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Čas dovoleniek

TSM vybudovali aj cestu v lokalite Tormáš v hodnote takmer milión korún

Chodníky a cesty v novom šate
Technické služby mesta Rimavská Sobota majú plné ruky práce s opravou chodníkov. Všetko
prebieha podľa plánu. Opravili
chodník na Ul. Kyrejevskej. Vybudovali aj nový chodník na križovatke ulíc Kyrejevská a Tomašovská, aby sa zvýšila bezpečnosť
chodcov. Tieto akcie si vyžiadali

náklady asi 850 tisíc korún.
Zámkovú dlažbu na chodníku
a opravenú cestu ocenili okoloidúci pri ZUŠ na Salvovej ulici.
TSM mysleli aj na vozičkárov
a postarali sa o to, aby dokázali
bez problémov prejsť cez cestu.
Podľa slov riaditeľa TSM Pavla
Rábelyho si úprava chodníka

vyžiadala náklady okolo 180 tisíc a živicová úprava cesty 165
tisíc korún. Dodávateľsky sa
zabezpečilo vybudovanie novej
cesty v hodnote takmer milión
korún v lokalite Tormáš. Dlhá
je 140 m, široká 7m a hrubá
12cm, aby tadiaľ mohli prechá-

K letu neodmysliteľne patria
prázdniny a dovolenky. Každý
z nás ich trávi
inak. Niekto dá
prednosť relaxu na morských
plážach s palmami, iných lákajú
zahraničné poznávacie zájazdy
alebo trávia dovolenku na Slovenku. Veď aj u nás je množstvo
prírodných krás, ktoré možno
obdivovať. Nájdu sa aj takí,
ktorí sa počas dovolenkového
obdobia venujú svojim domácnostiam – rekonštruujú byty
či stavajú domy. Hovoria tomu
„dovolenka na malte“. Aj tu
platí, sto ľudí, sto chutí. Jedno je
však isté, nech je tá vaša dovolenka akákoľvek, prajeme vám,
aby bola čo najpríjemnejšia,
plná pohody, vody a slnka. Aby
sa vám vydarila a zrealizovali ste
všetko, čo ste si naplánovali.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

dokončenie str. 3

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167

Vaša lekáreň

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

AKCIA: údené mäsové kosti 20,- Sk/kg
Údená tenká slanina: 55 Sk/kg

www.jazmin.sk

Železničná ul. 23

2286

2293

INZERCIA

2227

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

Multifunkčné zariadenie HP PSC 3180

2285

Výnimočná ponuka - dopredaj

2049

tel./fax: 56 31 055, email:predajna.rs.datex.sk

Ku každej multifunkcii CANON balík fotopapiera zadarmo!

2416

tlačiareň, skener, kopírka a čítačka pam.kariet , farebná bezokrajová
atramentová tlač formátu A4, až 22str./min. pri čiernej tlači, 20str./min.
vo farbe najrentabilnejšia tlač v tejto cenovej kategórii
(vrátane DPH 19%): 2 990 Sk
2295
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Detské ihriská, MHD, cesty, poriadok, bezpečnosť
Diskutovanou témou aj problematika spojov na Sídlisku Západ
To boli hlavné témy minulotýždňového zasadnutia Výboru
mestskej časti sídliska Západ v
Rimavskej Sobote, ktoré viedol
jej predseda Jozef Slávik. Na rokovanie boli pozvaní aj predseda
komisie výstavby , územného plánovania a dopravy Ladislav Rigó
a náčelník Mestskej polície Peter
Bérecz. Prítomných informovali
o stave svojich úsekov na najväčšom mestskom sídlisku. Predseda komisie MsZ L. Rigó hovoril
o návrhu zníženia rozpočtu TSM,
ktorý takto nemôže pokryť všetky
oprávnené požiadavky občanov
mesta súvisiace s údržbou a opravou detských ihrísk a miestnych
komunikácií. Zároveň v čase, keď
aj školstvo bolo ukrátené na rozpočte (nižšie krytie odstránenia
havarijných stavov, tak komisia
nechcela žiadať viac finančných
prostriedkov, než bolo v návrhu
rozpočtu. Ale zaujal optimistické
stanovisko ku komplexnej rekonštrukcii detských ihrísk v meste
z grantov EÚ, ktoré budú zamerané na túto pálčivú oblasť a o ktoré
sa mesto určite bude uchádzať
v októbri 2007. Žiadosťou občanov z verejných hovorov a z prvých zasadaní výborov ohľadne
chýbajúcich spojov MHD v čase
prázdnin, sa bude komisia podľa

jeho predsedu zaoberať promptne
po informovaní sa u kompetentných. Podľa našich najnovších
informácií od Ing. Anny Csincsíkovej, vedúcej oddelenia výstavby,
ÚP a dopravy, celá problematika
spojov zo Sídl. Západ je už v súčasnosti v štádiu rokovania so
SAD Lučenec, ktoré prisľúbilo
nápravu vo frekvencii spojov zo
sídliska v čase 6,30-7,30 hod.
Náčelník MsP P. Berecz podal
výboru informácie o početnosti
preventívnych prehliadok na sídlisku, ktoré sa vykonávajú najmä
vo večerných a nočných hodinách,
a to v súlade s požiadavkami občanov a VMČ. Stále sa vyskytujú
neželané protispoločenské javy
ako nezhody, bitky, fetovanie mládeže, poškodzovanie cudzieho
a súkromného majetku, nedodržiavanie zákazu zdržiavania sa
v objektoch škôl a škôlok mimo
vyhradený čas. Dokonca nie sú
ojedinelé prípady, že deti a mládež hrávajú futbal na plochách
striech týchto inštitúcií ! Pretrváva problém s neevidovanými psami, ich venčenie na ihriskách a na
sídlisku sa v poslednom čase túla
čoraz viac opustených a vyhodených psov. Ich uloženie v útulku v
Lučenci stojí políciu 700 Sk a ich
niekoľkodňová policajná opate-

ra nie je únosná z hygienických
a finančných dôvodov, nakoľko
priestory a rozpočet MsP nie sú
na to uspôsobené. Udržiavanie
poriadku je vždy slabou stránkou
každého sídliska. Západ tiež nie
je výnimkou, i keď po zahájení
činnosti aktivačných pracovníkov
sa stav zlepšuje, ale ešte stále je
veľa občanov, ktorí si mýlia otvor
svojho okna s otvorom v kontajneroch ! A nie vždy ide o mladistvých nihilistov a anarchistov...
Vyšší stav bezpečnosti a poriadku
na sídlisku už môže zrejme napomôcť len zvýšenie počtu členov MsP, zvýšená intenzita
ich činnosti a zavedenie
chystaného kamerového monitoringu na
inkriminovaných
miestach !Pretože
– žiaľ –prevencia

Problémy so psíčkarmi aj topoľmi
Na úseku ochrany a starostlivosti
o zeleň bolo od začiatku roka zo
strany oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Rim. Sobote
vydaných 21
rozhodnutí na výrub 113 stromov. Z nich bolo 32 súčasťou
mestskej verejnej zelene. Výrub
ostatných bol povolený na nehnuteľnostiach fyzických osôb a rôznych subjektov.
„V zmysle rozhodnutia sú však
žiadatelia povinní zabezpečovať náhradnú výsadbu a doklad o jej vykonaní predložiť oddeleniu životného
prostredia, resp. umožniť kontrolu
jej realizácie,“ uviedol v informatívnej správe o stave životného
prostredia na území mesta vedúci
oddelenia životného prostredia Ján
Bozó. Skonštatoval, že pri krytej
plavárni a v mestskej záhrade sa
odstránilo až 21 kusov zdravotne

poškodených topoľov. Podľa jeho
vyjadrenia bola pred rokom starostlivosť o mestskú zeleň, a to hlavne
o vysokú, značne zanedbaná. Preto
je potrebná zvýšená starostlivosť,
dôsledná údržba a monitoring.
Za účelom riešenia dôsledkov
pôsobenia škodcu – ploskáčika
pagaštanového, ktorým sú opakovane napádané stromy pagaštana
konského, oddelenie životného
prostredia v spolupráci s Ústavom
ekológie lesa SAV vypracovalo
projekt a podalo žiadosť o poskytnutie financií z environmentálneho
fondu na jeho likvidáciu ekologicky čistou mikroinjektážnou
metódou. Čo sa týka odpadového
hospodárstva, celkové množstvo
vyprodukovaného komunálneho
odpadu, vrátane likvidácie živelných skládok, činilo za vlaňajší rok
5954 ton. Oproti roku 2005 stúpol

podiel vyseparovaných množstiev
takmer o sto ton.
„Separovaním sú ušetrené určité
finančné prostriedky na úložnom,
prepravnom a poplatkoch za uloženie odpadu. Tie však ani spolu
s príjmom z recyklačného fondu
nevykryjú celkovú výšku nákladov
potrebných na zabezpečovanie
samotného systému separovaného
zberu,“ podotkol J. Bozó, ktorý vo
svojej správe kritizoval, že v niektorých lokalitách občania opakovane
vytvárajú živelné skládky. Medzi ne
patrí lokalita pod Šibeničným Vrchom pri elektrárňach, Tomašovský cintorín a okolie prístupových
ciest do Dúžavy a Vyšnej Pokoradze. Šetrenie týchto priestupkov
však sťažuje neochota občanov
svedčiť a uvádzať konkrétne údaje
o osobách, ktoré sa ich dopúšťajú.
Na úseku ochrany ovzdušia bolo vy-

a výchova asi zlyháva na tomto
úseku, ako konštatovali členovia
výboru. O formálnom zákaze
parkovania, kvôli požiarnemu zákonu, sa už pohovorilo a popísalo
veľa. Dopravné značky, ktoré nikto nevníma a nekontroluje ich dodržiavanie, majú len jeden význam
-otupovanie rešpektu vodičov.
V poslednej časti informovali
poslanci, ktorí prvýkrát prišli na
zasadnutie výboru v plnom počte, o bodoch rokovania mestskej
rady i posledného predprázdninového zasadnutia mestského
parlamentu.
Viliam

daných 150 rozhodnutí na poplatky
pre malé zdroje znečisťovania
ovzdušia, prevádzkované v roku
2006 v celkovej sume takmer 100
tis. korún. Čo sa týka problémov
s chovateľmi psov, tie naďalej pretrvávajú. Svojich miláčikov nevenčia
na mestom vyhradených miestach,
ale v okolí bytoviek bez toho, aby
odstránili exkrementy. Chovatelia
nerešpektujú ani zásady susedského spolunažívania. Početné
sťažnosti rieši oddelenie životného
prostredia mestského úradu. Podľa
vyjadrenia J. Bozóa najčastejšie dochádza k porušeniu prihlasovacej
povinnosti. Oddelenie životného
prostredia zabezpečilo pre chovateľov pomôcky na odstraňovanie
psích exkrementov. Poskytuje ich
bezplatne záujemcom po predložení očkovacieho preukazu psa
a overení, či je pes zaevidovaný.
Záujem bol však minimálny. Vlani
si pomôcku vyzdvihlo 53 psíčkarov
a ku koncu mája tohto roka ich bolo
kan
len 21.
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Chodníky a cesty...

UKRADLI OBRUBNÍKY
Čadičové obrubníky v hodnote 66 tisíc
korún ukradli dlhoprstí pri bezbariérovej
bytovke na Svätoplukovej ulici v Rim. Sobote. Ruke zákona však neušli. Pri čine ich
videl svedok, ktorý si zapísal značku auta,
do ktorého obrubníky nakladali. Zlodejov
chytili policajti a korisť museli vrátiť, čomu
sa potešil aj riaditeľ Technických služieb
mesta Rimavská Sobota Pavel Rábely.

dokončenie zo str. 1

dzať ťažké mechanizmy. Podklad pred asfaltovaním cesty pripravovali TSM. Situácia
sa neriešila roky a narastali požiadavky zo
strany podnikateľov, ktorých je tam sedemnásť. S novou cestou sú už spokojní. Problematický bol aj most na Ul. L. Svobodu. Bol
v takom zlom stave, že bola ohrozená jeho
statika. TSM ho napokon upravili novým
asfaltovým kobercom v hodnote 340 tisíc
korún. Pri poslednej zmene rozpočtu schválili poslanci tejto mestskej organizácii 700
tisíc korún, ostatné financie si zabezpečujú
z vlastných zdrojov. Ako sa vyjadril P. Rábely, počas tohto leta budú rekonštruovať
chodník na Ul. SNP a časť Ul. Fábryho pred
Gemersko-malohontským múzeom.

ZNIČILI STOJANY NA BICYKLE
Vandali opäť vyčíňali na Hlavnom námestí
v Rim. Sobote. Za obeť im padli stojany na
bicykle pred knižnicou a katolíckym farským úradom, ktoré poškodili. Zlomili aj
liatinovú konštrukciu. Vďaka mestskému
kamerovému systému sa vandalov podarilo mužom zákona chytiť. Spôsobenú
škodu museli uhradiť do pokladne TSM,
ktoré stojany na bicykle v súčasnosti oprakan
vujú.

kan

Vo Vyšnom Skálniku sa strieľalo
Vo Vyšnom Skálniku to v
posledný júnový deň vyzeralo ako na divokom západe.
Banditi tam prepadli banku,
ryžovalo sa zlato i strieľalo sa.
Tretí ročník zaujímavého podujatia Western Day zorganizovalo Občianske združenie
Western Dakota Vyšný Skálnik. Moderoval Noro Antalík.

Program bol pestrý, vrátane
jazdy na koňoch, streľby z
luku, súťaží v pití piva, zabíjaní klincov, hode vozovým
kolesom i o najkrajšie dievčenské vlasy. Pľúvalo sa i fazuľou. Podujatie vyvrcholilo
country zábavou, kde sa o

dobrú náladu starali skupiny
Prameň z Banskej Bystrice
a Bluetrend z Rimavskej Soboty. Účastníci podujatia sa
mohli občerstviť pečenými
klobáskami alebo guľášom.
Text: kan
Foto: Oľga Tóthová

Ľudovému umeniu patril Dom kultúry v Rim.
Sobote minulý týždeň v stredu. V rámci Kultúrneho leta 2007 sa konalo podujatie nazvané Folklórna streda resp. výstavka ľudového
odevu a kyjatických hračiek, ktoré vyrába
Rudolf Stehlík z Krásnej. Návštevníci si prezreli aj kroje z Horehronia- Heľpy, Kokavy
nad Rimavicou, Rejdovej, Šariša, Vlachova a
Zemplína. „Cieľom akcie bolo priblížiť deťom
i verejnosti ľudovú kultúru, históriu a odevy,
v ktorých chodievali naši starí i prastarí rodičia. Každý z krojov mal pritom svoj význam,“
povedal organizátor podujatia Vladimír
kan
Petrinec.

Banskobystrický samosprávny kraj,
Gemersko-malohontské osvetové
stredisko, Oblastný výbor Csemadok
Rim. Sobota a Obec Širkovce pozývajú
na Kultúrne slávnosti gemerských
Maďarov, ktoré budú v sobotu 14. júla
o 15. hodine v parku kaštieľa v Širkovciach. V kultúrnom programe vystúpia:
Boglárka Kovács, Ádám Kusza, tanečný
súbor Mákvirág, ženské folklórne
skupiny z Gemerských Dechtárov, z
Veľkého Blhu, Hostíc, zo Starej Bašty,
Barbara Újjová a Tomáš Homonnai a
ďalší. Hosťom bude Gergely Agócs a
hudobná skupina Fonó z Budapešti.
Podujatie vyvrcholí tanečnou zábavou
a ohňostrojom.

z listu čitateľa

Zdravie nadovšetko – postrehy pacienta
Môj príbeh je dosť osobný, poučný a
vhodný na zamyslenie sa i v súčasnej dobe nad životnými hodnotami
človeka. Keďže sa v ňom ako vo
filme vystriedal väčší počet „účastníkov“, chcem, aby ste o ňom boli
pravdivo informovaní a trošku uvažovali o tom, či je ozaj zdravie alebo
sú aj iné hodnoty najdôležitejším
atribútom života. Zdravotné problémy, ktoré ma postihli v posledný
júnový týždeň tohto roku spôsobili hlavne pre mňa to, aby som si
prehodnotil svoje životné priority.

Pracovné tempo, nesprávna životospráva, atypické letné počasie a
mnoho ďalších objektívnych a subjektívnych príčin sa podpísalo pod
moje srdcové problémy. Zodpovedne môžem napísať, že bez včasnej
odbornej pomoci MUDr. S. Ontkovej z Neštátnej internej ambulancie
a interného oddelenia Všeobecnej
nemocnice, vedeného primárom
MUDr. N. Nagyom, by som to určite nezvládol. Moje krátke čakanie
na prijatie na Interné oddelenie bolo
spestrené dovozom RZPP dvoch

„spoločensky unavených občanov“,
z ktorých jeden rozbil úderom ruky
obočie členovi záchranného teamu,
kým nebol „spacifikovaný“ a následne ošetrený. Môj niekoľkodenný pobyt na tomto len pár týždňov
spustenom oddelení mi poskytol
čas na moje osobné postrehy a
úvahy. Krásne priestory na JISK-e,
pacientských izbách na prvom poschodí rekonštruovanej budovy sú
len nevyhnutným technickým predpokladom kvalitnej odbornej zdravotníckej pomoci chorým a trpiacim

pacientom. Ak by ale i celý personál
Interného oddelenia nepristupoval
zodpovedne, medicínsky erudovane a ľudsky, tak by tieto nádherné
priestory nesplnili nič z toho, na
čo boli nákladne opravené a znovu
sprevádzkované. Teda chcem len s
úctou poďaskovať všetkým, ktorých
som vo svojom postrehu spomenul,
za ich zdravotnícky entuziazmus,
ľudskosť a tiež čosi navyše, čo som
od nich počas mojej hospitalizácie
dostal. Vďaka za všetko.
pacient MVDr. Emil Ganovský
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Pokračovanie archeologického výskumu
Je to už tretia sezóna, čo prebieha archeologický výskum
v katastri Stránskej a Figy.
Výskum sa začal robiť v prvej
polovici mája 2006 a potrvá do
konca augusta 2007. Výsledky
z minulosti poukazujú na to, že
tieto oblasti sú kultúrne veľmi
bohaté. Zachytili sa tu zvyšky
osídlenia z doby bronzovej,
zvyšky keramiky, rozličné črepy, mazanice (prepálená hlina
z domov), mrazové predmety.
Nájdené boli aj dve ľudské pozostatky mužského a ženského

pohlavia. Neboli však rituálne
spálené, ale ruky mali zaviazané za chrbtom a boli tak hodené
do hrobky. V súvislosti s výskumom sme sa opýtali Róberta
Malčeka, archeológa, odborného pracovníka archeologického
ústavu SAV Nitra na výsledky
z výskumu, ktorý sa realizuje
v spolupráci s Mgr. Evou Foteovou vo Fige.
„Dejinná epocha, ktorá je zachytená a ktorú momentálne
skúmame, je Stredovek, začiatok Novoveku okolo 16. – 17.

storočia, možno ešte aj 15. storočia. Zachytili sme pravdepodobne nejaké opevnené sídlo,
neviem ešte aké je veľké, akého
je charakteru, ale opevnené
bolo určite, pretože sme odkryli
jednak mohutnú priekopu okolo celého toho areálu sídliska
a jednak opevnenie samotné, to
znamená možno hradbu, možno nejaké palisády. Okrem toho
stopy bežného života ako na
tých sídliskách bývali, to znamená rôzne jamy a pece,“ povedal R. Malček. D. Pavlíková

Pomáhame ženám rásť!

Rekvalifikačný kurz umožní účastníčkam opätovné zaradenie sa na pracovný trh
„Som dlhodobo nezamestnaná.
Tento kurz mi dal veľmi veľa. Naučila som sa základy šitia, zdvihla
som si sebavedomie, našla nové
priateľky,“ takto sa o projekte, ktorý zrealizovalo Súkromné stredné
odborné učilište Hliník nad Hro-

nom v regióne Rimavská Sobota,
vyjadrila jedna z jeho účastníčok.
O čo vlastne išlo vysvetľuje koordinátorka projektu Ing. Darina Berstlingová: „ Náš vzdelávací projekt,
na ktorý sme získali nenávratný
finančný príspevok z Európskeho
sociálneho fondu, je zameraný na
odborné vzdelávanie s cieľom získania a rozšírenia vedomostí, zručností a spôsobilostí v oblasti informačných a komunikačných technológií,
marketingu, účtovníctva a zručností v profesii krajčírka. Doposiaľ sa
nám podarilo zrealizovať jeden kurz
priamo v sídle SSOU Hliník nad
Hronom a ďalší v regióne Rimavská Sobota. Pre veľký záujem plánujeme v tomto regióne zrealizovať

ešte jeden.“ A prečo práve Rimavská Sobota? „Je to okres, v ktorom
dlhodobo pretrváva vysoká miera
nezamestnanosti, pričom ide najmä
o dlhodobú nezamestnanosť žien.
Ich vzdelanie nekorešponduje s požiadavkami trhu práce. Dlhodobá
nezamestnanosť vedie v mnohých
prípadoch k stereotypu a vnímaniu
postavenia týchto žien len v rovine
zodpovednosti za starostlivosť o rodinu. Z toho vyplýva aj ich strach
vôbec sa uchádzať o zamestnanie.“
Mgr. Anna Jančoková, ktorá má
v projekte na starosti výber účastníčok a poradenstvo, si doteraz živo
spomína na jednu „žienku domácu“
– pred kurzom takmer nevychádzala z domu a venovala sa výlučne
rodine. V začiatkoch rekvalifikácie
mala obrovské problémy so sebahodnotením, začlenením do kolektívu, bola plačlivá, precitlivená.
Počas trvania kurzu sa začala viac
starať o svoj vzhľad i svoju dušu.
Vyhľadala odborníkov a uvedomila
si vlastnú hodnotu. „Minimálne na
tri mesiace sa jej život vďaka nášmu
projektu zmenil od základov. Je pre
nás obrovským zadosťučinením, že
sme dokázali pomôcť dlhodobo nezamestnanej žene zmeniť sa z ustráchanej na sebavedomú a vyrovnanú
osobu,“ dodáva Mgr. Jančoková.
Cieľovou skupinou tohto projektu
sú ohrozené skupiny, najmä slobodné matky, ženy z etnických minorít,
dlhodobo nezamestnané ženy. Zatiaľ sa nestalo, že by vybraná skupina bola charakterovo rovnorodá. Aj
vďaka tejto skutočnosti účastníčky
získavajú nové sociálne zručnosti,
učia sa budovať kolektívne vzťahy,

ale aj vedieť primeraným spôsobom
v skupine presadiť svoje potreby. I
to sú nevyhnutné predpoklady pre
získanie a udržanie si zamestnania.
„ Na začiatku kurzu sa často stretávame s obavami účastníčok, ako
budú zvládať rodinu, domácnosť
a zároveň rekvalifikáciu. Snažíme
sa im vysvetľovať, že všetko je len
otázkou efektivity práce a správ-

Absolventky rekvalifikačného
kurzu

neho zadelenia si povinností. Po
niekoľkých stretnutiach nám ženy
s prekvapením i potešením oznamujú, že teraz stihnú oveľa viac ako
doposiaľ. Zvládajú prácu, rodinu
i domácnosť a často si dokážu nájsť
čas aj na seba,“ pridáva svoj postreh
Bc. Monika Šlajferčíková, lektorka
odborného vzdelávania. „Rekvalifikantky sú skromné, prajné, panuje medzi nimi zdravá rivalita a po
odbornej stránke sa snažili všetko
nové naučiť.“ Všetci zainteresovaní
veria, že zrealizované vzdelávanie
zmení stagnáciu účastníčok, zvýši
ich schopnosť prispôsobiť sa novým
požiadavkám trhu práce a to im
umožní opätovné zaradenie sa na
pracovný trh, prípadne ich to bude
motivovať k samozamestnaniu.

Oslávil
osemdesiatku

Krásnej osemdesiatky sa dožil
Alexander Fröhlich z Rim. Soboty.
Narodeniny oslávil posedením pri
guľáši medzi matičiarmi v Dome
Matice slovenskej. Rodák z Konrádoviec sa vyučil ako elektrotechnik.
Roky pracoval v nemocnici ako
revízny, bezpečnostný technik
a vedúci údržby. Jeho záľubou je
zbieranie rôznych elektrospotrebičov. Pán Alexander, ktorý prežil
aj II. svet. vojnu, chce napísať o
svojom ťažkom živote knihu. A jeho recept na dlhovekosť?
„Myslím, že to máme v génoch.
Jeden starý otec sa dožil 86 rokov a
druhý mal takmer 89, keď zomrel,“
prezradil A. Fröhlich.
kan

Deň bohatý
na zážitky
V máji sme sa zúčastnili vzdelávacieho zájazdu vo Zvolene, ktorý
zorganizovala regionálna Spoločnosť pre predškolskú výchovu
v Rim. Sobote. Navštívili sme tri
materské školy: na Ul. Hrnčiarskej,
Zlatý potok a na Ul. Kalinčiakovej.
Videli sme skupinové učenie z matematických predstáv, kde vynikala
pokračovanie str. 5
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Oslavovať sa bude v septembri
125. rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
Slovensko sa môže pochváliť
viacerými dlhovekými inštitúciami. V oblasti kultúry k nim patrí
i Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, ktoré 3.
septembra 2007 oslávi 125 rokov
svojej existencie. Je piatym najstarším múzeom na Slovensku.
Na počiatku jeho vzniku stála
Umelecko-archeologická výstava Gemerskej župy, slávnostne
otvorená 3. septembra 1882. Jej
otvorenie sa považuje i za zrod
múzea. Iniciátorom myšlienky
vzniku múzea a zároveň jeho
prvým riaditeľom bol Ján Fábry.
Počiatky však neboli vôbec jednoduché. Počas prvých troch desaťročí múzeum vystriedalo niekoľko priestorov, až sa napokon
v roku 1910 definitívne presídlilo
do klasicistickej budovy bývalých
delostreleckých kasární z roku
1850, v ktorej sídli až po súčasnosť. Budova múzea je národnou
kultúrnou pamiatkou.
Základom zbierkového fondu
po ukončení Umelecko-arche-

ologickej výstavy Gemerskej
župy pred 125 rokmi sa stalo 568
predmetov, ktoré darovali alebo
deponovali rodiacemu sa múzeu
rôzne osobnosti. Počas nasledujúcich desaťročí až po súčasnosť
sa zbierkový fond múzea rozrástol až na 62 100 zbierkových
predmetov z oblastí paleontológie, geológie, prírodných vied,
archeológie, histórie, národopisu, a výtvarného umenia. Súčasťou múzea je aj mimoriadne
cenná historická knižnica, pozostávajúca z 32 734 knižničných
jednotiek. Hlavným zameraním
múzea sa stala dokumentácia
prírody a spoločnosti historického regiónu Gemera a Malohontu. Špecializáciou múzea je od
roku 1996 dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v
širšom regióne. Oficiálne oslavy
125. výročia vzniku Gemerskomalohontského múzea sa uskutočnia 6. septembra. Pri tejto
príležitosti bude návštevníkom
sprístupnené bohatstvo zbierko-

vých fondov, ktoré je za väčšinu
času ukryté pred zrakmi bežných návštevníkov. Samostatná
výstava bude venovaná histórii
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote od roku
1882 až po rok 2007. Pri tejto
príležitosti bola už v máji tohto
roku verejnosti sprístupnená
výstava prezentujúca najunikátnejšie exponáty zo zbierkového
fondu múzea. V čase osláv 125.
výročia vzniku privíta múzeum
svojich návštevníkov novo zrekonštruovanou fasádou.
Mgr. Ján Aláč

dokončenie zo str. 4

pokojná, pracovná atmosféra s prehľadným splnením úlohy u každého
dieťaťa. V druhej materskej škole
riaditeľka pre záchranu zariadenia
integrovala postihnuté deti, vytvorila
pre ne financie, ktoré boli nutné na
zriadenie špeciálnej a rehabilitačnej

Hot dogy, pivo, televízna kultúra, šokujúce interaktívne video v Mestskej galérii
Katarína Czikorová má za sebou
vysokoškolské štúdium grafického dizajnu. Na výstave sa prezentuje predovšetkým publikáciou
nazvanou 10 rokov Mestskej galérie v Rimavskej Sobote. Prezradila
nám, že sa rodila štyri mesiace.
Je venovaná výstavám, ktoré boli

Úsmev nestojí nič a prináša mnoho.
Úsmev obohacuje toho, kto dáva.
Úsmev trvá len chvíľu, ale spomienka naň je večná. Nikto nie je taký
bohatý, aby ho nemohol darovať.
Úsmev vytvára v dome šťastie, je
oporou v starostiach, unaveným
prináša odpočinok, znechuteným
vráti odvahu, v smútku je útechou
a prirodzeným liekom pre každého.
Dobré je, že si ho nemožno kúpiť,
ani ukradnúť, pretože má hodnotu
vo chvíli, keď sa dáva. A keby si stretol niekoho, kto by nemal pre teba
úsmev, buď veľkorysý a obdaruj ho
svojim úsmevom ty, pretože nik nepotrebuje úsmev tak veľmi ako ten,
kto ho nemá pre druhých.
ba

Deň bohatý na zážitky

Umenie spojené s bežným životom
Hot Dog - taký prostý a netradičný
názov nesie výstava, ktorú otvorili
v Mestskej galérii v Rim. Sobote.
Potrvá do 17. augusta a prezentuje
tvorbu mladých profesionálnych
výtvarníkov Kataríny Czikorovej
a Juraja Valicu. Ako nám prezradila
jej kurátorka Gabriela Garlatyová,
výstava nie je o klasickom umení.
Prelína sa na nej umenie s bežným
životom. O tom svedčí aj to, že na
vernisáži sa robili a podávali hot
dogy i pivo. Takouto formou vstúpila do výstavy bufetová kultúra.
Nechýbala ani televízna kultúra.
„Juraj Valica vystavuje interaktívne
videá. Spočívajú v tom, že si ľudia
môžu meniť alebo vyberať programy. Je tu aj počítačový systém,
ktorý každému namieša potrebnú
terapiu,“ prezradila G. Garlatyová.
Zaujímavé je interaktívne video
J. Valicu Instant News (Instantné
správy). Veľa neinformuje, ale šokuje, namiesto informácií prináša
emócie. Divák má možnosť výberu
moderátora a jeho vzhľadu. Ako
vzor autorovi pri tvorbe poslúžilo
bulvárne spravodajstvo. Jemná

Hodnota úsmevu

v galérii počas desiatich rokov
jej existencie. Okrem publikácie, ktorá stojí 200 Sk a možno si
ju kúpiť v galérii, je na výstave aj
plagátová tvorba K. Czikorovej.
Graficky zaujímavé sú aj jej pozvánky, hlavičkový papier a nové logo Mestskej galérie.

triedy, ako i nádherne zariadeného
dvora – estetické a účelné záhradné
altánky, kombinované s kútikom na
cvičenie s preliezkami tobogánom.
V triedach vynikajú vkusné poschodové drevené domčeky s bohatým
využitím. V tretej materskej škole sa
oporou stala otvorená školská jedáleň
s obetavým personálom, kvalitne
a esteticky vybavenou kuchyňou,
jedálňou, ktorá poskytuje služby verejnosti- menšie stretnutia, bankety,
svadby i výročia. Získané financie sú
dobrým zdrojom pre materskú školu.
Navštívené predškolské zariadenia
a prístup ľudí nás motivovali do našej
budúcej práce. Prežili sme príjemný,
Z. Jačmeníková
podnetný deň.

Výstava hýri nápaditosťou, pestrosťou, kreativitou, ale je v nej aj
štipka irónie a paródie na dnešný
konzumný spôsob života. A prečo
má názov Hot Dog?
Podľa slov vystavujúcich umelcov,
bolo to spontánne rozhodnutie.
Katka nakreslila psa a Juraj sa
rozhodol, že sa na vernisáži budú
podávať hot dogy.
Text a foto: kan
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Návšteva prezidentského paláca
Tak, a je to tu! Konečne prišiel ten
dlho očakávaný 15. jún , kedy sme
sa my, žiaci ôsmeho ročníka ZŠ P. K.
Hostinského v Rim. Sobote, vydali
na zaujímavú exkurziu do hlavného
mesta SR – Bratislavy. Táto exkurzia
bola pre našu školu akousi „premiérou“, pretože doposiaľ sme sa ešte
nezúčastnili na takomto podujatí.
Máme už za sebou veľa zaujímavého:
napr. návštevu NR SR, ktorú naša
škola praktizuje už každý rok. Ale
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci, tak to je jedna z príležitostí, ktorá nemôže zostať bez povšimnutia. V tento deň sa 45 žiakov
ôsmeho ročníka vydalo v rámci občianskej výchovy na návštevu Prezidentského paláca pod vedením pána
učiteľa M. Urdu. Keďže je Rimavská
Sobota pomerne vzdialená od Bratislavy, museli sme vyraziť skoro ráno.
Cesta bola príjemná, no ani zďaleka
nie taká, ako prvý dojem z návštevy
Prezidentského paláca. Všetci žiaci si už predstavovali, ako asi môže
vyzerať jeho interiér, alebo exteriér.
A musím povedať, že skutočnosť ďaleko prevýšila naše predstavy. Naj-

skôr sme si prezreli reprezentačné
priestory paláca, vrátane pracovne
hlavy štátu. Návštevníci sa tu zároveň
mohli oboznámiť s niektorými domácimi a zahraničnými aktivitami Ivana
Gašparoviča prostredníctvom videoprojekcie a fotodokumentácie. Po
skončení prehliadky interiéru, sme sa
zúčastnili autogramiády prezidentského páru a známych športovcov,
ako je napr. hokejista Stümpel , reprezentačný hokejový tréner Šupler
či futbalista Vittek.
Počas celého dňa sme mohli vidieť
rôzne iné zaujímavosti, medzi ktoré
patril Koncert Vojenskej hudby prezidenta SR, vystúpenia mažoretiek
a iných tanečných súborov, prehliadka policajných vozidiel a prezidentskej limuzíny a samozrejme nesmeli
chýbať ani súťaže pre deti.
Jún patrí medzi mesiace, keď je nesmierne teplo. Inak tomu nebolo
ani v tento deň. No organizátori boli
pripravení na všetko. Na zadnom nádvorí sa na každom kroku nachádzal
stánok s občerstvením ako pre deti,
tak aj pre dospelých. Keď sme vyčerpali skoro celý program, rozhodli sme

Naši ôsmaci počas autogramiády prezidentského páru

sa, že sa ešte poprechádzame
po záhrade Prezidentského
paláca. Iste viete, že u nás na
Slovensku je stálou tradíciou
počas návštevy významnej
štátnickej osobnosti, symbolicky zasadiť v záhrade paláca strom. A tak sme si počas
príjemnej prechádzky mohli
prezrieť aj „stromy prezidentov“, ktoré tu boli doposiaľ

zasadené. Hoci sme všetko
nestihli, návšteva sídla hlavy
štátu bola príležitosť, ktorú
by nemal žiaden z nás odmietnuť. Som si viac než istá, že po
skúsenostiach z dnešného dňa
bude naša škola uskutočňovať
takéto exkurzie pravidelne
každý rok.
A. Štoberová 8. C
ZŠ P. K. Hostinského

Soboťanka užitočná i medzi pacientmi
na anglickom vidieku
Mgr. Vierka
Herczegová je
skúsený sociálny pedagóg.
V Nemocnici
v Rimavskej
Sobote
už
roky pracuje
na psychiatrii,
rozdáva svoje
cenné poznatky i skúsenosti pacientom,
ktorým tieto
rady pomáhajú zorientovať sa v chorobe
a smerovať k uzdraveniu. Z dôvodu zvedavosti a túžby poznať cudziu krajinu a zdokonaliť sa v anglickom jazyku sa vlani rozhodla odcestovať pracovať do Anglicka. Cez
internet sa skontaktovala s agentúrou, ktorá
jej sprostredkovala legálnu prácu v zdravotníckom zariadení v tejto krajine. Po počiatočných skúšobných testoch a odobrení,
že je spôsobilá takúto prácu vykonávať, vycestovala pani Vierka na anglický vidiek do
Newton Abbotu, kde od 16. augusta začala
pracovať v krásnej súkromnej rezidencii ako
care asistant (pohotovostný pracovník). Veľký dom v anglickom štýle bol dobudovaný na

sídlo, kde sa nachádza 30 rezidentov – ustanovizeň, niečo medzi domovom dôchodcov
a doliečovacím ústavom, ako pani Vierka
hovorí. Okrem Angličanov tu pracujú Poľky,
Filipínčanky a tri Slovenky, ona je jednou
z nich.
„Prijali nás medzi seba veľmi bezprostredne“, hovorí V. Herczegová. „Mnohokrát i cez
deň mi niektoré dievča z personálu zakričí:
„Viera, y love you! Je to dobrý pocit. Bavia sa
na mne napr. počas obedu, keď si k ich často
servírovanému hovädziemu mäsu a hnedej
omáčke priložím misku surovej zeleniny.
Stravovacie návyky sú trochu iné ako u nás,
prežila som tam Vianoce a nekonečne mi chýbala naša hríbová kapustnica a klobása. Trochu som pochudla, ale žijem teraz zdravšie,
viac športujem. Sme desať kilometrov od
mora, ale na slnenie nemám čas. Newton Abbot sa nachádza v prostredí anglického vidieka, okolo sa pasú kone, ovce – prosto idylka.
K rezidentom, starším, častokrát i mentálne
postihnutým ľuďom sa správam tak, akoby to
boli moji príbuzní. Zážitky sú rôzne. Starkí
sú raz príjemní, inokedy pod vplyvom rozličných neduhov nervózni, rozladení. Mnohí
si ma však obľúbili Hreje pri srdci, ak si starenka, či starček k momentálnemu problému
vyžiada práve vás.“

Angličanov pani Vierka označuje za trošku
bezprostrednejších, pohodlnejších a hádam i
„uletenejších“ ako sme my. Čo ju prekvapilo,
bola ich nevôľa počúvať komunikovať prišelcov v ich domovskej reči. „Prosím, anglicky“,
upozorňujú napr., ak počujú dve Slovenky
hovoriť po slovensky.
Pitie tradičného anglického čaju je pevne zaužívanou tradíciou. Podáva sa po celý deň. Je
to čierny čaj s mliekom, pani Vierke celkom
chutí.
V. Herczegová spomína na momentky, keď
si 100-ročná rezidentka sama, bez okuliarov
prečítala blahoprajný telegram od kráľovnej
k svojmu významnému výročiu – vyskytnú
sa však i okamihy s čiernym humorom, keď
napr. starenka zje mydlo.
Pobyt pani Vierky sa v Anglicku tohto roku
končí. Sama sa tak rozhodla. Sľúbila svojim
blízkym, že na Vianoce i na Dušičky bude už
doma. Hovorí však, že by si tento pobyt rada
zopakovala. Odhliadnuc od slušného zárobku ju obohatili cenné skúsenosti, na chvíľu sa
však zamyslí a povie: „Ale i po tomto pobyte
viem, že by som svojich blízkych nedávala do
zariadenia, kde sú odkázaní na starostlivosť
rôznych ľudí. Ľudia sme naozaj všelijakí...“.
kd
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Vyskúšate si
opäť bazén?
V polovici júna sprevádzkovali Technické služby
mesta Rimavská Sobota v
rekreačnej oblasti Kurinec 25-metorvý bazén.
V tejto súvislosti sme sa
opýtali rekreantov na ich
názor ohľadom bazéna,
jeho návštevu, respektíve či ho aj v budúcnosti
vyskúšajú.
Stanislav
Kubiček, Rimavská Sobota:

“Áno, viem o
tom, že tu
otvorili nový
bazén. Ešte
som ho však nevyskúšal. Prečo?
Lebo skúšam jazero. Jazero sa mi
páči viac ako bazén, je to už zvyk.
Zo zvyku sa kúpem len v jazere,
avšak nevylučujem možnosť, že
niekedy v budúcnosti navštívim i
novootvorený bazén.”
Ivana Štubniaková,
Brezno:

“Z toho čo
som počula,
mám na bazén negatívny názor. Dá
sa tam vraj niečo chytiť. Je to len
z počutia, ale i napriek tomu,
neviem, nemám záujem navštíviť tento bazén. Nechcem si
to overiť na vlastnej koži, preto
neplánujem v blízkej budúcnosti
kúpanie v tomto bazéne.”
Valentín Ivan,
Lučenec:

“Nový
bazén som ešte
nevyskúšal.
Teraz
tam
momentálne
nemôžem ísť
lebo hráme volejbal. Avšak po
skončení volejbalového turnaja
nevylučujem tú možnosť, že ho
pôjdem navštíviť. Som tu však
predovšetkým kvôli volejbalu.”
pýtala sa:
D. Pavlíková

Na Kurinec bez autobusov?
Nie! To len neznalému
cestovných poriadkov
prípadne náhodným
turistom smerujúcim
na Kurinec sa tak môže
javiť. A to nemusia byť
poslední, ktorým nové
cestovné poriadky platné od 1. mája 2007 spôsobujú bolesti hlavy.
Samotní šoféri Fero,
Jano a Mišo sa pred
kanceláriou dispečera
i pracovníčka informácií Jana Surová trpko
usmievajú a hovoria o
neprehľadných a komplikovaných
poriadkoch. Čo už my chudáci
rekreanti!
Už vyše týždňa ma
naši známi z vlaňajšej
kurineckej dovolenky
bombardujú
glosami
typu: aquapark poslanci
nezvládli, tak ani busy už
nechodia... Tak som sa
napálil a osobne som sa
podíval, čo je základom
takýchto kamarátskych
narážok. Ja mám ako poslanec svoje maslo tiež,
ale k môjmu ospravedlneniu pre nich neviem, či
bude stačiť, že som jediný v roku 2003 hlasoval
proti ruinovaniu starého
dobrého Kurinca. A to
ma ešte takto „školili“:
Neser sa, 2 milióny Euro
sa neodmieta ! A tak
piatok vyrážame s priateľkou do ulíc a hľadáme zastávky autobusov

smerom na Zelenú vodu,
alebo po našom na Kurinec - známe to rekreačné
stredisko nás soboťanovtradicionalistov. Hneď na
hlavnej autobusovej stanici nás čaká prekvapenie. Žiadna zo zastávok
MHD nemá označenie
linky s názvom Kurinec
! Zastávky sú síce pekne
namaľované - 18, 19, 20,
ale žeby nám cestovné
poriadky s číslami 1, 2,
4 a len so samotnými
časovými údajmi odniekiaľ-niekde niečo hovorili ? No, mne tieto čísla
v minulosti niečo vraveli,
napr. 1-Dúžavská cesta,
2-Západ, 4-Západ opačne, ale čo ak čísla nie sú
pôvodné ? A tradičná
šestka na Kurinec, akosi: „nie žeby nebola, ale
neni...“ S priateľkou skúšame rozlúsknuť údaje
na veľkom time-table
vonku i vo vnútri budovy. A tak hľadáme Kurinec, hľadáme Močiar,
hľadáme odbočku z Mojína, čo keď ... Nič, nič a
ešte raz nič. V zúfalstve,
však zajtra je sobota a
Ilko hlási 31 na juhu, sa
uchyľujeme k poslednému triku – spytujeme sa
okolo čakajúcich, ale aj
tí len bezradne krčia ramenami. Znova sa vraciame k zastávkam číslo
1 až 16, čo ak tam medzi nimi je zapotrošená

kurinecká strela. Jeden
nikdy nevie, však sme v
Sobote – v meste neobmedzených blbostí - ako
to hovoril chudák Ivan,
dnes stály exponát cely
v Bystrici. Nuž, ale späť
k našim peripetiám – nenachádzame žiadny náznak spojov smerujúcich
k letnému občerstveniu a
plávaniu, a tak sa smutní
vraciame domov. Neostáva nám už nič iné - len
starý dobrý bicykel, lebo
pešo by sme to v tom hice
na ceste asi nezvládli.
Doma sa „hojdáme“
klasickými sobotskými:
však vieš, dnes je iba piatok, zajtra je sobota-nedeľa, prázdniny začínajú
až v pondelok 2. júla, až
vtedy dajú vedieť... No
ale ani v pondelok, ani
v utorok nič nové na zastávkach. Takže v strachu o ďalšiu dovolenku
doma pod balkónovým
slnečníkom, v stredu konám už na vlastnú päsť,
čo by poslanec „Kurinčiarov“. Vyvolávam po
úradoch a známych v
SAD-ke, ale každý mi
vysvetľuje, že poriadky
riadne v čase vyvesili
ešte pre 1. májom ! Ale
potom, ako je to možné,
že nikde na nich nie je
KURINEC ? Zákonite
končím tam, kde som
začal, teda na hlavnej
stanici. Ale tentoraz, po

niekoľkých dotazoch v
informačnej kancelárii, dispečera a niekoľkých vodičov, priamo u
kompetentných, a to v
kancelárii koordinátora
osobnej dopravy Ing.
Róberta Lukácsa. Tu
síce prítomní pracovníci
SAD trošku s podozrievaním vypočujú problémy plávaniachtivého,
ale ochotne mi vytlačia
nové cestovné poriadky, na ktorých, čuduj sa
svete, už nechýbajú ani
trasy a jednotlivé zastávky s názvami, ale ani
môj vytúžený cieľ – KURINEC ! Dokonca mi
odporúčajú a na dôkaz
ich konania otvárajú aj
ich internetovú stránku www.sadlc.sk. Fajn,
myslím si, ešte tak okrem auta kúpiť si notebook s web-adaptérom,
a potom kašlem na vaše
cestovné poriadky. Pre
zmenu, aby som nevyzeral ako hlupák, vyzývam
ich, aby sa sami presvedčili o mojej pravde,
vraciam s dispečerom
na zastávku číslo 18 a tu
nás hneď obkolesia niekoľkí cestujúci s otázkami: Neviete kedy ide bus
na Kurinec? Neviete kde
je zastávka na Kurinec?
A sme „doma“. Ďalej
už nemusím nič vysvetľovať!
Viliam Vaš

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
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
RIADITEĽA
Základnej školy Š. M. Daxnera, Ul. Clementisa č. 13 v Rimavskej Sobote
s predpokladaným nástupom od 1. 9. 2007.
Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle vyhl. MŠ SR č.
41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov -absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrady
Iné kritériá a požiadavky: -najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, -osobnostné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
Požadované doklady do výberového konania: -overené kópie dokladov o vzdelaní , -doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhrady , -potvrdenie o pedagogickej praxi, - profesijný životopis - aktuálny odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme, - písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby
výberového konania.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 3. augusta 2007 na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, Svätoplukova
9, 979 80 Rimavská Sobota. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní
pred jeho konaním.
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pohotovostné služby

POZOR ! POZOR !
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala
z doterajších priestorov na
Daxnerovej ulici do priestorov novovybudovaného
Zdravotníckeho strediska
Rimava na Dobšinského ul.
(vedľa Diagnostického centra
Dg., resp. oproti detskému
zdravotnému stredisku a tlačiarni Gemko).

V pracovných dňoch od
16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30
do 7.30 hod. nasledujúceho
dňa. Dobšinského ul., Rimavská Sobota, čís. tel. 56 33 333
- LSPP dospelých, 56 34 444
- LSPP detí.
ZUBNÝ LEKÁR

V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00
hod.
14. a 15. 7.
MUDr. BENČÍK I. st.
Hviezdoslavova 17
tel. 56 25 939
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.
LEKÁRNE

9. júl 2007

Darovali krv

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 3.7.2007 bezplatne darovali krv
nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi: RNDr.
Ivica Móricová, Róbert Tóth, Miroslav Koreň,
Július Csízi, Róbert Koóš, Štefan Halász, Zoltán
Czene, Vladimír Ružinský, Michal Kováčik,
Norbert Kováč, Peter Hruška z Rimavskej Soboty, Monika Vrábeľová,
Stanislav Vrábeľ z Kokavy nad Rimavicou, Mária Tamášová, Albert
Tamáš z Nižných Valíc, Valéria Kováčiková, Peter Kováčik z Kružna,
Vladimír Sakáč, Ľubomír Bukviar z Hnúšte, Dušana Karasová z Veľkých Teriakoviec, Branislav Babic, Ľudovít Bačo z Bakty.
Prvýkrát darovali krv: Richard Kosztúr z Kráľa, Ladislav Kišfaludy z
Jesenského..
Všetkým darcom krvi ďakuje
Územný spolok SČK Rim.Sobota

SOU STROJÁRSKE RIMAVSKÁ SOBOTA
ŠKOLSKÁ 15., 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, TEL:
047/5634230

EŠTE STÁLE MÁTE ŠANCU!
Získať maturitu a prihlásiť sa na nadstavbové štúdium na SOU strojárskom v Rimavskej Sobote v
školskom roku 2007/2008
Stačí, ak máte : - výučný list v odbore ( automechanik, strojný mechanik, mechanik opravár – každého
zamerania)
- chuť študovať
- podanú prihlášku do 31. júla 2007
Staňte sa maturantom v odbore : strojárstvo

Vo¾né pracovné miesta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá
z prehľadu voľných pracovných miest nasledovné voľné pracovné
miesta nahlásené zamestnávateľmi:

V PRACOVNÝCH DŇOCH:

Začiatky o 19.00 a 21.00 hod.


10.11. JÚL

FONTÁNA
Dráma USA. Čo keby ste
mohli žiť večne? Vstupné 65,- Sk, MP od 12 r.
Uvádza: Tatrafilm, 97 min.,
titulky. Začiatky predstavení: 19:00 hod.


10., 11. júl

ATENTÁT V AMBASSADORE

Dráma USA. Superhviezdne obsadenie v príbehu ľudí,
ktorých osudy sa stretli na
jednom mieste v deň, keď
zavraždili Roberta Kennedyho.



12. júl

ĽALIE POĽNÉ

Príbeh ľudí hľadajúcich domov. Československý film –
obnovená premiéra v rámci
Projektu 100. Druhý a žiaľ
posledný celovečerný film
výraznej osobnosti novej
vlny Eliáša Havettu.



Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00

13., 14., 15. júl

VÍKEND:
14.7. sobota Salvator
15.7. nedeľa Rimava

Čierna koža, silné stroje.
MP od 12.r. Dobrodružná
komédia USA.

DIVÉ SVINE

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

Bližšie informácie osobne alebo telefonicky na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Čerenčianska č. 18, kancelária
č. 319, tel. 54 16 103, 54 163 19 a na webovej adrese www.upsvar.sk.
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NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3- izbový družstevný byt s balkónom na Sídl.
Západ. Tel.: 0903 284 352, po
17.00 hod. 047 / 56 27 087.
1568- 30

Vymením 2-izb. byt na Sídl.
Rimava za 1- izb. + doplatok.
Tel.: 0905 710 225
634- 32

Predám chatu v Tormáši.
Č.t. 0902209224.
712-28

Predám rozostavaný rodinný dom (hrubá stavba pod
strechou) na IBV Sobôtka. Tel.:
0905446136.
706-28

Vymením 3-izbový družstevný byt v centre za 3-izbový
rodinný dom. Rozdiel doplatím.
Tel.: 0910183873.
702

Predám dobre zabehnutý
butik pri novej Pošte v Rim.
Sobote. Informácie na tel.
č.0905349773, aj v samotnom
butiku.
629-29

Dám do prenájmu 3-izbový byt na Sídlisku Rimava. Tel.:
0905 962 403.
703-29

Predám 3-izbový byt v
OV v Rim. Sobote na Sídl.
Rimava, 10. posch., 63 m2, M:
0905 470 529
-28

Z dôvodu prípravy II.IBV
Čerenčany Obecný úrad Čerenčany oznamuje záujemcom
o zakúpenie stavebných pozemkov, že žiadosti si môžu podať
na OÚ Čerenčany do 20.júla
2007. Na žiadosť uveďte požadovanú výmeru stavebného
pozemku. Ďalšie informácie na
tel.čís. 58 11 807.
688-28

Dám do prenájmu 3-izbový byt na Sídlisku Rimava.
Tel.: 0905 922 995.
689-28

Kúpim garáž v Rimavskej
Sobote. Tel.: 0902 376 670,
0903 645 867.
699-28

Dám do prenájmu dom na
samote v blízkosti Kúpeľov Číž
s možnosťou farmárčenia.
Tel.: 0905659980.
704-28

Prenajmem obchodné
a kancelárske priestory v
Tornali. Telefón: 0907483060,
0905351785.

Hľadám do podnájmu jednoizbový byt alebo garzónku v
Rimavskej Sobote. Info: 0908
523 106
677-27 ob

Predám 3-izbový byt v OV
v Rim. Sobote na Sídl. Rimava,
10. posch., 63 m2, M: 0905 470
529
-28

Z dôvodu prípravy II.IBV
Čerenčany Obecný úrad Čerenčany oznamuje záujemcom
o zakúpenie stavebných pozemkov, že žiadosti si môžu podať
na OÚ Čerenčany do 20.júla
2007. Na žiadosť uveďte požadovanú výmeru stavebného
pozemku. Ďalšie informácie na
tel.čís. 58 11 807.
688-28

Dám do prenájmu 3-izbový
byt na Sídlisku Rimava. Tel.:
0905 922 995.
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centre Rim. Soboty. Tel.: 0908
280 300

699-28

Dám do prenájmu dom na
samote v blízkosti Kúpeľov Číž s
možnosťou farmárčenia.
Tel.: 0905659980.
704-28

Prenajmem obchodné a
kancelárske priestory v Tornali. Telefón: 0907483060,
0905351785.
727-31

Predám alebo vymením
za garsónku v RS 2 km od
Teplého Vrchu menší rodinný
dom, vhodný aj na rekreačné
účely. Č.t.:0902647380 alebo 02
44884827. 734
734

Predám dom 10 km od RS,
smer Husiná. Cena 550.000,Sk. Info: 0903369981
75-30

Predáme rodinný dom v
OV so záhradou v Hnúšti. Tel.:
0902168242 po 19.00 hod.
alebo 0908196156
751

Zamestnaná žena s 3 deťmi
súrne vezme do prenájmu 1-2
izbový byt v RS. Zariadený je ví737-37
taný. 0910615108.
Prenajmem zariadený
1-izbový byt oproti Hypernovy
od 1.8.2007. Volať po 17.30 h na
0905359919.
746

Dám do podnájmu 1-izbový zariadený byt v centre mesta.
Č.t. 0903530272.
1578

Prenajmem garsónku v

1570-29

1576-30

Predám 4-izbový byt (100
m2 ) na L.Svobodu 1/3. Cena
dohodou. Mobil: 0911 150 302.
745-29

Vymením 3-izbový družstevný byt v centre RS za menší
rodinný dom. Rozdiel doplatím.
Tel. 0910183873.
702

Ponúkame do prenájmu
nebytové priestory (100 m2)
na Hlavnom námestí v Rim.
Sobote. Info: 0911900476,
047/5631766.
753-30

Kúpim rodinný dom. Tel.
č.: 5649364 po 19,00 hod.,
0903845939.

ZAMESTNANIE

689-28

Kúpim garáž v Rimavskej
Sobote. Tel.: 0902 376 670, 0903
645 867.

Volajte: 0915950427.

Hľadáme obsluhu vežových
žeriavov s preukazom aj bez preukazu. Info: 0905 516 443
678-28

Prijmem predavačkuaranžérku kvetov a darček o v ý c h p r e d m e t o v. Te l .
0905529782.
709-28

Hľadám spoľahlivú pani
aj pedagogičku na dôchodku
k 7-ročnej dcére od septembra
v 1.roč. ZŠ s bytom bližšie
ku škole P. Dobšinského aj
na nočné. Opatrovanie nie
je pravidelné, ale s určitými
pauzami v mesiaci. Kontakt:
047/5694128, 0908647741
prípadne SMS.
715-29

Výberové konanie na pozície: Manažér, sprostredkovateľ finančných služieb. Info
na č.0908901609 p. P.Kováč.
Kancelária: Hviezdoslavova
28, Rim. Sobota.

AUTO-MOTO
Výhodne Predám Fiat 125 P
1 300 cm3. Platná STK a EK do
roku 2008. Cena dohodou. Tel.:
0907 816 822.
111-30

Predám Alfa Romeo 33 na
súčiastky. Platné STK a EK do
2008. Cena dohodou. Tel.: 0905
635 600.
1515-30

Predám Škodu Felícia Combi
LXI, rok výroby 1995, červená farba. Cena dohodou. Tel.:
0905783157, 0908407800.
664-30

Predám Fiat Ducato 2,8 JTD
15, rok.výr. 10/2003 super stav.
Cena dohodou, treba vidieť. Tel.:
0903966700, 0904511038.
740-29

Predám Š-130, v roku 1994
poskladaná z nových dielov, nevyváraná. Najazdených len 17 000
km. Nutné vidieť. Cena dohodou.
0905389884.
747-32

SPOMIENKA
Dňa 9.júla
2007 uplynú 2
roky, kedy nás
navždy opustil
milovaný
manžel, otec a
starý otec Rudolf PLAVEC
z Rimavskej Soboty.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéry, vnuk, sestra a ostatná
rodina.

731-30

Prijmeme zamestnanca
(muža) do predajne Elektro
(Euronics) s praxou v Elektre. Mobil: 0908 162 138.
741-29

Účtovná firma hľadá
mzdovú účtovníčku na polovičný pracovný úväzok. Tel.:
0905507653.
744-30

Firma Expresstav
spol. s r.o. prijme pracovníkov na pozíciu murárov.
Info:0911802401.
748-29

Máte kontakty na Rumunsko? Výborný zárobok!

Vierka
PÉNEROVÁ
Najväčšia láska
zomiera, keď
srdce matky
umiera. Zavrela si oči, srdce
prestalo Ti biť.
Musela si odísť,
aj keď si chcela
žiť. Pri 1.výročí
úmrtia s láskou spomínajú dcéry
Vierka, Vlaďka, Marianka a Gabika
s manželmi a vnúčatá Lukáško,
Bronka, Kristiánko, Miška, Sonička
a Ivonka.
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SLUŽBY
Nová pôžička: zamestnaní,
dôchodcovia, živnostníci. Tel.:
0918 379 239.
393-30

Oprava DIGI-TV na vaše
náklady. tel.: 0905 435 823.
545-36

Vykonávam murárske práce. Tel.: 047 56 78 218.
609-32

Zoberiem dieťa do starostlivosti. Tel.: 0918 455 575
683- 31

Nebankové úvery – pôžičky. Hotovostné (15 000 – 100 000
Sk). Ručenie hnuteľným majtekom, motorovým vozidlom až
do výšky 100 % hodnoty. Hypotekárne : spláca sa 30 rokov,
možnosť odkladu splátok na 6
mesiacov. Tel.: 0905 100 870.
694-30

2762-26

Sťahovanie s Tranzitom.
(Lacno). T.č. 0907877495.
717-30

Sťahovanie, preprava tovaru.
0905481211.
708-31
716-30

Projektovanie
a realizácia záhrad

+ poradenstvo.

Predám rohovú sedaciu súpravu a spálňu so zrkadlami na dverách skrine. Tel.: 0918419586.
2723

Stredoškolský učiteľ vyučuje
ANGLICKÝ JAZYK cez školské
prázdniny. Tel. 0907853164.
Prestavba bytových jadierkomplet. Voda- elektrika – plyn
– znížené stropy, zabezpečujeme
materiál a odvoz. Tel.: 0908 931
165.

Tel.: 0902 304 428.

720-29

Predám jahodové priesady
od 25.augusta, odroda Elsanta
na t.č. 0907815438.

718-29

RK Štúdio R.Sobota. Novinka: =Očista organizmu= Detoxikačná vanička. (Kúpeľ nôh.)
Ionizačný prístroj SPA-LIFE
DETOXIFY. Objednávky na č.t.
0904607369.
721-30

Pôžičky – 0910158697.

726-29

Kúpim maringotku, zachovalú, obývateľnú. Tel.:
0914250433.

Otvorené !!!
UHOĽNÝ SKLAD

Cintorínska 1893
Rimavská Sobota
56 323 66
0905 502 504, 0903 502 504

1573-29

Predám jalovicu teľnú červenostrakatú. Cena dohodou.
0911506505.
738

733-51

SUPER POŽIČKY! Info:
0911241672, 0918092246
754

Preložím NJ, AJ, aj doučím. Dám základy AJ a španielskeho jazyka. Zn. Zodpovedne.
0915304789

2775 - 36

Denné upratovanie,
pranie, žehlenie, čistenie
okien, veľké upratovanie
po renovácii. Diskrétne, čestne, kvalitne. Č.t.
1574-29
0908919723.

742

ZVIERATÁ

Predám westíky-psíky. Odber
po 20.júli. Č.t. 0903591847.

Predám perzské mačiatka.
Tel.: 0905 318 264
684-29

Predám väčšie 80-litrové akvárium aj s rybičkami a príslušenstvom. Cena dohodou. Tel.:
0907332302.
1575-31

719-29

Predám včely. Cena dohodou,
0908 045 078.
672-29

Veštenie z tarotových kariet
(minulosť, súčasnosť, budúcnosť).
Po-Pia: 8.30-15.30 hod., Čerenčianska 22 (vedľa úradu práce) v
Rim. Sobote. Tel.: 0915228482.

Na predaj je psík Golden
8-týždňový. Tel.: 0908214830.
739

Predám šteniatka Anglického buldoga strakaté bez
P.P.Cena dohodou. 0903761779,
047/5695509.
752

Predám odstavčatá.
Zn.: Veľmi výhodne. Tel.:
0910968045, 5677303.
1577-30

Nosnice, brojlery, káčatá, húsatá, jatočné morky.
0902354018.
755-29

CVČ RELAX organizuje zájazd do
Bulharska – Prímorsko od 4. do 16.
júla, 5 500 Sk. Posledné miesta!
Kontakt: 0904 909 655

RÔZNE
Chudni zdravo, výnimočná
ponuka na prírodnú kozmetiku.
0918151321.
732-30

Káva-Káva Servis-Stroje.
Tel. 0903515109. 736-52
Doveziem štrk, piesok,
šotolinu, kameň. Výhodne. Tel.:
0908495173, 5694226.
749-39

Predám obkladový zrubový
profil 20 m2, cena dohodou,
0905459417.
743-29

Predám zachovalú
manželskú posteľ, obývaciu
stenu a sedaciu súpravu. Tel.:
0904354768.
623-31

Predám sóju, vlečku
9 tonovú, striekačku M 3
vhodnú na závlahu. Č.t.:
0915625196.
1579-29

PRÁCA VO VB
-KRAJČÍRKY, ZVÁRAČI, OPRAVÁRI - AJ BEZ JAZYKA.

PRÁCA V KANADE
- KAMIONISTI, MALIARI,
MECHANICI, ZVÁRAČI
ATĎ, LEKÁRI.

TEL: 0911 250 716
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TOYO POWER
FEST 2007
III. ročník Pretekov v zrýchlení áut
a motocyklov.
Termín: 21. júl (sobota) 2007
Miesto: letisko Boľkovce pri Lučenci
Program:
9.00 : otvorenie brán
9.00-10.45 : registrácia štartujúcich
(neskôr registrovaní budú zaradení
do 2., resp. len 3. kvalifikačného
kola)
11.30 – 18.00 : kvalifikačné kolá
(min. 3 )
11.00 – 19.00 : tuningový zraz (leštenkárske parkovisko)
18.15 – 19.00: finálové jazdy
19.20: vyhlásenie víťazov
Atrakcie: Exhibícia - Top dragster
s výkonom 1500 HP (najrýchlejšie
auto v strednej Európe, 0-100 km/h:
0.9 sec.!!! a pokorenie slovenského
šprintérskeho rekordu), Competition
Dragbike s výkonom 450 HP ( 0-200
km/h: 4 sec.!!!), Stunt rider show
– motoristická akrobacia.
Vstupné: 150,-Sk/osoba + v cene
energetický nápoj BOMBA!
Štartovné: 0,-Sk !!!
Samozrejme by opäť nemali chýbať
pretekárske špeciály (posádky rallye,
PAV, PAO, autocross...), pravé šprintérske „Hard-core“ stroje ako napr.
stará známa naša Škoda 100MB,
Lada kombi, Lancia Delta, Fiesta
turbo, Felicia turbo a atraktivity typu
WRX STI, M3, EVO 8, Corvette,
Cupra, 3000 GT atď., ktoré každý
rok okorenia naše preteky, pekné
baby, občerstvenie a stánky s rôznym
doplnkovým tovarom pre takých ako
sme my...
Tento rok k nám zavítajú aj majitelia
veteránov v hojnejšom počte aby
vystavili svoje skvosty a vyskúšali
„staré železá“ na 200m trati.
V neposlednom rade i toho roku
pozývame bikerov z rôznych kútov
Slovenska ktorý k nám vlani a predvlani došli na rôznych mašinách,
od skútrov po brutality typu GSX-R
1000 K4, ZZR 1100, CBR 1100, R1,
900 RR atď.
Pravý motoristický nadšenec to
jednoducho nemôže vynechať! Príďte
sa vyskúšať na
200-metrovej šprintérskej dráhe (čas
a maximálna rýchlosť sa meria profesionálnou časomierou, dosiahnuté
časy sa jazdcom pošlú formou sms!),
lemovanej divákmi, ktorých bolo
vlani cca 6000, alebo vystaviť svoju
mašinu na vyhradenom parkovisku.
Ak ste dostatočne závislý na benzínovom pachu a pachu spálených gúm,
dozaista sa uvidíme.
Ďalšie informácie nájdete na www.
zrychlenie.sk
M-TEX Autotuning
Kontakt:
Ing. Peter Kovács, tel.: 0905 66 33 28
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Raritou dvojciferné prehry
V oblastnej futbalovej lige počet gólov na minuloročnej úrovni
Nebývalé: v oblastnej futbalovej lige padlo v sezóne 2006-2007
takmer „na chlp“ presne toľko gólov ako v predchádzajúcej sezóne.
Vlani 566, tentokrát o jeden viac. Čo samozrejme znamená, že priemer strelených góloch na jedno kolo zostal zachovaný (25,7), ale
priemer na jeden zápas sa zvýšil o pl stotiny na na 4,29.
Samozrejme, aj v počte strelených
gólov dominovali domáce mužstvá v pomere 376:191. Výraznejšie to bolo v jesennej časti sezóny,
ktorú domáci vyhrali 196:77. Na
jar sa hostia osmelili a rozdiel znížili na prijateľných 180:114. Stalo sa tak najmä zásluhou dvoch
atypických výsledkov z 20.kola :
Stránska – Rim.Janovce 1:13, Blhovce – Gemer 1:11.
Prehľad strelcov gólov účastníkov
oblastnej ligy :
GEMER (70): Zoltán Csutor
a Csaba Barczi po 15, Zoltán Vrškový 7, Attila Gergely a Mikuláš
Lukáč po 6, Zsolt Balog 5, Peter
Ulický 4, Csaba Valaszkay 3, Štefan Gergely a Alojz Lázar po 2, ,
Koloman Gergely, Štefan Drenko, Ján Maksi, Ivan Drnaj po 1 +
vlastný (Revúčka);
RIMAVSKÉ JANOVCE (67) :
Roman Uhrin 17, Nicolas Žibrita
11, Ivan Slabý 8, Tibor Albert 7,
Csaba Albert, Gabriel Tóth a Endre Vincze po 4, Attila Kokény
3, Marcel Suhajda, Viktor Vaš,
František Kereszteš, Tibor Tóth,
Karol Oláh, Peter Gonda, Adam
Lajka, Dušan Brezovický po 1 +
vlastný (Kráľ);
MURÁŇ (62) : Matúš Vavrek 15,
Radovan Matajz 12, Roman Verkin 7, Ján Hrbáľ, Ľubomír Dzura
po 5, Miroslav Huťan 3, Marián
Korim, Miloš Senko, Juraj Velk
a Juraj Vrbiar po 2, Peter Lauren-

čík, Milan Tabak, Martin Hudák,
Ján Ďurej, Roman Goldschmidt,
Jaroslav Švoňavec, Peter Regenda po 1;
KRÁĽ (52) : Tibor Lenkey 14,
Jozef Bolacsek 9, Miroslav Švihla
6, Ján Suba 5, Ladislav Lorincz
a Peter Hugyár po 4, Pavel Kovács 3, Tibor Demeter 2, Alexander Galo, Szabolcs Kovács, Attila
Sivák po 1 + vlastný (Stránska);
BÁTKA (45) : Ladislav Gaál 18,
Imre Bán 7, Gabriel Juhász 5, Albert Lakatos 3, Karol Breznyák
a Vojtech Gaál po 2, Gabriel Gaál,
Karol Farkas, Attila Péntek, Tomáš Brindzák po 1 + vlastný (Husiná, Revúčka, Stránska);
HUSINÁ (41) : Peter Fazekaš
11, Róbert Mezo 7, Ján Adamec
6, Štefan Bodor 4, Kristián Badinka, Jaroslav Berky, Oto Nagyferencz po 3, Tomáš Kováč 2,
Peter Baláž 1 + vlastný (Kráľ);
CHANAVA (41): Eduard Brindzák 14, Ján Zsíros 11, Juraj Seres
4, Erik Zsíros 2, Gabriel Zsíros,
Barnabáš Ruszó, Csaba Szajko,
Ondrej Albert, Ondrej Ruszó,
Vojtech Kárász, Oto Horváth + 3
kont.
REVÚČKA (40): Pavel Šepík 7,
Marek Derdák, Peter Černák,
Ján Hodoš po 5, Daniel Szilágyi
4, Marcel Kilik, Miroslav Kubuš
a Rastislav Valent po 2, Peter
Malček, Maroš Darmo, Miroslav Šoltýs, Pavel Johan, Tibor

Dubovský, Jaroslav Kováč
a Pavel Hutka po 1 + vlastný
(V.Teriakovce);
STRÁNSKA (40) : Karol
Kárász 12, Roland Nadudvardi 5, Marcel Gubala 4,
Tibor Szántó 3, Zoltán Vrškový, Gabriel Farkas a Zsolt
Balog po 2, Arpád Juhász,
Vojtech Somosvári, Branislav Lajgút, Ján Suba, Marián Strihan, Gabriel Árvai,
Rudolf Bláha, Zsolt VinczeBaka, Adrian Gregor a Gabriel Kováč po 1;
VEĽKÉ TERIAKOVCE
(40): Dušan Laššák 8, Róbert Kraus 6, Ján Konček
5, Peter Gulik, Milan Babic
po 3, Juraj Juhász, Michal
Halaj, Alojz Vyčislík, Peter
Brezoňák a Štefan Hájek po
2, Milan Porubiak, Roman
Darči, Marek Kučerák po 1
+ vlastný (Gemer);
BLHOVCE (34): Róbert
Gombala 12, Roland Szabó,
Jaroslav Antal po 3, Csaba
Básti, Štefan Kóos, Július
Gyerpál, František Hanyus,
Szabolcs Molnár, Tomáš
Katyi a Tomáš Agócs po 2;
Miroslav Karkusz a Martin
Tankina po 1;
OŽĎANY (33): Jaroslav
Janíček 4, Ján Ulický, Ján
Krnáč, Dušan Vojtek, Jozef
Gablas, Ján Krahulec, Marek Pisár po 3, Juraj Gablas,
László Szepessy po 2, Norbert Oláh, Tibor Sága, Csaba
Dósa, Patrik Laco, Juraj Beník, Peter Kováčik a Štefan
Kišpatko po 1.
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Výprava v zložení
Martin Antal, Dorota Balciarová a Igor
Molnár urobila skvelý
výsledok na tomto medzinárodnom podujatí
v súbornom cvičení kata,
keď získala pre naše farby tri
medaile a z toho dve najcennejšie!
V dňoch 28.6.-1.7. sa konal v športovom centre Norrevangshalle, v švédskom meste Eslőv Svetový pohár
v karate, ktorý bol vyvrcholením sezóny 2006/2007. Počas týchto troch
dní si zmeralo sily 879 pretekárov v 62
kategóriách. Mesto Rimavská Sobota
úspešne reprezentovali športovci
karate klubu URAKEN Rimavská
Sobota. Najväčšiu radosť nám urobil
ako prvý štartujúci Martin Antal,
ktorý v kategórii 12 -ročných vyhral
všetkých svojich päť zápasov a po
výhrach nad Švédom K. Olsoonom,
Dánom M. Fejfrekom, Angličanom S.
Brandom, Čechom L. Soudnym a vo
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Medailisti pri malej Morskej Víle

Naši na svetovom pohári
V športovom centre Norrevangshalle,
vo švédskom meste Eslőv, získali tri medaile
Naši víťazi po prvom dni

finále s Čechom P. Kleinom získal
zlatú medailu. „Chlieb sa „lámal“
v druhom a treťom kole, keď Martin
nastupoval proti renomovaným
silným pretekárom a porazil ich,
aj keď len tesným výsledkom 2:1,
opadla z neho nervozita a otvorila
sa mu cesta k najcennejšiemu kovu,“
povedal na margo zápasov tréner
Vojtech Molnár.
Dorota Balciarová v kategórii 13ročných získala zlatú medailu, keď
po hladkom postupe do finále po
výhrach nad Švédkou J. Rinseovou, Iránkou M. Rainharovou,
Iránkou M. Aghaeiovou porazila
v poslednom zápase aj J. Mazurovú
zo Švédska
„Dorotka po zbabranom Európskom pohári, tentokrát nenechala
nič na náhodu a suverénnym

E
T
A
R
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výkonom porazila všetky svoje
súperky 3:0. Opäť to bol jeden z
jej štandardných veľmi kvalitných
výkonov,“ zhodnotil výkony V.
Molnár.
Igor zvládol štart na jednotku a po
výhre nad Izraelčanom O. Binyaminim, Angličanom K.Coddom,
Švédom M. Bahakiom a Dánom
N. Skovsom sa prebojoval až do
finále, kde prehral s Čechom J.
Debrecenim.
„Igor opäť siahal na zlato a ako
na Európskom pohári ho zastavil
český reprezentant Debreceni.
Že by sme v karate chytili „český“
syndróm? Možno, no treba však
podotknúť že v momentálnej forme
Igor na Čecha nemal a toto bolo

maximum, čo mohol dosiahnuť,“
skonštatoval V. Molnár.
Rimavskosobotskí karatisti tak
skvele zakončili súťažnú sezónu
2006/2007 a patrí im poďakovanie
za reprezentáciu nášho mesta. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, prispievateľom a priaznivcom
nášho klubu, bez ktorých podpory by účasť detí na športových
podujatiach počas celej súťažnej
sezóny nebola možná. „A čo dodať na záver? Za odmenu sa boli
všetky deti „vyblázniť “ v jednom
z najväčších zábavných parkoch
TIVOLI v Kodani a naša úspešná
cesta sa skončila spoločnou fotkou
medailistov pri dánskom skvoste
Malej Morskej Víle,“ povedal na
záver tréner V. Molnár.

Pohľad na športovú halu a atmosféru
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Úspech našich viacbojárov
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16. Majstrovstvá Slovenska v letnom viacboji všestrannosti
16. Majstrovstvami Slovenska
v letnom viacboji všestrannosti bola
ukončená viacbojárska sezóna pre
rok 2007, ktorá bola pre náš okres po
päťročnej nevýraznej činnosti znovu
veľmi úspešná. Naši mladí viacbojári
ročníkov 1 až 4 skončili v diaľkovej
súťaži zima okresov Slovenska na
peknom druhom mieste za víťazom
– okresom Topoľčany, ktorý získal
štyri prvé, tri tretie a dve druhé miesta.
Naši získali dve prvenstvá, trikrát
skončili na druhom a trikrát na treťom
mieste. Tretí v poradí sa umiestnil
okres Košice, ktorý mal o jednu medailu menej ako Rimavská Sobota.
Ešte úspešnejší boli naši pretekári na
16. MS, ktoré sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši. V mládežníckych
kategóriách sme získali tri zlaté, jednu
striebornú a jednu bronzovú medailu
a zaslúžene získali pre okres prvenstvo
na Slovensku pred okresom Topoľča-

ny. Prvé miesta získali a Majstrami
Slovenska pre rok 2007 sa v kategórii
mladších žiačok sa stala viacbojárka
zo ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote
Kinga Muránska (436 bodov, v okrese
400 bodov), v kategórii starších žiačok
Réka Bálintová zo ZŠ P. Dobšinského
v Rim. Sobote, ktorá získala v šesťboji
neuveriteľných 504 bodov a svoje súperky porazila o viac ako o 100 bodov.
Vo všetkých disciplínach vytvorila
najlepšie výkony a zvíťazila (60 m za
8,5 sek., 800 m 2:47, diaľka 413 cm,
medicimbal 16,45 m, šplh 3,9 sek.,
plávanie na 25 m 15,7 sek.). Tretie
prvenstvo na Majstrovstvách Slovenska si v kategórii mladších dorasteniek
vybojovala Ľudmila Bodnárová zo
ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote, keď
získala 429 bodov a zvíťazila v skoku
do diaľky, hode medicimbalom a v plávaní na 50 m. V ďalších troch disciplínach skončila na druhých miestach.

Okrem toho sme mohli v kategórii
starších žiačok a mladších dorasteniek
získať aj ďalšie medaily, podľa bodov
získaných na majstrovstvách okresu,
no pretekárky Magová z Gem. Jablonca a Chlepčoková z Rim. Soboty
sa pretekov nezúčastnili. Striebornú
medailu v kategórii starších žiakov
získal pretekár zo ZŠ Hnúšťa NR Ján
Kožiak (390 bodov, v okrese 368). Bol
najlepší v šplhu, keď 4,5 m vyšplhal za
2,95 sek. Bronzovú medailu si v kategórii mladších žiakov vybojoval pretekár ZŠ gemerský Jablonec Domonik
Agócs, ktorý získal v šesťboji 278
bodov. Ďalšie medaily mohli v tejto
kategórii získať Mag z Gem. Jablonca
a Madarász z Reformovaného cirkevného gymnázia Rim. Sobota, ktorí
v okrese dosiahli o 37 bodov viac ako
víťaz z Trebišova. Dali však prednosť
posedeniam s priateľmi na chate.
Igor Antal, predseda OZVV

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

V sobotu derby s Lučencom
Spojme sa pre rimavskosobotský futbal
Už v túto sobotu sa zápasmi úvodného kola začne ďalšia majstrovská futbalová sezóna. V hierarchii
najvyšších slovenských súťaží v tej
v poradí druhej, v I.lige, aj s opätovnou účasťou nášho mesta. Tentokrát však už nie pod doterajším
označením FC Rimavská Sobota,

zvesti
Gemerské
týždenník mesta a regiónu

cena 9 Sk

pondelok 9. júl 2007
číslo 28

ročník 40.

a.s., ako tomu bolo v predchádzajúcich niekoľkých rokoch. Do svojej premiérovej sezóny vstupuje
Mestský futbalový klub (MFK)
Rimavská Sobota. Genéza vzniku nového klubu je futbalovým
fanúšikom dostatočne známa. Po
zmene vlastníckych vzťahov vo fir-

me Tauris, a.s., prakticky ustal tok
financií aj do futbalového klubu.
„Vďaka“ málo konštruktívnemu
prístupu dovtedajšieho majiteľa
klubu hrozilo, že Rimavská Sobota v novej sezóne vymizne z futbalovej mapy Slovenska. Našťastie,
nestalo sa tak. Založením občianskeho združenia MFK
Rimavská Sobota a jeho
akceptáciou ako nástupníckej organizácie riadiacim orgánom, aj za cenu
viacerých ústupkov práve
kvôli kontraproduktívnemu prístupu dovtedajšieho majiteľa klubu, zostáva rimavskosobotský
futbal v širšej slovenskej
futbalovej špičke. Teraz
bude dôležité, aby svoje
sily a prostriedky spojili
všetci, ktorí to s rimavskosobotským futbalom
myslia úprimne, a ktorí
ho vnímajú ako súčasť
spoločenskej nadstavby

a nie predovšetkým ako biznis (vo
svoj vlastný prospech).. A tiež pre
všetkých, pre ktorých bol doterajší
FC klasickým príkladom „oneman-klubu“.
Najpodstatnejšie
budú, samozrejme, výkony hráčov
na ihrisku, ich zodpovedná príprava v tréningovom procese, nasadenie v samotných zápasoch. Svojim podielom môžu samozrejme
prispieť aj fanúšikovia. Minimálne
tým, že popri športovom povzbudzovaní sa vyvarujú takého správania, za ktoré napríklad aj v uplynulom futbalovom ročníku klub
dostal nejednu mastnú pokutu.
Novú sezónu začne nový rimavskosobotský klub skutočne atraktívnym derby súbojom so susedným Lučencom (aj LAFC riešil
počas krátkej letnej prestávky
svoje interné problémy) v sobotu
14.júla o 18.00 hodine. Zaželajme
si dobrú športovú úroveň zápasu
a víťazné vykročenie MFK Rimavská Sobota v jeho začínajúcej sa
existencii.
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