredníctvom manažéra ospravedlnila Helena Vondráčková, ale na rok
prisľúbila účasť. Veľký potlesk zožala najmladšia
účastníčka programu, len 11-ročná Vierka Jakabšicová. Divákov chytili za srdcia aj filmové dokrútky
o ľuďoch, ktorí s touto chorobou musia bojovať.
Zo známych osobností bol na benefičnom koncerte aj primátor mesta Rim. Sobota Štefan Cifruš,
podpredseda BBSK Jozef Šimko a vedúci kancelárie prezidenta v Banskej Bystrici Miroslav Barčík.
V rámci koncertu bola vyhlásená verejná zbierka.
Vyzbieralo sa 50 383 Sk, ktoré budú použité hlavne
na preventívne vyšetrenie onkomarkerov. Okrem
toho značnou čiastkou prispeli aj súkromné far-

maceutické spoločnosti. Nadáciu Nádej Martinka
Sucháča založila lekárnička Zlatica Sucháčová 11.
júna 2006, približne rok po smrti svojho jediného
syna Martina, ktorý podľahol rakovine. Nadácia
pomáha ľuďom, ktorí ochoreli na rakovinu, ale organizuje aj preventívne vyšetrenia onkomarkerov.
Vďaka tejto nadácii sa podarilo zrekonštruovať
detské onkologické oddelenie a vytvoriť jedáleň M.
Sucháča vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.
Vybudovalo sa aj minifutbalové ihrisko s umelým
trávnikom pri rimavskosobotskom gymnáziu. Tam
sa deň pred benefičným koncertom 9.mája uskutočnil I. ročník turnaja v minifutbale Memoriál
Martinka Sucháča. Zúčastnilo sa ho 12 škôl. Turnaj
bol rozdelený do dvoch kategórii po dve skupiny
na žiakov a dorastencov. V kategórii žiakov zvíťazila ZŠ M. Daxnera, ktorá porazila ZŠ Hostinského,
v kategórii dorastencov hráči Gymnázia RS porazili obchodnú akadémiu. Ceny víťazom slávnostne
odovzdali manželia Sucháčovci.

Vaša lekáreň

Martin Ambróz

Novootvorený
penzión a reštaurácia
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Dlhoprstý
v redakcii
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Do našej
redakcie
zavítal minulý
pondelok
nezvaný hosť.
Dlhoprstý. Na
pár minút sme sa s kolegom
vzdialili. Poprosili sme kolegu z maďarskej redakcie, aby
sa za ten čas mrkol na našu
kanceláriu, aby sme dvere
nemuseli zamykať. Vždy sme
to tak robievali. Veď naše
kancelárie sú vedľa seba
a prepojovacie dvere sú stále
otvorené. Najskôr som prišla
do redakcie ja, o pár minút
na to aj môj kolega Martin.
Nepríjemným prekvapením
bolo zistenie, že digitálny
foťák, z ktorého nechal
sťahovať fotky do počítača,
bol z jeho stola fuč. Najskôr
sme si mysleli, že si z nás
niekto vystrelil. Žiaľ, nebolo
to tak. Nevedeli sme si vysvetliť, ako sa to stalo. Kolega
z maďarskej redakcie nám
pritom tvrdil, že v kancelárii
bol celý čas a nikoho nevidel
ani nič nepočuli. Po foťáku
ani stopa. Na stole ostal iba
poskladaný USB kábel. "Dlhoprstý" si dal totiž námahu,
aby ho odpojil aj z počítača.
Zaujímavé, však? Neostalo
nám nič iné, len privolať políciu, ktorá prišla promptne,
a ohlásiť kurióznu krádež.
Prípad teda riešia strážcovia
zákona a my sme sa poučili.
Odteraz si budeme kanceláriu zamykať a na nikoho sa
nebudeme spoliehať...

Spoločne v EÚ
čítajte na str.5

2 Z mesta
Prekáža
prach a smog
V

rimavskosobotskom dome kultúry sa 13.
mája uskutočnil verejný hovor s občanmi mestskej časti Staré mesto–Chrenovisko.
Na otázky približne 12 občanov odpovedali
primátor mesta Rim. Sobota Š. Cifruš, prednosta MsÚ L. Kovács, viceprimátor P. Piliarik,
poslanci mesta i vedúci oddelení mestského
úradu. Predsedníčka výboru tejto mestskej
časti Ing. Tatiana Filadelfiová informovala
o jeho činnosti. Je to štvrtá najväčšia mestská časť. Tvorí ju 49 ulíc, najviac obyvateľov
býva na Námestí Š. M. Daxnera. Spomenula
aj to, že sa podarilo opraviť chodníky, rozšíriť
cestu na Poštovej ulici, upraviť zeleň, zlepšiť
dopravné značenie a na Námestí Š. M. Daxnera sa vyriešilo aj porušovanie verejného
poriadku v nočných hodinách. Diskutovalo
sa tiež o aktuálnych problémoch. Zaznelo, že
k obyvateľom sa dostáva málo informácii od

Vrah v rukách polície
Obvineniu za obzvlášť závažný zločin vraždy
čelí 50-ročný Ladislav B. z Rim. Soboty.
Vlani v júni v mieste bydliska po predchádzajúcej hádke úmyselne zabil svoju
47-ročnú manželku. Žene tlakom na oblasť
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členov výboru. Získavajú ich skôr z médií, a
preto navrhli užší kontakt s členmi výboru.
Predsedníčka výboru prisľúbila, že umiestnia
zápisnicu zo zasadnutia na mestskú internetovú stránku. Obyvateľku Námestia Š.M.
Daxnera trápili cyklisti na pešej zóne, autá z
parkoviska pred bytovkou pri dome kultúry
spôsobujú prašnosť, vypúšťajú plyny, a tak
nemôžu vetrať. Z druhej strany tejto bytovky
je zlá prístupová cesta a navyše im znepríjemňujú život aj zásobovacie autá. Preto navrhla osadenie zátarasy medzi dve bytovky.
Ako uviedla vedúca oddelenia stavebného
poriadku, investičnej činnosti a dopravy MsÚ
Ing. A. Csincsíková, na tom sa musia dohodnúť obyvatelia. Návrh musí predložiť výbor
mestskej časti a oddelenie sa ním bude zaoberať. Ďalšej obyvateľke tejto lokality prekážajú otrasné kvetináče a kvety, chýbajú odpadové koše na pešej zóne, nefunguje fontána.
Na Chrenovisku nie je autobusová zastávka,
je tam nečistota a pred rozostavanými domami smetisko. S Kauflandom a jeho okolím
boli obyvatelia naopak spokojní.

Podozrivé tisícky

S

krku zamedzil prístup vzduchu do dýchacích ciest s následným udusením s rozvojom ťažkého opuchu mozgu. Po vyhodnotení
výsledkov súdnej pitvy bolo zistené, že ide
o obzvlášť závažný zločin vraždy, za ktorý
mužovi hrozí až doživotný trest.

trážcovia zákona vyšetrujú prípad
podozrivých bankoviek. V nedeľu
11. mája v noci na benzínke v Bátke
neznámy páchateľ načerpal pohonnú
hmotu v hodnote 200 korún. Zaplatil
podozrivou tisíckorunáčkou, ktorú
pracovníčka čerpacej stanice zaistila.
V tú istú noc na benzínke na Košickej
ceste v Rimavskej Sobote páchateľ
načerpal pohonnú hmotu v hodnote
100 korún a opäť zaplatil podozrivou
tisíckorunáčkou s rovnakým sériovým
číslom ako v predchádzajúcom prípade
(P96415829). Aj táto bankovka bola pre
podozrenie z falšovania pracovníkom
čerpacej stanice zaistená. Páchateľ sa
podozrivou bankovkou snažil platiť i na
čerpacích staniciach na Cukrovarskej
ul. a na Košickej ceste, kde pracovníčky
bankovky odmietli prevziať. Zaistené
bankovky budú zaslané na expertízne
skúmanie do Národnej banky Slovenska za účelom zabezpečenia odborného
posudku k pravosti, resp. nepravosti
bankovky.  Ako nás informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária
Faltániová, vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie vo veci zločinu falšovania,
pozmeňovania a neoprávnenej výroby
peňazí a cenných papierov.

kan

kan
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Požičovňa stavebnej mechanizácie OTS v Rimavskej Sobote

O

TS Bratislava má 30 pobočiek na Slovensku a už tretí rok úspešne funguje
aj v Rimavskej Sobote v priestoroch MOLIMPEXu na Ulici Mikszátha 5. O tom, aké služby ponúkajú, sme sa pozhovárali s vedúcim
požičovne OTS Molimpex p. Reicherom.

Aké výhody prináša prenájom stavebnej
mechanizácie?
- úsporu investičných prostriedkov
- úsporu skladových plôch
- široký sortiment strojov
Aké stroje požičiavate?
Vŕtacie kladivá od najmenších na vŕtanie do
panelu a betónu až po najväčšie na búranie
stien a podláh aj s vrtákmi do 55 mm. Na
búranie väčších plôch a hrubého betónu
máme pojazdný kompresor, uhlové brúsky
od 167 Sk na deň, miešačky betónu už od

167 Sk na deň, ponorný vibrátor na zhutnenie betónu, elektrocentrálu 6,5 KW využijete na miestach bez elektriny aj na 220
a 380V, vibračnú nohu na hlboké zhutnenie
pôdy, napr. pri základoch, vibračnú dosku
na spevnenie pôdy, napr. pod zámkové
dlažby, lámačku zámkovej dlažby. Vibračný
valec má váhu 1t a šírku 1m, je ideálny na
spevnenie väčších plôch. Výkonné ponorné
kalové čerpadlo už pomohlo mnohým pri
vytopených stavbách a pivniciach. Má totiž
výkon7l/s. Požičiavame aj rezačku betónu,
asfaltu, vodou chladenú diamantovú stolovú
rezačku na rezanie betónovej dlažby a škridiel i zvárací invertor. Pre domácnosti požičiavame najviac parketovú brúsku, pásovú
brúsku a zváračku plastových rúr.

MIRENT, čím sme sa stali celoeurópskou
požičovňou. Novinkou pre stavebné firmy
sú: unimobunky 4000 Sk/za mesiac, mobilné
oplotenie na stavby a podujatia 45 Sk za bm
/mesiac, závesné lávky a pojazdné plošiny.
Od mája máme v požičovni profesionálnu
záhradnú techniku.
Požičiavame teda aj výkonný krovinorez na
vysokú trávu v nerovnom teréne, štvorkolesovú motorovú kosačku na rovné plochy,
KULTIVÁTOR , silnú motorovú pílu aj na
ťažbu dreva, drvičku záhradného odpadu,
záhradný valec, motorovú zemnú vŕtačku
na vŕtanie jám pre stĺpiky a stromčeky do
priemeru 20cm a hĺbky 120cm.

Čo nového máte pripravené na tento rok?
Do firmy OTS vstúpil fínsky investor RA-

Kontakt: OTS Rimavská Sobota v priestoroch
MOLIMPEXU Mikszátha 5, Tel: 0907/874018
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Postavia nové výrobné haly
Rozhovor s konateľom spoločnosti
Kissling Slovensko Jozefom Hrablayom

O

d roku 1994 pôsobí v Rim. Sobote
pobočka nemeckej firmy Kissling
Slovensko, s. r.o., ktorá je súčasťou celosvetového holdingu Kissling Holding so sídlom
vo Švajčiarsku. Má vyše 50 zamestnancov,
prevažne žien. Zaoberá sa výrobou mikrospínačov, spínačov a častí relé. Ich odberateľmi sú väčšinou nemecké strojárenské a
elektrotechnické firmy. Asi 10 % produkcie
ide do celého sveta vrátane USA a európskych krajín. Obrat spoločnosti neustále
rastie, podľa Intrastatu zhruba o 10 mil.
ročne. Nedávno tejto spoločnosti poslanci
mestského zastupiteľstva schválili odpredaj
pozemku v areáli kasární. Preto sme konateľa Kissling Slovensko, s. r.o, Ing. Jozefa
Hrablaya požiadali o rozhovor.
V súčasnosti sídlite v zariadení
Junior Komplex na Železničnej ulici.
Vaša firma si odkúpila pozemok
v areáli kasární. Plánujete rozširovať výrobu?
Hlavnými odberateľmi našich
výrobkov sú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú
výrobou dopravnej techniky. To znamená, že vyrábame komponenty hlavne pre
kamiónovú ,leteckú a železničnú dopravu,
poľnohospodárske stroje , súčiastky pre
elektrotechnický a strojársky priemysel
a pre špeciálnu techniku. Pôvodne sme
vyrábali len ľahšie a menšie mikrospínače
a spínače. Začíname však vyrábať objemovo
väčšie a hmotnostne ťažšie výrobky. Z toho
dôvodu nám doterajšie priestory nevyhovujú. Preto sa zahraničný investor rozhodol
odkúpiť pozemok a postupne postaviť štyri
výrobné haly v celkovej predpokladanej investícii minimálne 300 mil. Sk. Prvá by mala
byť postavená tento rok a ostatné pravdepodobne do roku 2012. Uvažujeme, že tam
bude pracovať minimálne 120 ľudí. Máme za
sebou územné konanie.
Prečo ste si vybrali práve kasárne?
Zahraničný investor plánuje rozšíriť svoje
výrobné kapacity v strednej , resp. východnej Európe. Z tohto dôvodu sa stretol aj
s primátorom MUDr. Cifrušom. Ten predstavil podľa názoru investorov veľmi dobrý
projekt technologického parku, kde mali byť
vybudované všetky podmienky na funkciu
firiem, ktoré sa zaoberajú čistými výrobami.
Predstavil víziu, že tam bude vybudovaná
nová infraštruktúra, zabezpečená doprava
na dvojzmennú prevádzku, stravovanie pre
zamestnancov, v blízkosti sú školy, škôlka,
zdravotné stredisko a obchody. Ideálne
podmienky pre prácu žien. Investor prestal
uvažovať o inej alternatíve. Okrem primátora Š. Cifruša zahraničný investor ocenil prácu a podklady od zamestnancov mestského
úradu Ing. E. Murárikovej, Ing. J. Jurčukovej,

Ing. A. Csincsíkovej a J. Luštíkovej. Nemôžem povedať , že by mi vždy vyšli v ústrety.
Vždy sme však hľadali a našli riešenie ,
ktoré by bolo dobré pre mesto aj investora.

Neďaleko vás chce odkúpiť pozemok aj firma
Styl-Bau Slovakia , ktorá chce vyrábať keramické
panely. Nesúhlasili ste s tým a v tejto súvislosti
vystúpili aj na rokovaní mestských poslancov.
Prečo?
Naše výrobky, ktoré sa používajú hlavne
v leteckom a automobilovom priemysle, si
vyžadujú čisté prostredie. Každá nečistota
znižuje ich životnosť. Tým, že by tam prišla
akákoľvek spoločnosť, ktorá je zdrojom
potenciálneho znečistenia, v prípade úniku
týchto látok by sa životnosť našich výrobkov podstatne skrátila. Predpokladám, že
keby sa takáto fabrika predsa len usadila
v blízkosti nás, nejakým spôsobom by sme
sa museli voči tomu začať brániť, napr. investovaním do vzduchotechniky. Možno by
to bolo aj na úkor platov zamestnancov, ktorí zarábajú slušne. Za posledných 7 rokov
sme zdvihli prakticky všetkým zamestnancom základné platy bez nadčasov zhruba
o 100%. Nevylučujem ani krajné riešenie
- odchod. Nebojujeme proti konkrétnej
firme, ale proti tomu, že má tam prísť firma,
ktorá by mohla znečistiť životné prostredie
obyvateľov. Sú tu školy, škôlka a sídliská,
kde žijú ľudia. Nám ide predovšetkým o čistotu nášho výrobného procesu, o čistotu
životného prostredia obyvateľov by sa mali
starať poslanci a mesto samotné. Mestá vo
vyspelých štátoch tlačia potenciálnych znečisťovateľov za okraje miest. Paneláreň, ako
každá stavebná činnosť, je zdrojom znečistenia. Nerozumiem, prečo v Rim. Sobote to
musí byť presne naopak. Navyše, uvedená
firma nedala pracovníkom mestského úradu
i poslancom žiadne relevantné podklady o
tom, že ide skutočne o čistú výrobu. Teší ma,
že poslanci mesta napokon prijali uznesenie, že ešte pred predajom pozemku uvedenej spoločnosti, sa k tomu musí vyjadriť
oddelenie životného prostredia a hygiena.
A dúfam, že svoj názor prejavia aj občania,
ktorých sa táto, ale aj naša a ďalšie investície, bezprostredne dotýka.

Marta Kanalová
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Anketa
Naša hokejová reprezentácia skončila
tohto roku najhoršie v histórii MS.
Obsadila až zahanbujúce 13. miesto.
Preto sme sa ľudí opýtali:

Ste sklamaní z vystúpenia našich
hokejistov na MS v Kanade?

Martina Vontorčíková,
maturantka, Rim. Sobota:
„Ani nie, veď sme už boli
majstrami sveta a verím,
že o rok získame jednu
z medailí.“
Anna Červienková, vychovávateľka, Rim. Sobota:
„Som veľmi sklamaná,
ale dalo sa to čakať. Boli
sme s deťmi v Prahe, po
vyhratom prvom zápase to
vyzeralo sľubne, ale nakoniec to dopadlo zle. Ešteže sa zachránili.“
Slavomír Szánto, nezamestnaný, Rim. Sobota: „Dalo
sa to čakať, lebo neprišli
najlepší hokejisti z NHL.
Ale nemyslel som si, že sa
budú musieť zachraňovať.“

Martin Ambróz

Prezentácia projektu

O

Z Fundament predstavilo 15.mája
v hoteli Zlatý býk v Rim. Sobote za prítomnosti J.E. Brit Løvseth,
veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva,
svoj dvojročný projekt s názvom Štartpríprava inštitúcii na regionálny rozvoj
a cezhraničnú spoluprácu. Na prezentácii sa zúčastnila aj vedúca oddelenia
strategického rozvoja MsÚ Ing. Eva Muráriková a zástupcovia tretieho sektoru.
Predseda OZ Fundament Štefan Hajdú
predstavil ciele projektu, prostredníctvom neho chce posilniť mimovládne
organizácie na južnom Slovensku, a
tak tieto regióny rozvíjať. Uvažuje sa aj
o posilnení slovensko- ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Hlavné aktivity
projektu sú zamerané na vzdelávanie
a spoluprácu medzi MVO, informovanie a poradenské služby, know-how do
MVO na základe funkčných komunitných fondov, tvorbu trvalo udržateľného rozvojového modelu pre zaostalé
regióny cez pilotný projekt ekoturizmu
v Národnom parku Slovenský kras
a na publicitu, manažment a vzdelávanie tímu. Projekt je financovaný
z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórskeho
finančného mechanizmu a zo štátneho
rozpočtu SR. 		
amb
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Stretnutie maturantov

Ukáž, čo vieš
U

P

re nás, prvých maturantov na UŠ
v Rimavskej Sobote – SŠPP, bol 11. máj
veľkým dňom.
Stretli sme sa po 35 rokoch. Zaspomínali
sme si spolu s našou triednou učiteľkou J.
Kepeňovou na krásne roky prežité na tejto
škole. Zišli sme sa z rôznych kútov Slovenska i zahraničia do nám srdcu milého
mesta Rimavskej Soboty. Nechýbali slzy
radosti, šťastia, ale aj smútku za tými, ktorí
sa tohto dňa už nedožili. Život nám niečo

dal, niečo vzal, ale táto škola nás odštartovala do života pod rukami skvelých učiteľov.
Dnes už máme vnúčatá a náš vek sa nazýva
„zrelým“. Napriek tomu sa radi stretávame pravidelne každých päť rokov a máme
k sebe blízko. Prajeme bývalej UŠ - dnes už
Spojenej škole na Športovej ulici v Rimavskej Sobote veľa úspechov a naďalej dobré
meno, ktoré jej úrovňou i históriou právom
patrí.

ž po štvrtý raz sa 7. mája uskutočnila súťaž škôlkarov južnej časti
Rimavskosobotského okresu s názvom
Ukáž, čo vieš ! Organizátorom bola tradične miestna organizácie ZMP-S v Rimavskej Seči. Jej predsedníčka Mgr.
Magdaléna Győryová pozorne sledovala vystúpenie malých talentov. Súťaž
v Králi však organizovala riaditeľka
miestnej materskej školy Csilla Szabóová v spolupráci so svojimi kolegyňami.
Hlavným finančným sponzorom bol
Obecný úrad v Králi. Akcia sa uskutočnila vo veľkej sále obnoveného barokového kaštieľa 725-ročnej obce. Okrem
domácich sa tu predstavili malí umelci
z MŠ Abovce, Bátka, Dubovec, Rimavská
Seč a Štrkovec. Predvedené programy
pripravovali s deťmi učiteľky MŠ s veľkou trpezlivosťou. Všetci prítomní, ako
i hostia – Ing. Ľudovít Ligárt, starosta
obce Kráľ, riaditelia miestnych ZŠ Mgr.
Póšová a Mgr. Imrecze – sa veľmi dobre
zabávali. Po skončení programu sa
všetci zúčastnení spoločne naobedovali
v jedálni kaštieľa. Chutný obed pripravili šikovné kuchárky školskej jedálne.
Prácu učiteliek MŠ môžeme hodnotiť
ako príkladnú tak z odborného, ako aj
z ľudského hľadiska. Po vyhodnotení
jednomyseľne vyhlásili, že v tradícii
budú pokračovať ďalej.

György Doró, foto: Béla Imrecze

Zora Matheidesová

Deň matiek
M
Pekný program pripravili ku Dňu matiek 11.mája prváci a druháci z Evanjelickej základnej  školy  
v Rimavskej Sobote. Program prebehol v Evanjelickom kostole v Rim. Sobote po skončení nedeľnej
bohoslužby. Každý žiak zarecitoval básničku a na konci v sprievode triednej učiteľky Mgr. Talánovej
spoločne zaspievali pesničku. Za to boli odmenení potleskom. Po skončení programu spolu s pani
farárkou Viktóriou Lisákovou  vyprevádzali rodičov z kostola.  

amb

estské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci
s Úniou žien Slovenska v Rim. Sobote
pozývajú verejnosť na slávnostné popoludnie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré
sa uskutoční v rimavskosobotskom
dome kultúry 21. mája o 16. hodine. Pripravený je hodnotný kultúrny program
a ocenenie navrhovaných matiek. Vstup
na podujatie je bezplatný.
Tešíme sa na vašu účasť.

Spravodajstvo
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Deň Zeme v Klenovci
V

rámci Dňa Zeme sa na školách organizujú pre žiakov rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a životného prostredia. Aj na našej Špeciálnej základnej škole
v Klenovci je to tak. Ráno 25. apríla sa žiaci
a pedagógovia stretli v telocvični, kde Deň
Zeme otvorila pani riaditeľka. Vysvetlili sme
si, v čom spočíva význam tohto dňa. Deti sa
najlepšie učia pomocou hry, a tak sme sa
celý deň s nimi „hrali“. Pracovali sme v sku-

pinách a spoločne vytvorili vlak pod názvom
„Zachráňme si našu Zem“. Ťahal vagóny s témami: Človek, Rastliny, Živočíchy, Horniny,
Voda a vzduch. Na každom z nich žiaci pomocou rôznych výtvarných techník zobrazili
časť vagóna s čistou zložkou prírody a časť
so znečistenou. Hotový vlak, ktorý „ide“ okolo našej zemegule, sme upevnili na stenu vo
vestibule školy. V ďalšej časti dňa sa žiaci
nižšieho stupňa vybrali čistiť studničku na
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starej ceste pri MŠ. Starší žiaci znovu utvorili
skupiny a v triede súťažili v minikvíze o starostlivosti a ochrane neživej prírody. Potom
zhotovovali pripravený pracovný list, na ktorom sa učili triediť bežný odpad. So žiakmi
sme v okolí školy hľadali nelegálne skládky
odpadu, ktoré sme nafotili. Plnenie úloh sme
vyhodnotili na školskom dvore. Žiakom sa
deň veľmi páčil, niečo nové sa naučili a ostáva nám len veriť, že aj v praktickom živote
budú získané vedomosti vedieť a predovšetkým chcieť používať.

Mgr. Janka Pohorelská

Spoločne v EÚ
P

očas uplynulého týždňa sa v Rim. Sobote stretli študenti odborných škôl zo
Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska v rámci
akcie Spoločne v EÚ- Dni porozumenia. Jej
organizátormi boli BBSK, Spojená škola v
RS, Mesto Rim. Sobota a umelecká agentúra Agrum music. Záštitu nad podujatím
prevzal predseda vlády SR R. Fico a predseda
BBSK M. Murgaš. Jeho cieľom bola výmena
skúseností, konfrontácia zručností a rozvíjanie partnerskej spolupráce škôl krajín V4.
V rámci akcie sa konali v telocvični Spojenej
školy športové súťaže, pripravný bol kultúrny program s názvom Vitajte na Slovensku,
vitajte v Gemeri-Malohonte. Prezentoval sa
na ňom výrobca ľudových hudobných nástrojov Tibor Kobliček z Turíčiek. Vystúpila aj
finalistka Super Star Petra Kepeňová, ktorú
potleskom ocenili aj zahraniční hostia. Pre-

behli aj súťaže zručností žiakov krajín
V 4 v odboroch kuchár, čašník, kaderník,
kozmetik, cukrár a obchodný pracovník.
(viac informácií z nich prinesieme v budúcom čísle). Nechýbala ani prednáška o
demokracii a charitatívna akcia Guláš za korunu, ktorá sa stretla s priaznivým ohlasom.
Účastníkov Dní porozumenia prijal v obradných miestnostiach na radnici primátor
Rim. Soboty Š. Cifruš. Podujatie vyvrcholilo

koncertom populárnej hudby na Hlavnom
námestí s názvom Fest of the 4. Vystúpili na
ňom kapely Modus a Janko Lehocký, Edda a
Portikus. Ako uviedol na tlačovej konferencii
riaditeľ Spojenej školy PaedDr. J. Bagačka,
akciu sa rozhodli zopakovať po úspešnej
skúsenosti spred 2 rokov, kedy sa konala podobná medzinárodná súťaž zručností žiakov
stredných odborných učilíšť.

kan

Operačný program Životné prostredie
H

oci je Európa jednou z najprosperujúcejších oblastí, nie všetky regióny
majú rovnakú šancu čeliť zmenám prostredia a z toho dôvodu Európske spoločenstvo
prijalo rozhodnutie usilovať sa o zmenšenie rozdielov medzi regiónmi podporou
zaostávajúcich a znevýhodnených oblastí.
Nástrojmi na realizáciu takejto regionálnej
politiky sa stali štrukturálne fondy.
Operačný program životné prostredie (ďalej
len „OPŽP“) predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EU pre sektor Životné prostredie na roky 2007 – 2013. Do našej krajiny by
tak malo putovať takmer 1,78 miliardy eur.
Ak by sa nám táto čiastka podarila vďaka
úspešným projektom vyčerpať, pomohla by
nám pri plnení predvstupových záväzkov
Slovenska v oblasti životného prostredia, pri
zapracovaní nových smerníc EÚ do nášho
právneho poriadku, a tým by sme dokázali
vyriešiť značnú časť vážnych environmentálnych problémov v krajine.

Riadiacim orgánom pre OPŽP je Ministerstvo životného prostredia SR. Stratégia OPŽP
smeruje najmä na dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry vodného hospodárstva
(verejnej kanalizácie a čističiek odpadových
vôd, ako aj verejných vodovodov) s cieľom
zabezpečiť zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd a ochranu zdrojov
pitnej vody, ich racionálne využívanie,
dostatok kvalitnej pitnej vody a ochranu
pred povodňami a zároveň na podporu
infraštruktúry v oblasti ochrany ovzdušia,
odpadového hospodárstva, ako aj ochrany prírody a krajiny. Z výsledkov analýzy
súčasnej situácie vyplynulo, že najmä vodné
a odpadové hospodárstvo SR ešte stále zaostáva za vyspelými krajinami EÚ. V minulom
programovom období v r. 2004 – 2006 pripravili žiadatelia z verejného a súkromného
sektora dostatočné množstvo úspešných
projektov v oblasti životného prostredia
a podobný úspech sa očakáva aj v tomto
programovom období 2007 – 2013.
Pomoc pri príprave kvalitných projektov

v rámci OPŽP poskytuje záujemcom sieť
Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk, ktoré
sú rovnomerne rozmiestnené po celom
Slovensku. Pre región okresov R. Sobota,
Lučenec, Poltár, Revúca je k dispozícii kancelária REPIS v Rimavskej Sobote. REPIS boli
zriadené v priestoroch Slovenskej agentúry
životného prostredia a ich hlavnou úlohou
je podpora prípravy projektov s prioritným
zameraním na OPŽP na regionálnej úrovni, priamou komunikáciou s jednotlivými
konečnými užívateľmi v regióne, ako aj organizovanie vzdelávacích akcií. Poskytované
informácie a konzultácie prispejú k tomu,
že potenciální príjemcovia pomoci sa budú
ľahšie a jednoduchšie orientovať v problematike OPŽP a ich projekty budú úspešné.
Najnovšie informácie o OPŽP, o vyhlásených
a pripravovaných výzvach, kontakty na
REPIS nájdete na internetovej stránke www.
repis.sk.

Ing. Želmíra Ružičková

6 Kultúra
Sníva o výstave v Londýne
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Soboťan Igor Filipiak sa modelárstvu venuje už viac ako dvadsať rokov

V

o vitríne jednej zo skríň ležia starostlivo poukladané modely lietadiel. Igor
Filipiak, ktorý ich modeloval, sa tomuto
koníčku venuje už viac ako dvadsať rokov.
Zatiaľ poskladal 298 lietadiel, 70 modelov
z bojovej techniky a tri diorámy. Doteraz
jeho dielo mohli obdivovať len jeho známi, prípadne návštevy. Zhruba dva roky, aj
na radu svojich kamarátov modelárov, sa
pravidelne zúčastňuje modelárskych súťaží.
Ako vraví, „hlavne preto, aby som mohol
porovnať svoju kvalitu a prípadne sa zlepšiť“. Keďže v Rimavskej Sobote neexistuje
takýto klub, súťažiť chodí sám, prípadne ho
sprevádza jeho manželka. Vznik klubu by
privítal aj kvôli mladým ľuďom, aby mali
kde tráviť voľný čas a nie sa len tak „pofľakovať“. Vidí to na súťažiach, kde práve mladí
vystavujú výborné modely. Veď najbližší
klub je až v Rožňave. Modelárske súťaže, na
ktorých reprezentuje Rimavskú Sobotu, sa

konajú po celom Slovensku a sú rozdelené
do 3 kategórií: žiaci, juniori, seniori, ďalej
sa delia ešte podľa mierky. Tieto súťaže
sú zväčša medzinárodné. Vystavujú sa tu
plastikové a papierové modely z odboru
letectva, bojovej techniky, niekedy čisto
len modely z 1. svetovej vojny, inokedy len

modely vrtuľové, prúdové. Najďalej sa dostal
na súťaž do Brna. Minulý rok sa zúčastnil
piatich súťaží, pričom najzaujímavejšia bola
Bratislavská kosa, na ktorej sa vystavovali
modely v "zimnej kamufláži". Z nej si odniesol bronzovú medailu. Spolu ich už má štyri,
3 zlaté a jednu bronzovú. Okrem toho získal
aj špeciálnu cenu záchranárov Rescue Trophy. Na otázku, ktoré podujatie hodnotí ako
najlepšie, poznamenal „ Nemôžem povedať,
ktorá súťaž bola lepšia a ktorá horšia, pretože s každej som si odniesol niečo nové, veď
na každej sa predviedli vynikajúce modely.
Modely si kupuje v obchodoch, ale keď ich
chce vylepšiť, musí si niektoré časti vyrobiť
sám. Jeden model poskladá zhruba za tri
týždne, závisí to od času a zložitosti modelu.
„Najdlhšie, asi dva roky, som skladal loď
Santa Maria. Mojím snom je ísť na výstavu
do Londýna,“ dodáva na záver.

Martin Ambróz

Pôjde na
kaskadérsku šou

Symbolika rastlín

Aloe
T

áto rastlina nie je, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, kaktusom, je z čeľade
ľaliovitých. Je to vždy zelená trvalka, ktorej
pôvodným prostredím je oblasť Indického
oceánu a severnej Afriky. Odborníci určili
okolo 350 druhov. Každý jej list je dužinatý
a špicatý, uložený do ružice. Obsahuje veľmi
cennú rôsolovitú šťavu. Kvetný stvol vyrastá
zo stredu rastliny, kvety sú v žltých alebo
oranžových strapcoch. Listy možno odoberať podľa potreby, rastlina si ich doplní.
Prvé písomné zmienky o aloe sú z roku
1500 p.n.l . Jej liečivé a kozmetické účinky
oceňovali ženy i muži každého veku a činia
tak dodnes.
Pre kráľovnú Kleopatru bol jednou z tajných
prísad do prípravkov, určených na udržiavanie jej krásy. Ale aj balzamovači ju používali do vonných mastí, ktorými natierali
a balzamovali telo zosnulého.
Na liečebné účely ju používal Plínius st.,
Dioskoridés aj Galenus. Liečivým požehnaním bola aj pre vojská Alexandra Macedónskeho na jeho vojnovom ťažení do Indie.
Sú zmienky o tom, že ostrov Sokotra dobyl
tento slávny vojvodca v 4. storočí p.n.l. práve
kvôli tamojšiemu druhu aloe, z ktorého sa
vyrábalo fialové farbivo na obradné predmety k vešteniu. Farbili sa ním kňažské
rúcha, šnúrky a prikrývky na oltár. Fialová
je farbou čakry „tretieho oka“. Omývaním
šťavou z aloe sa zvyšujú shopnosti, ktoré
sprostredkúva toto „tretie oko“.
Rimania príslovím: „ Plus aloes quam mellis

habit“ – má viac aloe ako medu , označovali
niečo nanajvýš horké. Krištof Kolumbus si
brával aloe na svoje dlhé plavby po oceánoch sveta. Zrejme tiež využíval jej liečebné
schopnosti. Aloe sa v Oriente, najmä v Egypte, Asýrii, Judei či Indii poúžívalo nielen ako
balzamovací prostriedok, ale aj ako zložka
kadidiel. Dokonca aj Napoleon I. si obľúbil
vôňu „lignum aloes“, často si dal ňou vykiadzať svoj palác. V Rusku je dodnes popri
žen- šene a vodke najdôležitejším elixírom
dlhovekosti. Liečebné účinky aloe vera sú
nesporné a vedecky dávno overené. Pomáha
pri omrzlinách, popáleninách, rádioaktívnom spálení, hojení rezných rán, ekzémoch,
štípancoch od hmyzu, proti vráskam (spomaľuje starnutie buniek). Diabetikom redukuje hladinu cukru v krvi. V Afrike sa aloe
vešia nad dvere pre šťastie a na zahnanie
zlých duchov. Podľa miestnych povier v takomto dome vraj nebývajú žiadne úrazy.
V arabskom svete sa sadí na hroby. Pri púti
k schránke s ostatkami proroka Mohameda
sa táto rastlinka berie so sebou a po návrate
domov ju zavesia tiež nad dvere, aby ochraňovala dom a jeho obyvateľov.

Sveta Bornová

V

minulom čísle našich novín sme
vyhlásili súťaž o dve vstupenky na
kaskadérsku šou, ktorá bude na nedokončenej komunikácii na sídl. Západ
v Rim. Sobote 22. a 23. mája o 18. hodine. Jej víťazom sa stal 24-ročný Štefan
Bari (na snímke so šéfredaktorkou novín M. Kanalovou), ktorý býva v Útulku
pre občanov bez prístrešia. Do redakcie
prvý zatelefonoval a správne odpovedal na našu otázku jeho kamarát Jozef
Németh, ktorého o to poprosil, pretože
nemal mobil. Výhre sa potešil.

red

Oznam
Mesto Kazincbarcika /HU/ v dňoch 13. –
15 . 6.2008 organizuje IX. ročník PREDAJNEJ VÝSTAVY. Záujemcovia o výstavu
sa môžu prihlásiť do konca mesiaca
máj. Info : 0907 255600

Reakcia

19. 5. 2008
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Reakcia na Výzvu Miestneho zväzu SDKÚ – DS v Rimavskej Sobote

Zvrátenosť alebo diagnóza?

C

elý svet si každoročne 8. a v Rusku
9. mája pripomína konečnú porážku
fašizmu a koniec 2. svetovej vojny v Európe.
Celosvetová vojna sa skočila porážkou fašistického Japonského cisárstva 15. 9. 1945. Nie
je tomu inak ani u nás. Vďaka SNP a vytvoreniu zahraničných odbojových jednotiek,
najmä 1. čs. sam. arm. zboru v ZSSR sa aj
ČSR zaradilo medzi víťazné mocnosti, a tým
vlastne sa vyhlo následkom členstva Slovenského štátu v hitlerovskej koalícii.
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rim. Sobote si
pripomína koniec 2. sv. vojny slávnostným
kladením vencov k pamätníku osloboditeľov
na Nám. M. Tompu. Vzhľadom na to, že uvedený pamätník sa nachádza na území mesta, sú prizývaní ako spoluorganizátori mestský úrad a ostatné spoločenské organizácie.
SZPB považuje takéto akcie za prospešné,
pretože rasizmus a oživovanie fašistickej
ideológie v rôznych národných podobách
sú aktuálne aj dnes takmer na celom
svete. Práve v USA vlani v októbri v meste
Tledo v štáte Ohio nacisti vyvolali pouličné
nepokoje a starosta musel v meste vyhlásiť
výnimočný stav. Pietny akt kladenia vencov
pri pamätníku osloboditeľov sa uskutočnil 7.
mája od 12.30 hod. Kladenia vencov so slávnostným príhovorom k ukončeniu 2. svetovej vojny v Európe sa každoročne zúčastňujú zástupcovia obvodného a mestského
úradu. Na 7. strane v čísle 41 Gemerských
zvestí zo 5. mája som sa pozastavil nad
„VÝZVOU SDKÚ-DS s podpísaným kolektívom Miestneho zväzu SDKÚ – DS v Rim.
Sobote. (Teda „anonymus demokritus SDKUDS Rim. Sobotus). Pripomína mi zašlé časy
podpisových petícii na podporu rozhodnutí
príslušného ÚV nekonkrétnymi kolektívmi
príslušných fabrík, ktoré mali rozhodujúci
vplyv na jeho rozhodovanie v nepopulárnych otázkach. Nuž, tak som sa dozvedel,
že „najdemokratickejší“ subjekt ponovembrového vývoja u nás, jediný kompetentne
hodnotiť dejiny sa pohoršuje nad spomínaným aktom a vyzýva na jeho „zodpovednom zvážení“ na jeho účasti. Nezabudol sa
„ukojiť “ nad hrôzou povojnového vývoja
u nás bez ohľadu na historické fakty. Podľa
„anonymusa“ práve vojaci Červenej armády
– osloboditelia sú zodpovední za povojnový
vývoj u nás, a preto si nezaslúžia ani takúto
pozornosť. Dovolím si povedať, že „anonymus demokritus SDKU-DS Rim. Sobotus“
navaril poriadne pikantný historický guláš.
Každému školákovi je jasné, že v ČSR sa ujali moci komunisti až v roku 1948 vo februári
„demokraticky“ parlamentnou cestou. O tejto skutočnosti sa isto nesnívalo žiadnemu
rumunskému či sovietskemu vojakovi, ktorý
vojnu prežil. Nie ešte tomu, ktorý padol za
naše oslobodenie. Tak z uvedeného "guláša" a hlavne jeho „výzvy“ sa musia padlí

vojaci v hrobe obracať. Jeho „demokratický“
názor je výsmechom padlých osloboditeľov
a urážkou žijúcich potomkov obetí fašizmu
a u nás hlinkových gardistov a hortyovských
nyilasiovcov a neskôr szálasiovcov. Neviem,
do ktorej kategórie „vznešených demokratov“ autor článku patrí pri posudzovaní
výsledkov 2. svetovej vojny a povojnového
usporiadania sveta víťaznými veľmocami. Asi nepoviem nič nové pod slnkom,
že niektorí ponovembroví „ demokrati“
dokonca vyhlasovali, že dejiny začínajú 17.
novembrom 1989. Pritom sa niektorí z nich
otvorene hlásili k rehabilitácii fašistického
Slovenského štátu, snažili sa rehabilitovať
Tisa, účastníkov SNP označovali za vzbúrencov proti legálnej vláde zasluhujúcich si
vojenský súd republiky, ktorej predstavitelia
podpísali s Hitlerom vysoko „humánnu“ dohodu o „dodávkach židoboľševických živlov“
na kremáciu do koncentračných táborov
a za ňu im dokonca platili za hlavu 500
ríšských mariek. V rámci tejto „dohody“ tak
Tisov režim „ v mene Božom“ poslal na smrť
takmer 70 tis. slovenských občanov. K tomuto počtu treba pripočítať deportácie občanov
zo Slovenska nyilasyovcami-szálasiovcami,
ktorí len z Rim. Soboty deportovali 670 občanov. Tí, ktorí prežili hrôzy koncentračných
táborov-továrne smrti- vďačia práve predovšetkým Červenej armáde ZSSR, že dodnes
žijú. Práve týchto bývalých väzňov by sa mal
pán „anonymus“ opýtať, kto ich oslobodil!
Už keď nemá úctu k 3O červenoarmejcom
a 30 rumunským vojakom, ktorí bojovali
v rámci ČA a padli pri oslobodzovaní Rim.
Soboty, tak nech sa opýta potomkov rodín
zo Suchého Potoka –Kocihy, komu vďačia,
že ich predkov, otcov, matky zavraždili
koncom roka 1944 nyillasyiovci v trestnej
skupine Edelweis, kde zastrelili 2 mužov, 6
žien, z ktorých mala Mária Bitalová 10 detí !
Alebo v obci Čierny Potok, osade Úsvit a obci
Hodejov, odkiaľ szalasiovci odvliekli 12 mužov a dodali ich do koncentračného tábora,
odkiaľ sa vrátili len dvaja. Nech sa pán „anonymus demokritus SDKÚ-SD Rim. Sobotus“
opýta postihnutých rodín Šufliarskych, Kminiakovcov, Golianovcov, Kapcovcov, komu
vďačia za oslobodenie. Určite nie Američa-

nom, ktorí pomohli SNP zbombardovaním
jedinej rafinérie PHM povstalcov v Dubovej,
či Appolky v Bratislave. Nech sa spomínaný
kolektív či pán "anonymus...“ opýta pozostalých po takmer 2000 obetiach gardistov
postrieľaných v Nemeckej a Kremničke krátko pred postupujúcou Červenou armádou.
Prečo jedna z najdemokratickejších krajín
v EU Nemecko odmietlo vydať ešte žijúceho
veliteľa gardistov popravujúcich v Kremničke a Nemeckej L. Nižňanského našmu súdnictvu? Pravdepodobne preto, lebo bojovali
„za demokraciu“ a proti „židoboľševickým
bandám“, ako hlásala tisovská legislatíva.
Podľa spomenutých „demokratov“, resp.
„anonymusa“ sú na vine červenoarmejci, že
nás oslobodili od besnenia fašistických gárd,
že v dobe keď v Rim. Sobote už neboli fašisti, na strednom Slovensku ešte stále v mene
ich poslania „Za Boha, za národ, za vodcu“
vypálili Ostrý Grúň a Kľak a postrieľali 146
ľudí, z ktorých bolo 38 detí ! Opýtajte sa,
vážení „demokrati“, dnes 90-ročného Adolfa
Burgera, bývalého obyvateľa Popradu (v súčasnosti žije v Prahe), ktorého gardisti odovzdali gestapu a prežil Oswietčim- Birkenau
a Sachsenhausen, prečo vyvraždili gardisti
celú jeho rodinu a kto oslobodil tento koncentračný tábor ? Mohol by som vám klásť
ďalšie otázky, ale asi by to bolo zbytočné.
Aby som nebol prezentovaný ako „rusofíl“,
budem citovať za všetky jeden citát Dr. E.
Beneša, prezidenta ČSR, ktorý predniesol
na zjazde Zväzu oslobodených politických
väzňov v Prahe 14. 12. 1945 :„ ... Hovorím
vám, všetko si zapamätajte a hovorte, čo ste
zažili vo väzniciach a koncentračných táboroch. Nie len preto, aby ste nám vykladali
o našich utrpeniach, ale preto, aby ste sa
mohli brániť, keď oni začnú svoju „očisťovaciu“ kampaň. Na vojnu v rokoch 1939 – 45 sa
nesmie nikdy zabudnúť. A že začnú, o tom
buďte presvedčení. A nakoniec prejdú
od „ očisťovania“ do útoku.“
Myslím si, že Dr. Beneš dobre vedel, o čom
hovorí. Žiaľ, dnešok mu dáva plne za
pravdu. Žijeme v dobe, keď sú sily, ktoré sa
snažia bagatelizovať neľudskosť realizátorov
bojujúcich za „životný priestor nemeckého
národa!“ No dnes počúvame hlasy opäť ako
zmyslov zbavených za dôležité záujmy iného národa na opačnej strane zemegule. Na
záver by som ešte rád pripomenul pánom
„anonymusom“, že pred niekoľkými rokmi
ste možno aj vy stáli s vypnutou hruďou pri
pomníku osloboditeľov v Rim. Sobote. To
ste však zastávali iné posty. A možno práve
tie, pre ktoré adresujete Vašu „výzvu“. Bolo
by zaujímavé pozrieť si niektoré fotografie
z týchto aktov neďalekej minulosti!

JUDr. Jozef Pupala,
predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku
Ilustračné foto: A. Bartová
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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.

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

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

NOVINKA!

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

TETRA-K materiál,
Spoločnosť best AUTOMAX s.r.o.
hľadá kvalifikovaného kandidáta na
obsadenie voľného pracovného miesta:
účtovníčka pre podvojné účtovníctvo
a vedenie účtovnej agendy.
Druh pracovného pomeru: hlavný
pracovný pomer
Ponúkaný plat: dohodou
Požiadavky :
- vzdelanie VŠ, SŠ s maturitou
ekonomického smeru;
- prax vo vedení účtovníctva min. 5rokov;
- znalosť slovenskej účtovnej a daňovej
legislatívy;
- práca s PC pokročilý;
- dobré komunikačné schopnosti;
- samostatnosť, zodpovednosť
Záujemci môžu posielať svoje žiadosti s
profesijným životopisom do 10.6. 2008.
Kontaktná osoba: Jagerčíková Karolína,
best AUTOMAX s.r.o., Mlynská 2707, 979
01 Rimavská Sobota, tel.: 047/ 56 32
890, fax: 047/ 56 34 888, e-mail:
jagercikova@auto-max.sk

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.
Dosky a sendvičové panely.
Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504
2067-17

ALWADO s.r.o.

realitná činnosť
Potrebujete predať, kúpiť
rodinný dom, chatu,
chalupu, pozemok,
záhradu, garáž, byt?
Radi Vám pomôžeme.
Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail:
alwado@alwado-reality.sk
2068-17

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej
5 alebo na t. č. 56 04 673.

9

Inzercia

19. 5. 2008

Predám tatranský
profil – brúsený

Motorest Cieľ osada Čierna Lúka

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

otvoril od 8.5.2008
NONSTOP PREVÁDZKU s GRILOVANÝMI ŠPECIALITAMI

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

Súčasne prijmeme do zamestnania vyučeného kuchára-čašníka za
výhodných platových podmienok. Ubytovanie zabezpečené zadarmo.

2080-52

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

MEIBES
SK s.r.o.,
Svätoplukova 18, 979 01 Rim. Sobota
K O B E R C E • P V C • PA R K E T Y • M AT R A C E

prijme do zamestnania pracovníka na pozíciu:
projektant vykurovania / technická podpora.
Požiadavky: VŠ vzdelanie v odbore, VP skupiny B
Profesijný životopis zasielajte na adresu firmy
resp. na info@meibes.sk
2135-22

Záhradníctvo ROCK GARDEN,s.r.o. Vás pozýva
do novootvorenej predajne v OŽĎANOCH.

Akcia trvá od 5. 5. do 31. 5. 2008 alebo do vypredania zásob.

RIMAVSKÁ SOBOTA



Ponúkame: široký sortiment okrasných rastlín- skalničky,
trvalky, listnaté a ihličnaté kry a vzrastlé stromy. Projekcia,
realizácia a údržba záhrad, zavlažovacie systémy, skalky,...

Kontakt: 0905 331 986, 0905 943 736

Ko‰ická 3210, (pri ruãnej autoumyvárni)
Po-Pia: 8,00 - 18,00; So: 8,00 - 12,00
PrenajmemzrekonštruovanéobchodnépriestorynaSvätoplukovejuliciē.13,50modNámestia
SNP,oprotiMÚ.T.ē.0907/825130

2140-22

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

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11
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Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

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

106

•

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

19. 5. 2008

• Predám 2-izbový družstevný byt na sídl. Západ, čiastočne
upravený. Tel: 0904 583 003
629-20

• Predám neprerobený 2-izb.
byt na Malohontskej 20. Cena
700 000,- Sk. Tel: 0914 196 233
630-20

•

•

Dám do prenájmu kanceláriu
v centre mesta, na prízemí, 15
m2. Tel: 0905 748 850

387-20

• Predám rodinný dom v chatovej oblasti vo Vinici s 15 á pozemkom. Cena dohodou. Kontakt: 0904 289 033, 0907 684 327

386-20

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

635-21

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

636-21

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

• Predám 2-izbový byt 1.kategórie v centre mesta. Tel: 0907
761 013

•

531-20

•

Dám do nájmu kanceláriu 30
m2 oproti MsÚ. Tel: 0915 875 849

637-25

640-23

551-20

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

552-20

571-20

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

Lacno a rýchlo. Tel:

• Predám pôdu

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

0904 977 692, 0903 549 042

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

Predám stavebný pozemok

• Dám do prenájmu 1-izbový byt

dohodou. M: 0908 931 360

469-24

1639-21

32 árový na Molnárke. Cena

599-21

v RS. Tel: 0904 491 366

2129-27

600-21

• Predám chatku so záhradou
v Tisovci-Papierni vo veľmi dobrom stave. Na požiadanie zašlem e-mailom foto. Kontakt:
0918 143 017
1640-21
• Predám cca 50 ha lesa a TTP,
kú Kyjatice. Tel: 047/5623 606,
0910 668 876

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

Zamestnanie

616-21

•

Predám 3-izbový veľký byt
v OV + špajza + balkón + záhrada, vlastné ÚK. Tel: 0907 531 820

619-21

•

•

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

496-21

• Baliarne- Španielsko, Anglicko

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

cez leto. 0911 250 716

•

Prijmem čašníčku. Tel.: 0905
213 476

621-20

Predám garzónku v centre
mesta. Tel: 0902 428 561

622-20

•

Predám záhradu vo Vinici. Tel:
0905 560 183

627-24

•

Predám 3-izbový byt v strede mesta Rim. Sobota. Tel: 0903
557 257

609-22

541-20

•

554-20

•

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

584-20

•

Hľadám vyučenú krajčírku
s praxou. Tel: 0908 930 711

595-24

• 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

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

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

• 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

•

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

549-21

Práca v novinovom stánku na
dohodu. Info: 0908 232 207

• 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.

• Hľadám brigádničky na terasu.

• Zváračská škola v Rim. Sobote

•

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

606-21
611-21

557-20

Info: 0948 114 773

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

614-20

• Prijmem brigádničku na terasu. Tel: 0905 214 172
615-25

589-33

Školský majetok Šamarianka
Rimavská Sobota prijme do zamestnania opravára poľnohospodárskych strojov, ktorý ovláda
aj práce traktoristu a kombajnistu. Záujemcovia hláste sa
osobne alebo na č.tel: 5621291,
0908 927 962

•

• Muž 38 r. hľadá prácu v zahra-

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

•

Preprava Aviou.

564-21

•

•

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

•

0908 260 305

573-20

618-20

ničí, najradšej partiu so skúsenosťami. Mám certifikát „Kostič“ s 3-mes. praxou. Tel: 0903
597 259

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

593-24

• Opravujeme traktory zn. Zetor,
Crystal a vysokozdvižné vozíky.
Tel: 0908 495 173

594-24

596-24

•

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

631-22

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424

628-21

Prijmem autoklampiara. Veľmi výhodné platové podmienky.
Tel: 0908 495 173

•

Prijmem automechanika. Veľmi výhodné platové podmienky.
Tel: 0908 495 173

632-22

•

Prijmem opravára nákladných
mot. vozidiel a vysokozdvižných
vozíkov. Veľmi výhodné platové
podmienky. Tel: 0908 495 173

633-22

•

Prijmem kaderníčku s praxou
– v centre mesta RS- živnosť vítaná. Tel: 0903 551 931

642-23

597-21

598-21

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

• Milé dámy, moletky, rešpektu-

jeme Vašu veľkosť. Čaká na Vás
pestrá paleta oblečenia vo veľ.
44-64. Saká, blúzky, nohavice,
kostýmy vo veľ. do 64 – darček
pre každú z Vás, ktorá si u nás
doplní svoj šatník. Rim. Sobota,
Železničná č.9

455-20

Prijmeme vodiča
na medzinárodnú
dopravu.
Požadujeme prax a vodičské
oprávnenie skup. C a E.
Info: 0918 754 651

• Poskytnem ubytovanie na
termálnom kúpalisku v Dolnej
Strehovej. Tel: 0908 848 239
610-21

• Výkop studní + ručné výkopové práce. Tel: 0911 315 700

612-20

• Ponúkam murárske práce,
maľovanie, stierkovanie, klade-
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nie podláh, obkladačiek, izolácia striech, bytové jadro + voda,
elektrika. Zabezpečím stavebný
materiál. Tel: 0911 615 007

613-24

• Účtovnícke služby. Tímea Tankóová. 0907 804 425
625-24

Vykonávame všetky stavbárske a murárske práce, tesárske, zámočnícke, vodárenské,
klampiarske. Rekonštrukcia
a stavba striech.
Kontakt: 0907 173 956
639-20

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

2126-20

Auto-moto
•

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

583-21

•

Súrne predám Š 1203 v dobrom stave. Platné doklady. Cena
dohodou – lacno. Tel: 5594 421 –
po 20.00 h

620-20

• Predám Škodu Fabia 1,4, 6-ročná, 73 tis. km, poistenia, pridám
autopoťahy aj zimné pneumatiky. Cena 160 tisíc Sk. Tel: 0908
341 366

624-20

• Kúpim os. auto do 100 000,- Sk
max. 8-ročné. Tel: 0902 042 894
644-20

Zvieratá
•

Predám 9-týždňovú fenku
Bischon frise s čipom a pasom,
zaočkovaná. Šteniatko je veľmi
hravé, prítulné, vhodné aj pre
alergikov – nepĺzne. Cena 5000,Sk. Tel: 0905 229 709

623-20

•

Predám šteniatko Beagle. Tel:
0908 214 830, 047/5699 303

• Predám 1-ročného britského modrého kocúra. Tel: 0910
788 561. Volať po 17.-tej
641-20

• 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

• 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

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

587-20

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

•

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

608

• Predám zachovalú obývaciu
stenu a sedaciu súpravu (gauč +
2 kreslá + stolík + 2 taburetky).
Tel: 0905 274 277
1641-21

Poďakovanie
Pri nákupe som stratil mobil. Nedúfal som, že by sa našiel.
Až keď mi volali z Kauflandu, že ho našla pani upratovačka.
Chcel by som sa jej touto cestou poďakovať a som rád,
že ešte sú medzi nami čestní ľudia.
Alexander Ruskovič, Rim. Zalužany

•

Otv.: Po-Pia: 9.00 - 18.00
So: 9.00 – 13.00

626-20

Rôzne
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Predám 2 biele šatníkové skrine (dvere lesklý jaseň) a 1 béžovú
matnú. Cena dohodou. Kontakt:
0905 805 211 – najlepšie po 14.00
hod.

1642-21

•

Predám starší nábytok. Cena
dohodou. Tel: 0903 261 310

634-20

•

Predám mrazničku Symphony
400 l. Tel: 0902 283 215

638-24

• Predám reg. pokladňu Euro
2000 za 8000,- Sk. Tel: 0902
042 894
645-20

Predám málo používanú fínsku saunu – suchú. Rozmer
1,80 x 2,20 x 2,30. Kontakt:
0904 880 768
643-22
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

Obec Jesenské vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE:
riaditeľky Materskej školy, ul. Školská 295, Jesenské
s predpokladaným nástupom od 25. 08. 2008
Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej
• a pedagogickej
• spôsobilosti v znení neskorších predpisov.
Iné kritériá a požiadavky :
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• osobnostné predpoklady na výkon riadiacej funkcie,
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
Priority obce pri rozvoji MŠ:
• zavádzanie nových metód do výchovno-vzdelávacieho procesu
v prospech detí,
• zefektívnenie existujúcich zdrojov a získavanie nových,
prehlbovanie spolupráce v rámci obce a regiónu v prospech
rodičov a detí,
Požadované doklady do výberového konania :
• overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi,
profesijný životopis,
• aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov
pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ
KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať
alebo osobne doručiť najneskôr do 10. 6. 2008 na adresu:
Obecný úrad, Sobotská 10, 98002 Jesenské.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

12 Servis / Inzercia
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
24.5 a 25.5 MUDr. E. Sklenková, ZŠ
Clementisa, t.č. 0908902065

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
24.5.sobota Lekáreň U leva
25.5. nedeľa Lekáreň Polianka

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.

Výstava v múzeu
Archeologický ústav SAV v
Nitre, BBSK a Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote
pozývajú verejnosť na otvorenie
výstavy Archeologický výskum
Stránska-Figa, ktoré bude 22.
mája o 15. hodine. Komisármi
výstavy sú Mgr. Eva Fottová a
Mgr. Róbert Malček. Výstava je
sprístupnená pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí a
potrvá do 30. júna.

19. 5. 2008

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 13.5. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Pavel Bokor, Viera Kojnoková, Stanko Kajánek, Ladislav Botko,
Katarína Klincková, Jozef Gríger, Róbert Tóth, Ladislav Fazekaš,
Juraj Lacík, Dušan Kubík z Rimavskej Soboty, Gejza Tóth z Otročka,
Oľga Kilíková z Niž. Valíc, Ľubor Palkovič z V. Teriakoviec, Dušan
Kochan, Andrej Kochan, Jaroslav Asztaloš z Vyš. Pokoradze, Árpád
Csíkfeješ, Ján Vas, Štefan Vas z Bátky, Murín Kvetoslav z Niž.
Káloše, Jaroslav Stieranka z Hrachova, Anna Völgyová z Behyniec,
Ján Keresteš zo Štrkovca, Jozef Kožiak, Milan Dirbák, Robert Masár,
Simona Masárová z Hnúšte, Mikuláš Kováč, Miroslav Slížik z Hrnč.
Zalužian, Anežka Sujová z Bottova, Ján Barto z Klenovca, Ján Zvara
z Drienčian, Irena Kosztiková z Tornale.
Prvýkrát darovali krv: Patrik Fazekaš z Rim. Soboty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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.

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení Mestskou bytovou správou,
s.r.o. oznamuje, že má voľné kapacity v rekreačnom zariadení
Dolná Strehová-termálne kúpalisko:
Týždenný pobyt v termíne:
09. august - 16. august 2008 dve štvorposteľové bunky s prísl.
16. august - 23. august 2008 dve štvorposteľové bunky s prísl.
23. august - 30. august 2008 dve štvorposteľové bunky s prísl.
Poplatok za týždenný pobyt - bunka č. 1: 3.000,- Sk a bunka č. 2:
2.500,- Sk
Poplatok za víkendový pobyt – bunka č.1: 1.500,- Sk a bunka č. 2:
1.000,- Sk
Ostatné poplatky t.j. vstupné na kúpalisko a i. si hradia rekreanti
v pokl. RZ Dolná Strehová.
Prihlásiť sa a získať bližšie informácie môžete osobne – kontakt:
p. Rojíková - MsBS, s.r.o., Tržná 2 č.dv. 37, prípadne telefonicky na
č.t.: 5511913.

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)
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 elektrikár (vyučený)
ADMIRÁL CLUB – Ing. Igor Miháľ, Rim. Sobota – čašník, servírka na
terase (vyučený)
Gemerská mliekareň, Rim. Sobota – pomocný robotník, základné
ZOLTÁN JUHÁZS DaG, Ožďany – murár, vyučený
Bližšie informácie sa dozviete na t.č. 5416103, 5416209, alebo na ÚPSVR
v Rim. Sobote, Čerenčianska 18, na č.d. 209.
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.

KINO
ORBIS
21.máj Persepolis
Prvý... a hneď najlepší!
Iránsky komiks všetkých čias
na filmovom plátne! Animovaný/dráma Francúzsko,
titulky, MN od 12 r., Vstupné:
40 Sk/60 Sk. Začiatok predstavenia o 19:00 hod
21.máj Paríž
Milovať Paríž znamená
milovať život, dráma Francúzsko MN od 12.r. Vstupné:
60 Sk, titulky. Začiatok predstavenia o 21:00 hod.
22.máj Oko
Ako môžete veriť vlastným
očiam, keď nie sú vaše vlastné? Horor/thriller USA,
MN, Vstupné: 60 Sk, titulky.
Začiatok predstavení: 19:00
a 21:00 hod.
23.24.25. máj Muzika
Príbeh o hriešnych ľuďoch,
ktorí sa snažia obstáť v skúškach života, tragikomédia
Slovensko/ Nemecko. MN od
12 r., Vstupné: 60 Sk. Začiatok predstavení len o 19:00
23.24.25.máj Cloverfield
Táto noc zmení život
všetkým. A niektorým ho
ukončí. Thriller USA, MN,
Vstupné 65Sk, titulky. Začiatok predstavení len o 21:00

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

Výstava
V rimavskosobotskom dome
kultúry v Galérii Ganevia
otvorili výstavu nazvanú Daniel
Nagy-Svet podľa Sloga. Potrvá
do 6. júna. MsKS a autor vás na
jej prehliadku srdečne pozýva.

Šport
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Rybárske preteky na Kurinci
T

radičné predsezónne preteky v love rýb
sa už roky tešia pozornosti športových
rybárov. Aj keď tohoročný február a marec rozdávali pekné úlovky kaprov plným
priehrštím, predsa len dvojmesačný pôst
prilákal na tohtoročné preteky na Kurinci,
ktoré usporiadala Mestská organizácia SRZ
v Rim. Sobote 3. mája, celkom slušný počet
rybárov. V príkrom protiklade s vlaňajším
upršaným počasím bola tentoraz táto sobota ako vystrihnutá z rybárskeho magazínu.
Zaregistrovalo sa 87 mládežníkov a dospelých a 9 detí. Každý si vylosoval štartovné
číslo a o 7,30 už leteli do vody prvé nástrahy.
Pravda, v tomto období sa už ryby pripravujú na svoj reprodukčný cyklus, a tak je jasné,
že ich záujem o potravu nebol adekvátny
dobrotám, ponúkaným úlovkuchtivým rybárom. Pohodové počasie však urobilo svoje,
vytvorili sa skupinky po 2-3 rybárov a tu
sa potom premieľalo všetko, čo s rybami a
inými vecami súvisí. Ale aj ryby sa pričinili
k spokojnosti. Nejaký kapor či iná ryba sa
predsa len splietli, a tak s ubúdajúcim časom lovu zákonite narastalo napätie. Súťažilo sa totiž o hodnotné ceny, každý bodík bol
teda dobrý. O 12.30 zaznel klaksón a súťaž
sa skončila. Hlavný rozhodca- tajomník MsO
Eugen Dullovics a jeho štáb výsledky zosumarizovali, slávnostne vyhlásili výsledky
a následne predseda MsO JUDr. Igor Borlok
odovzdal ceny a odmeny tým najlepším.

V kategórii dospelí a mládež prvé miesto
obsadil Róbert Medunický s 13 kusmi., 305
bodmi; druhé Barnabáš Kováč so 6 kusmi,
196 bodmi; tretie Igor Nosáľ s 5 kusmi, 189
bodmi. Cenu za najväčší úlovok si odniesol
Alexander Nagy za kapra s dĺžkou 56 cm.
V kategórii detí bol prvý Zdenko Hronec s 3
kusmi a 156 bodmi; druhý Eduard Janský so
6 kusmi a 61 bodmi, tretí Maroš Szentesi so
4 kusmi, 56 bodmi. Tí najlepší boli odmenení
peknými pohármi a hodnotnými vecnými
cenami. Ostatní sa tešili na ťah tomboly, kde

bolo takmer 30 cien. Za všeobecného veselia
sa ťah uskutočnil a veru každá cena si našla
svojho majiteľa. Tou hlavnou bol mini TV
prijímač, ale vyhrať sa dala aj súprava násad
na záhradkárske náradie alebo aj kompletný oblek športového strihu. K spokojnosti
prispelo aj občerstvenie, o ktoré sa postarala
MsO. V dobrej nálade sa prítomní rozchádzali domov, tešiac sa na 15. máj, kedy sa
oficiálne začne tohtoročná kaprová sezóna.

František Doboš

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu v tenise

Početná účasť rimavskosobotských tenistov
V dňoch 10. – 12.5. sa na dvorcoch Mestského tenisového klubu v Mestskej záhrade
v Rim. Sobote konali Letné majstrovstvá
stredoslovenského regiónu v tenise mužov
a žien.V tejto vekovej kategórii v uplynulých rokoch bola pomerne slabá účasť, čo
sa o tohtoročnom regióne povedať nedá.
U mužov sa zúčastnila kompletná 32-jka
hráčov rozmanitého vekového zloženia – od
ročníka 1972 až po 1993 z celého stredoslovenského regiónu. U žien to bolo 13 hráčok,
pričom väčšinou to boli ešte len dorastenky.
Veľkou motiváciou pre hráčov aj hráčky bol
zrejme fakt, že víťaz mužskej kategórie dostane voľnú kartu na prestížny turnaj Tatra
banka Open, a víťazka ženskej kategórie na
tiež prestížny turnaj Ritro Slovak Open. Obidva turnaje sa budú konať koncom októbra
a začiatkom novembra 2008 v NTC v Bratislave. V mužskej kategórii mali zastúpenie
aj rimavskosobotskí hráči – Peter Paulenka,
Rastislav Urda, Lukáš Suja, Matej Bagačka,
ešte len dorastenec Máťáš Šťavina a tiež odchovanec rimavskosobotského tenisu Peter
Kisantal. Vzhľadom na to, že väčšina týchto

zľava Z.Zlochová a K.Morgošová
hráčov už intenzívne netrénuje, prípadne sa
venujú už trénerskej činnosti, zodpovedali
tomu aj výsledky. Do druhého kola sa dostal
L. Suja, ktorý podľahol hráčovi Fresh clubu
Zvolen Milanovi Kankovi, a P. Kisantal,
ktorý sa v zápase s 1. nasadeným Martinom
Oršulom z TK Baník Prievidza zranil. Do
štvrťfinále sa prebojoval P. Paulenka, ktorý
tu podľahol aj kvôli problémom s rukou
2.nasadenému a neskoršiemu finalistovi
Matúšovi Mydlovi z TK Nová Dubnica. Víťa-

zom mužskej dvojhry sa stal M.Oršula, ktorý
porazil v pondelkovom napínavom finále M.
Mydlu 6/3, 7/6 a stal sa tak držiteľom voľnej
karty na Tatra banka Open. Našim hráčom
sa nedarilo ani vo štvorhre, kde sa víťazmi
stala dvojica M.Oršula a Peter Škvarka z Tenisia Banská Bystrica. V ženskej kategórii
z TK Rimavská Sobota nastúpila len Veronika Murtinová, ktorá však hneď v prvom kole
podľahla hráčke TK BRANCO Lučenec Diane
Grossertovej. Víťazkou sa stala len 17-ročná
nenasadená, avšak veľmi dobre disponovaná hráčka ML tenis klub Martin Karina Morgošová, ktorá si vo finále ľahko poradila s 1.
nasadenou Zuzanou Zlochovou z TK Baník
Prievidza 6/2, 6/0 a získala tak okrem prvenstva aj voľnú kartu na Ritro Slovak Open.
Napriek neúspechu rimavskosobotských
tenistov bol turnaj veľmi dobre zorganizovaný a všetci hráči a aj ostatní účastníci sa vo
vynovenom areáli dobre cítili. Sponzorsky
sa na cenách podieľali firma Média a Admiral club, za čo im touto cestou TK Rimavská
Sobota ďakuje.

vu
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Show plná zábavy

S

tolnotenisový oddiel TJ Mladosť Relax
Rim. Sobota zorganizoval 11. mája v rimavskosobotskom dome kultúry športovozábavné podujatie. Hlavnými ťahúňmi tejto
exhibície boli legendy československého
stolného tenisu Milan Orlowski- trojnásobný
majster Európy, vicemajster sveta a Jindřich
Panský - majster Európy v mixe, vicemajster sveta vo štvorhre. Svojím športovým
majstrovstvom udivovali najmä v 70-tych
a 80-tych rokoch celý športový svet. Zo svojho majstrovstva do dnešných dní nestratili
nič. Ich terajšia stolnotenisová show sa už
dlhé roky teší veľkej popularite na všetkých
kontinentoch. Dokonca hrajú s raketami,
s ktorými získali tituly. V približne dvojhodinovom programe odohrali bývalí výborní
československí stolní tenisti exhibičné turnaje v dvojhre a v štvorhre s prvoligovými
hráčmi TJ Mladosť Relax Rim. Sobota Ľubošom Voliarom a Gabrielom Polgárim. Zápasy
sa hrali na dva víťazné sety do 11. Vrcholom
podujatia bol vzájomný zápas obidvoch le-

giend. Hral sa jeden set do 21. V ňom ukázali
stolný tenis plný vtipu, najrôznejších gagov.
Neraz vymenili rakety za netradičné predmety, ako bola panvica, odmerka atd. Diváci
sa mohli presvedčiť, že stolný tenis sa dá hrať
aj s dvomi alebo dokonca tromi loptičkami.
Nezabudli predviesť i dlhé artistické výmeny,
za ktoré ich divák neraz odmenil potleskom.

Plavci na Orca Cupe
Jedno z najväčších plaveckých podujatí tohto roka
sa konalo minulý víkend v krytej plavárni na Pasienkoch
v Bratislave.

Jednoducho, skvelá kombinácia špičkového
stolného tenisu a zábavy. Na záver programu
čakala spokojných divákov autogramiáda.
Sponzormi tohto podujatia boli Mesto Rim.
Sobota, Mladosť Relax, Brantner RS, Lekáreň
Salvator, Kvetinárstvo Longa, Reality PRINT,
EXPRESTRANS, VLAMAR.

amb

Víťazom
Štefan Hanyus

P

lavecký klub ORCA Bratislava organizoval už desiaty ročník ORCA CUPU. Až
460 plavcov zo 49 plaveckých oddielov si prišlo navzájom zmerať sily. Nechýbali plavci
z Fínska, Slovinska, Estónska, Srbska, Čiech,
Rakúska či Maďarska. Plavci mali možnosť
vidieť našich reprezentantov Ľuboša Križka
a Denisu Smolenovú pri plnení limitov na
LOH v Číne. Najlepšie si z našich plavcov
počínal Juraj Husár, ktorý v disciplíne 50
metrov prsia obsadil 1. miesto s časom
47.57. V prsiach na sto metrov získal tretie
miesto. V disciplínach 50 a 100 metrov voľný
spôsob obsadil jednu štvrtú a jednu piatu
priečku. Benjamín Babús po disciplíne 50
metrov voľný spôsob, kde v silnej konkurencii obsadil ôsme miesto, bol mierne nespokojný, no všetko si to vynahradil v motýlkarskej stovke, kde si vybojoval bronzovú
priečku. V polovičnej vzdialenosti obsadil
piate miesto a v disciplíne 100 metrov voľný
spôsob siedme miesto. Hanka Poljaková
bojovala okrem súperiek aj s 50- metrovým
bazénom, ktorý jej nie veľmi vyhovoval.
Štartovala v disciplínach 50 a 100 metrov
prsia, kde obsadila siedme a ôsme miesto.
V rovnakých disciplínach plával aj Samuel
Šebők, sily mu však stačili až na 18. a 21.
miesto. Je však nutné dodať, že Hanka Pol-

V

jaková sa vo svojich disciplínach umiestnila
ako druhá najlepšia Slovenka a Samo Šebők
ako najlepší Slovák vo svojom ročníku.
Našich plavcov však trápila nevýhoda 50metrového bazéna, keďže majú možnosť
trénovať len v 25- metrovom bazéne, kde sa
využívajú najmä obrátky na získavanie času.
No azda najviac problémov mali so slovinskou reprezentáciou, ktorá bola veľmi silne
a kvalitne zastúpená.

J. Valach

telocvični ZŠ na Šrobárovej ul.
v Rim. Sobote sa 10. mája uskutočnil už 8. ročník Memoriálu Alexandra Mihálika, Júliusa Husztiho a Jána
Pintéra v stolnom tenise o Putovný
pohár prezidenta ŠKP Rimavská Sobota.
Vo finále sa stretli Štefan Hanyus (na
snímke) z STK Hajnáčka a Dušan Moncoľ z usporiadajúceho ŠKP Rim. Sobota.
Po tuhom boji zvíťazil Štefan Hanyus
3:2 na sety a stal sa celkovo už po 5krát víťazom tohto turnaja. Na treťom
mieste sa umiestnil Ladislav Slanec
z Metabondu Tornaľa a Petr Prskavec
z Mladosti Rim.Sobota. Vďaka za dobrú
organizáciu turnaja patrí vedeniu ŠKP
Rim. Sobota a všetkým, ktorí sa pričinili
o to, že tento turnaj sa vôbec uskutočnil, najmä vedeniu ZŠ M. Tompu na Šrobárovej ul. a sponzorom, ktorí prispeli
finančne.

Igor Rohár, tajomník ŠKP Rim. Sobota

Šport
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Bronz pre karatistu Antala
M

artin Antal z Karate klubu URAKEN
získal pre Rimavskú Sobotu na
majstrovstvách Slovenska v kategórii
starších žiakov v kata bronzovú
medailu. V sobotu 10.mája sa v Košiciach
pod záštitou hlavného sponzora US Steel
konali majstrovstvá Slovenska v karate
detí a mládeže. Martin Antal (na snímke
vpravo) zúročil svoju dobrú formu na zisk
bronzovej medaily. V prvom kole porazil
Petra Macka z ŠŠK Bratislava 3:0, no v
druhom kole narazil na favorita súťaže

15

Relax pre športovcov

Matúša Lieskovského z Rapidu Bratislava.
Martin bojoval, no prehru neodvrátil. Lieskovský postúpil do finále a potiahol Martina do repasáže a v nej už Martin nenašiel
premožiteľa. Postupne porazil Jakuba Boreckého z KK Bardejov 3:0 a Petra Trandžíka z ŠŠK Bratislava 3:0. Poďakovanie patrí
notárke JUDr. Magdaléne Valušovej, ktorá
finančne podporila štart nášho mladého
pretekára na tomto podujatí.

Ing. V. Molnár

Foto: Lajos Telek

Ja sa netrápim s činkami,
aby som mala dobrú
postavu. Športujem inak...

Zápasníkom sa nedarilo

Pálkovács sa chystá na olympiádu

M

ajstrovstvá Slovenska starších žiakov
v zápasení voľným štýlom sa konali
v športovej hale na východe republiky
v Snine. Nedarilo sa na nich pretekárom
Lokomotívy Rimavská Sobota, keď sa tentoraz vrátili bez cenného kovu. Najlepšie
sa z našich zápasníkov umiestnili Rastislav
Tóth vo váhe do 73 kg a Jakub Polák, keď
obaja zhodne obsadili 5. miesta. Ešte menej
sa darilo Lukášovi Petrincovi v hmotnosti do
53 kg, keď obsadil celkové 8.miesto, a Jakubovi Kováčovi (vyradil ho jeho oddielový
kolega Tóth) v hmotnosti do 73 kg, ktorý tiež
skončil na 8.mieste.

V

lete sa budú v Pekingu konať letné
olympijské hry. Úspechom je, že na
ne pôjde aj rimavskosobotský džudista
Zoltán Pálkovács, ktorý prišiel povzbudiť
aj súťažiacich na XI. ročníku Medzinárodnej veľkej ceny Gemerskej mliekarne.
Pred samotným súťažením im predviedol
svoje džudistické majstrovstvo. Malí džudisti sa so svojím vzorom aj fotografovali.
Na otázku, čo pre neho znamená olympiáda, povedal: „Je to pre mňa šanca na reputáciu po olympijských hrách v Aténach,
kde som vypadol v prvom kole. Chcel by
som podať lepší výkon a skončiť na čo
najvyššom mieste stredných miest.“
Zoltán Pálkovács je odchovanec rimavskosobotského džudistického oddielu.
Aby sa však zdokonalil, musel ísť ďalej,
a tak zakotvil v Banskej Bystrici. Tvrdí
však, že je stále Soboťan a v našom meste
je dobrá základňa pre mladých džudistov.
Všetkým, ktorí chcú dosiahnuť v tomto
športe úspechy, odporúča, aby tvrdo makali. On sám, keď sa pripravuje na súťaž,

jr

Gemerské zvesti
trénuje trojfázovo 6-7 hodín denne. Nedávno mal dva týždne pauzu, lebo sa liečil
zo zranení. Teraz však už tvrdo trénuje na
olympiádu. Držíme mu palce, aby na nej
skončil čo najlepšie.
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Víťazstvo, ktoré teší
MFK Rimavská Sobota
- ŽP Šport Podbrezová 2:1 (1:1)

V

sobotňajšom zápase 30. kola sa stretli
mužstvá, ktoré patria svojím umiestnením k špičke súťaže. Domáci si po zlepšenom výkone hlavne v 2. polčase pripísali do
tabuľky 3 body. V 1. polčase prevažoval na
ihrisku boj z oboch strán. Lopty sa väčšinou
nakopávali do šestnástky. Ako prvý pohrozili futbalisti Rim. Soboty v 11. min. strelou
Živanoviča, ktorá skončila nad bránou
brankára Hanáka. V 19. min. sa tešili z gólu
hostia. Po centri Chomísteka sa pred bránou
domácich ocitol Gottwald, ktorý hlavičkou
otvoril skóre zápasu. Domáci ostali zaskočení vedúcim gólom hostí. V 37. min. sa snažil
o vyrovnanie Pisár, jeho pokus však skončil
vedľa brány. V 39. min. sa uvoľnil Filo,
jeho technická strela skončila nad bránou.
V nadstavenom čase ohrozil brankára hostí
Lazúr. V samom závere nadstaveného času
domáci vyrovnali, keď sa nádhernou strelou
presadil Lazúr, a postaral sa o to, že do kabín
odchádzali viac spokojnejší domáci. Od 1.
sekundy 2. polčasu spustili domáci oheň
a síru na bránu hostí, ktorých pritlačili a vôbec nič im nedovolili. V 47. min. strela Pisára
skončila na dobre postavenom múre. V 51.
min. sa pokúsil strhnúť vedenie na stranu
hostí Turňa, jeho hlavička skončila vedľa.
Vzápätí sa potvrdilo to známe: nedáš-dostaneš. V 52. min. sa domáci dočkali zaslúženého gólu. Ako posledný z domácich sa
lopty dotkol Geri, do brány jej však pomohol
hráč hostí Gottwald vlastným gólom. V 55.
min. mali možnosť definitívne rozhodnúť
o víťazstve domácich Živanovič, jeho strela
z hranice šestnástky skončila nad bránou.
V 58. min. mal opäť prácu hosťujúci brankár
po strele Pisára. V 64. min. došlo k striedaniu
hosťujúcej bráne, keď zraneného brankára
Hanáka (zranil sa ešte v 1. polčase) nahradil
náhradný brankár Palider. O 70. min. hostia
zvýšili svoje úsilie v snahe o vyrovnanie.
Proti bol však domáci brankár Kuciak. V 71.
min. si poradil so strelou Končeka. V 76.
min. Kuciak bravúrne vyrazil strelu Gottwalda. V 83. min. nádherná strela Pisára končí
tesne vedľa. V 89. min. to bol Kuciak, ktorý
zabránil hosťom vyrovnať. Pred 623 divákmi

Rozšírený fan klub o Kristínku

V

rozhodoval Jaška.
ŽK: Lazúr, Geri, Cvjetinovič.
Zostava MFK RS: Kuciak-Geri-NachtmanRubint-Mráz-Janečka-Filo-Sihelský (71.min.
Cvjetinovič)-Lazúr (81.min. Líška)-Pisár-Živanovič (90.min. Šándor).
Hlasy trénerov: F. Vaš: „Mužstvo prejavilo
svoj charakter aj napriek tomu, že hostia
sa dostali do vedenia, a dokázalo otočiť
nepriaznivý vývoj zápasu. S výkonmi, ale aj
výsledkami počas jarnej časti súťaže, až na
nešťastný zápas s Lučencom, som spokojný.“
Tréner hostí A. Jánoš: „Do Rim. Soboty sme
prišli s cieľom neprehrať, čo sa nám nepodarilo vďaka tomu, že domácim vyšiel záver 1.
polčasu a začiatok druhého. Podľa priebehu
zápasu si myslím, že by remíza viac svedčila
tomuto stretnutiu.“
V tomto týždni sa odohrajú 2. kolá. Už
v utorok 20. 5 . sa predstavia futbalisti MFK
RS na ihrisku v Ličartoviach. Ich súperom
bude Košice B. V sobotu 24. 5. privítame
na svojom ihrisku futbalistov Michaloviec,
začiatok stretnutia je o 17. hodine. Bude to
posledný majstrovský zápas v tejto sezóne
na domácej pôde.

Zdeno Marek
Ostatné výsledky 30. kola: Inter BA-Michalovce 1:0, St. Ľubovňa-Humenné 0:1, ŠaľaPrešov 1:2, Trebišov-Košice B 1:0, PrievidzaLučenec 2:3.

Tabuľka po 30. kole
1.

Prešov

30 20 8

2

56:14

68

2. Podbrezová

30 14 9

7

44:28

51

3. Lučenec

30 14 5

11 49:39

47

4. Rim. Sobota

30 12 10 8

5. Inter BA

30 13 7

10 44:40 46

6. Prievidza

30 10 9

11 43:51

39

7.

Šaľa

30 10 8

12 36:38

38

8. Košice B

30 10 6

14 39:42

36

9. Michalovce

30 10 4

16 30:39

34

10. Humenné

30 7

12 11 28:33

33

11. St. Ľubovňa

30 7

8

15 33:54

29

12. Trebišov

30 7

6

17 25:57

27

38:30

46

rípravka roč. nar. 1999 sa zúčastnila
kvalitne obsadeného turnaja v Maďarsku, kde si výborne počínala za účasti 14
mužstiev, nakoniec našla premožiteľa až
vo finále. Skončila tak na druhom mieste.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Jakub
Hruška. Výsledky: ŠK Tempus – Marfú 3:0 g.
Hruška 2,Morong, ŠK Tempus – Hatvan 4:1
g. Morong, Kočiš, Hruška, Poljak, ŠK Tempus

zm

Výsledkový servis ligových
zápasov mládežníkov
TJ ŠK Tempus RS
Starší žiaci: ŠK Tempus Rim. Sobota –
Dukla Banská Bystrica „B“ 3:2 (0:1)
g. Danihel 2, Kalčík. Zostava ŠK Tempus: Rácz – Pepřica, Csizmadia, Michal
Polívka, Maďar – Znám, Kišfaludi,
Danihel, Uličný – Kalčík, Szalai. Striedal
– Hronec.
Mladší žiaci: ŠK Tempus RS – Dukla
Banská Bystrica „B“ 3:3 (0:0)
g. Petrus 2,Antalík. Zostava ŠK Tempus:
Máté – Andráši, Marek Polívka, Václavik,
Kučerák – Gilian, Petrusz, Ištók, Balciar
– Galo, Antalík. Striedal – Bial.
1.liga – prípraviek: kategória 11 r.: ŠK
Tempus RS – MŠK Žilina 2:6 (Václavik,
Boroš),
kategória 10 r: ŠK Tempus RS – MŠK Žilina 1:13 (Pál), kategória 9 r: ŠK Tempus
RS – MŠK Žilina 0:1.

Minifutbal
Výsledky 15. kola:

– Szolnog B 2:0 g. Hruška ,Kočiš, ŠK Tempus – KFC Szolnok 1:0 g. Hruška, ŠK Tempus – Jászberényi 2:1 g. Hruška, Morong, ŠK
Tempus – Rákocifalva 2:1 g. Morong, Hruška,
finále: ŠK Tempus – Szolnok A 1:2 g. Nôta.
Zostava ŠK Tempus: Nôta, Poljak, Vilček,
Kočiš, Kovács, Morong L., Morong J., Balciar,
Hruška, tréner Ondrej Václavik.

FC Euromotel-Matyas 2:9, RimatexIK COM 5:0, Greko-VTJ Juve Rožňava
1:18, Expresstrans-ŠK Tempus 10:2, FC
Zara-Autopulír 2:2, ŠK Tempus-VTJ Juve
Rožňava 2:9. Na čele tabuľky je po 15.
kole Expresstrans s 39 bodmi, na druhom mieste Rimatex (36 b) a na treťom
Matyas(32 b). Tabuľku uzatvára Greko
s 3 bodmi.
Najlepší strelci: V. Vávra-VTJ Juve Rožňava 52 gólov, R. Uhrin- Rimatex 43 g.,
M. Dragijský- Rimatex 28 g., T.ŠándorRimatex 26 g., R. Kret- Expresstrans 22
gólov.
Dohrávka 14. kola: 19. mája o 19. hod.
FC Euromotel-Greko.
Program 16. kola z 23. 5. sa prekladá na
piatok 30. mája: 16. hod. VTJ Juve Rožňava-Rimatex, 16,50 hod. ŠK TempusFC Euromotel, 17,40 hod. Autopulír-Expresstrans, 18,30 hod. IK COM-FC Zara,
19,20 hod. Matyas-Greko.

ov
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Turnaj v Rákocifalva /Szolnok/

P

utorok 13. 5. došlo k milej a radostnej udalosti, keď sa dlhoročným fanúšikom v Rim. Sobote Lacovi
a Janke narodila nádherná dcéra Kristínka. Fanúšikovia MFK aj touto cestou
gratulujú obom rodičom a želajú všetko
najlepšie. Veria, že všetci spoločne
zažijú ešte veľa futbalových zážitkov.
K slávnostnej atmosfére prispeli aj
futbalisti MFK svojím výkonom a víťazstvom nad Podbrezovou.

