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Primátor mesta Š. Cifruš s riaditeľkou ZŠ P. K. Hostinského V. Szűcsovou počas otvorenia nového školského roka.

Nový školský rok sa rozbehol
S

lovenskou hymnou sa slávnostne otvoril 2. septembra nový školský rok v Základnej škole P. K.
Hostinského v Rim. Sobote. Zúčastnil sa ho aj primátor
mesta Štefan Cifruš a vedúca oddelenia školstva mestského úradu Mgr. E. Alevová. Ako uviedla riaditeľka
školy Mgr. Viera Szűcsová vo svojom príhovore, pre
školu to bude jedinečný rok. Prvým dôvodom je nová
školská reforma, ktorá platí od 1. septembra. Podľa nej
sa v 1 a 5. ročníku vyučuje 70% učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu a 30% učiva si škola určí
v školskom vzdelávacom programe, ktorý vypracovali
pedagógovia. Nazvali ho Škola pre budúcnosť. Posilní
sa výučba cudzích jazykov, informatiky, telesnej a výtvarnej výchovy. Zníži sa aj počet žiakov v triedach: na
prvom na 22, na druhom stupni na 28 a v školských

kluboch na 25 žiakov. Zmeny sa týkajú aj hodnotenia
žiakov na konci školských polrokov. ZŠ P. K. Hostinského čakajú aj oslavy 45. výročia jej založenia. Patrí
k najstarším školám v meste. V minulom roku vypracovalo vedenie školy projekt na rekonštrukciu budovy,
pričom z eurofondov žiadali 47 mil. Sk. Plánuje sa zateplenie budovy, výmena okien, dverí, strechy, elektrických rozvodov, rekonštrukcia umyvárne a spŕch
v telocvični, zakúpenie audiovizuálnych a počítačových pomôcok. Primátor mesta Š. Cifruš projekt na
rekonštrukciu podporil. Verí, že bude v októbri schválený. „Našu školu navštevuje 587 žiakov, máme 66 prváčikov. Ich počty nám už niekoľko rokov neklesajú,“
povedala riaditeľka školy V. Szűcsová.
amb
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Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Brány škôl sa
opäť po dvojmesačnej pauze
otvorili. Prvý
školský deň bol
pre prváčikov
niečím neobvyklým. Každý
z nich ho prežíval inak. Niektorí boli vystrašení, iní netrpezliví či zívajúci. Vyhŕkli aj slzičky.
Ale to k prvému školskému
dňu patrí. Pre pedagógov sa
škola začala už skôr. Z dôvodu
nového školského zákona,
ktorý začal platiť od 1. septembra, sa im skrátili prázdniny.
Venovali sa totiž vypracovaniu
školských vzdelávacích programov, čo sa stretlo s kritikou zo
strany mnohých z nich. Niektorí sa domnievali, že to mali
robiť úradníci na ministerstve
školstva, a nie hádzať to na plecia pedagógov. Uvidíme, ako
bude vyzerať reforma školstva
v praxi. A čo sa týka školákov,
prvé dni voľna budú mať počas
jesenných prázdnin, ktoré sa
začnú 30. októbra. Vysvedčenia za prvý polrok dostanú
29. januára. Takže, majú čo
robiť, aby mali čo najlepšie
známky. V mene redakcie
prajem všetkým školákom
i pedagógom, aby úspešne
zvládli nový školský rok.

jarmok

Mesto Rimavská Sobota
organizuje 26. Gemersko
– malohontský jarmok 26.
a 27. septembra 2008 na ul.
Malohontskej, Jánošíkovej a na
Hlavnom námestí.Povolenia
sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota od 2.
septembra 2008. Informácie na
tel. č.: 047/5604628, 5604665,
5631139. Predajné miesta budú
očíslované. Občerstvovacie
stánky potrebujú povolenie od
RÚVZ v mieste bydliska.
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Z Francisicho bude jednosmerka
V

priebehu jedného mesiaca má z dvojsmernej cestnej premávky na Francisciho ul.
vzniknúť jednosmerka. Bude viesť z Francisciho ul. na SNP. Ako uviedol dopravný inžinier
Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v
Rim. Sobote kpt. Mgr. Marian Strihan, na Francisciho ulici pri budove VÚB často dochádzalo
k dopravným kolíziám a ohrozovaniu chodcov
idúcich po chodníku motorovými vozidlami.
Riešenie situácie iniciovali pracovníci VÚB z

dôvodu, že im boli zaberané aj vyznačené parkovacie miesta. „Na základe analýzy dopravnej
nehodovosti bolo prijaté opatrenie na zmenu
dopravného značenia. Pri bytovke oproti VÚB
bude zákaz zastavenia a budú vytvorené aj
vyhradené parkovacie miesta pre klientov tejto
banky. Takýmito opatreniami sa na uvedenej
mestskej komunikácii zlepší dopravná situácia,“
informoval nás kpt. Strihan.
kan

Štafeta Ústavy SR
C

ez Rim. Sobotu prebehla 3. septembra prvýkrát Štafeta Ústavy Slovenskej republiky.
Na Hlavnom námestí pripol účastníkom štafety
primátor mesta Štefan Cifruš k ostatným stužkám aj rimavskosobotskú. Štafetu deň predtým
prevzali organizátori z Revúcej. V našom okrese
začala v Tisovci, pokračovala juhom okresu až
do obce Ožďany, kde ju prevzal okres Poltár.
Štafeta Ústavy SR sa beží pri príležitosti 16.
výročia jej prijatia. Aj tento rok ju zorganizovala Ľudová strana - HZDS. Odštartovala ju 1.
septembra na Devínskom hrade. Bežala sa vo
všetkých krajoch a zúčastnilo sa jej okolo tisíc
bežcov. Tých na trase sprevádzal teplovzdušný

balón. Všetky vetvy štafety sa spojili v Nitre,
kde sa 6. septembra konali celoslovenské oslavy
ĽS – HZDS.
amb

Blahoželali sme k vzácnemu
jubileu: 100 rokov života
100 rokov! 100 - krát opakované štyri ročné obdobia, to je životná púť - román človeka.Cez
mohutnú rieku času, čo preteká, každý z nás si
cestu k prameňu hľadá. Skúsenosť nás učí, že
na tejto púti je prúd najčistejší pri prameni. K
nemu si cestu cez hory, doly hľadať treba, nebáť
sa nečasu, nenechať sa odstrašiť, nezastaviť sa.
Chceme sa pristaviť pri románe, ktorý 100 rokov píše náš spoluobčan jubilant Štefan Morong. Tohto krásneho veku sa dožil 19.augusta
2008. V dnešnom tempe si človek veľakrát ani
neuvedomí, že pribúdajú roky, vrásky na čele a
striebro vo vlasoch. Otvárame aspoň na okamih
knihu života Štefana Moronga. Narodil sa v malebnom kúte nášho Slovenska Kysuce-Drábsko,
kde vyrastal a v chudobnej rodinke strávil svoju mladosť. Po založení vlastnej rodinky začali
s manželkou spoločný život na Klenovských vrchoch, kde hospodárili do roku 1946. Rodinka
sa rozrástla o 4 deti - 3 dcéry a 1 syna. Neskoršie
časť života prežili aj v Nižnej Kaloši, kde hospodárili na poľnohospodárskej pôde. V roku 1952
sa jubilant so svojou rodinkou usadil v Rimavskej Sobote. S manželkou si postavili rodinný
dom a naďalej ostal verný poľnohospodárstvu
– pracoval v JRD Rimavská Sobota. V roku 1966

mu zomrela manželka. Od toho času žije sám.
V posledných rokoch sa starajú o neho všetky tri žijúce deti. Takmer do 90 rokov sa vedel
o seba postarať sám. Oslabené zdravie pripútalo
nášho jubilanta na vozík a bohužiaľ pripravilo
aj o zrak. Okrem lásky k pôde a poľnohospodárstvu medzi jeho záľuby patrila práca s drevom,
rezbárstvo. Dokázal urobiť všetko okolo rodinného domu.
Strieborný vlas, mozoľnaté dlane a bohaté životné skúsenosti, to je pestrá paleta ľudských
znakov nášho jubilanta. Primátor mesta a Zbor
pre občianske záležitosti považoval za česť
vzdať úctu a pokloniť sa prežitým rokom jubilanta. Pokloniť sa životu, ktorý bol naplnený
citom a dobrotou. Veď magická stovka života
dožitá v láske a v kruhu rodinky je viac hodná
ako hmotné bohatstvo. Ku krásnemu životnému
jubileu prostredníctvom Zboru pre občianske
záležitosti venoval primátor mesta nášmu jubilantovi finančný dar s kyticou kvetov.
V mene všetkých obyvateľov mesta želáme jubilantovi všetko najlepšie.
Zbor pre občianske záležitosti
Človek človeku Mesta Rimavská Sobota

Jednosmerka by mala zlepšiť dopravnú situáciu.

Kedy úraduje
poslanec
Janiš?
Na našu redakciu sa obrátila Gabriela
Zacharová z Rim. Soboty. Povedala nám,
že niekoľkokrát sa pokúšala navštíviť poslanca NR SR Stanislava Janiša v jeho kancelárii. Chcela ho požiadať o radu a vidieť,
nakoľko je aj ona rodáčka z Martina. Podľa
jej slov však v kancelárii napriek úradným
hodinám nik nebol. V tejto súvislosti sme
požiadali o vyjadrenie predsedu MZ SDKÚ
-DS v Rim. Sobote PaedDr. Júliusa Sojku.
Uviedol, že poslanec Janiš nemôže byť
z dôvodu svojich povinností v kancelárii
stále. Preto sa dohodlo, že frekvencia
stretávania bude každé dva - tri mesiace s
tým, že to bude prispôsobované aktuálnosti potreby riešenia rôznych problémov.
„Od otvorenia kancelárie tam máva každý
štvrtok zasadnutie MZ SDKÚ-DS. Je
pravdou, že asi tri mesiace už nie je
otvorená od 15. hod., ako je to uvedené na
dverách, ale od 16,30 hod. V prípade neprítomnosti poslanca Janiša alebo neprítomnosti niekoho z predsedníctva v kancelárii,
je možné sa telefonicky kontaktovať na
predsedu SDKÚ-DS,“ uzavrel J. Sojka.
kan

Výstava
V Mestskej galérii v Rim. Sobote sa 10.
septembra o 17:00 hod. uskutoční vernisáž
výstavy Amálky Ľudmily Valenčákovej s
názvom Something missing. Kurátorkou
výstavy je Gabriela Garlatyová
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Plánujú rozbehnúť školské športové stredisko so zameraním na rôzne športy

Nová súkromná škola začala školský rok
P

rvýkrát sa 3. septembra otvorili brány odlúčeného pracoviska v Rimavskej Sobote
Súkromnej združenej školy (SZSŠ) v Dunajskej
Strede. Slávnostný akt, na ktorom bola prítomná aj majiteľka školy RNDr. Jolana Ozoráková,
primátor mesta MUDr. Š. Cifruš, MPH, a vedúca
oddelenia školstva mestského úradu Mgr. Eva
Alevová, prebehol v telocvični ZŠ M. Tompu na
sídl. Západ. V tejto budove sídlia zatiaľ jej dve
prvé triedy. Ako uviedol vedúci odlúčeného pracoviska Mgr. Robert Galamb, t.č. je v maďarskej
triede 26 žiakov a v slovenskej 19. Študenti sú
z Rim. Soboty a okolia. Samozrejme, že prešli
prijímacími pohovormi.
„V budúcnosti plánujeme rozbehnúť školNa snímke zľava: majiteľka školy J. Ozoráková, primátor
mesta Š. Cifruš a vedúca oddelenia školstva mestského
ské športové stredisko so zameraním na rôzne
úradu E. Alevová na slávnostnom otvorení školského roka.
druhy športu, hádzana, futsal a tenis,“ uviedol
R. Galamb. Majiteľka školy J. Ozoráková sa vyjadrila, že okrem hotelovej akadémie majú v bu- ho polroku prax. Máme dohodnutú spoluprácu
dúcnosti v pláne otvoriť aj iné zaujímavé odbory: s hotelom Zlatý býk,“ povedala majiteľka školy.
Dodala, že študentov vedú k tomu, aby vedeli
obchod a podnikanie či cestovný ruch. Štúdium
predať to, čo v sebe majú. Pôvodným zámeje päťročné, bezplatné.
„Pomáhajú nám podnikatelia, sponzori. Vďa- rom bolo, že odlúčené pracovisko SZSŠ bude
v priestoroch ZŠ Š. M. Daxnera. Takéto riešenie
ka nim vieme žiakom zo sociálne slabšieho
však bolo len na jeden školský rok. Aby sa v buprostredia poskytnúť určité príspevky týkajúce
sa ubytovania, cestovného, pracovného oble- dúcnosti vyhlo sťahovaniu, volilo sa iné riešenie
čenia a i. Naši študenti praxujú od 3. ročníka v - v budove ZŠ M. Tompu na sídl. Západ.
„Verím, že nás naďalej budú podporovať rozahraničí, na Cypre, gréckych ostrovoch, v Špadičia a ľudia, ktorí nám fandili napriek echám,
nielsku. Mnoho z nich si tam potom nájde po
ukončení štúdia uplatnenie. V prvom ročníku že táto škola nebude v Rim. Sobote existovať,“
ich čaká hlavne teoretická príprava a od druhé- uzavrela J. Ozoráková. Primátor mesta Š. Cifruš

Triedny učiteľ R. Galamb vo svojej
triede počas prvého školského dňa.

otvorenie novej strednej školy prirovnal k ťažkému pôrodu veľkého decka. „Jednoduché to
nebolo. Poďakovanie patrí predovšetkým rodičom, ktorí aj bez skúseností verili, že tu nejde
len o prvý ročník, ale o dlhé roky poctivej a tvrdej práce, ktorú má už za sebou vedenie tejto
súkromnej školy. Bol by som rád, keby škola,
v ktorej je aj slovenská a maďarská trieda, bola
školou tolerancie, stability a úspešnosti,“ povedal Š. Cifruš. Zároveň podotkol, že konkurencia
v školstve je dôležitá, nakoľko sa vďaka nej skvalitňuje vyučovací proces.
kan

Nové prístupy vo vyučovaní
M

esto Rimavská Sobota a ZŠ P. Dobšinského organizujú 24. septembra 2. okresnú
konferenciu pedagógov ZŠ a SŠ s medzinárodnou účasťou od názvom „ Nové prístupy vo
vyučovaní“. Miestom konania konferencie je ZŠ
P. Dobšinského. Na konferencii sa budú hľadať
odpovede na nasledujúce otázky: ako má na
zmeny v spoločnosti reagovať súčasná škola
a ako na ne reaguje, mediálne kompetencie
ako integrálna súčasť profesijných kompetencií

učiteľa, ako efektívne rozvíjať osobnosť žiaka
v súlade so súčasnými trendmi v pedagogike,
aké sú možnosti partnerstiev, nápady a nástroje
na vytváranie triednych a školských projektov
spolupráce na európskej, ako aj národnej úrovni, efektívne a inovatívne vyučovacie stratégie, rôzne techniky učenia, rozvoj kritického
myslenia. Sprievodnými podujatiami počas konferencie sú výstavy žiackych prác, prezentácie
mimovládnych inštitúcií, prehliadka odbornej

Oslávili 64. výročie SNP
P

ri príležitosti 64. výročia SNP sa 28.
augusta uskutočnil pietny akt kladenia
vencov k pamätníku Červenej armády na
Námestí M. Tompu v Rim. Sobote. Spomienkových osláv sa zúčastnili predstavitelia mesta
Rim. Sobota, obvodného úradu, členovia
základnej organizácie KSS, oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia polície a vojska. Slovenské

národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944.
Bolo vyvrcholením protifašistického boja na
Slovensku. Základom bola povstalecká armáda
vedená generálom Jánom Golianom a generálom Rudolfom Viestom a partizánske jednotky.
SNP bolo potlačené nemeckými jednotkami,
ale malo zásadný význam pri obnove ČSR.
amb

literatúry, IKT a beletrie v anglickom jazyku.
Prihlášku a pozvánku nájdete na www.zspdobsinskeho.eu.sk. Uzávierka prihlášok je do 10.
septembra. Zašlite ju na adresu: ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota, Ul. P. Dobšinského
1744, 97901 Rim. Sobota alebo elektronicky
na lovaszova@zspdobsinskeho.eu.sk. Bližšie
informácie získate na t.č. 047/ 56 32 010 ( Mgr.
Ľ. Kubiňáková), email:lubica.ku@zoznam.sk.
red
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Deň obce Veľké Teriakovce
V

Kráľ a kráľovná s deťmi.

piatok 29. augusta sa konali oslavy Dňa
obce Veľké Teriakovce. Jeho nultý ročník mal bohatý program. Oslavy sa začali na
miestnom ihrisku, kde po príhovore starostu
obce bolo pre najmenších prpravené športové
podujatie formou prechádzok rozprávok, kde
rozprávkové bytosti zadávali súťažné úlohy.
Atrakciou bolo maľovanie na tvár. Na konci
tohto putovania boli všetky deti odmenené sladkosťami. Prebehol aj volejbalový turnaj, ktorého
sa zúčastnili 3 družstvá. Víťazom sa stalo prvé
družstvo z Veľkých Teriakoviec. V priateľskom
futbalovom zápase domáce mužstvo nezaváhalo a nad Pohronskou Polhorou zvíťazilo 3:0.
Po západe slnka predniesol svoj príhovor priamy účastník odboja Jozef Špitál st. pri horiacej
vatre. Na Teriakovskom dvore si účastníci podujatia mohli pochutiť na poživni našich starých
mám. Mohli vidieť aj výšivky, obrusy, hlinené

nádoby, korytá a iné denné potreby z tohto obdobia. Svoje výrobky predviedol aj Štefan Deák
z Drienčan. Venuje sa výrobe rôznych kuchynských stoličiek, truhlíc a poličiek. V areáli bývalej základnej školy bola nainštalovaná výstavka
ručných prác, kyjatických hračiek a výstava
z tvorby ľudového rezbára a nášho občana Dušana Šarkana. Výrobou nábytku z vŕbového prútia
sa prezentoval vo dvore remeselník Elemér Bari.
V miestnej časti Malé Teriakovce bola na vynovenom námestíčku zariadená Tirejkovská izba,
v ktorej sme sa duchom preniesli zhruba o 80
rokov späť. Nechýbal ani poľovnícky dvor a cukrárenský dvor. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Veľkých Teriakovciach zabezpečoval zdravotnú starostlivosť a záujemcom aj
meranie tlaku krvi. Deň obce vyvrcholil ľudovou
zábavou v Kultúrnom dome v Malých Teriakovciach, kde ľudí zabávali bratia Radičovci. Chcem
poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí sa
veľmi ochotne a nezištne podieľali na príprave
a zabezpečovaní celého podujatia.
aktivista Ing. Jozef Mačuda

Obnovujú Zelený mlyn v Ožďanoch
J

edným z hlavných projektov OZ kRaj je
obnovenie starého vodného mlyna v obci
Ožďany. Mlyn nie je v súčasnosti funkčný,
vodný tok bol za Československej republiky odklonený. V roku 2006 dostal mlyn novú strechu.
Ďalší rok sa z projektu podarilo zrekonštruovať
časť mlyna a priľahlý domček, bývalú dielňu.
Pribudli drevené podlahy a vnútorné omietky.
Stalo sa to aj vďaka nadšencom, ktorí sa snažia
zachovať túto jedinečnú pamiatku. Okrem

rekonštrukcie mlyna je cieľom združenia obnovovať aj tradičné remeslá.
„Už od vzniku OZ v marci 2007 sa tu cez leto
konajú rôzne víkendové akcie. Mali sme tu aj
týždňový tábor,“ uviedol predseda OZ David
Turčáni. Dodal: „Naposledy to bol tzv. Tvorivý
víkend, kde sa záujemcovia mohli priučiť maľovaniu na textil a kováčstvu. Ďalej sme tu mali
zaujímavé podujatia s názvom Slávnosť hliny.
Pozoruhodný bol workschop afrických bubnov,

DJ Melo o kultúre a športe
K

ultúrne leto skončilo a mesto Rim. Sobota
a jeho obyvatelia videli na amfiteátri, ktorý
je v katastrofickom stave, iba jeden koncert
známej skupiny Desmod. To je vizitka mesta.
To nemá ani snahu niečo spraviť preto, aby sa
mali kde konať hudobné podujatia, aby naše
mesto neobchádzali rôzni speváci a skupiny?
Veľmi pekne ďakujem MsKS, že sa im podarilo
usporiadať koncert skupiny Desmod. Viem, čo
je spraviť taký koncert, nakoľko som ich zažil
už veľmi veľa. Pýtam sa: dokedy bude táto
situácia trvať? Dokedy bude kultúrne leto také
suché? Kedy sa mesto zobudí a spraví pre občanov poriadnu akciu? Nech sa radní nečudujú,
že ľudia odchádzajú za koncertmi a festivalmi
do iných miest. Tu sa pre to nič nerobí, nič sa
tu nedeje. Hanba vám všetkým! Veď tu máme
podnikateľov, napr. pána Šimka. Ten však iba
kritizuje pána primátora. Prečo nespraví niečo
pre občanov? Kritizovať vie každý, ale spraviť
niečo pre mesto je asi umenie. Pán primátor

pomohol futbalu, za čo má u mňa veľké plus.
Vďaka nemu je MFK RS na futbalovej mape
Slovenska a ľudia majú v bývalých kasárňach
prácu. Ptrí mu moje poďakovanie a podpora.
Ešte sa vrátim ku kultúre. Chcem sa poďakovať
L. Házikovi, majiteľovi súkromnej bezpečnostnej firme Patrol Guard. Táto firma už dávnejšie
zorganizovala na amfiteátri na vlastné náklady
pre občanov mesta koncert skupiny Desmod.
Patrí mu veľká vďaka a uznanie. Týždenník GZ
plus Soboťan urazil fanúšikov mesta, lebo chce
zánik MFK RS, za čo sa môže hanbiť. Chodím na futbal 11 rokov a niečo som už prežil.
Nedovolíme, aby MFK zanikol. Spojíme sa s
fanklubom futbalu v našom meste. Načo chcete
stavať Family Center? Radšej podporte futbal
a kultúru ! Veď tu ľudia nemajú peniaze, a vy
staviate obchodné centrá. Načo? A pre koho?
Ďakujem redakcii GZ, konkrétne M. Kanalovej
za uverejňovanie mojich príspevkov.
DJ Melo

ktorý bol zameraný na hru na afrických bubnoch. Toto leto ukončí košikárska víkendovka,
ktorá sa uskutoční 12. – 14. septembra.. OZ kRaj
je zamerané aj na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov, starostlivosť, ochranu
a tvorbu životného prostredia, rozvíjanie
a vytváranie podmienok vidieckej turistiky,
zachovanie kultúrnych hodnôt a tradícií.
amb

Náhradné voľby
v obciach
Predseda Národnej rady Pavol Paška vypísal na miesta starostov a poslancov obcí na
22. novembra náhradné voľby. Ako sme sa
dozvedeli od Zoltána Pósu z Obvodného
úradu v Rim. Sobote, v našom okrese budú
voľby na piatich miestach. V Rimavskej
Seči, kde Ústavný súd SR 14. mája vyhlásil
svojim rozhodnutím voľby starostu a
poslancov za neplatné. Odvtedy vládne
v obci chaos. Ani zastupiteľstvo, ani ľudia
nevedia, kto má viesť dedinu. Voľby budú
aj v Barci a v Stránskej, kde odstúpili
starostovia, a v Hostišovciach z dôvodu
smrti starostu. Vo Vyšnom Skálniku zase
hľadajú poslanca. V okrese Revúca budú
voliť starostu v Muránskej Dlhej Lúke,
pretože bývalého zatkli, a v Muránskej
Lehote. Záujemcovia o tieto posty sa môžu
prihlásiť do 28. septembra.
jdj

reakcia / oznamy
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Reakcia na článok v GZ plus Soboťan

Futbalové dvere

N

a žiadne dvere som vo
veci futbalu nikdy veľmi
neklopal. Iba ak počítam to sitko na dverách, ktoré som pootvoril, keď som ako chlapec
naháňal loptu za Rimavou.

ako hlas na púšti? Hocijaké
môžu byť postoje, v demokracii sa rozhoduje väčšinovým
hlasovaním. A hlasovať o ďalšom osude MFK budú predovšetkým jeho členovia!

Alebo, keď ako občan mesta V článkoch na internete nikde
funkcionárov
pozerám cez priezor na futba- nemenujem
lových dverách a píšem svoj futbalu. Pretože, i keď je jeho
názor na osobitné dianie v ri- otázka zodpovednosti za stav
futbalu legitímna, osobne nie
mavskosobotskom futbale. To
ale nie je klopanie, iba legitím- som členom klubu, a tak neviny pokus o iný pohľad vo ve- dím presne mieru úsilia jeho
menovitých členov. Na interneciach verejných. Možno s ním
súhlasiť, možno ho odmietnuť, tovej stránke píšem niečo iné:
ale dianie vo futbale sledujem „...autora likvidácie (MFK a nie
(ako bývalý športovec a súčas- futbalu!) treba hľadať medzi
funkcionármi klubu...“ a ďaný poslanec mesta) na základe
mojich informácií z iného zor- lej: „Ak teda niekto, tak futbal
ného uhla. Vlastne JUDr. Szán- valcujú jedine jeho neschopní
tó má pravdu, keď tvrdí, že vo činovníci!“ Nikde netvrdím,
futbale sa veľmi nevyznám. že niekto likviduje futbal! Ale
podľa mojich informácií len
Teda nie v tom prapodivnom
obchodnom, plnom zákulis- predseda MFK MUDr. Štefan
ných machinácií, či sprenevery Cifruš, MPH zohnal väčšie
cudzích peňazí. O podplácaní sumy peňazí na chod a športovú činnosť klubu. Ostatní len
rozhodcov mám informácie
tiež len z počutia. Ale pán šéf- rečnia o láske k futbalu.
K poznámke redakcie Soboredaktor Soboťana je zrejme
v profesionálnom športe dlho a ťan k môjmu článku: V prvom
vie lepšie, čo si žiada 11 hráčov, rade názov „Nie futbal zavinil
1 tréner, pár funkcionárov a úpadok mesta“ -nie je hlavnou myšlienkou článku. Večo značí cítiť za chrbtom dych
niekoľkých stoviek "všehozna- rím, že len prepiatou snahou
lých" kibicov. Ako bývalý funk- autora hájiť záujem futbalu sa
cionár sa vyzná lepšie aj v 13. stalo, že neprofesionálne vsunul vlastný sugestívny názov
komnate športu športov? Jeho
tvrdenie, že nemám rád futbal, môjmu článku, a tak vytvoril
chápem. Je síce od pravdy na u neinformovaného čitateľa
hony vzdialené, ale je to asi dojem, že to tvrdí podpísaný
tým, že moju športovú činnosť Viliam Vaš. Nie je tomu tak! Ja
si dokonca myslím niečo úplne
nepozná. A jeho deformované
hodnotenie je možno i preto, iné! Nemyslím si ani, že mesto
zapríčinilo úpadok futbalu. Tože v čase, keď sa hlasovalo o
rozpočte mesta na tento rok, bôž ani opak, že futbal zapríčisom mal vážne výhrady voči nil úpadok mesta. To je debata
na dlhšiu dobu.
transparentnosti financovania
futbalu. Mal som i pochybnosti o schopnosti klubu vrátiť 2,4 Nedostatky (v meste) sú nám
dôverne známe, len mapa riemil. pôžičku do pôvodného
šení akosi postráda nutné zdrotermínu (čo sa aj splnilo...).
je. Lebo – je tu i futbal. Futbal,
hoci súkromný, predsa len
Môže ma teda len tešiť, že moje
vyhranené názory o futbale sa "ujedajúci" z rozpočtu mesta.“
pretriasajú v GZ+, kde je šé- Netvrdím, že iba futbal uberá
fom bývalý výborný futbalista zo zdrojov mesta, a nepíšem,
že nutné zdroje chýbajú iba
a bývalý aktívny funkcionár FC
(o tomto období sa vyjadrovať kvôli futbalu! V tomto meste
nebudem). Keďže pluralita ná- však neexistuje človek, ktorý
by povedal občanom, aká je
zorov a vecí je vymoženosťou
demokracie, tak i ja si uvedo- celková suma priamych či nemujem, že môj názor je len je- priamych prostriedkov z rozden. A keď je, zostane osamelý počtu mesta a mestských orga-
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CVČ Relax
v Rimavskej Sobote
ponúka

nizácií na fungovanie futbalu
v Rimavskej Sobote! A o takúto
transparentnosť mi vždy išlo a
pôjde!

Centrum voľného času Relax v Rimavskej
Sobote otvára v školskom roku 2008/2009
nasledovné záujmové útvary, kluby, krúžky a súbory:

Dokonca, som žiadal aj predsedu komisie športu – poslanca
Štefana Koháryho, aby sa pokúsil na budúci rok pripraviť
transparentnú kapitolu v rozpočte mesta s názvom: Šport.
I takto sa snažím pomôcť rozvoju športu! Na rozdiel od tvrdenia pána šéfredaktora GZ+
nepíšem, že jediné možné riešenie futbalovej krízy v meste
je „čestné odstúpenie z ligy“!
Súkromný klub má predsa svojich činovníkov a tí rozhodnú
o jeho ďalších krokoch.

Športové:
•Judo – prípravka, mladší a starší žiaci,
pokročilí •JUJUTSU •Hokej •Plavecká
príprava MŠ •Futbal - prípravka, mladší
a starší žiaci, pokročilí •Fitness klub- dievčatá,chlapci •Volejbal dievčatá •Turistický
krúžok •Tulák - ekoturistika •Cykloturistický krúžok				

A keďže som naznačil rôzne
varianty riešenia nedostatku
finančných prostriedkov klubu - nechám futbalové dvere
otvorené i pre kreatívnejších
a kompetentných zanietencov.
S poznámkou, že niektoré
kroky budú vyžadovať konsenzus poslancov mesta! Viem
si predstaviť i väčšie úsilie pri
hľadaní prostriedkov. Napr.
ultrafanúšikovia, sľubujúci na
plagáte: „Spojme sa pre futbal!“
by mohli svojím osobným
príkladom vytvoriť podporné
konto. Koľkí zo 400-600 (platiacich?) divákov prispeli 2%
svojich daní na rimavskosobotský futbal?
Či bude 1.liga alebo nie, problémy v RS vždy budú. Podstatné
je, ako sa budú riešiť k spokojnosti ľudí! A od tejto filozofie
sa musí uberať iniciatíva nás
všetkých- vedenia mesta, poslancov, občanov- futbalistov
i nefutbalistov...
Viliam Vaš, poslanec MsZ

Oznamujeme záujemcom
o malý futbal, že Gymnázium v Rimavskej Sobote
zriaďuje dlhodobú súťaž
družstiev na tamojšej
umelej tráve. Podmienkou
je vek nad 40 rokov. Bližšie
informácie získate 9.9. o
16,30 hod. v gymnáziu na
spoločnom sedení zástupcov družstiev.

Technické:
•Model klub – deti, mládež, dospelí
•Počítačové hry PC Games •Internet pre
všetkých
Tanečné:
•Mažoretky •Moderné tance –hiphop •DFS Lieskovček - prípravka•DFS
Lieskovček •DFS Lieskovček – spevácka
skupina •FS Háj – mládež dospelí •FS Háj
- prípravka
Prírodovedné:
•Mladý ekológ I. •Mladý ekológ II. •Envik klub •Klub chovateľov zvierat
•ZOO klub •Klub ochrancov prírody
•Klub dievčat •Krížom – krážom (exkurzie, náučné chodníky) •Rybársky krúžok
Spoločensko-vedné
a vedomostné:
•Dielňa tvorivosti I •Etnohis klub •Dopraváčik •Klub „Priateľ“ •Študentský
parlament •"Fórum mladých“ •Klub
zdravého životného štýlu
Činnosť záujmových krúžkov je celoročná.
Bližšie informácie Vám poskytnú pedagogickí pracovníci CVČ Relax na Ul. SNP č.
9 v Rim. Sobote alebo na Hviezdoslavovej
ul. v Ekorelaxe denne od 8.00 hod. do 16.00
hod. osobne alebo telefonicky na č. tel. 56
24691, 56 24576, e-mail: relax@rsnet.sk, uctorelax@rsnet.sk, ekorelax@rsnet.sk.
Upozorňujeme Vás, že žiaci základných
škôl, študenti stredných škôl a stredných
odborných učilíšť dostanú vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť, ktoré môžu
odovzdať podľa vlastného výberu jednému
poskytovateľovi záujmového vzdelávania.
Dúfame, že nám prejavíte dôveru odovzdaním vzdelávacieho poukazu. Odovzdať je
ho treba najneskôr do 25. septembra. Ak si
žiak alebo študent vzdelávací poukaz nevyberie, alebo ho nikomu neodovzdá, v tom
prípade prepadne a peniaze v štátnom rozpočte ostanú nevyčerpané. Na celoročnú
činnosť s Vašimi deťmi sa tešia pedagogickí
pracovníci CVČ Relax v Rim. Sobote.
PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax
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Symbolika rastlín

Bazalka (II časť)

V

dávnych dobách sa niekedy pochovávalo
pod podlahy domov a vtedy sa na okno
ukladal črep s bazalkou, o ktorú sa starali
v mene zosnulého. Z jej semien sa vyrábali aj
ružence. Aj vo zvykoch iných národov sa táto
rastlina uplatnila. Moldavské dievčatá vetvičku
bazalky darúvali mládencom. V Španielsku si ju
osvojili prostitútky, ktoré verili, že zvýšia svoju
príťažlivosť pre zákazníka, ak sa natrú bazalkovým olejom. V Haiti si cenili bazalku ako posvätnú rastlinu, zasvätenú bohyni Erzulii, ochrankyne pred nešťastím. V Anglicku, v tudorovskej

dobe, túto rastlinku, zasadenú v črepníku ženy
farmárov dávali svojim hosťom pri lúčení, pretože to prinášalo šťastie a úspech. V niektorých
oblastiach ju ženy nosili vo vlasoch, a tak naznačovali nápadníkom svoju priazeň. Od tohto zvyku dostala aj miestny názov „Kiss me Nicholas“.
V minulosti bola v Grécku a Ríme symbolom

Kútik pre gazdinky

chudoby, nešťastia a nenávisti, čo sa odvodzovalo z toho, že rastlina môže žiť a prosperovať iba
v chudobnom prostredí a dobre znáša nešetrné
zaobchádzanie. Ale aj symbolom smrti a nesmrteľnosti, čo ju predurčilo na to, že sa pridávala do
kúpeľa a nápojov kandidátov pred iniciáciou. Pri
rituáloch sa používala na uľahčenie astrálneho
cestovania, vyvolanie lásky, bohatstva aj ochrany. Ten, kto je poverčivý, môže si ju aj dnes, ak
túži po bohatstve, dať do topánky a pre úspech
v podnikaní do zásuvky pokladne. Bazalkovými
listami si veštili aj milenci – ak po vhodení na
oheň 2 lístky zhoreli, bol to znak, že láska vydrží, ak praskali, vzťah sa vyvinie do hádok a ak
odskočili, zo vzťahu nebude nič.
Reč kvetín: Pri tebe je môj raj.
Sveta Bornová

Klubová a krúžková činnosť MsKS
– Domu kultúry v Rim. Sobote
(september-december)

Chcete z kurčaťa kačicu mať? Skúste tento recept vyskúšať.

Kurča a la kačica
Potrebujeme: väčšie kurča, soľ, mletú rascu, 1 fľašu čierneho piva.
Postup: Kurča rozporcujeme, dáme na plech s olejom, posolíme,
posypeme mletou rascou a podlejeme čiernym pivom. Zakryjeme
alobalom a v stredne vyhriatej rúre dusíme 35 minút. Potom ho
odkryjeme a za občasného polievanie dopečieme. Dobrú chuť!
J. Molnárová

Projekt komunitnej práce
Mesto Rimavská Sobota uspelo s projektom s názvom Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii. Projekt vo výške 2 916
128 Sk mesto podalo vo februári tohto roka a v júli bol schválený.
Z Európskeho sociálneho fondu bude financovaných 2 770 321,60
Sk, zvyšných 5%, čo predstavuje 145 806,40 Sk, poskytne MsÚ.
V minulosti prebehol podobný projekt na Dúžavskej ceste, kde si ho
Rómovia pochvaľovali. Teraz bude fungovať aj v meste. 17. septembra
prebehne výberové konanie na miesto dvoch komunitných pracovníkov a štyroch asistentov. Tí začnú pracovať od októbra. Jeden
komunitný pracovník bude pracovať na Dúžavskej ceste a jeden
v meste. Každý bude mať dvoch asistentov. Cieľovou skupinou bude
rómska komunita, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny
nezamestnaných, občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, rizikové skupiny detí
a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Terénnych sociálnych pracovníkov čaká práca s občanmi v sociálnej
núdzi, ktorým budú pomáhať zlepšiť ich životnú situáciu, hľadať
zamestnanie, zaradiť sa do spoločnosti.“ uviedla Angela Kecskemétyová z oddelenia kultúry a starostlivosti o občana na mestskom úrade.
„Zároveň im bude od týchto pracovníkov poskytované odborné
poradenstvo v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného
stavu, zlepšenia dochádzky detí do školy a zmysluplného využívania
voľného času. V meste budú pracovníci vyhľadávať neprispôsobivých
občanov, analyzovať ich sociálnu situáciu a pomáhať im. Pravidelne
sa budú uskutočňovať prednášky zamerané na prevenciu sociálnopatologických javov v rodine a komunite.“ povedala Kecskemétyová.
Koordinátori budú úzko spolupracovať so školskými a zdravotnými
zariadeniami, s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s detskými domovami, s domovom dôchodcov, s útulkom pre občanov bez
prístrešia, s políciou, ako i s ďalšími profesnými inštitúciami.
amb

Aerobic — každý pondelok a štvrtok od 18,30 hod.,
začína od 8. septembra (Basic Aerobic, Body Styling).
Joga — cvičí sa každú stredu od 18. hod.
Orientálne tance (brušné tance) — každý pondelok o 18. hod., vítané
sú všetky vekové kategórie, cieľom je osvojiť si základnú pohybovú
techniku a hlavné prvky orientálneho tanca.
Klub tanečného športu Impulz — súťažné spoločenské tance: I. skupina deti - utorok od 15. hod., II. skupina mládež - utorok o 16. hod.,
III. skupina seniori - streda o 18. hod. začiatočníci, 19. hod. pokročilí
(spoločenské tance a tanečné novinky aj pre dospelých).
Hip-Hop a Disko tance — pre mládež od 11 rokov každý utorok a piatok od 14,30 hod.
Crazy Model´s — štúdio manekýnok pre deti, mládež a dospelých
(módne prehliadky, hostesky a pod.)
Pre všetky kurzy a krúžky sú zabezpečení kvalifikovaní lektori, moderná technika, vhodné technické a praktické vybavenie.
POZOR!!! Pripravujeme nový tanečný klub pre všetky vekové kategórie. Informácie: DK - p. Koniarová, tel.: 56 21 550

Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota

Chcete získať výučný list?

Spojená škola – SOU služieb Rimavská Sobota umožní v rekordne krátkom čase získať
výučný list v oboroch kuchár, čašník, kaderník, murár, predavač, elektromechanik.
Záujemcovia nech sa prihlásia na sekretariáte školy.
Chcete získať maturitu?

Spojená škola – SOU služieb Rimavská Sobote umožní získať maturitu pre absolventov
učebných odborov SOU v odboroch spoločné stravovanie, vlasová kozmetika. Záujemcovia nech sa prihlásia na sekretariáte školy.
Chcete získať absolutórium?

Spojená škola – SPŠ potravinárska Rimavská Sobota umožní získať absolutórium v pomaturitnom štúdiu hygiena potravín. Vhodné pre uchádzačov s ukončenou maturitou
akejkoľvek školy. Záujemcovia nech sa prihlásia na sekretariáte školy.
Č. tel.: 047/56 23 011

inzercia
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VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, vyhlasuje v súlade s „Programom
podpory rozvoja komunitnej sociálnej práci v obciach“ výberové konanie na
obsadenie pracovnej pozície

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, vyhlasuje v súlade s „Programom
podpory rozvoja komunitnej sociálnej práci v obciach“ výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície

Terénny sociálny pracovník Mestského úradu v Rimavskej Sobote s predpokladaným nástupom od 01.10.2008.

Asistent terénneho sociálneho pracovníka Mestského
úradu v Rimavskej Sobote s predpokladaným nástupom od 01.10.2008.

Dátum a čas uskutočnenia výberového konania: 17.09.2008 o 09.00 hod.

Dátum a čas uskutočnenia výberového konania: 17.09.2008 o 09.00 hod.

Kritériá pre výber terénneho sociálneho pracovníka:
• kvalifikačný predpoklad vzdelania: Ukončenie vysokoškolského vzdelanie I.
stupňa (titul Bc.) prednostne v odbore sociálna práca, resp. sociálna a misijná
práca v rómskych komunitách, sociálna práca v rómskych komunitách a iné
vzdelanie humanitného zamerania so súhlasom FSR. Kvalifikačný predpoklad
vzdelania je splnený aj za podmienky ukončenia vzdelania s maturitou s podmienkou začatia vysokoškolského štúdia I. stupňa v odbore sociálna práca
alebo príbuznom do jedného roku od nástupu na pracovnú pozíciu. • Osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť
riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť a pod. • Bezúhonnosť • Motivácia
pre prácu s členmi marginalizovaných skupín • Organizačné schopnosti •
Komunikačné schopnosti
Výhodou sú napr.: • Účasť na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných
aktivitách • Skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce
v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky/maďarský...) • Osobný záujem doplniť
si vzdelanie

Kritériá pre výber asistenta terénneho sociálneho pracovníka:
• kvalifikačný predpoklad vzdelania: Ukončenie stredoškolské vzdelanie
• Kvalifikačný predpoklad vzdelania je splnený aj za podmienky ukončenia úplného základného vzdelania na všeobecnej základnej škole s podmienkou začatia štúdia na strednej škole do jedného roku od nástupu na
pracovné miesto • Dlhodobá prítomnosť a poznanie cieľovej komunity •
Osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme a pod. • Bezúhonnosť •
Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín • Organizačné
schopnosti • Komunikačné schopnosti
Výhodou sú napr.: • Skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením • Skúsenosti z organizovaním aktivít vo svojej lokalite • Účasť
na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných aktivitách • Znalosť
jazyka cieľovej skupiny (rómsky/maďarský...) • Osobný záujem doplniť
si vzdelania

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
Životopis a motivačný list s uvedením telefónneho kontaktu
Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
Životopis a motivačný list s uvedením telefónneho kontaktu
Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať v obálke s označením „Výberové konanie“ v termíne do 12.09.2008 do 14.45 hod. na
adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 5, oddelenie kultúry a starostlivosti o občana, 979 01 Rimavská Sobota

Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať
v obálke s označením „Výberové konanie“ v termíne do 12.09.2008 do 14.45
hod. na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 5, oddelenie kultúry a starostlivosti o občana, 979 01 Rimavská Sobota

Super
letné
zľavy

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

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

Sociálna
ubytovňa

Predám tatranský
profil – brúsený

aj pre rodiny

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

Tel.: 0918 392 513

Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52
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• Predám garzónku s balkónom na
ulici Malohontskej, cena 380 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400
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• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1050,-Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400

1297-36

1185-37

• Dám do prenájmu obchodné
priestory v centre RS oproti Domu
textilu, ul. SNP. 1. miestnosť – na
prízemí, výklad, vchod z ulice,
20 m2. 2. miestnosť – na prízemí,
malý výklad, 23 m2. Tel: 0903
306 291

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
		
		

1156-36

1268-36

1255-36

• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná rekonštrukcia, cena 1 290 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

• Dám do prenájmu 4-izbový byt,
sídlisko Západ, R. Sobota. Tel:
0905 716 494

1268-36

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 720 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

• Predám 2-izbový byt v OV v centre
mesta, pôvodný stav, zachovalý. Cena 750 000,- Sk. Tel: 0907
821 009

1268-36

1263-37

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400

• Predám 4-izbový byt na Západe.
Cena dohodou. Tel: 0907 070 876

1268-36

• Kúpim stavebný pozemok na
Sobôtke. Platba v hotovosti. Tel:
0905 319 133, 0907 330 177

1268-36

• Predám 3-izbový byt na ul.
Daxnera, cena 1 530 000,- Sk. /
vlastné kúrenie, nájom 1100,- Sk/.
Kontakt: 0902 700 400

1260-38

1264-36

1265-37

• Dám do prenájmu 2-izbový byt na
sídlisku Rimava. Tel: 0949 681 633
1267-36

• Predám 4-izbový DB v Hnúšti. Tel:
0918 149 200

1268-36

1269-38

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 300 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

• Predám 3-izbový byt s balkónom
a vymenenými plastovými oknami. Por. Ušiaka 5, Rim. Sobota, 7.
posch., sídl. Západ. Informácie na
t. č.: 0903 831 194

1268-36

• Predám 4-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 780 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400
1268-36

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1268-36

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 1 750 000,- Sk Kontakt:
0902 700 400
1268-36

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400
1268-36

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1268-36

1271-38

• Predám 3-izbový byt v OV, v centre mesta. Cena dohodou. Tel:
0915 956 899, 0907 232 104
1278-39

• Predám 3,5-izbový tehlový družstevný byt v centre mesta Rim.
Sobota. Cena dohodou. Kontakt:
0908 599 522, 0911 599 522
1285-37

• Prenajmem byt v Rim. Sobote,
Hnúšti, Tisovci. Tel: 0904 454 045
1287-39

• Kúpim byt v RS-centrum, Západ.
Tel: 0918 560 622
1288-39

• Predám 2-izbový byt alebo vymením za 3-izbový byt na Západe.
Tel: 0908 911 735

1124-38

• Predám 3-izbový veľký byt . Lacno
– do 600 000,- Sk. Dohoda možná.
Súrne. Tel: 0907 531 820
1191-38		
• Kúpim alebo zoberiem do podnájmu 2-izbový byt. Tel: 0911 214 630
1670-44

• Dám do podnájmu 1-izb. byt
v centre mesta (B2). Tel: 0904
490 347, 0904 804 189.

1280-36

• Kancelária 25 m2 na prenájom
oproti MsÚ. Tel: 0915 875 849

• Obuv TOP SHOP, Masarykova
1, Lučenec prijme predavačku.
Žiadosti spolu so životopisom
zasielajte na uvedenú adresu.

1117-37

• Dám do podnájmu od septembra 1-izbový byt zariadený na
Malohontskej ul. v RS. Tel: 0918
068 628
1118-36

• Dáme do prenájmu kancelársky
priestor 25 m2 na ulici Mikszátha
v Rimavskej Sobote (v blízkosti
obchodnej akadémie a reštaurácie
EURÓPA). Tel: 0904 821 835
1119-35

• Predám 3-izbový byt v Rim.
Sobote. Cena dohodou. Tel: 0903
557 257
1123-36			
• Predám rodinný dom vo Veľkom
Blhu. Tel: 0903 413 823
1128-36			
• Predám 3-izbový rodinný dom
s garážou, dvorom, malou
záhradou a vedľajšími miestnosťami. Cena 57 000 Eur. Tel: 0915
805 393

1293-36

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/pod benzínovou pumpou Slovnaft/, cena 500,-Sk/m2. Kontakt:
0902 700 400

• Predáme krásny dvojizbový byt po
celkovej rekonštrukcii. Tel: 0908
901 639

1268-36

• Predáme trojizbový byt s garážou na Rožňavskej ul. Tel: 0908
901 639

• Predám 2-izbový luxusný zariadený byt v Jesenskom, podlahové kúrenie, klíma, záhradka,
možnosť kúrenia s krbom. Cena
750 000,- Sk. Tel: 0907 874 091
1136-36		
• Prenajmeme veľký 3-izbový zariadený byt v centre. Kontakt: 0903
543 582

1296-36

1145-36

• Kúpime 5 árový pozemok na
stavbu rodinného domu a 30

• Predám RD vo V. Teriakovciach.
Tel: 0907 831 424, www.sohars.sk

1268-36

1275-36

1251-36

1244-37

1268-36

1295-36

• Nemecká nadnárodná spoločnosť
rozbieha obchodné zastúpenie
v regióne. Obsadenie voľných
pozícií pre ambicióznych ľudí zameraných na výsledky. Tel: 0907
608 142. Len seriózny záujem.

• Predám garzónku. Cena 390 000,Sk. Tel: 0903 118 035

• Dám do prenájmu garáž na
ul. Rožňavskej v RS. Tel: 0903
190 224
1217-36		
• Predám 2-izb. byt na Družstevnej 42 a spálňu a obývačku. Tel:
047/56 32 060

1291-37

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

Zamestnanie

• Ponúkame voľné pracovné miesta:
- Vyberač poplatkov. Informácie
na telef. čísle 047/58 11 223
1276-36		
• Firma LIOS, spol. s r.o. prijme do
pracovného pomeru skladníka.
Bližšie informácie na tel. čísle:
047/56 21 519, lios@lios.sk
1277-37		
• Ponúkam prácu v novinovom
stánku pre občana ZŤP. Tel: 0908
232 207

1210-36

• Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400

• Predám pozemok v Rim. Sobote /
Šibeničný vrch - ul. Gaštanová/,
cena 800,-Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400

• Predám 2-izbový byt. Tel: 0907
874 759

• Vezmem garáž do prenájmu
v Rim. Sobote, mimo sídl. Západ.
Tel: 0904 810 052.
• Predám 1-izbový byt na ul.
Clementisa, na sídlisku Západ
v OV, v pôvodnom stave. Cena
390 000,-. Tel: 0904 289 033

• Predám 3-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 240 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

1150-36

1268-36

• Predám 2-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 714 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400

1268-36

árový pozemok na stavbu skladov
pri hlavnej ceste v RS. Tel: 0908
901 639

1135-36

1282-36

• Prijmem kaderníčku do RK
Štúdia, živnosť vítaná. Tel: 0903
551 931
1286-39

• Nachtclub CÉZAR Rakúsko –
Graz hľadá dievčatá od 19 rokov.
Výborné finančné podmienky,
veľká klientela, ubytovanie a strava zabezpečená. Nemčina nie je
podmienkou. Kontakt: +43/664
95 39 383, +43/664 12 06 667
Mobil: 0907 110 295
1202-37

• Muž 38 r. hľadá prácu ako pom.
prac. sila. Len Rakúsko. Tel: 0903
597 259
1203-36		
• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu – vodič rozvozu. Požiadavky: vod. preukaz B (C skupina
výhodou), prax vo vedení vozidla.
Tel: 047/5811868, 5633788,
0903/632250, koro@koro.sk
1253-37

• Prijmem predavačku (môže byť aj
dôchodkyňa) do školského bufetu
v Rim. Sobote s nástupom od
1.9.2008. Tel: 0903 829 248
1114-36

• Prijmeme vyučenú kuchárku
s praxou. Tel: 0903 696 191.
1122-36			
• Prijmem vodiča mikrobusu – pre-
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prava osôb – Budapešť a okolie.
Podmienky: prax, maďarský
jazyk. 150 000,- Ft/mesiac + ubytovanie. Tel: 0907 804 425
1134-36		
• Ponúkam prácu. www.sohars.sk
Aj invalidi.
1153-38

• Prijmem čašníčku. Ihneď. Tel:
0905 213 476

1152-43

• Doveziem štrk, piesok, šotolinu
a kameň. Za výhodné ceny. Tel.
0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39			

Rôzne

948 193
1201-40

• Predám Yorkschier – teriéra psíka,
3-mesačného ako domáceho
miláčika za 5000,- Sk. Tel: 0904
354 091, 047/56 77 265
1254-36

		

• Legálne opatrovanie v Rakúsku.
Mobil: 0910 158 697

• Predám el. pís. stroj. Tel: 0911
178 826

1028-36

1204-37

• Hľadám zdravotnú sestru do
ambulancie praktického lekára na
trvalý pracovný pomer. Nástup
ihneď. Tel: 0903 671 003

• Predám kompletné zariadenie do
baru. Info: 0908 813 591

• Predám Daewoo Nexia, r. v. 1995;
1,5, porucha motora – výhodná
cena. Tel: 0908 897 633

1214-36

1256-36

• Predám obilie /pšenica, jačmeň/,
500 Sk/q, /celkovo 12 q/. Tel: 56
26 127, m: 0949 461 931

• Predám Feliciu r. 94, LPG, strešné
okno, elektróny, zimné pneum.,
cena dohodou. Tel: 0907 527 231

1252-36

1274-36

• Predám obýv. stenu v dobrom
stave, kombinovanú detskú
postieľku a prerobenú chladničku
na mrazničku - nový motor. Tel:
047/56 26 477

• Predám Škodu 105. Cena dohodou. Kontakt: 0902 318 418,
047/56 33 287

Služby
• Stredoškolský profesor doučuje
anglický jazyk, pripravuje na
maturity. Tel: 0907 853 164
1261-38

• Vykonávam murárske práce. Tel:
0907 661 544
1270-37

• Hľadám doučovateľku k 13-ročnému chlapcovi. Denne na 2 hodiny.
Tel: 0904 432 055 – len SMS.
1258-40

• Vyrábate a chcete predať? www.
sohars.sk, 0907 831 424
1281-45

• Ponúkame stavebné práce /prerábanie bytových jadier, obklady,
dlažby, sádrokartón/. Tel: 0911
389 086, 0904 986 220
1294-36

• Zoberiem do opatery dieťa. Tel:
0911 239 653
1198-36

• Brúsenie, tmelenie parkiet. Tel:
0902 748 202
1212-42		
• Vykonávame všetky stavebné
práce murárske, klampiarske,
vodárenské, zámočnícke, bytové
jadrá, stavbu striech, rekonštrukciu a izoláciu striech. Tel: 0907
173 956

1273-37

• Predám klavír v dobrom stave.
Lacno. Tel: 047/56 314 72, 0908
485 535
1257-38

• Predám použitú sedaciu súpravu,
žltá eko koža. Cena 7 000,- Sk.
Tel: 0907 859 620
1259-36		
• Predám demižóny, rôzne veľkosti,
cena dohodou. Tel: 047/56 98 083

1137-37

• Ako ušetriť energiu. www.sohars.
sk
1149-43

• Plastové okná, výrobky za cenu
výrobcu. Francisciho 1. Tel: 0907
831 424, www.sohars.sk
1151-43

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424, www.sohars.sk

Jozef a Zuzana
Fazekašovci
(Rimavská Sobota)

Kto ich poznal,
nech im venuje tichú spomienku.
		

Dcéra s rodinou, vnúčatá
s rodinami a pravnúčatá

Dňa 7.9.2008
uplynuli 2 roky
čo nás navždy
opustil manžel,
otec a starý otec

1283-38

• Predám Babetu po GO, 2-rýchlostná. Tel: 0911 178 826.
1204-36 		
• Predám Fiat STILO, r.v. 2003, 1,6,
16 W, 105 ps, trojdverový, 52 000
km, červená farba. Cena dohodou.
Tel: 0905 509 871
1666-43		
• Predáme Citröen JUMPER 2,5
TDI, r.výroby 2000. Cena dohodou. Tel: 0903 903 539

Július Lukáč
z Rimavskej Soboty.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

1147-36

1262-37

• Predám obývaciu stenu, zachovalú. Cena dohodou. Tel: 0915
956 899
1279-37

• Predám kompletné zariadenie do
baru. Info: 0908 813 591
1213-36

• Kúpim dámsky bicykel (aj starší
typ) v dobrom stave. Tel: 0918
458 822
1207-36
		
• Predám ovos kŕmny. Tel: 0905
317 663
1172-37			
• Predám bločky na stavebný materiál alebo faktúry, cena 1,5 %. Tel:
0915 183 843
1005-37		

1249-44

• Firma LAKY ponúka maliarske,
murárske práce, sadrokartóny,
ulož. plávajúcej podlahy, obklady,
dlažby, zatep. fasády, prerob.
kúpeľní a iné stavebné práce. Tel:
0907 531 820

Pred 25. a 20. rokmi prestali biť ich
láskavé srdcia
a náhle nás opustili rodičia

Auto-moto

1180-36

1071-36
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Zvieratá

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Prijme nástupom ihneď:
- učiteľ (ka) prvého stupňa / podmienka
vysokoškolské vzdelanie v danom odbore/
- vychovávateľ (ka) pre ŠKD / podmienka
úplné stredné vzdelanie v danom odbore/
Prihlášky posielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou
s vyučovacím a výchovným jazykom
maďarským – Alapiskola és Óvoda
Dúžavská cesta 11/1054
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/58 12 133 – hosp., 35 – riaditeľ

PREDAJ UHLIA
a palivového dreva
Uhoľný sklad,
Cintorínska 3646
Rimavská Sobota,
t. č. 56 323 66

1290-40

Sťahovanie
a preprava tovaru
Fiat Ducato 2,3 JTD,
r.v. 2007 – ponúkam do
prenájmu prípadne hľadám
pokračovateľa leasingu.
Tel: 0908 948 971

2227-36

Aurélius-Germanica lingua
• Stratila sa sivobiela 4-ročná
mačička menom Elza z ulice
Rožňavskej 16/20 v Rimavskej
Sobote. Pohybovala sa v priebehu
dňa voľne v okolí ul. Rožňavskej,
ale bola vychovávaná a naučená
na život v byte. Nálezcovi sa
odmením. Kontakt: 0902 283 312,
večer: 047/56 49 853
1289-36

• Predám odstavčatá. Tel: 0910

ponúka:

KURZ NEMČINY pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 17.09.2008
Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne:
Aurélius – Germanica lingua
Mikszátha 27, Rimavská Sobota
(zelený dom v blízkosti reštaurácie Európa a obchodnej akadémie)

alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
2203_36
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Metrový textil
a textilná
galantéria
ponúka:
PVC obrusy – pre
školy, školské jedálne
a iné.
Možnosť nákupu na
faktúru.

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.

skrine na mieru
s posuvnými dverami

Môžu byť aj študenti alebo nezamestnaní.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo
na t. č. 56 04 673.

prijme stolára

Adr.: SNP 11, R. Sobota.
otv: Po – Pi: 9.00 – 17.00
hod., So: 8.00 – 12.00 hod

ZÁPIS NA KURZY ANGLIČTINY

Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428

v našom jazykovom centre
na ulici Cukrovarskej 47 v Rimavskej Sobote
(za Obchodnou akadémiou)

Preprava Aviou.
Lacno a rýchlo.
Tel.č. 0904 977 692,
0903 549 042

Tormáš 4401, 979 01 Rim. Sobota

Podmienky:

- stolár s výučným listom
- prax vítaná
- vodičský preukaz

Ponúkame:

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov

2042-11

INDECO s.r.o.

Oznamujeme záujemcom, že od 3. 9. do 12. 9. 2008 (15:00 – 17:00) prebieha

so slovenskými a anglickými lektormi

PONÚKAME:
• kurzy pre všetky vedomostné stupne, pre deti i dospelých • prípravu na maturitu, štátnu skúšku, certifikáty • konverzačné kurzy
s anglickým lektorom • obchodnú angličtinu pre firmy • individuálne hodiny • preklady, tlmočenie
Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr. R. Molnárová)

- prácu v medzinárodnej spoločnosti
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- možnosť osobného rastu

Žiadosť so životopisom zašlite
na hore uvedenú adresu.
2208-36

Firma EXPRESSTAV s.r.o.

vykonáva zemné
práce – odvoz,
stroje JCB, 3CX,
UNC + LIAZ.
Tel: 0911 802 401

1138-38

TANKINA-STAVMIX
Rim. Sobota, Železničná 23 oznamuje

PRESŤAHOVANIE STAVEBNÍN
do Tomašovej, ul. Sedliacka,
do areálu bývalých Stavebnín
Otvorené od 2. septembra 2008
Otv.: Po-Pia: 7.30 – 17. 00;
So: 7.30 – 12.00
2215
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Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

* PREKLADY Z NEMECKÉHO JAZYKA
DO SLOVENSKÉHO A OPAČNE
*KURZY NEMČINY pre začiatočníkov

Kancelársky priestor
na prenájom

Od septembra na novej adrese: Mikszátha 27
979 01 Rimavská Sobota

(v blízkosti obchodnej akadémie a reštaurácie EURÓPA)

Tel: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
2203_36

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

PROFESIONÁLNY
ÚČTOVNÍK

Potrebujete predať,
kúpiť rodinný dom,
chatu, chalupu, pozemok,
záhradu, garáž, byt?
Radi Vám pomôžeme

Ing. Marcela Szőllősiová

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

Kirejevská 25, Rimavská Sobota
0911 622 033

Štefan Juhász Š. J. TERM
Predaj, montáž

radiátorov, kúrenia, tepelných čerpadiel
a slnečných kolektorov
Predaj: čističiek odpadových vôd
od 34 900 Sk pre štvorčlennú rodinu

2202-37

2203_36

Rimavská Sobota
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163
RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

Rozvoz do 30 km – zdarma
Č.tel.: 0908 933 683        fax, tel.: 047/5631116

Predám:

30 m2
na ulici Mikszátha č. 27
v Rimavskej Sobote
(zelený dom v blízkosti obchodnej
akadémie a reštaurácie Európa)
Tel. č.: 0904 821 835

KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka

• komplexné vedenie JÚ, PÚ a miezd
• daňové priznania, výkazy, analýzy
• účtovné a daňové poradenstvo

2155

traktorovú vlečku 5 ton – 3 ks
cisternu na pitnú vodu – 1 ks
Cena dohodou.
Kontakt:
0908 848 200, 0908 249 963

11

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

Tel: 0908 948 971
2003

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360
2201-52

Jazdecký klub ARAMIS
ponúka možnosť jazdy na
koni vždy v stredu a v
sobotu v popoludňajších
hodinách.
Terénna jazda pre pokročilých
– 300 Sk
Hodinová jazda pre začiatočníkov
– 250 Sk
JK ARAMIS, Vinica – Šutovka,
Rim. Sobota
2205-36
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Pozícia:

PRACOVNÍK VÝROBY
Možnosť nástupu IHNEĎ

MAD

Náplň práce:

Prijmeme pracovníčku
do administratívy na pozíciu

MANAGER PREDAJA
Možnosť nástupu IHNEĎ

MAD

Náplň práce:
- komunikácia s pridelenými obchodnými partnermi
- príjem a spracovanie objednávok od klientov
- aktívne získavanie nových klientov
Požiadavky:
- min. SŠ vzdelanie s maturitou
- znalosť práce s PC – MS Office, Internet
- zodpovedný a aktívny prístup k práci
- komunikatívnosť
- schopnosť operatívne riešiť problémy
- odolnosť voči stresu
- schopnosť pracovať v tíme

- obsluha rezacej linky
- príprava textilného materiálu pre rezaciu linku
Požiadavky:

- manuálna zručnosť
- zodpovedný a aktívny prístup k práci
- schopnosť pracovať v tíme
Našim zamestnancom ponúkame:

- perspektívu dlhodobého zamestnania
- kvalitný tréning prípravy a obsluhy rezacej linky
- bohatý sociálny program, teplá strava
- nadštandardné finančné ohodnotenie

Našim zamestnancom ponúkame:
- perspektívu dlhodobého zamestnania
- kvalitný tréning
- bohatý sociálny program, teplá strava
- nadštandardné finančné ohodnotenie

MAD SR s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte
e-mailom na adresu: mad1@madsr.sk
kontakt: 0905 250 226
2221-37

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

8/28/08 9:56:19 AM

MAD SR s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte
e-mailom na adresu: mad1@madsr.sk
kontakt: 0905 250 226
2220-37
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
13. a 14.september
MUDr. E. Remeňová,
Športová 1, č.t. 56 27 351
15. september
MUDr. K. Polievková,
Okružná 53, č.t. 56 33 940

LEKÁRNE

DAROVALI KRV

14.september nedeľa
lekáreň Jazmín
15. septembra pondelok
lekáreň Salvator, štátny sviatok

KINO
ORBIS
11. – 14. september
TEMNÝ RYTIER
V Temnom rytierovi Batman
zvyšuje stávku v boji so zločinom. Akčný trihller USA,
MP od 12. r., titulky. Vstupné:
65 Sk. Začiatok predstavení:
vo št. o 17:45 a 20:00 hod.
pi. so. ne. o 20:00 hod.
12. – 14. september
MAMMA MIA!
Idylický grécky ostrov, dievča
na vydaj, jedna bláznivá matka, traja potenciálny otcovia
a nesmrteľná ABBA. Muzikál
Veľká Británia, MP od 12. r.,
titulky. Vstupné 65 Sk. Začiatok predstavení o 16:00 hod.
12. – 14. septembra
U MNĚ DOBRÝ
Komédia od tvorcov Pelíškov,
Pupenda a Medvídka tentoraz
o prvých rokoch našej novej
kapitalistickej reality... MP od
12. r. Vstupné 65 Sk. Začiatok
predstavení o 18:00 hod.

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,

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 2.9. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Roman Čarnoký, Tibor Štec, Ing. Ľuboš Pánis, Pavel Cirbus, Ladislav
Topor, Ivan Totkovič, Andrea Kováčová z Rim. Soboty, Martin Antal
z Lehoty n Rim., Ján Beracko z Rim. Zalužian, Peter Smutniak, Jozef
Vozár z Hrachova, Kamil Hýbela, Emil Krajči z Hnúšte, Angel Rajnák
z Oždian, Emília Kováčová z Rim. Janoviec, Ladislav Varga, Aladár
Bán z Bátky, Gejza Tóth z Otročku, Ladislav Gémeši z Mojína, Attila
Jonáš z Bottova, Anna Szökeová zo Zacharoviec, Zsolt Bálint z Blhoviec, JUDr.Štefan Géczi z Lučenca, Jozef Markotán zo Sušian

V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
13.september sobota
lekáreň Dr. Max v Kauflande
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Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

5604633. Písomné žiadosti
zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

•

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) 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.

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

OZTK ponúka

•

na prenájom miestnosti v budove
na ulici Kráľa Svätopluka 22, R. Sobota (centrum mesta naproti MsÚ
–administratíva). tel. 0903 237 035.

•

Ambulancia chronickej bolesti
– je k dispozícii v Rimavskej
Sobote na Železničnej ul. č. 23
– II. posch.
• venuje sa: - chronickej bolesti,
hlavne chrbta, kĺbov, hlavy,
vnútorných orgánov, bolestiam
z nádorových i nenádorových
ochorení.
• okrem farmakologickej liečby
sú pacientom podávané: - in-

•

•
•
•

fúzne terapie, vaakumterapia,
bloky periférnych nervov, liečba akupunktúrou, či cezkožná
elektrická nervová stimulácia /
TENS/.
pacientom zo zdrav. poisťovne
UNION a DÔVERA liečbu
hradí poisťovňa
poistenci z APOLLA sú limitovaní poisťovňou!
pacienti zo VšZP a Spoločnej
ZP si liečbu hradia sami!
pacienti sú objednaní na presný termín a čas! Tel: 047/54
24 195 /Po, Str, Pia/

Hľadám uchádzačov
na pozíciu:

MANAGER
OBCHODNEJ
SKUPINY
pre okres Rim. Soboty
Podm.: maturita, živnosť
Tel: 0905 303 521
2219-37

LILIPUT
detské odevy
pri pošte v Rim. Sobote

Nový
jesenný
tovar
2222-36

Vás pozýva na:

LETNÉ POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

Dám do prenájmu
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Tel.: 0907 83 0073

Hľadám:
administratívnu
pracovníčku

Podmienky:
- stredoškolské vzdelanie
- práca na počítači

čašníka / -Čku
KONTR. TECHNIKOV
(všetky vod. preukazy)
Tel. číslo: 0918 392 513

Prijmeme pracovníkov
do strážnej služby
v Hnúšti, Revúcej a Tornali.
Výhodné platové podmienky.
Podmienka: preukaz
odbornej spôsobilosti.
Kontakt: 0902 924 582,
0905 546 394
príp. 047/76 31 208
1266-37

Konzultácia s plastickým
chirurgom - špecialistom
• Botox – redukcia mimických
vrások • Hyaluron – Restyllane
Intradermálny kolagén – náplň
dynamických aj mimických
vrások • Mezolift – okamžitá
rejuvenizácia • Kolagénová
modelácia pier.
V R.K. Štúdiu dňa 27.9.2008
Hlavné námestie, tel:
047/5632333
2218-37

Talianske
obklady a dlažby
*Projekt * Vizualizácia
* Kalkulácia
M: 0915 674 755
2202-37
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Športom ku zdraviu, či nie?
Chcel by som pozvať funkcionárov zväzu Rim. Sobota, aby prišli do Čerenčian
medzi dorastencov klubu a vysvetlili im,
ako majú neochorieť, či behať s hnačkou
počas zápasu na WC.
Dlho som uvažoval, či mám opísať skutočnú
udalosť, ktorá sa stala mládežníckemu futbalovému družstvu pri Športovom klube Čerenčany.
Nakoniec som sa rozhodol, že zverejním udalosť, ktorá sa im nedávno stala, aby sa verejnosť
dočítal, ako funkcionári Oblastného futbalového
zväzu Rim. Sobota vedia, či nevedia pochopiť,
čo znamená zdravie u mladých športovcov. Naši
mladí adepti futbalu z Čerenčian mali vycestovať na majstrovský futbalový zápas do neďalekej
obce nášho okresu. Deň pred odchodom sme
sa riadne dohodli o čase a spôsobe dopravy na
majstrovský futbalový zápas. Jedným slovom,
všetko im bolo povedané, až na to, že nesmú
ochorieť. Každý z nás vie, že človek, ako živý
tvor nie vždy odolá chorobe a či je to športovec,
alebo ne športovec, môže zo dňa dna deň ochorieť. Nám sa to stalo a štyria hráči dorastu dostali

infekčnú hnačku a ochoreli. To je v takýchto letných horúčavách veľmi častým javom. Z dôvodu
choroby sme po prvý krát pre nedostatok hráčov
na majstrovský futbalový zápas nevycestovali.
Výbor futbalového klubu danú situáciu okamžite riešil. Telefonicky sme informovali rozhodcu
a vedenie domáceho klubu, že sa na majstrovský
zápas pre chorobu štyroch hráčov nedostavíme.
Behom krátkej doby sme písomne informovali
Oblastný futbalový zväz Rim. Sobota o udalosti, ktorá sa nám stala. Žiadali sme o odpustenie
trestu pre chorobu hráčov. K žiadosti sme priložili aj lekárske potvrdenie chorých hráčov, aby
sme potvrdili pravdivosť našej žiadosti. OFZ,
ako nadradený orgán, nám oznámil v úradnej
správe č. 6/2008 nasledovné: DK žiadosti FK
Čerenčany nevyhovuje – nezodpovedá DP. Športovému klubu Čerenčany bola udelená pokuta
2000 Sk + 1000 Sk. Nechápem a neviem prečo
nám nemohli vyhovieť. Je toto rozhodnutie
niektorých funkcionárov Oblastného futbalového zväzu Rim. Sobota ľudské a rozumné? Takýmto spôsobom sa podporuje v našom okrese
rozvoj mládežníckeho futbalu? Zarába takýmto
spôsobom Oblastný futbalový zväz Rim. Sobota

na futbalových oddieloch v rámci okresu? Je to
smutné, ale je to tak. Mňa ako trénera a predsedu futbalového klubu veľmi mrzí, že nadradený orgán nechcel udeliť ani výnimku odpustiť alebo zmierniť prísnu neadekvátnu pokutu
pre náš dorastenecký futbalový oddiel. Každý
funkcionár podobného klubu vie ako ťažko sa
získavajú finančné prostriedky na chod a réžiu
klubu. A ako ľahko o ne prídu nespravodlivými
rozhodnutiami vyšších orgánov a vyplatením vysokých odmien pre rozhodcov a delegátov. Týmto spôsobom som chcel poukázať kam smeruje
a ako sa deptá futbal v našom okrese, ktorý je aj
tak na nízkej úrovni. Je to pričinením aj funkcionárov zväzu! Na záver by som chcel pozvať
funkcionárov zväzu Rim. Sobota, aby prišli do
Čerenčian medzi dorastencov klubu, pozreli sa
im do očí a vysvetlili im, ako majú neochorieť, či
behať s hnačkou počas zápasu na WC. Bolo by
od nich ľudské a férové priznať si svoje chybné
rozhodnutie a financie ponechať v klube na jeho
rozvoj.
Ľudovít Žibrita,
predseda ŠK Čerenčany

Gemerská liga v šachu
G

emerský šachový zväz
v spolupráci s OZTK AŠZ – Rim. Sobota vzhľadom
na dlhoročné tradície šachu na
Gemeri a úspechu predošlých
dvoch ročníkov súťaže (víťazi:
Putnok 2006, Gemer 2007) aj
v roku 2008 mieni uskutočniť
súťaž päťčlenných družstiev pod
názvom Gemerská liga. Súťaž sa
uskutoční ako súťaž päťčlenných
družstiev. Hrá sa o pohár Gemerského šachového zväzu resp.
OZTK –AŠZ Rimavská Sobota.
Do súťaže sa môže prihlásiť
ľubovoľný športový oddiel resp.
telovýchovná jednota, klub ako
i obecná samospráva. Podmienkou štartu - nie je členstvo v Slovenskom šachovom zväze. Právo
štartu po odovzdaní predbežnej
písomnej prihlášky získajú družstvá, ktoré zaplatia štartovné
vo výške 400,-Sk a odovzdajú
pevnú súpisku družstva. Súťaž
sa bude vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky hrať
formou niekoľkých sústredení
– závisí od počtu prihlásených
družstiev. (v jeden deň všetky
družstvá odohrajú 2 zápasy)
podľa vylosovania. Hrá sa podľa
pravidiel FIDE s tempom 2 hod

na 40 ťahov + 30 min na dohrávku. Partiu každý hráč musí
zapisovať. Súťaž bude riadiť jej
riaditeľ, ktorý formou e-mailovej
pošty posiela materiály pre vedúcich družstiev. Zápasy sa môžu
preložiť len v nevyhnutných
prípadoch a so súhlasom riaditeľa súťaže – pritom organizátor
(riaditeľ) v prípade hrubého
porušenia propozícií môže
pristúpiť k vylúčeniu družstva
zo súťaže. Takýto prípad nastane
aj po nenastúpení na dvoch
sústredeniach. Zápasy bude
riadiť hlavný rozhodca, ktorý
bude mať jedného resp. dvoch
pomocných rozhodcov (môže
sa stať, že oni budú zároveň aj
hrať) Súťaž mienime zahájiť
v septembri - októbri a ukončiť
v decembri roku 2008 alebo
v januári 2009 – podľa počtu
prihlásených družstiev.
Viac informácií poskytne riaditeľ
súťaže Ing. Ladislav Polgári, t.
č. 0903 63 04 72, e-mail: polri@
centrum.sk, resp. OZTK –AŠZ pracovisko Rimavská Sobota, Ján
Forgon, t. č. 0903 541 036, 047/
562 70 43.
Ing. Ladislav Polgári,
riaditeľ súťaže

www.kobercetrend.sk
(vyberte si ak˘koºvek kusov˘
koberec a druh˘ z vybran˘ch druhov
do ceny prvého dostanete zdarma)

Konverzn˘ kurz: 1� = 30,1260 Sk

Akcia trvá od 6. 9. do 30. 9. 2008 alebo do vypredania zásob.

RIMAVSKÁ SOBOTA

Ko‰ická 3210, (pri ruãnej autoumyvárni)
Po-Pia: 8,00 - 18,00; So: 8,00 - 12,00
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Medzinárodný turnaj mladších žiakov Footballcup 96 Praha

ŠK Tempus porazil špičku Európy
Š

K Tempus Rimavská Sobota sa zúčastnil
v dňoch 25.8.-27.8. 4. ročníka medzinárodného futbalového turnaja v Prahe. Je
zameraný na sledovanie vývoja jednotlivých
hráčov, tímov a prácu trénerov a realizačného
tímu. Pestrosť turnaja a kvalitu zaisťujú mužstvá z Anglicka, Nemecka, Slovenska, Česka,
Rakúska. Turnaj je veľmi dobre hodnotený
po športovej, organizačnej a spoločenskej
stránke. Zúčastnilo sa ho 20 tímov, ktoré
odštartovali v štyroch základných skupinách.

slav, Skupina D: AC Sparta Praha, FC Tundja
Jambol, FC Nitra, FC Hlučín, FC Slovan Liberec.
Postup medzi 12 najlepších tímov:
výsledky: ŠK Tempus - FK Baník Most 0:0,
ŠK Tempus - SK Slávia Praha 1:0 g.Gilian,
ŠK Tempus - AFK Slavoj Podolí 3:1 g.Galo 2,
ŠK Tempus - Výber Berlína 0:1. V základnej
skupine dve mužstvá postupovali priamo, 3. a
4. hralo baráž. ŠK Tempus postúpil bez baráže
a ukázal svoju silu a hlavne v ťažkom zápase,
kde porazili obhajcu trofeje Sláviu Praha, si
zaslúžili rešpekt a obdiv od viacerých trénerov.
Postup medzi 8 najlepších tímov:
Do ďalších bojov postúpilo 12 najlepších tímov,
ktoré hrali v 4-členných skupinách a o postup
sa snažilo 8 najlepších. ŠK Tempus neokúsil
prehru a postúpil medzi najlepších 8 mužstiev. Výsledky: ŠK Tempus – Sparta Praha
0:0,ŠK Tempus - FK Příbram 0:0, ŠK Tempus
- FC Slovan Liberec 0:0. Tromi remízami sa
ŠK Tempus dostal medzi najlepších 8 mužstiev, kde nasledovali vyraďovacie boje KO.

Najlepší hráč mužstva Tomáš Galo.

Skupina A: 1.FK Příbram, SK Austria Viedeň,
FK Dukla Banská Bystrica, FC Tescoma Zlín,
Bohemians Praha, Skupina B: SK Slávia Praha,
Výber Berlína SC, ŠK Tempus Rimavská Sobota,
AFK Slavoj Podolí, FK Baník Most, Skupina C:
1. FC Brno, Everton FC, Venglošova fotbalová
akademia, SK Motorlet Praha, FK Mladá Bole-

Prípravke
sa darilo
Prípravka ŠK Tempuš, ročník
nar.1999, štartovala na Medzinárodnom futbalovom turnaji v Bratislave. Usporiadala ho Venglošova
futbalová akadémia v dňoch 9. a
10. augusta. V silnej konkurencii si
chlapci výborne počínali.
Výsledky: ŠK Tempus
– VFA Bratislava 1:1,
g. Poljak, ŠK Tempus – FC Brno
0:1, ŠK Tempus – Csepel Budapešť
5:0, g. Poljak, Morong 2, Rapčan,
Filipiak. Semifinále: ŠK Tempus
– FC Nitra 0:1, zápas o 3.miesto:
ŠK Tempus – FC Brno 1:0,
g. Poljak.
Konečné poradie: 1. Austria
Viedeň,
2. FC Nitra, 3.ŠK Tempus,4. FC
Brno.
ov

Postup medzi 4 najlepšie tímy:
ŠK Tempus narazil doposiaľ na neporazený FC
Nitra, kde po skvelom zápase, kde bolo aj predĺženie, nepadol gól, a v penaltovom rozstrele
zažiaril brankár ŠK Tempus Tomáš Máté.
ŠK Tempus sa prebojoval medzi najlepšiu
štvoricu turnaja, kde začal bojovať o medaily. Semifinále: ŠK Tempus - FK Příbram 0:2
nechýbalo veľa a výsledok mohol byť aj opačný.

Futbalisti z ŠK Tempus skončili na medzinárodnom futbalovom turnaji v Prahe na peknom treťom mieste.

ŠK Tempus očakával súboj o 3. miesto, kde sa
stretol s Austriou Viedeň, ktorú v skvelej atmosfére na štadióne Bohemiansu Praha porazil
2:0 gólmi Patrika Giliana, Jakuba Hromadu.
Konečné poradie:
1. FK Příbram, 2. Sparta Praha, 3. ŠK TEMPUS
Rimavská Sobota, 4. Austria Viedeň, 5.FC Nitra. ŠK Tempus svojou hrou roztlieskal tribúny
fanúšikov. Pri odovzdávaní cien získali aj individuálne ocenenie: najlepší brankár celého
turnaja Tomáš Máté, najlepší hráč mužstva Tomáš Galo. Ceny odovzdávali osobnosti - Karol
Dobiáš, Václav Čičátka, Ján Kodr, Ivo Knoflíček.
Poďakovanie patrí celému mužstvu, ako aj
fanúšikom. Za úspech sa nepochybne zaslúžil
tréner Milan Špaček, asistent trénera Ondrej
Václavik, prezident klubu Miroslav Jackuliak,
Július Vrábel a ostatní.
O. Václavik
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Klub plastikového modelárstva

V

priestoroch Domu Matice slovenskej
na Bakulínyho ul. v Rim. Sobote si 28.
augusta založili fanúšikovia plastikového
modelárstva svoj klub. Ten povedie Igor
Filipiak, ktorý má s modelovaním dlhoročné
skúsenosti. Stretnutia sa budú konať každý
štvrtok o 16:00 hod. Názov klubu a ostatných štatutárov si zvolia na najbližších
stretnutiach. Boli vybratí aj reprezentanti
na turnaj ALL KITS SHOW v B. Bystrici,
ktorý bol 6. septembra. Klub reprezentovali
dvaja seniori, dvaja juniori a traja žiaci. Klub

Relax pre športovcov

má zatiaľ 11 členov. V kategórii senior je
to I. Filipiak, Erik Súňai, Peter Mag, Jozef
Gríger, Štefan Böd a Michal Dovala. V kategórii junior to je Michal Tóth a v kategórii
žiak Daniel Barna, Daniel Bozó, Marek
Malček, Tomáš Bartha. Nadšenci plastikového modelárstva prezentujú v klube svoje
modely a vymieňajú si skúsenosti a zručnosti. Okrem toho budú reprezentovať klub
na súťažiach na Slovensku a v zahraničí.
amb

Fanúšikovský pochod Lučencom

V

sobotu 13. septembra čaká MFK RS
derby zápas v Lučenci. Chystá sa tam
aj početná výprava fanúšikov Rim. Soboty,
ktorá na futbalový zápas organizuje zájazd.
Odchod fanúšikov bude zo železničnej
stanice v deň zápasu o 10:30 hod. Touto
cestou pozývame všetkých, ktorí majú čas
a chuť povzbudiť našich chlapcov a vytvoriť
im v Lučenci domáce prostredie. Vyzývame

všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud
futbalu v meste, aby sa zúčastnili tohto vlakového výjazdu a tým dokázali vernosť klubu
a mestu. Chcem požiadať všetkých, ktorí sa
zúčastnia zájazdu, aby boli hluční, ale slušní.
Potvrďme, že Rim. Sobota má najlepších
fanúšikov v súťaži. Hráči MFK urobia všetko
pre to, aby svojich priaznivcov potešili.
Zdeno Marek

Foto: Lajos Telek

Ech, tí futbalisti.
To sú ale riadni chlapi!

Výhra na Zemplíne

MFK Zemplín Michalovce – MFK Rim. Sobota 0:1 (0:1)

V

dohrávke druhého kola nastúpili futbalisti
MFK RS na ihrisku súpera, kde sa im už
tradične výsledkovo darí. Potvrdili to aj teraz,
keď si z Michaloviec priniesli tri body. Zápas
však nebol jednoduchý. Pikantériou tohto stretnutia bola účasť bývalého trénera Rim. Soboty
Mikuláša Komanického na lavičke domácich.
Aj napriek tomu, že kouč domácich poznal
väčšinu hráčov Rim. Soboty, nedokázali jeho
zverenci prekonať dobre pracujúcu obranu RS
na čele s veľmi dobre chytajúcim Kuciakom. Už
v 7. min. prišiel rozhodujúci okamih stretnutia.
Po faule na prenikajúceho Sihelského nariadil
hlavný rozhodca Kráľovič pokutový kop, ktorý
premenil Pisár a dostal hostí do vedenia. Futbalisti Michaloviec sa len veľmi ťažko dostávali
do streleckých možností. Jedinú príležitosť na
vyrovnanie v prvom polčase mali v 24. min.,
keď Viskup opečiatkoval brvno brány hostí. Do

kabín odchádzali spokojnejší hráči RS. Po zmene strán sa snažili domáci vytvoriť príležitosť na
vyrovnanie, ale ich snaha stroskotala na veľmi
dobre organizovanej hre Rim. Soboty. V 64.
min. strela Gašpara skončila v Kuciakovom
náruči rovnako ako pokus Viskupa. Po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu sa z plného
bodového zisku tešili hráči RS. Za pozornosť
stojí aj to, že futbalisti Michaloviec nedokázali
prekonať brankára Rim. Soboty v majstrovskom
zápase už takmer 500 min. Týmto víťazstvom
sa futbalisti MFK RS posunuli v tabuľke na
tretie miesto, dva body za vedúcou Šaľou.
Pred 1126 divákmi rozhodoval Kráľovič.
ŽK: Mráz.
Zostava MFK RS: Kuciak – Janečka – Rubint
– Geri – Mráz – Sihelský ( 90. min. Vargic) – Živanovič ( 89.min. Čižmár) – Filo – Lazúr – Pisár

Naše hádzanárky
v Maďarsku

Na sníme zľava S. Csáková a R. Bálintová.

Veľký úspech dosiahli mladé rimavskosobotské hádzanárky 14-ročná Simona Csáková a
15-ročná Réka Bálintová. Napriek nedstatočným finančným podmienkam v dnešnej dobe
sa dostali z malej Rim. Soboty do špičkového

– Gibala (82. min. Líška).
Hlasy trénerov:
Tréner Michaloviec M. Komanický: „Dnes ma
moje mužstvo výkonom nepotešilo. Tomuto
stretnutiu by viac pristala remíza. Rozhodla
však skúsenosť hráčov RS a naša strelecká
nemohúcnosť.“
Tréner MFK RS K. Kisel: „Veľmi nám pomohol gól, ktorý sme strelili v úvode zápasu. Cez
prestávku som zdôrazňoval svojim hráčom,
aby nezačali brániť výsledok. Nakoniec sme to
zvládli a zápas sa skončil naším víťazstvom.“
Prvá liga pokračuje po reprezentačnej prestávke
8. kolom. Mužstvo MFK RS sa predstaví v sobotu 13. septembra v derby zápase v Lučenci.
Začiatok stretnutia je o 15:30 hod.
Zdeno Marek

európskeho klubu SCI Športcentrum Debrecén.
Celý august tam boli na príprave a absolvovali
turnaj, na ktorom úspešne reprezentovali naše
mesto, ako aj Slovensko. Mladé talentované
hádzanárky navštevujú od začiatku nového školského roka Športové gymnázium v
Debrecéne. Poďakovanie patrí trénerkám Eve
Laczkovej, Timee Šátekovej, Attilovi Nagyovi,
Katke Nagyovej a pánovi Laššákovi.
kan

