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Opustené psíky

Lidl otvoria začiatkom
septembra
Počas uplynulého týždňa prebehla
kolaudácia stavebných objektov
predajne potravín Lidl v Rimavskej Sobote. Ako uviedla vedúca
oddelenia stavebného poriadku,
investičnej činnosti a dopravy
mestského úradu Anna Csincsíková, boli nedostatky, ktoré jednotlivé dotknuté orgány vytkli a budú
súčasťou ich písomných stanovísk
ku kolaudácii. Investor, ktorým je
Lidl Slovenská republika, v.o.s.,

so sídlom v Nemšovej, sa ich bude
snažiť odstrániť v priebehu niekoľkých dní. Supermarket by chceli
otvoriť 6. septembra s otváracími
hodinami v pondelok až v sobotu
od 7 do 20. hod. a v nedeľu od 9.
do 20. hodiny. Pripomíname, že
s výstavbou predajne s predajnou
plochou 1065 metrov štvorcových
sa začalo koncom apríla. Stavba
zahŕňa aj vybudovanie elektrickej
prípojky, sadové úpravy, stožia-

rové logo, protihlukovú bariéru,
vonkajšie osvetlenie, oplotenie
a požiarnu nádrž. Verejné osvetlenie a sadové úpravy, týkajúce
sa kruhového objazdu, budú mať
v správe TSM. Parkovisko má
kapacitu 80 miest, z ktorých je 5
pre telesne postihnutých občanov.
Investor vozičkárom zabezpečil aj
bezbariérový vstup do predajne.
kan

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

2227
Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

AKCIA: údená slanina tenká -55 Sk/kg
lečo - klobása - 50 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23

2286

2293

INZERCIA

Na tomto mieste môže byť
aj váš inzerát!
Kvalitný bezdrôtový
vysokorýchlostný internet
od 500,- Sk vrátane DPH
teraz zábezpeku neplatíte!
Rim. Sobota
I. Hatvaniho 2
tel.: 56 31055

Bezpečnostná služba
Patrol & Guard s.r.o. prijme
do pracovného pomeru
NOVÝCH ZAMESTNANCOV
Nástupný plat 8 500 až 9 500 Sk. Nutná bezúhonnosť a preukaz odbornej spôsobilosti. Vek do 40
rokov. Nástup od 1. 9. 2007. V prípade záujmu nás
kontaktujte na tel. č.: 047/ 58 118 30.
www.patrolguard.sk
848-34

Prípady opustených psíkov
potulujúcich
sa po uliciach
nie sú v Rimavskej Sobote
ojedinelé. Stáva sa, že rodičia
kúpia na narodeniny alebo
Vianoce dieťaťu šteniatko.
Stará sa oň a chodieva s ním
na prechádzky. Po určitom
čase, keď sa z neho pomaly
stáva dospelý pes, ho omrzí.
A tak sa ocitne na ulici bez
domova, opatery a lásky.
Takýto prístup je nezodpovedný a krutý. Veď zviera je
tiež živý tvor, má svoje city,
potreby, „osobnosť“. Preto
by si ľudia pri kúpe zvieratka
mali dobre zvážiť, či ho naozaj chcú a budú sa o neho
starať. Kúpa štvornohého
chlpáčika si vyžaduje zodpovedný prístup. S opustenými
psíkmi majú skúsenosti aj
príslušníci Mestskej polície
v Rimavskej Sobote. Väčšinou ich na ne upozornia
občania. Umiestnia ich do
kotercov a prostredníctvom
výzvy v médiách hľadajú pre
ne nový domov. Našťastie sa
vždy nájdu dobrí ľudia, ktorí
ich prichýlia.
Marta Kanalová
šéfredaktorka
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Rozhovor s koordinátorkou ÚSVRK v Rimavskej Sobote Mgr. Alenou Horváthovou

Najväčší záujem je o riešenie bytovej problematiky
V septembri 2004
začala svoju činnosť
regionálna
kancelária Úradu
splnomocnenkyne
vlády SR
pre rómske
komunity v Rim. Sobote. V kompletnej zostave troch pracovníkov
však začali pracovať až od 15.
decembra. Regionálna kancelária
ÚSVRK sídli v budove Obvodného úradu na Námestí M. Tompu.
O jej činnosti sme sa pozhovárali s Mgr. Alenou Horváthovou,
koordinátorkou ÚSVRK v Rim.
Sobote.
Koľko klientov vás zatiaľ navštívilo? Využíva cieľová skupina
vaše služby?
Regionálna kancelária neposkytuje služby klientom. Sme poradným

orgánom Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
v Bratislave. Nedá sa číselne ohraničiť počet navštívených klientov,
máme síce knihu návštev, ale mnohokrát rieši kancelária problémy
najmä v teréne. Pôsobíme v okresoch Rimavská Sobota, Revúca,
Poltár, Lučenec a Veľký Krtíš. Naša
práca okrem iného spočíva v tom,
aby sme dokázali pomôcť pri riešení problémov hlavne samosprávam, hľadať mnohé varianty, ktoré
sa snažia o zmiernenie kritickej
situácie rómskej komunity. Cieľová
skupina, s ktorou sa zaoberáme,
sú predovšetkým starostovia, primátori v pôsobnosti regionálnych
kancelárií a občianskych združení, ktoré pomáhajú pri riešení
problémov v oblastiach bývania,
vzdelávania, kultúry, zdravia a
zamestnania.
O akú pomoc majú záujem klienti, ktorí vás navštívia? V ktorých
prípadoch im neviete pomôcť?

Najväčší záujem je o riešenie bytovej problematiky. Žiaľ, nie je
možné riešiť z našej pozície bytovú
situáciu fyzických osôb. O dotáciu
z Úradu vlády SR môžu žiadať len
právnické osoby. V praxi to znamená, že žiadateľmi môžu byť obce,
mestá, prípadne spoločenstvá,
ktoré môžu získať dotáciu v prípade havarijnej bytovej situácie
nájomníkov.
Okrem bytovej problematiky má
mnoho ľudí problém nájsť si zamestnanie a s tým súvisiaci akútny
problém. Ľudia nemajú prácu, peniaze na bývanie, čím rastie počet
neplatičov, ktorý súvisí s nízkym
sociálnym statusom ľudí. Máme
dobrú spoluprácu so starostami
obcí, primátormi, rómskymi lídrami občianskych združení.
Aký je rozsah vašich kompetencií
na regionálnej úrovni?
Regionálne kancelárie majú postavenie výkonných pracovísk
úradu splnomocnenca vlády na

geograficky vymedzenom území.
Ich pracovníci chodia v rámci svojej pôsobnosti do terénu a mapujú
situáciu v rómskych komunitách,
radia pri spracovávaní regionálnych projektov pre fondy zahraničnej pomoci, poskytujú konzultácie
a poradenstvo pri riešení jednoduchších problémov jednotlivých
rómskych občanov a v prípade zložitejších prípadov tieto postupujú
na úrad splnomocnenca. Súčasťou
práce regionálnych kancelárií je
tiež zber informácií pre úrad splnomocnenca – podnety a potreby
jednotlivých komunít, spolupráca
s Policajným zborom pri rasovo
motivovanej trestnej činnosti
a aktivitách extrémistov v obciach
a mestách.
Naša práca je nemysliteľná bez
spolupráce partnerov, úradov
práce, komunitných sociálnych
pracovníkov, rómskych a nerómskych aktivistov.
D. Pavlíková

Projekty IPCR o sexe, kriminalite a zvykoch Rómov
Informačné a poradenské Centrum Rómov
v Rim. Sobote ukončilo v júli tri projekty.
Prvý mal názov Krok za krokom a podporila
ho Americká ambasáda. Začal sa realizovať
vo februári. V rámci neho absolvovalo 25
účastníkov z Rim. Soboty i Reedukačného
domova v Čerenčanoch vo veku od 13 do 18
rokov odborné prednášky zamerané na sexuálnu výchovu, antikoncepciu a protidrogovú
prevenciu. S tematikou kriminality mládeže
účastníkov projektu oboznámili príslušníci

Policajného zboru, ktorí zorganizovali aj
športové hry.
„Cieľom projektu bolo predchádzať negatívnym javom, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú, a oboznámiť ich aj s bezpečným sexom,“
vyjadrila sa štatutárna zástupkyňa IPCR
Zita Gazsová. Ďalšie dva projekty podporilo
ministerstvo kultúry a konali sa na Krokave.
Jedným bolo sústredenie vedúcich súborov
a tanečníkov okresu s cieľom pestovania tradícií, zvykov a rómskej kultúry. Okolo 30 ľudí

bolo rozdelených do troch skupín: hudobnej,
speváckej a tanečnej. Venovali sa choreografii,
vystupovaniu na javisku a odlišnostiam jednotlivých rómskych tancov. S priaznivým ohlasom
sa stretol aj týždňový tábor JEKHETANE. Bol
určený deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia. V rámci neho nechýbali športové
aktivity, táborák, tvorivé dielne, pestrý kultúrny program, karneval a detská diskotéka. Tento
rok sa tábora na Krokave zúčastnilo 26 detí.
kan

Pomoc občanom v hmotnej núdzi
Na pôde Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Rim. Sobote sa konalo pracovné stretnutie. Inicioval
ho ÚPSVR – Odbor sociálnych
vecí a rodiny s cieľom riešiť konkrétne problémy občanov, ktorí
sú v sociálnej či hmotnej núdzi
alebo náročných životných situáciách. Zúčastnili sa ho zástupcovia ÚPSVR, komunitní sociálni
pracovníci a ich asistenti. Ako
uviedol lokálny koordinátor-metodik Programu podpory rozvoja
komunitnej sociálnej práce v obciach PhDr. Roman Berka, prínos
stretnutia je hlavne v tom, že aj

prostredníctvom neho sa budú
efektívnejšie riešiť problémy tejto
cieľovej skupiny.
„Komunitní sociálni pracovníci a
ich asistenti, ktorí pracujú ako zamestnanci samospráv, sa v teréne

stretávajú s rôznymi problémami.
Pracujú v oblasti zamestnanosti,
kvality života, bývania, zdravia, sociálnej integrácie, ba pomáhajú pri
umiestňovaní klientov do zariadení sociálnej starostlivosti. Program
podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach prebieha
od r. 2005 pod záštitou Fondu
sociálneho rozvoja. Jeho cieľom
je zlepšiť životnú situáciu a integrovať sociálne vylúčené komunity
s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom
nevyhnutnej osobitnej pomoci,“
povedal R. Berka. Pracovné stret-

nutie ocenil aj vedúci oddelenia
pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR
v Rim. Sobote Dr. Anton Badač,
ktorý povedal: „Aj takouto formou
si môžeme vymeniť skúsenosti
a získať nové informácie, aby sme
mohli účelnejšie a efektívnejšie
spolupracovať a poskytovať pomoc
občanom, ktorí to potrebujú.“
Ďalej uviedol, že by bol veľmi rád,
keby nezamestnanosť v našom
okrese klesla. Riešenie vidí vo zvýšení kvalifikácie evidovaných nezamestnaných, nakoľko mnohí z nich
majú iba základné vzdelanie.
kan, Foto: da

Obnovili Skautský dom
V posledných dňoch sa skončila rekonštrukcia Skautského domu na Daxnerovej ulici v Rim. Sobote. S prácami sa začalo pred niekoľkými mesiacmi. V rámci
nich dostali vnútorné a vonkajšie steny
nový farebný náter, opravila sa časť strešnej krytiny a strešných odkvapov.
Prejav vďaky patrí ochotným odborníkom, rodičom, sponzorom a mestu,
bez ktorých by sa rekonštrukcia ťažko
realizovala.
he/ prekl. da

Šíria rómske tradície
Pred rokom vznikla v Rimavských Janovciach tanečná skupina SUGÁR CSAJOK. Pracuje pod vedením
Moniky Horváthovej. Skupina sa skladá hlavne
z členov rodiny. Vyjadrili sa, že ich hudba priťahuje.
Tancujú od malička a robia to veľmi radi. Skupina
vystupovala na Dňoch obce v Hosticiach. Pozvali
ju aj do Rimavských Janoviec a Duboviec. Svojimi
vystúpeniami šíri rómske tradície.
he/ prekl. da

Dobrodružný deň vo Veľkom Blhu
V obecnom parku vo Veľkom Blhu prebehol 15.
augusta Dobrodružný
deň. Zorganizovala ho
miestna organizácia Rákocziho spoločnosti a tamojší obecný úrad. Akcia
sa tešila veľkej účasti zo
strany detí i rodičov, ktorí
sa zúčastnili bohatého
programu. Rimavskosobotský 4. skautský oddiel
Istvána Hatvaniho postavil pre deti prekážkovú dráhu, zostávajúcu
zo siedmych prekážok
.Účastníci podujatia sa
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mohli previesť sa po parku
na koči ťahaným konským
záprahom a pozrieť si aj
ukážky lukostrelcov. Akcia prebehla pri príležitosti Medzinárodného mládežníckeho dňa. Podporil
ju Obecný úrad vo Veľkom
Blhu a súkromná spoločnosť Agrotrade, s.r.o. Podujatie mienia organizátori
usporiadať aj budúci rok,
pretože sa takto prehlbujú
vzťahy medzi civilnými
organizáciami a obecnou
samosprávou.

v skratke

Športovo kultúrny deň
V Rimavských Janovciach sa 19.
augusta konal Športovo- kultúrny deň, ktorého organizátormi
boli ZO SMK, DHZ a FK z obce.
Program začal bohoslužbami v
kostole reformovanej cirkvi. Dejiskom ďalších podujatí bolo futbalové ihrisko. Šport bol zastúpený minifutbalom, kopaním pokutových
kopov a loptovými súťažami detí.
V kultúrnej časti vystúpili súbory
a sólisti z Rimavských Janoviec,
okolitých miest a obcí - Rimavskej
Soboty, Lučenca, Rožňavy, Pavloviec, Jesenského a Hostíc. Najväčší úspech zožal folklórny súbor
CSICSÓKA zo Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským
v Rimavských Janovciach, ale i
koncert rockovej skupiny SEXIT z
Rožňavy. Podujatie bolo spestrené
ukážkou hasičského zásahu - hasením motorového vozidla, ktoré
po vyhlásení požiaru hasiči z obce
uhasili vo veľmi krátkom čase.
Občerstvujúce stánky ponúkali
špeciality domácej gastronómie.
Športovo- kultúrny deň finančne
podporil obecný úrad a domáci
podnikatelia.
Mestské kultúrne stredisko
a Miestny odbor Matice Slovenskej
v Rimavskej Sobote
vás pozývajú na

SPOMIENKOVÝ
PROGRAM
ku Dňu ústavy
Slovenskej republiky
31. augusta 2007.

Zraz v parku pred obvodným úradom
je o 16.00 hod. Kultúrny program sa
uskutoční o 17. 00 hod. na Námestí Š.
M. Daxnera pred fontánou (dom kultúry
vchod A).

moly/prekl. da

Vražda mladej Lučenčanky
Na nehybné telo mladej ženy natrafili minulý utorok náhodní okoloidúci na poľnej
ceste medzi obcami Tomášovce a Halič
v okrese Lučenec. Polícia obhliadkou
zistila, že 22-ročná Katarína Š. z Lučenca
zomrela na smrteľné zranenia bodným
nástrojom, ktoré jej spôsobil doposiaľ nezistený páchateľ.
„Nie menej ako dvakrát ju bodol do oblasti
krku, čím jej spôsobil smrť následkom šoku
z vykrvácania pri prerezaní dôležitých ciev
na krku. Vykonanou súdnou pitvou bolo

zistené, že smrť tejto mladej ženy bola
bez akýchkoľvek pochybností spôsobená
aktívnym, cieleným násilným konaním inej
osoby. Motív konania páchateľa je momentálne predmetom ďalšieho intenzívneho
vyšetrovania,“ informovala nás zástupkyňa
banskobystrickej policajnej hovorkyne
Petra Babulicová. Ďalej uviedla, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za obzvlášť
závažný zločin vraždy, za ktorý hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 15 až 20
kan
rokov.
Vražda Lučenčanky
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Tradičný Gemerský deň jazdectva
Výsledky súťaže:
Maratón (terén) kočovný záprah, 5 prekážok:
1.
Kornél Torák, Karancsberény
2.
Béla Szarka, Izsófalva
3.
Ferenc Gál, Rimavská Seč
4.
Szilárd Barta, Širkovce, kone: Borsodnádasd
Parkúr dvojzáprahov na prekážkovej dráhe:
1.
Kornél Torák
2.
László Ádám, Sajómercse
3.
Béla Szarka
Celkové umiestnenie dvojzáprahov:
1.
Kornél Torák
2.
Béla Szarka
3.
Ferenc Gál
Parkúrové skákanie 90 cm:
1.
Imre Jeriga, Rimavská Seč
2.
a 3. Lucia Sihelská, Rimavská Sobota
Parkúrové skákanie 110 cm:
1.
Egon Vitkó, Ózd
2.
Imre Jeriga, Rimavská Seč
3.
Oszkár Nagy, Martinová

V Širkovciach sa 18. augusta uskutočnilo stretnutie priaznivcov jazdeckých pretekov. Konal sa
tretí ročník podujatia Gemerský deň jazdectva
– Širkovce 2007. Zorganizovalo ho tamojšie
OZ Rimavskopodhradský dvor lipicanov a
spoločnosť na zachovanie tradície. Ako sme sa
dozvedeli od hlavého organizátora akcie Barnabáša Bartu, v Širkovciach chová 11 lipicanov.
Chovom koní sa zaoberá už 16 rokov a 6. rok sa
zúčastňujú aj na pretekoch. Jeho cieľom je získať
záujem ľudí o tento druh športu.
Počas akcie boli predvedené ukážky práce
chovateľov. Podujatie otvoril primátor Širkoviec
Nándor Kisfaludi. Vyjadril sa, že v okolí je táto
akcia jediná a stala sa už tradíciou. Zúčastnili
sa jej miestni jazdci, jazdci v štýle westernu z
Hubova a Fiľakova. Nechýbalo ani tandemové
jazdenie, preteky dvojzáprahov v maratóne a
parkúrovom jazdení. Divákov potešili ukážky
v parkúrovom jazdení štvorzáprahov, ktoré sa
konali prvýkrát.
moly/ prekl. do

Letná škola umenia v mestskej galérii

Mestská galéria v Rim. Sobote
organizovala Letnú školu umenia.
Jej cieľom bolo stretnutie detí s
umením prostredníctvom vlastných výtvarných diel. Cez vlastný

výtvarný zážitok a skúsenosť
mohli lepšie porozumieť výstave Kataríny Czikorovej a Juraja
Valicu HOT DOG. Deti si počas
tvorivej dielne pozreli výstavu,
následne sa inšpirovali vystavenými dielami a kreslili či maľovali
na výkres. Mnohí sa zahrali aj na
módnych návrhárov a vytvorili si
nielen vlastné logo, ale pomaľovali
a zabatikovali si aj tričko. Radosť
a nadšenie detí bolo znásobené
tým, že vytvorené dielka si mohli
zobrať domov. Počas poslednej
letnej tvorivej dielne 15. augusta
sa umenie „presťahovalo“ aj pod
bránu galérie, kde bolo natiahnuté
plátno a výkresy. Každý, kto išiel

okolo a kto chcel, mohol niečo
namaľovať, a tak pridať svoju ruku
k zaujímavému spoločnému dielu.
Do Letnej školy umenia sa zapojili
desiatky detí nielen z Rimavskej
Soboty, ale aj z detského domova
z maďarského Pétervására. Druhý
blok tvorivých dielní, Jesenná
škola umenia, sa uskutoční už
začiatkom septembra. Účastníci
sa v rámci tejto dielne zoznámia na výstave Prorok/Próféta s
dielami maliara Júliusa Szabóa.
Výstava potrvá od 24. augusta do
12. októbra 2007. Srdečne vás
pozývame.
Eva Talianová, lektorka
tvorivých dielní

Petícia
proti
preťaženým
cestám
Predsedovi BBSK Milanovi
Murgašovi bola 17. augusta
zaslaná petícia starostov obcí
Abovce, Číž, Rimavská Seč,
Orávka, Martinová, Pavlovce,
Rimavské Janovce a primátora mesta Rimavská Sobota
na riešenie preťaženosti regionálnej cesty II/571 v úseku
Abovce, Pavlovce a II/531 v
úseku Pavlovce, Rimavská
Sobota. Ako nás informoval
starosta Rim. Janoviec Stanislav Malček, ktorý zostavil
petíciu, ide o preťaženosť cesty
nákladnou automobilovou
dopravou, pre ktorú nevyhovuje technický stav vozovky.
Často dochádza k dopravným
nehodám. Naposledy sa v
Rim. Seči prevrátil kamión
s nebezpečným nákladom.
V petícii sa uvádza aj to, že
otrasy kamiónmi spôsobujú
narušenie statiky budov v blízkosti cesty. Hluk a výfukové
splodiny neumožňujú vetranie
budov, ohrozujú zdravotný
stav a bezpečnosť obyvateľov
obcí. Primátor Rim. Soboty
a sedem starostov obcí chcú,
aby bola nákladná automobilová doprava nad 12 ton
presmerovaná z hraničného
prechodu Kráľ na štátnu cestu E 571 v smere na Tornaľu
a Rim. Sobotu, na ktorej sú
vybudované alebo sú pred
dokončením obchvaty miest a
kan
obcí.

Grafity a hlučná mládež v meste
Aj v Rimavskej Sobote sa v
poslednom čase rozmohli
grafity. Prácu sprejerov vidno na rôznych budovách a
múroch v meste. Skupinky
mladých ľudí, ktorí takéto
skutky robia, si často neuvedomujú, že sa dopúšťajú
trestnej činnosti. Podľa slov
náčelníka Mestskej polície
v Rim. Sobote Petra Berecza je problém prichytiť
sprejerov pri čine. Preto je
dôležité, aby ľudia, ktorí ich
vidia, ihneď skutok ohlásili

mestskej alebo štátnej polícii. V súvislosti s takýmto
počínaním mladých ľudí sa
vynára niekoľko otázok: Čo
ich motivuje k tomu, aby
kreslili po stenách? Chcú
takto zanechať v meste svoj
rukopis alebo takto trávia
svoj voľný čas?
Mladí sa často sťažujú na
to, že v Rim. Sobote nemajú
okrem športového vyžitia,
akými sú plaváreň, futbalové zápasy či športové krúžky, a kina, kam ísť. Niektorí

tvrdia, že v meste absentuje
klub mládeže, kde by sa
mohli stretávať. Preto večer
vysedávajú na lavičkách.
Veľa mladých sa najmä počas letných večerov stretáva
na Nám. Š. M. Daxnera.
Niekedy sa k ich hlasnej
vrave pridruží aj alkohol.
Pretože sú hluční, sťažujú sa
na nich obyvatelia okolitých
bytoviek. Prípadmi sa pravidelne zaoberajú aj príslušníci mestskej polície.
kan
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Spomienky na
21. august 1968

Ráno 21. augusta 1968 asi 800 lietadiel, 600 tankov a 2000 kanónov piatich armád Varšavskej zmluvy prerušilo krásny sen o ostrove slobody, nezávislosti a neutrality. Nielen to, okupácia priniesla aj 20 ľudských životov
civilov, stovky zranených a tisíce
zmarených poaugustových osudov...
Moje osobné spomienky ako 12-ročného chlapca v pionierskom
tábore pri Ponickej Hute sú na hrôzostrašnú noc z 20. na 21. augusta a
na nasledujúce dni po okupácii mojej
vlasti jasné a navždy nezmazateľné.
Po táborovej olympiáde mal nastať
pre desiatky detí zaslúžený oddych.
Ale už okolo druhej hodine v noci
nás zobudil príšerný hukot valiaci sa
z nebies. Naši vedúci nás nemuseli
ani budiť, všetci sme boli na nohách,
vystrašení a nič nechápajúci. Všetci
sme sa zhromaždili v jedálni a chceli
„pustiť“ staré rádio, ktoré ale nechcelo fungovať. Naša vedúca, študentka
medicíny naladila Deutsche Welle a
prekladala, čo hovorili o práve prebiehajúcej okupácii Československa.
Znelo to príšerne a zároveň nikto
tomu nechcel veriť, napriek takmer
naše hlavy obtierajúcim lietadlám.
Každý očakával vypuknutie tretej
svetovej vojny, predpokladajúc ráznu
odpoveď Američanov, ale našťastie
takýto osudový scenár sa nekonal..
Až oveľa neskôr som sledoval na TV
History, že USA žiadnu odpoveď
nechystali aj z dôvodu povojnového
rozdelenia mocenského vplyvu.
Jedine, čo americká vláda v augustovej protestnej nóte žiadala, bolo,
aby sa Sovietska armáda stiahla
za demarkačnú čiaru pred Plzňou.
Nasledujúceho dňa telefóny v tábore
neprestajne vyzváňali. Naši rodičia
si overovali náš stav a dohadovali si
s vedúcimi náš predčasný odvoz. Na
ten nezabudnem asi nikdy. Najmä na
guľometnú streľbu ponad novučkú
okresnú Volgu, v ktorej sme pre-

chádzali cez zatarasený námestie vo
Zvolene. Jasne vidím napätie a strach
mojich rodičov, bezradnosť šoféra
pri kľučkovaní medzi sovietskymi
obrnenými transportérmi a tankami,
konšpiratívny pohyb pracovníkov
tlačiarne, z ktorej sme do Soboty
odvážali letáky a propmateriály na
oslobodenie Dubčeka, Smrkovského, Černika a ďalších exponentov
Pražskej jari z ruského odvlečenia.
A na letáky s fotkami Svobodu a
Dubčeka, na ktorých národ prisahal
vernosť obom, a ktoré som v Rim.
Sobote nalepil chudákovi ujovi Hlivárovi na jeho embéčku a na všetky
vchody nášho činžiaku. Spomínam
si aj na ospalého vodiča transportéra, ktorý vybehol do protismeru
presne nám oproti. Vďaka ostražitosti a pohotovosti šoféra Volgy sme
predišli smrteľnému stretu kdesi pri
Detve vbehnutím do jarku a stadiaľ
kaskadérsky späť na cestu. Takisto
na začiatok serpentín v Ožďanoch,
ktoré boli neprejazdné kvôli zápche
okupačnej techniky (chudáci vojaci
v živote nevideli viac než dve zákruty
za sebou!), na rozhodovanie čo ďalej
a na odvahu nášho šoféra prejsť
po starej „pásakovej“ ceste, kadiaľ
naozaj prešli len traktory a civilné
pásové vozidlá. Pamätám, ako decká
sme vyhadzovali na nákladiaky na
Janovskej ulici pri tlačiarni rohlíky
hladujúcim vojakom, na Ľuba Blanároviča, metajúceho dlažobné kocky
z kostola na transportéry parkujúce
na terajšom Hlavnom námestí až
kým ho salvy zo samopalov odtiaľ
nevyhnali, na bratov Dikličovcov a
ich recesiu s premaľovanou dopravnou značkou na terajšom Nám. M.
Tompu ukazujúce namiesto 128 km
do Košíc – 1280 km MOCKBA. Na
biznismena Aladára vymieňajúceho
chlieb za cigarety, na prvé okupačné
oslavy SNP so sviečkami v oknách.
Každý si išiel pozrieť aj okná Rusína
Matkovského v Novej ulici, či dal aj
on sviečky. Dal... Ale Československu to nepomohlo.
Doba temna trvala až do 17. novembra 1989. Ale s dôsledkami
vyše 40-ročného obdobia ľudskej
neslobody a bezprávia i vyše 23-ročnej okupácie sa naša spoločnosť
nikdy nevysporiadala a ani celkom
nevyrovnala !

Rozhýbte sa
s Rýchlym
internetom!
Rýchly internet
už od 356
Sk (s DPH)
mesačne!

Prichádzame s ponukou, s ktorou to
môžete rozbehnúť naplno:
celý rok zľava až 357 Sk (s DPH)
na mesačné poplatky za Rýchly
internet 2, 10 a 20,
až 2 roky zľava 357 Sk mesačne
(s DPH), ak si vyberiete aj niektorý
z našich ponúkaných PC alebo
notebookov.

§
§

Navštívte nás v Hnúšti na
Hlavnej ul. 386.
Ponuka platí do 30. 9. 2007 pri aktivácii služby Rýchly
internet a uzavretí Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24
alebo 36 mesiacov pre zákazníkov, ktorí si kúpia Dátovú
kartu alebo Modem (koncové zariadenia Flash-OFDM).

=

Linka Služby zákazníkom 12345 www.t-mobile.sk

Viliam Vaš

inz RI open 93x270.indd 1
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Spätý s rimavskosobotskou kultúrou
Maliar M. Lacko bude zaradený do pripravovanej knihy
o súčasnom výtvarnom umení na Slovensku
Jeho meno je v kultúre v Rimavskej
Sobote pojmom. Mgr. Marian Lacko, riaditeľ Základnej umeleckej
školy v Rim. Sobote (ZUŠ), pôsobí
na kultúrnej scéne svojho rodného
mesta, ale je známy aj v širokom
okolí, na Slovensku i v zahraničí.
Bol zakladajúcim činiteľom súčasného 22. ročníka Letáv.
V ZUŠ, ktorú vedie od 1. júla 2004,
vyvinul veľkú snahu v súvislosti s rekonštruovanými priestormi nového
Domu umenia na Hviezdoslavovej
ulici. „Palác kultúry“, ako budúcu
ustanovizeň nazval jeden mestský
kultúrny činiteľ, by mal byť hotový
do r. 2009. Keď sme na túto tému
s M. Lackom hovorili začiatkom
tohto roku, mal obavy, či nebude
istým Donom Quijotom pri presadzovaní žiadostí hlavne finančného
zamerania tejto stavby.
ZUŠ vedie k prechodu určitou
transformáciou v tom zmysle, že
chcú zvyšovať kvalitu a úroveň vyučovania, celého fungovania školy.
M. Lacko v ZUŠ vyučuje i dramatickú výchovu 2. stupňa.
„Najviac absolventov vysokých
škôl máme z výtvarného odboru“,
rekapituluje: „Veľa našich žiakov
napr. študuje architektúru. Dobre
si počínajú i absolventi dramatického odboru. Minulý rok sme
v dramatickom odbore pripravili
veľmi úspešnú hru – Dobšinského

rozprávku Drevená krava, ktorú
hrajú už väčšinou maturanti pre
malé deti. Hra je s pesničkami,
bábkami, jednou megabábkou, je
uvoľnená, veselá a plná vlastnej
tvorby študentov. Po víťazstvách na
rozličných súťažiach sa dostala na

Scénickú žatvu (najstarší európsky
divadelný festival, kde sú už len víťazi celoštátnych festivalov všetkých
kategórií) a dodnes ju stále hrávame- máme za sebou už 27. reprízu.
Máme ponuky hrať túto rozprávku

po celom Slovensku. Boli sme aj
na festivale v zahraničí. Prvýkrát
si naše divadlo zarobilo nielen na
svoju činnosť, ale minimálne aj na
1 – 2 sezóny dopredu. Musíme už
i komerčne rozmýšľať v zmysle nákladov, ktoré máme, keďže chodíme
hrávať po Slovensku.“
M. Lacko je mnohým
známy ako maliar.
„Maľujem v súkromí
väčšinou po nociach“,
hovorí, „lebo cez deň
nemám čas. Pred dvoma rokmi som mal
sériu výstav v Českej
republike, ktorá sa vracia na Slovensko. Opäť
mám plánované nejaké výstavy, možno aj
v zahraničí. Gro mojej
výtvarnej tematiky sú
šašovia – maľujem ich
30 rokov. Na svojej webovej stránke mám viac
ako 250 obrazov.“
M. Lacko bude zaradený
do zoznamu maliarov
pripravovanej knihy
o súčasnom výtvarnom
umení na Slovensku.
Okrem divadla Alterna pôsobí M.
Lacko vo folkovej skupine M.E.L.L.,
pri zakladaní ktorej bol pred desiatimi rokmi. Tohto roku bude mať
skupina 10. výročie.

„Minulý rok sme so skupinou dosiahli veľké úspechy“, hodnotí jej
zakladajúci člen. „Po festivaloch
v zahraničí, v Česku, v Poľsku, sme
hrali v Slovenskom rozhlase, vystupovali v klipe Martiny Šindlerovej a
v mnohých ďalších akciách. Máme
nové ponuky, či už na nahrávanie
alebo vystupovanie v rôznych reláciách. Teraz nás je v kapele 10
a v podstate sme orchester, prešli
sme určitou genézou. Koncom augusta chystáme oslavu 10. výročia.
Mali by sme hostiť významných ľudí
i zo zahraničia. Bude to prekvapenie.
Budeme krstiť dvojcédečko z najlepších pesničiek i noviniek.“
M. Lacko sa podieľa aj na tvorbe festivalov. Festival Atrium art bude 7.-8.
septembra. V otvorenom priestore
Čierneho orla na Hlavnom námestí
vznikne otvorené divadlo „Malé hry
sobotské“. Toto miesto má svoju atmosféru, nádhernú výzdobu, hrdí sa
návštevou mnohých známych umelcov, dokáže byť zážitkom. Synovia
M. Lacka tiež smerujú k herectvu.
Jablko nepadá ďaleko od stromu.
M. Lacko má mnohé ponuky – funguje v dabingu i inde mimo mesta,
ale Rimavská Sobota je jeho rodné
mesto, prirástlo mu k srdcu a myslí
si, že si zaslúži okrem kvalitnej
kultúrnej histórie aj kvalitnú súčasnosť.
Katarína Dóbiová

V dolinách... nemajú zamknuté
(spieva sa ako najnovší hit)
brány... v srdciach...
Ibaže dnes okom nepriestrelné múry, módne
anglické trávniky- dvoriská, aby ochránili...
niektorých milovníkov zelene...poctivo nadobudnuté vily ne-vylomeniny- rýchlo rastúce už
aj v našom zemepisnom pásme. Len a len ako
dôsledok globálneho otepľovania? (Tie skromnejšie nevynímajúc). O to, čo je za hraničnou
čiarou „ich“ srdcových záležitostí, nie je vecou
ich (ne) záujmu... ZEM-VZDUCH-ČISTÁ
VODA-LESY-LESNÉ STUDNIČKY-FAUNA-FLÓRA-PRÍRODA ako taká je predsa
samozrejmosťou. Pre všetkých bez rozdielu!
O tú sa druhý postará, ochráni ju aj pre našich
potomkov sám Stvoriteľ. Ak ešte, ovšem, bude
o ČO a pre KOHO sa snažiť... Že kam mierim
akoby novým kruhovým objazdom? K jedinej
otázke ( na rádio Jerevan). PREČO??? sa

nezaktivizovať – aj aktivačné... nebrať do rúk
aj „bezprácne- kosy-kosačky... A len tak na
vylepšenie svojho „kreditu telesnej schránky“
napr. (ne) zabojovať si! (vekovo neohraničné
– hlavne žeby bola chuť). Proti invázii žltej zlatobyle a jej podobným druhom rastlín, ktoré
nielenže postupne „vytlačili“ – zničili všetko
našské kvetenstvo,, ale zaplavili žltou a prerástli celý náš chotár Rimavskej doliny. Vraj
pomáha iba jediné: 2- krát rastliny skosiť ešte
pred rozkvitnutím! To je názor prírodovedcov
a zákon dokonca hovorí o povinnosti občanov
likvidovať invázne premnožené rastliny. Sú
silným alergénom. Aj pre mňa. Aj ako necestujúcu verejnosť ma rovnako trápi zdevastovaná
likierska železničná stanica, kde kedysi žila
rodina s troma deťmi, v predzáhradke kvitli

kvety...Dnes? Na zaplakanie! Rovnako ako
smetisko Pod Brandzovou, kedysi pšeničné
pole, obkolesené černičím, malinčím a ako
deti sme tam chodievali po žatve na dozber
klasov, aby nič nevyšlo nazmar...
„Okružná výpadovka“ na smetisko popri nemocnici cez dedinu Likier je predsa nákladnejšia na pohonné hmoty a údržbu ciest (je vôbec
nejaká?), ako by bolo vybudovanie skratky
krížom cez trať. Priamo poniže Hnúšte. ...Že
prečo? PRETO!!! (viem to-poznám-dosť si
pamätám a mám herbár rozličných rastlín
kvetenstva vyšných aj nižných lúk, z Hôry,
Tomaškova... margarétky, zvončeky, vlčie
maky). Vyrástli sme tam.
Mascha

27. august 2007

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.
29. 8. - MUDr. Gajanová
OZŠ Nová Bašta
tel. 56 91 161
1. a 2. 9. MUDr. Kleinová
ZŠ - ul. Školská
tel. 56 317 22

V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.
LEKÁRNE

7

SERVIS, OZNAMY

Darovali krv
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 21.8.2007 bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia krvi: Barnabáš Múčik,
Pavel Maňúr, Miloš Trocha, Štefan Štanga, Jaroslav
Turis, Jana Valovičová, Peter Daniš, Jaroslav Dušek, Branko Bakša, Gejza Zibrin, Eva Lenardová,
Andrej Kubiš z Rimavskej Soboty, Edita Mihályová, Irena Duszová z Gemerskej Vsi, Štefan Hanic, Štefan Gembický zo
Zacharoviec, Pavel Koščo, Mgr.Lýdia Selčanová z Hnúšte, Katarína
Zagyiová, Július Mihályi z Hostíc, Ladislav Slávik z Riečky, Ľubomír
Blaho z Čerenčian, Angel Rajnák z Oždian, Kvetoslava Gembická
z Teplého Vrchu, Peter Mihályi z Rimavských Janoviec, Ján Kurčík
z Českého Brezova, Stanislav Kurčík z Poltára, Jozef Sarvaš z Gortvy,
Marcel Bordáš z Horných Zahorian, Anna Völgyová z Behyniec, Branislav Bakša z Hrnčiarskych Zalužian, Pavel Varga z Tornale, Miroslav
Výkrut z Kraskova.
Prvýkrát darovali krv: Katarína Boráková z Drienčan, Mgr.Gabriela
Szabová z Rimavskej Soboty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote.

Oznámenie

Dopravná zdravotná služba LEGAMED s.r.o. sídliaca na ul. Cintorínska l, Rim. Sobota sa presťahovala na ul. Dobšinského 4007 (bývalé kasárne). Preto žiadame pacientov so žiadankami na prepravu,
aby doručili žiadanky na uvedené adresy do schránky.
1.) DZS – Dobšinského 4007 – bývalé kasárne
2.) ZDRAVOTNÉ STREDISKO – Dobšinského 4380 – prízemie
3.) AG-BANKA – Hostinského 4 – pri lekárni KAMILKA do 12.00
hod. v deň vydania žiadanky.
V prípade nejasností volajte na: t.č.: 047-56 645 do 16.00 hod.
mobil: 0905 874 858 – NON STOP!
Za pochopenie a prejavenú dôveru ďakujeme.
LEGAMED s.r.o.

Mesto Rimavská Sobota
organizuje

Začiatky o 19.00 a 21.00 hod.

ppppppppp
27.28.29. AUGUST

HARRY POTTER
A FÉNIXOV RÁD

Vzbura sa začína. MP, dobrodružný/fantasy film Veľká
Británia/USA

ppppppppp

31.AUGUST A 1.2. SEPTEMBER.

SIMPSONOVCI
VO FILME

Homér vyvedie najhoršiu vec
svojho života. MP od 12 r.
animovaný film USA

ppppppppp
31.AUG. A 1.SEPTEMBER

HORY MAJÚ
OČI 2

Tí šťastnejší zomrú rýchlo
MN, Horor USA

ppppppppp
2.SEPTEMBER

DRSŇÁK

Strmá cesta nadol
MN, Kriminálny film, SRN

ppppppppp

25. Gemersko-malohontský jarmok

V PRACOVNÝCH DŇOCH:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
1.9. sobota - Polianka, štátny
sviatok
2.9. nedeľa - Pri nemocnici
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

v dňoch 28. a 29. septembra na ul. Malohontskej, Jánošíkovej a
na Hlavnom námestí.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 3. septembra.
Informácie na tel. č.: 047/5604628, 5604665, 5631139.
Predajné miesta budú očíslované.
Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie od RÚVZ v mieste
bydliska.

Príďte - budete vítaní!!!

Kurz SČK „Opatrovateľka“.
Vybavujete si prácu v zahraničí
ako opatrovateľka v domácnosti?
Okrem základov cudzieho jazyka
musíte sa preukázať osvedčením o
absolvovaní kurzu „Opatrovateľská služba“. Územný spolok SČK
v Rimavskej Sobote uskutoční
uvedený kurz
od 17. septembra 2007
Prihlášky a informácie na Sekretariáte ÚzS SČK Rimavská
Sobota, ul. Hurbanova 15, č. tel.:
047/5631734, 0903 558 926
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Zamestnaná žena s 3 deťmi
súrne vezme do prenájmu 1-2
izbový byt v RS. Zariadený je
vítaný. 0910615108.
737-37

Dám do prenájmu zariadenú kanceláriu, Hviezdoslavova 8,
R.Sobota, t.č. 047/5632 446.
860-35

Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ v Rim. Sobote. Cena dohodou. Č.tel.: 0911 912 610.
867-35

Dám do prenájmu 3-izbový
byt na sídl. Rimava v centre RS.
Tel.: 56 25 724, od 18.00 hod.
56 25 011.
869-35

Kancelária do nájmu 12 m2
na Svätoplukovej ul. č. 18 oproti
MsÚ. Kontakt: 0915 875 849.
871-35

Predám RD v Hajnáčke.
0904 919 065.
890-35

Predám 10,7 árový pozemok
na veľmi peknom mieste v RSoblasť novovýstavby RD-IBV
Sobôtka. Cena dohodou. Tel.:
899-35
0903 525 082.
Predám trojpodlažnú murovanú chatu v Maďarsku, 5 km
od Salgótarjánu, s terasovitou
záhradou v peknom prostredí,
s nádherným výhľadom, s prípojkou vody, elektriny, vykurovaná črepovými kachľami.
Informácie: 0905 418 194.
902-35

Najlacnejší prenájom v
meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./ Tel.: 0903 515 109.
880-51

Prenajmem alebo kúpim
garáž v blízkosti Hlavného námestia. Kontakt: 0903 551 931.
918-36

Predám garsónku na sídlisku Rimava komplet zariadenú. Cena 200.000,- Tel.: 0905
786145, +420775 158 931.
931-36

Ponúkam na prenájom
zabehnuté obchodné priestory
aj so zariadením, ul. SNP č.18.
Tel.č.: 0908 937 392.
932-38

Odstúpim zabehnutý bufet v
Rim. Sobote. Kontakt: 0907 358
989 a 0910 559 822.
933-36

Dlhodobo prenajmem pekný 2-izbový byt v RS. 0908 917
816, volať po 20.00 hod.
934-37

Predám záhradu (4 á) s

chatkou v lokalite Tormáš. Cena
dohodou. Tel.: 048/4137299,
0907 120 271.
937-38

Dám do prenájmu na Hlavnom námestí v Rim. Sobote
kancelárske priestory 50 m2 (2
miestnosti). Tel.: 0907 884 948.
940-36

Predám zariadenie pohostinstva stoly a stoličky z masívu
pre 40 osôb. Tel.: 0907 884 948.
941-36

Predám 3-izbový byt v OV
na Rožňavskej 5, 6.poschodie,
cena 320.000,-, dohoda možná.
Kontakt: 0903 525 084.
948-35

Predám stavebný pozemok
na Novej ul. v Jesenskom. Cena
dohodou. T.č.: 0907 859 683.
951-36

Kúpim 2-izbový byt v OV
v R.Sobote do 250.000,- Sk.
R. Sobota, Vansovej 4/61. Č.t.:
0949610 913.
962

Predám 3-izbový byt v OV na
ul. Hostinského č.14 v RS. Cena
dohodou. Č.t.: 0905 840 272.
971-36

Predám RD po rekonštrukcii
(voda, elektrika, podlahy, okná)
s okrasnou záhradou a jazierkom
na Sobôtke. Tel.: 0907 853 711.
Kúpim 2-izbový byt v RS.
Tel.: 0905 242 339. Cena dohodou.
975-36

Zoberiem garáž do prenájmu na ul. Rožňavskej alebo
okolí. Mobil: 0907 355 910, 0907
281 468.
976-36

Kúpim garáž na sídlisku
Rimava vedľa obchodu CBA,
0905 459 417.
982-37

Predám prerobený 2-izbový
byt v OV na ul. Českej (Západ).
Volať po 16.00 hod. na t.č.: 0905
739 723.

ZAMESTNANIE
FIRMA BALEX – Stavebniny, Sedliacka č. 25 prijme do
pracovného pomeru vedúceho
stavebnín. č.t. 047/5631 053.
861-35

Zamestnám vodiča MKD.
Tel.: 0903 515 109.
891-33,35

Vykonávam kontrolnú činnosť v samospráve. Tel.č.: 0914
285 220.
892-35

Hľadám do kvetinárstva v
Rim. Sobote zodpovednú, šikovnú, komunikatívnu mladú ženu.
Maďarčina vítaná. 0905 895 837.
900-36

Prijmem pomocníčku do
pohostinstva. T.č.: 0915 720 365.
903-44

Účtovníctvo, mzdy, výkazy.
T.č. 0907 850 679.
911-35

Prijmem kaderníčku, môže
byť aj na živnosť. R.Sobota, R.K.
Štúdio. 0903 551 931.
915-36

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vodiča. Podmienky: -ukončené stredoškolské
vzdelanie -vodičský preukaz
skupiny C -prax je vítaná. Info na
t.č.: 0903 511 076.
882-36

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru pracovníkov
do skladu. Podmienkou je morálna bezúhonnosť. Info na t.č.: 0903
511 076.
883-36

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. prijme vedúceho smeny – s obsluhou baliacej linky s
miestom výkonu práce vo Veľkých
Dravciach. Požiadavky: odborná
spôsobilosť: elektrotechnik podľa
Vyhl. č. 718/2002 Z.z., 858-34
prax v
odbore vítaná. Žiadosti so životopisom posielajte do 31.8.2007

na adresu: AGRO CS Slovakia, a.s.,
985 42 Veľké Dravce. Kontakt: Ing.
Findra, tel.: 047/4373279.
2800-35

UNIVERSAL maklérsky dom,
a.s. hľadá obchodných zástupcov na
predaj zákonného poistenia motorových vozidiel pre všetky poisťovne
na trhu. Tel.: 0905 901 878, 0905
902 597.
Prijmem šikovného obchod.
zástupcu (muž-žena) pre veľkoobchod s bytovým textilom.Podmienky: skúsenosti, komunikatívnosť,
samostatnosť, vod. preukaz, vlastné
auto. Platové podmienky: percentá
z tržby. V prípade záujmu volajte:
0911 253 529.
963

Prijmem barmana – barmanku
do baru v RS. Súrne.Kontakt: 0905
207 260.
965-36

Pizzéria Západ prijme kuchára
resp. pekára, kuchárku na TPP. Info:
0905 700 302.
967-37

Prijmeme pracovníkov na pozíciu - obsluha ČS, ul. Cukrovarská.
Tel.: 0903 502 505.
969

Firma KORO s.r.o. prijme pracovníkov do potravinárskej výroby.
Tel.: 047/5633 788, 0903 632 250.
978-36

Hľadám prácu – upratovanie v
kancelárii alebo v domácnosti. Tel.:
0907 548 979.
985
Chcete Váš príjem značne vylepšiť? Tel.: 0918 561 363.
988-37

Práca psychicky náročná, na
začiatku menej platená. Tel.: 0907
857 026.
989-37

Ponúkame odbornú prípravu pre pracovníkov SBS.
Kontakt: 0905 349 774.
938-36

987-36

Predám RD. Tehlová 7. 5-izbový. 1.450.000 Sk. Dohoda. Tel.:
0907 884 276.
954-38

Predám rozostavaný
rodinný dom (hrubá stavba pod
strechou) na IBV Sobôtka. Tel.:
0905 446 136.
955-35

Kúpim zrekonštruovaný
rodinný dom alebo RD pred menšou rekonštrukciou, prípadne
nedokončený RD v okolí Rimavskej Soboty a Tornale. Tel.: 0911
974 94.
958-36

POPREDNÁ ČESKÁ SPOLOČNOSŤ

Výrobca informačných systémov a software-ov hľadá šikovných, ambicióznych
spolupracovníkov do TPP na obsadenie nasledovných pozícií:
- programátor
- implementátor
- predajca produktov – na slovenskom a maďarskom trhu
Podmienky prijatia:
- min. úplné stredoškolské vzdelanie v danom odbore
- vodičské oprávnenie sk. B
- aktívne ovládanie maďarského jazyka (neplatí pre pozíciu „programátor“)
Poskytujeme:
- výhodné platobné podmienky
- príjemné prostredie, mladý kolektív
- moderné technické vybavenie
- služobné vozidlo aj na súkromné účely
Kontaktná osoba: Július VARGA, Tel.: 0915/815604, 00420/724/598364
E-mail: j.varga@stonline.sk
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MÄSIARI-ANGLICKO.
0911 250 716.
991

HYPERNOVA Rimavská
Sobota prijme predavača/ku
obsluhovaného úseku – lahôdky
a elektro. Tel.č.: 047/56 15 133.
992

Hľadáme čašníka/čašníčku
do pivárne, dobré platové podmienky. Tel.: 0903 693 793.
945-38

Prijmem vodiča s vod.
preukazom skupiny C. Prax
minimálne l rok. 0903 555 356.
957-35

ZVIERATÁ
Predám psíka vestíka 8 týždňového. T.č.: 0903 594 847.
966

Predám Daciu 1310 a
Jawu 350 kývačku. Tel.: 047/
5695571.
870-35

Predám Š 120 L. Dobrý
tech. stav, platná STK aj EK.
Cena 13.000,- Sk. Info: 047/5691
243.
Predám Š-Forman 1,3 GLXi,
r.v. 1994, 45.000,- Sk. 0902 042
894.
972-36

Predám Lanciu Prisma Turbo
DS 1,9 po celkovej oprave. Mobil:
0907 355 910, 0907 281 468.
976-36

Predám Fiat BRAVO 1,4 r.v.
98, STK-08, benzín/plyn. Cena
dohodou. Č.t. 0911 647 976, 0903
043 289.
990-36

RÔZNE
Káva-Káva Servis-Stroje. Tel.
0903515109.
736-52

Doveziem štrk, piesok, šotolinu,
kameň. Výhodne. Tel.: 0908495173,
5694226.
749-39

Kúpime zvárací agregát CO2
MIG-160. 0904 504 504.
866-36

Detoxikačné vankúšiky za
dobrú cenu. T.č.: 0907 881 584.
908-35

Kúpim Simson Enduro. Ponuka na t.č. 0908 933 685.
922-35

Dovoz kvalitných štrkopieskov
a pieskov za bezkonkurenčné ceny.
Kontakt: 0905 263 882.
929-36

Vykupujem starožitnosti,
komody, truhlice, nábytok, domáce
plátno, staré perie a komplet pozostalosti. Info: 0903 537 225.
930-39

AUTO-MOTO
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Predám 110 l zachovalú mrazničku. Tel.: 047/5633760, mob.
0904 614 139.
1584-36

Predám detský kočík buggy-šport, kombinovaný, farba modro-ružová, zachovalá, rok používaný.
Cena: 4000 Sk. T.č.: 0908 387 256.
953-35

Predám detské oblečenie od
0 do 18 mes. Cena dohodou. T.č.:
0908 387 256.

Predám 20 m2 dreveného
zrubového profilu, dĺžka 4 m.
0905 459 417.
PREDAJ ZÁKUSKOV!
Cukrárska výroba Tatiana
Longauerová, por. Ušiaka 1,
sídl. Západ (budova M-Marketu) ponúka široký sortiment
cukrárskych výrobkov na rôzne
príležitosti. Novinka: - torta
s jedlou fotografiou (osobné
foto), - 50 druhov zákuskov
– priamy predaj za výhodné
ceny. Kontakt: 0907 648 157.
Navštívte nás, radi Vás obslúžime.
984-37

Predám zhrňovač a obracač
na seno. Tel.: 0904 827 658.
986

OZNÁMENIE
Predám splyňovače do
motorových vozidiel Š-1203 a
TAZ - 1500, Š - 105 a Š - 120 s
kompletným príslušenstvom a
náležitými dokladmi. P.S. Cena
dohodou. Kontakt: 047-56 34
645 (od 7.30-15.30 hod.), 0905
874 858.

981-35,38

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu
poľnohospodársku pôdu v k. ú. Tomašová:
a) o výmere 1,1206 ha, ktorá sa nachádza pri Združenej strednej škole
poľnohospodárskej a potravinárskej v Rimavskej Sobote (po pravej
strane na Ul. P. Hostinského).
b) o výmere 3,2324 ha, ktorá sa nachádza medzi Starým Včelincom a
Novým Včelincom po pravej strane cesty smerom na Kurinec.
Prenájom bude uskutočnený formou verejnej ponuky.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota, č. t. 047/5604626, 5604631,
5604633.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, najneskôr do 30. 09. 2007.

901-35

V sobotu zľava 10% na celý
sortiment tovaru veľ. 44 – 64. Kupóny do 31.8. – 3-nás. hodnota.
Moletka, Železničná č.9, Rim.
Sobota.
909-35

Prevíjanie el. motorov, opravy zváračiek, čerpadiel, elektrospotrebičov. R.S., Čerenčianska č. 1984. T.č. 047/5622067,
047/5627362. Denne od 7.00 do
15.00 hod.
910-35

Elektrické inštalácie, montáž, údržba, revízie elektrických
zariadení. 047/5596339.
914-35

Silikónové tesnenie okien .
0907 831 424.
928-33,35,37,39,41

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy. 0904 674 152.
874-37

SPOMIENKA

944-35

SLUŽBY

953-35

Predám bukové, dubové, smrekové suché foršty. Tel.: 5695571
– večer.
964-37
Predám traktor 70/11 UR 5,
rozmetadlo, zberací voz a iné hospodárske náradie, aj gumy. Tel.: 0915
357 580, 047/5677215.
968-36
Novootvorená predajňa „BYTÍK“ na sídl. Západ, budova M-Marketu na poschodí vedľa Pošty
Vás pozýva na nákup bytových
doplnkov, drogérie, písacích potrieb
a iného tovaru. Vaša spokojnosť je
mojou prioritou.

profit pre spoločníka po zdanení
20.000,- Sk (Zmluva o tichom
spoločenstve + vklad spoločníka
je poistený.) Tel.: 0918 151 489,
047/5631800.

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

„Nič viac Ti
už nemôžeme dať, len
kytičku kvetov
a s láskou
spomínať.“

545-36

Pôžičky – 0910158697.
733-51

VYSOKORÝCHLOSTNÝ
INTERNET, bez telefónnej linky,
garantovaná rýchlosť od 1536/
256 kbps, NEOBMEDZENÉ A
BEZPLATNÉ VÍKENDY už od
401.- Sk s DPH mesačne. Info:
047 4513153, 0903 544 040.
2795-38

Lacné sťahovanie s Tranzitom. T.č.: 0907 877 495.
863-36

Hľadáme na príležitostné
preklady do poľštiny prekladateľa. 0904 504 504.
865-36

Murárske práce. Betonovanie, omietky, dlažby. 0918
455 773.
894-35

Veštenie z kariet (minulosť,
súčasnosť, budúcnosť). Po-Pia:
8.30-15.30 hod., Čerenčianska
22 (vedľa úradu práce) v Rim.
Sobote. Tel.: 0915 228 482.
895-36

Hľadám tichého spoločníka.
Pri vklade 100.000 Sk je mesačný

Dňa 28.8.2007 uplynú 3 roky, kedy
nás opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Štefan Molnár z Rim. Soboty.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Zavrel oči,
srdce prestalo
biť, musel
zomrieť v
najkrajšom
veku života, aj
keď tak veľmi
chcel žiť.
Dňa 23.8.2007 uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil náš drahý syn,
manžel a otec
Igor Gorta.
Kto ho poznal a mal rád, prosíme,
nech mu venuje tichú spomienku
s modlitbou.
Smútiaca rodina

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

Centrum voľného času Relax v Rimavskej
Sobote vám v šk. roku 2007/2008 ponúka:
TANEČNÉ KRÚŽKY:
VEK DETÍ:
Mažoretky
8 - 15 rokov
Moderné tance
14 -18 rokov
Break dance
10- 20 rokov
Hip – hop
10 - 18 rokov
Flaber I. /moderné tance, disco tance a aerobic/
5 – 10 rokov
Flaber II. /disco tance, štandardné tance ,
parketové formácie a latinsko-americké tance/
11 – 20 rokov
DFS Lieskovček
6 - 14 rokov
FS Háj
od 14 rokov
FS Háj – prípravka
od 14 rokov

POPLATOK:
400,-Sk/polrok
400,- Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,- Sk/polrok
400,- Sk/polrok
400,-Sk/polrok
500,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok

ŠPORTOVÉ KRÚŽK Y:
Fitness klub - chlapci
Kalanetika - dievčatá
Judo – prípravka, pokročilí
Jujutsu (sebaobrana)
Hokej /mladší, starší/
Stolný tenis
Futbalový krúžok
Volejbal /dievčatá/
Plavecká príprava pre MŠ
Turistický
Tulák /rekreačnopoznávacia turistika/

VEK DETÍ:
od 14 rokov
od 14 rokov
6 - 18 rokov
15 - 18 rokov
7 - 15 rokov
6 - 15 rokov
8 – 15 rokov
13 – 15 rokov
5 - 6 rokov
od 10 rokov
15 – 26 rokov

POPLATOK:
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk /polrok
400,- Sk/polrok
350,-Sk/turnus
250,- Sk/polrok
250,-Sk/polrok

PRÍRODOVEDNÉ KRÚŽKY:
ZOO klub
Klub ochrancov prírody
Aqua-tera klub
Mladý ekológ
Envik klub
Klub chovateľov zvierat
Klub dievčat

VEK DETÍ:
7 - 12 rokov
7 - 14 rokov
7 - 14 rokov
7 - 14 rokov
7- 15 rokov
10 - 15 rokov
8 - 14 rokov

POPLATOK:
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok

TECHNICKÉ KRÚŽKY:
Mladý modelár
PC Games - počítačové hry

VEK DETÍ:
od 10 rokov
8 - 16 rokov

POPLATOK:
250,-Sk/polrok
400,-Sk /polrok

SPOLOČ.-VEDNÉ KRÚŽKY:
Klub „Priateľ“
Klub „Prameň“
Dopravný krúžok
Dielňa tvorivosti
Etnohis
„Fórum mladých“
Krížom-krážom/ exkurzie,
náučné chodníky/
Študentský parlament

VEK DETÍ:
od 14 rokov
od 16 rokov
od 8 rokov
6 - 10 rokov
14 – 18 rokov
18 - 26 rokov
10 – 15 rokov

POPLATOK:
250,-Sk/polrok
250,Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok

15 - 18 rokov

Činnosť záujmových krúžkov je celoročná. Bližšie informácie Vám poskytnú
pedagogickí pracovníci CVČ Relax na Ul. SNP č. 9 v Rim. Sobote alebo na
Ul. Hviezdoslavovej 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.

926-37

PREPRAVA
AVIOU (3t)
Tel.: 0904 977 692,
0903 549042.

PREDÁM
bločky na stavebný
materiál a faktúry,
cena 1,5%.
Tel.: 0915 183 843
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Spoločnosť AGRO CS Slovakia,
a.s., Nám. republiky 5, Lučenec
prijme „asistenta ekonomického
námestníka“ s miestom výkonu
práce vo Veľkých Dravciach.
Požiadavky: stredošk. vzdelanie
ekonomického smeru, základy
podvojného účtovníctva, počítačové znalosti (Word, Excel,
internet), prax vítaná. Žiadosti
so životopisom posielajte do
31.8.2007 na adresu spol., resp.
mailom: canikova@agrocs.sk,
tel.: 047/437 32 79.
2803-35

Dražobná spoločnosť IURIDIS a. s. so sídlom
Nemocničná ulica č. 18, 990 01 Veľký Krtíš
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 30. 08. 2007 o 10,00 hod.
v zasadačke Mestskej bytovej správy s.r.o., Tržná č.2, 979 01 Rimavská Sobota
na nehnuteľnosť
1. 3-izbový byt č. 30, na 2.p., vchod č. 6 v bytovom dome súp. č. 1546,
parc. č. 1900/3 na ulici Malohontská, obec Rim. Sobota, podiel 1/1
2. podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
je 8466/302759,
3. príslušný podiel 8466/302759 na pozemku par. č. 1900/3
o výmere 1027 m2,
nachádzajúca sa v okrese, obci a katastrálnom území Rimavská Sobota,
Katastrálny úrad Banská Bystrica, Správa katastra Rimavská Sobota
na LV č. 3587
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 630.000,- Sk
Najnižšie podanie: 400.000,- Sk
Minimálne prihodenie: 5.000,- Sk
Výška dražobnej zábezpeky je 100.000,- Sk
ďalej
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 30. 08. 2007 o 10,30 hod.
v zasadačke Mestskej bytovej správy s.r.o., Tržná č.2, 979 01 Rimavská Sobota
na nehnuteľnosť:
1. 3-izbový byt č. 33, na 9. p., vchod č. 5 v bytovom dome súp. č. 849,
na ulici Rožňavská, obec Rimavská Sobota, podiel 1/1
2. podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
je 6204/242260,
3. príslušný podiel 6204/242260 na pozemku par. č. 1094/244
o výmere 339 m2,
nachádzajúca sa v okrese, obci a katastrálnom území Rimavská Sobota, vedené na
Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra Rimavská Sobota
na LV č. 3735
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 300.000,- Sk
Najnižšie podanie: 360.000,- Sk
Minimálne prihodenie: 5.000,- Sk
Výška dražobnej zábezpeky je 100.000,- Sk
a
vyhlasuje opakovanú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 30. 08. 2007 o 11,30 hod.
v zasadačke Mestskej bytovej správy s.r.o., Tržná č.2, 979 01 Rimavská Sobota
na nehnuteľnosť:
1.
2-izbový byt č. 24, na 3. p., vchod č. 2 v bytovom dome súp. č. 1636,
na ulici Ľ. Svobodu, obec Rimavská Sobota, podiel 1/1
2.
podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
je 5758/896937,
3.
príslušný podiel 5758/896937 na pozemku parc. č. 833/10
o výmere 1544 m2,
nachádzajúca sa v okrese, obci a katastrálnom území Rimavská Sobota, Katastrálny
úrad Banská Bystrica, Správa katastra Rimavská Sobota na LV č. 336
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 370.000,- Sk
Najnižšie podanie: 230.000,- Sk
Minimálne prihodenie: 5.000,- Sk
Výška dražobnej zábezpeky je 70.000,- Sk
Navrhovateľov všetkých dražieb sú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov
v zastúpení Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. účet: Tatra banka a. s., č. Účtu: 262 510 6998/1100
2. zložením v hotovosti
3. banková záruka: Veriteľ bankovej záruky: IURIDIS a. s., Nemocničná 18, 990 01
Veľký Krtíš
4. Notárska úschova: Príjemca z úschovy: IURIDIS a. s., Nemocničná 18, 990 01
Veľký Krtíš
Variabilný symbol úhrady: dražba: o 10,00 hod. VS 63 2007
o 10,30 hod. VS 64 2007
o 11,30 hod. VS 47 2007 01
Informácie na tel. č. +421 (0)47 41 11 290
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MUDr. Silvia Vargová
AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

Praktická lekárka pre dospelých oznamuje širokej verejnosti, že od 1.6.2007 ordinuje v zdravotnom stredisku
Rimava, na prízemí v priestore LSPP. Ordinačné hodiny:
Utorok: 13.30 – 15.30, Streda: 13.30 – 15.30,
Śtvrtok: 7.30 – 15.30, Piatok: 13.30 – 15.30

Tel.: 0905 618 826
2808/35

AKCIA - KRBOVÉ KACHLE
UŽ OD 7. 990,- Sk
Gorkého 46 (vchod z ulice Mikszátha),
Rimavská Sobota
tel. 047/56 21 560, 0905 399 430
www.topas-interier.sk,
e-mail: info@topas-interier.sk
otvorené: po-pi od 8.30 do 16.00
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ENTES, s.r.o.
prijme administratívnu pracovníčku
Požadujeme:
- vzdelanie VŠ, prípadne úplné SŠ s maturitou
- znalosť cudzích jazykov AJ, NJ, MJ
- PC znalosť Excel, Word, atď...
- dobré organiz. schopnosti, komunikatívnosť a flexibilitu
Ponúkame:
- prácu na trvalý pomer v stabilnej spoločnosti
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- nástup možný ihneď

z¾ava 28%

ENTES, s.r.o., Čerenčianska 3631
979 01 Rimavská Sobota Tel.: 047 / 56 31 995

Èerenèianska 22
Rimavská Sobota
Tel./fax:047/58 12 006,7,8
e-mail: okdom@stonline.sk

LIKVIDÁCIA
TERAZ ZADARMO:
- technický návrh a poradenstvo
- cenová kalkulácia
- zameranie
- doprava (pri dodávke s montážou)
- štrbinové vetranie
Profily-REHAU (SRN), s monosou trojitého zasklenia

2730-23

PONÚKAME:
- 4 až 5 komorové okná
- plastové a hliníkové vchodové dvere
zimné záhrady a presklené fasády
- žalúzie, rolet a siete proti hmyzu
- demontáž, montáž a stavebné vysprávky

AKCIOVÉ CENY
stavebných vysprávok

2266

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

Riaditeľstvo RDD Čerenčany
prijme vychovávateľa.
Požiadavka: vysokoškolské
vzdelanie pedagogické +
špeciálna pedagogika
Informácie osobne u riaditeľa RDD dňa 24. 8. 2007.
Tel. 047 563 1090

Vážení zákazníci!

PREPRAVA
DO 1,5 TONY:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.
760-50

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru
krajčírky NAJLEPŠIE PLATOVÉ PODMIENKY V REGIÓNE 
mechanika šijacích strojov 
čalúnnika (vyučený) s praxou
pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
technického pracovníka výroby
obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ. Súčasťou výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN. Zaujímavé platové podmienky.
- teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
KONTAKT: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.
2514-51

www.autopotahy.sk
Nábytok

Predajňa Hudobné nástroje
PLEKTRUM sa presťahovala
na Svätoplukovu ulicu č. 14
(vedľa Jedálne Perla pri MsÚ v R. S.)

Tešíme sa na vašu návštevu

Otvorené !!!
UHOĽNÝ SKLAD

Cintorínska 1893
Rimavská Sobota
56 323 66
0905 502 504, 0903 502 504
2775 - 36

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

2754

14

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Sama Tomášika 14,
Rimavská Sobota
hľadá ekonóma.
Požiadavky na vzdelanie: VŠ II.stupňa ekonomického smeru. Prax v odbore je vítaná. Žiadosti zasielajte na
adresu uvedenú v záhlaví inzerátu
do 14. septembra 2007.
2809

MESTO
RIMAVSKÁ SOBOTA
PONÚKA
na odpredaj 2 – izbový byt
s balkónom na Ul. Školskej
20/18 v Rimavskej Sobote 18
b. j., 2.poschodie – formou
verejnej ponuky. Minimálna
cena bytu 230.000,- Sk.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská
Sobota.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č.
t. 047/5604626, 5604631,
5604633.

osobné a úžitkové
vozidlá
Tel.: 0918 038 797

EUROMOTEL
Restaurant

darčeky
suveníry
dekoračné predmety
2782

SNP 12, Rimavská Sobota

Š. J. Therm Štefan Juhász
solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
predaj a inštalácia kotlov.

2742-

Tel.: 0902 304 428.

RENT-A-CAR

2784

oz .
ov ma
D ar
zd

Zníženie nájmu nebytových priestorov

o 25 %

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

Cestovateľské
špeciality
budapeštianskeho
šéfkuchára
UBYTOVANIE
OD 69 SK!

Kontakt: 0908 933 683, 56 31 116, E-mail: sj.term@rsnet.sk
2798 - 36

+ poradenstvo.

27. august 2007

ANITA

2723

Projektovanie
a realizácia záhrad

INZERCIA/ŠPORT

od 1. júla 2007

V budove bývalého Zväzarmu, Mlynská 4, 979 01 Rim. Sobota
Info: 0907 256 204, Mail: feher@geniusnet.sk

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru

vyučené šičky, krajčírky
a žehliarky
Kontakt: VANDA s.r.o. Tisovec, Anna Stožeková, tel. č. 047/52 111 86

Príjem riadkovej a plošnej inzercie:
tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742
e-mail inzercia: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Prijmeme èašníka/
-èku.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308.
www.euromotel.sk
Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej
školy v Bakte,
b) halu na Čerenčianskej ul. vo
výmere 720 m2.
Informácie Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové –
referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604631,
5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na oddelenie
právne a majetkové, Mestský
úrad, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

Názor : Aký je fanúšik Rimavskej Soboty
Dnes sa chcem vyjadriť k fanúšikom a
divákom v Rim. Sobote. Ako iste viete,
fanúšikovia sú ľudia, ktorí robia atmosféru
na štadióne. Diváci prídu na štadión, ticho
sedia, občas kritizujú, ale nepovzbudzujú.
To je rozdiel medzi divákom a fanúšikom.
U nás v Rim. Sobote sa začalo fandiť a robiť
prvé zástavy v roku 1988. Na začiatku sme
boli traja. Po krátkom čase sa k nám pridalo
viac fanúšikov. V roku 1994 to tu začalo vyzerať k svetu. Po vstúpení spoločnosti Tauris
do futbalu ako sponzora sme z roka na rok
postupovali, až sme sa ocitli v najvyššej
futbalovej súťaži. Či to bolo v tretej, druhej
alebo v prvej lige, atmosféra na našom štadióne bola super. Naši fanúšikovia sa starali
o atmosféru aj na súperových ihriskách.
Nezaobišlo sa to bez menších incidentov.
Došlo aj k väčšiemu po zápase v Rožňave,
kde bolo asi 2000 našich fanúšikov (kdeže
sú tie časy!), niektorí boli podmienečne

trestaní. Ľudí v našom meste a širšieho
okolia zaujal futbal až do takej miery, že sme
boli v tabuľke návštevnosti na Slovensku
na druhom mieste za Trnavou. V priemere
chodilo na zápas 7000 divákov. Atmosféra
na našom štadióne bola skvelá, aj keď
sme sa nevyhli pokutám a disciplinárnym
trestom. Fanúšik v Rim. Sobote futbalu
rozumel a hráčov si obľúbil, hoci boli až na
pár výnimiek z celého Slovenska, a bral ich
ako svojich. 3-4 roky bol medzi fanúšikmi
a hráčmi veľmi krásny vzťah, aj keď po
vstupe do najvyššej súťaže už neboli len
samé výhry, v Rim. Sobote sa povzbudzovalo a fandilo. Kriticky sa musím vyjadriť o
práci niektorých funkcionárov, ktorí robili
v minulosti okolo futbalu. Napriek tomu, že
na náš štadión chodievalo veľa ľudí, nikde
nebola žiadna predajňa suvenírov s logom
klubu. Pár šálov a zástav sme si dali robiť
sami. Kto sa len trochu vyzná do futbalu,

veľmi dobre vie, že fanúšik sa nedá kúpiť, ale
vychovať. Musíte mať radi futbal, mesto, v
ktorom žijete, a partiu hráčov, ktorá hrá za
klub. Všetci dobre vieme, koľko ľudí odišlo
z nášho mesta za prácou do zahraničia.
Medzi nimi sú aj fanúšikovia nášho klubu.
Ostalo nás asi 30, ktorí robíme atmosféru.
Po rôznych kauzách a úplatkoch stráca futbal na Slovensku na dôvere. Nie je to dobre
pre ľudí, ktorí ho majú radi. Ale verím, že
časom padne aj vedenie SFZ. Byť sa do
pŕs, ako to robí pán Laurinec, že on to robí
zadarmo, nie je na mieste. Nie sú schopní
postaviť národný štadión. Ak ste zabudli,
pán Laurinec, sme členmi EÚ a obdivujeme nové štadióny v Albánsku, Gruzínsku,
Arménsku. Je to aj vaša hanba. Teraz sa
chcem vrátiť k terajším fanúšikom. Nebol
som na zápase SP RS:LC, po ktorom dostal
klub pokutu 1 500 Sk. Nechcem sa vôbec
zastávať fanúšikov pri problémoch, aké

máme (financie atď.), ale chcem vedieť, akú
pokutu dostal hráč LC Chalúpka za obscénne gestá, ktoré smerovali medzi divákov.
Keby to spravil pred 10 rokmi, keď chodilo
na zápasy 7000 ľudí, ťažko by odchádzal domov. Chcem vyzvať fanúšikov, aby pomohli
formou brigády na štadióne a odčiníme
pokutu. S hráčom Chalupkom sa budem
osobne rozprávať a odporučím mu, nech
si tie gestá odpustí. Ďalej vyzývam našich
fanúšikov, aby si kupovali lístky na futbal
alebo permanentky a nechodili zadarmo.
Keď vidím, ako zachránili fanúšikovia Klub
Bohemians Praha, čo všetko urobili preň. Aj
tých pár korún pomôže MFK Rim. Sobota.
Je len na nás, ako sa postavíme za náš klub.
Jedno je isté, že dokážeme urobiť pravú futbalovú atmosféru. Nabudúce sa vyjadrím k
téme pokút a disciplinárnych trestov.

Zdeno Marek
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Po troch kolách spokojnosť

Gemer začal vo veľkom štýle

Krajské futbalové súťaže majú za sebou tri kolá a s účinkovaním
mužstiev nášho regiónu možno vysloviť všeobecnú spokojnosť. Vo
všetkých troch ligách si svoje miesta- až na Hajnáčku.- zastali a
získavali body. V najvyššej krajskej súťaži – v III. lige – náš zástupca,
rezerva MFK Rimavská Sobota, už odohral štyri súťažné zápasy a
zaknihoval si dve víťazstvá a dve prehry. Zvlášť víťazstvo na pôde
nováčika vo Fiľakove potešilo. Škoda, že celkový dojem z tohto víťazstva pokazilo vylúčenie Purdeka, čo disciplinárna komisia ocenila
štvorzápasovým trestom.
Vo IV. lige sa zrodilo nečakané prekvapenie v Tisovci. Týždeň po
cennom víťazstve v Poltári totiž nečakane vybuchli Tisovčania na
vlastnom ihrisku a prehrali s nováčikom z Novej Bane rozdielom
triedy 0:4. Dobrý úvod do sezóny malo Jesenské, ktoré po dvoch
remízach (v Hliníku a doma s Brusnom) dokázalo získať tri body na
horúcej pôde v Revúcej po víťazstve 1:0. Naďalej sa nedarí futbalistom Hajnáčky, ktorí po troch kolách majú na svojom konte 0 bodov
a s hrozivým skóre 1:13.
V V. lige je Veľký Blh podľa očakávania na čele tabuľky. Zverenci M.
Valkučáka získali plný počet bodov a zrejme chcú naplniť predsezónne vyhlásenia o boji o titul. Hnúšťa začala na prekvapenie prehrou
na domácom ihrisku, ale z dvoch posledných kôl vyťažili Petrokovci
plný počet bodov. Príjemne prekvapili aj Rimavské Janovce, ktoré
po dvoch prehrách dokázali zvíťaziť v Modrom Kameni vysoko
s
5:0.

Jesenná sezóna sa začala aj v oblastných futbalových súťažiach riadených
ObFZ v Rimavskej Sobote. Žiaľ, už bez Káloše, ktorú Výkonný výbor ObFZ
vyradil z II. triedy. Za pozornosť stojí, že aj bez dlhoročného rozhodcu
Júliusa Bálinta, ktorého VV ObFZ vyradil z radov rozhodcov na základe
návrhu komisie rozhodcov...
V najvyššej oblastnej súťaži – v I. triede – neprinieslo úvodné kolo väčšie
prekvapenie, ak nepočítame sem víťazstvo Stárne v Rimavskej Seči. Vo
veľkom štýle začali sezónu futbalisti Gemera, ktorí deklasovali Chanavu
rozdielom triedy. Dobrý štart mala aj Bátka, keď v derby stretnutí porazila
Kráľ a na domácom ihrisku nezaváhali ani Ožďany a Muráň. Jediná remíza
sa zrodila vo Veľkých Teriakovciach, kde hostili Klenovec.
Výsledky 1. kola: V. Teriakovce- Klenovec 2:2 (góly: Laššák, Máté – Barto,
Parobek), Gemer- Chanava 6:1 ( Brindzák 3, Csutor, Drenko, Barczi- Zsíroš), Ožďany- Revúčka 2:0 (M. Pisár, R. Pisár), Bátka- Kráľ 2:1 (A. Molnár,
G. Gál – P. Kovács), Rim. Seč – Stárňa 3:4 (L. Lakatos, Buša, Cs. Lakatos
– Patinák 3, Farkaš), Muráň – Husiná 4:0 (Velk 2, verkin, korim).
V II. triede sa zrodili tieto výsledky: Abovce- Zacharovce 2:2, Tisovec B
– Stránska 2:0, Blhovce – Uzovská Panica 0:3, Čerenčany – Jelšava 1:4.
Do pozornosti klubov odporúčame oznámenie matriky ObFZ, že vzhľadom na krátkosť časového obdobia septembrového postupového termínu
bude možné uhradiť poplatok a predložiť prestupový lístok na úkon už v
piatok 31. augusta, avšak len v prípade, že je súhlas oboch klubov.
s

Turnaj v minifutbale o putovný pohár starostu obce Padarovce
V sobotu 18. augusta sa v Padarovciach konal
turnaj v minifutbale, na ktorý sa prihlásilo
14 družstiev. Žiaľ, zúčastnilo sa ich len 11,
RS- NET, Veľký Blh, Dražice, Nové Hony,
Hajnalka tím, DHZ Teplý Vrch, Teplý Vrch,
Polícia A, Polícia B, Padarovce A, Padarovce
B. Boli rozlosované do štyroch skupín. Z nich
postúpili do semifinále družstvá Padarovce A
– Polícia B, kde po remíze 0:0 postúpilo družstvo Padaroviec na jedenástky v pomere 6:5, v
druhom semifinále postúpilo družstvo Polície
A po víťazstve nad Teplým Vrchom 2:0. V
súboji o 3. miesto vyhralo družstvo Polície B
nad družstvom Teplého Vrchu 1:0 a vo finále
medzi družstvami Polícia A a Padarovce A
po nerozhodnom výsledku 0:0 rozhodlo, že
víťazom 1. ročníka turnaja v minifutbale o
putovný pohár starostu obce Padarovce sa

stalo domáce družstvo, ktoré na pokutové
kopy vyhralo v pomere 3:1.
Spestrením akcie bolo kopanie jedenástok na
prázdnu bránu z polovice ihriska, víťazom sa
stal Ondrej Kiš z Teplého Vrchu.
Som veľmi rád, že táto akcia sa v našej malej
dedinke podarila a chcem sa poďakovať
sponzorom : Obec Padarovce, Poľovnícke
združenie HÁJ, Agrotrade s. r. o., Fitty s. r. o.,
Gemerterm s. r. o.,Balázs T., Kováč P., Varga
T., Varga G., Majoroš T., Bíró T., Ďurko J.,
ako aj všetkým obyvateľom obce, ktorí sa pri
organizovaní tejto akcie zúčastnili. Dúfam,
že každému zúčastnenému sa akcia páčila a
tešíme sa na budúci ročník turnaja.
Attila Szabó,
starosta obce

Hráči prípravky MFK Rim. Sobota v Tiszaujvárosi úspešní
V maďarskom Tiszaujvárosi sa 19. augusta konal 4. ročník medzinárodného
turnaja vo futbale 9-ročných hráčov
Vegyész Kupa. Zúčastnilo sa 6 mužstiev, vrátane jedného zo Slovenska
prípravka MFK Rim. Sobota.
Výsledky: Rim. Sobota – Nýregyháza
1:0 (góly: Lukáš Kamenský), Rim.
Sobota – Diosgyőr 2:1 (góly: Lecsó
René, Koós Adrián), Rim. Sobota
- Nýregyháza 3:0 (góly: Koós Adrián
3), Rim. Sobota- Diosgyőr 2:0 (góly:
Halász 2), Finále turnaja: Rim. SobotaNyírsuli 0:4.
Hráči prípravky MFK Rim. Sobota
Na snímke sprava najlepší
obsadili veľmi pekné druhé miesto, a z
brankár Adrián Balázs a naj- mužstva bol vyhodnotený ako najlepší
lepší hráč Tomáš Túnyi.
hráč Tomáš Túnyi. Najlepším bran-

károm celého turnaja sa stal Adrian
Balázs (obaja z MFK Rim. Sobota).
Tréner Róbert Rák hodnotí úspechy
svojich zverencov takto: „Bol som veľmi milo prekvapený, ako hráči dodržali
taktické aj technické pokyny a odviedli
veľmi svedomitú prácu na celom turnaji. S týmito hráčmi pracujem síce len
rok, ale sú veľmi šikovní a veľa sa už z
futbalovej abecedy naučili. Zároveň by
sme chceli dať verejnosti do pozornosti,
že sa robia nábory hráčov ročníkov
narodenia 1995- 2001. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť na futbalovom štadióne
v Rim. Sobote každý pondelok, utorok
a štvrtok od 17. hodiny alebo na tel.
čísle: 0904 071 347. ”
kan

Prípravka MFK Rim. Sobota: horný
rad zľava: František Kubačka, René
Lecső, Maximilián Ďuriš, tréner Róbert Rák, Tomáš Túnyi, Adrián Koós,
Mátyás Burszki, dolný rad zľava:
Roman Ľupták, Denis Hriň, Adrián
Balázs, Lukáš Kamenský, Adam
Halász
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Prešov – MFK Rim. Sobota 2:0 (1:0)
V zápase priemernej úrovne boli
hráči MFK vyrovnaným súperom
domácemu Tatranu iba v prvom
polčase. Prvá strela na našu bránu
bola vyslaná v 14. min., v 24 min.
domáci nebezpečne centrovali
pred našu bránu, v 36 min. sme
mali 1000 % šancu po vysunutí Čižmára sa útočník Rim. Soboty sám
rútil na brankára, ale strela preletela vedľa žrde. Potvrdilo sa známe: Nedáš – dostaneš. V 37 min.
prekonal nášho gólmana strelou z
diaľky Prekop. V 2. polčase domáce
psychicky posilnení gólom prevzali
taktovku do svojich rúk a viackrát

nebezpečne ohrozili bránu MFK.
Nastrelili brvno aj žrď. V 84. min.
rozhodli o svojom zaslúženom
víťazstve, keď kapitán domácich
Šafranko rozhodol o troch bodoch.
V 90. min. zmaril gólman Pulen
šancu Tatranu na tretí gól. V slušnom stretnutí v dobrej atmosfére
pred 3690 divákmi rozhodoval
Samotný, hralo sa bez kariet.
ZOSTAVA MFK RIM. SOBOTA: Pulen-Mráz-Janečka-Rubint-Kaščák (62. min. Migala)-Živanovič-Sihelský-Lazúr-Pisár-Čižmár-Líška.
Poďakovanie patrí fanúšikom

nášho klubu, ktorých bolo počuť
na štadióne a ktorí verne stoja za
mužstvom. Osobne sa chcem poďakovať aj športovému manažérovi
G. Szántovi za cestu do Prešova.
V nasledujúcom 8. kole privítame
na našom štadióne futbalistov
Podbrezovej. Hrá sa 1. septembra
o 15, 30 hod.
OSTATNÉ VÝSLEDKY
7. KOLA:
Šaľa- Prievidza 1:1
Humenné – Lučenec 1:1
Podbrezová- Trebišov 3:1
Košice B – Inter Bratislava 1:0
Michalovce- Stará Ľubovňa 4:2

Prehra na ihrisku lídra
TABUĽKA PO 7. KOLE
1. PREŠOV
2. PODBREZOVÁ
3. ŠAĽA
4. KOŠICE B
5. PRIEVIDZA
6. INTER BA
7. MFK R. SOBOTA
8. MICHALOVCE;
9. TREBIŠOV
10.LUČENEC
11.ST. ĽUBOVŇA
12.HUMENNÉ

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
2
0

2
2
2
1
2
0
0
2
1
3
0
3

0
1
1
2
2
4
4
3
4
3
5
4

13:2
10:3
11:7
14:8
12:14
12:10
10:10
8:8
10:16
6:12
6:16
4:10

17
14
14
13
11
9
9
8
7
6
6
3

Zdeno Marek

Rozbehla sa ženská futbalová liga

Príprava pred novou sezónou
Vo štvrtok 23. augusta v Bratislave odohral priateľské stretnutie SLOV-MATIC B Bratislava s RIMATEX-om Rim. Sobota vo futsale. Naše mužstvo
zvíťazilo 5:3 (1:2), takže sa nám podarila aspoň malá odveta za prehry vo
štvrťfinále Slovenského pohára.
Zostava RIMATEX-u: Rasťo Koreň- brankár, Martin Juhaniak, Tibor Šándor,
Marian Fekiač, Peter Šándor, Roman Uhrín a Ladislav Šťavina. Góly: Peter
kan
Šándor 2, Tibor Šándor 1, Roman Uhrín 1, Ladislav Šťavina 1.

Ženy a žiačky odohrali prvé majstrovské zápasy
Svoje prvé majstrovské zápasy odohrali
žiačky a ženy 1.DFC Rimavská Sobota
v Ružomberku proti miestnemu MFK.
Narýchlo poskladané žiačky kládli
súperovi odpor len v prvom polčase,
ale nakoniec podľahli súperovi v pomere 4:0 .
Hlavný zápas odznel v úvode pod taktovkou domácich hráčok, keď mali dve
šance na skórovanie ale jednu zmarila
brankárka Erika Janoštiaková a druhá
strela išla tesne vedľa brány. Postupne
sa hra vyrovnala a prišli aj naše šance,
hlavne dve Moravovej a Murtinovej
boli tutovkové. V 43.min. hlavný rozhodca Chmúrny nariadil prísny trestný
kop, z ktorého dala reprezentantka
Bobáľová (hosťuje zo Žiaru n. Hronom) nepríjemný gól do šatne. Naše
mladé hráčky v druhom polčase podľahli psychickému tlaku obecenstva,
hlavný rozhodca nás držal takmer na
dištanc a postaral sa o pekný výsledok
domácich, pretože ďalšie góly padli
,jeden z prísneho pokutového kopu (na
opačnej strane na Moravovú evidentný
vytiahol za šestnástku) a tretí z jasného

postavenia mimo hry. Tento zápas
vyznel celkovo pre domácich ako jasné
víťazstvo ale pre nás je to krutý výsledok. Bol to typický obraz dvoch tímov,
ktoré majú na jednej strane podporu
od milardára a na druhej strane zatiaľ
hlavného sponzora v nedohľadne.
Pochvalu si zaslúžia všetky dievčatá,
pretože ligu iba začínajú „oňuchávať“
a záleží len na nich, ako sa s tým popasujú .
ZOSTAVA: E. Janoštiaková -M.Víghová, A. Galambová, P. Jakabová, E.
Tubová-V. Murtinová, L. Szabová, M.
Máliková, S. Szabová-K. Moravová,
M. Sztázová.
Ďalší majstrovský zápas odohráme na
domácej pôde na umelej tráve MFK 30.
augusta o 12. hod. proti TJ Skloplastu
Trnava .
VÝSLEDKY 2. KOLA:
LT Bratislava -Nové Zámky
Slovan Blava- Malé Dvorníky
Trenčianske Teplice -Láb
Ružomb -1.DFC R. Sobota
Trnava -Humenné
Žilina - Selce

0: 6
9: 0
2: 0
3: 0
2: 1
5: 0

Ďakujeme JUDr. Jozefovi Šimkovi, ktorý bol ochotný za cenu nafty odviezť svojim autobusom výpravu na majstrovský zápas a obetovať takto svoj voľný čas. Mgr. R. GALAMB
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Po dlhšej odmlke sa opäť aj u nás hovorí o ženskom futbale. S
pričinením 1.DFC máme aj zástupcu v 1.lige žien a žiačok . V
sobotu 18. augusta sa začali boje v ženskej súťaži, ale naše družstvo do nich žiaľ nezasiahlo, pretože sa ich súper z Prešova na
poslednú chvíľu zo súťaže z objektívnych dôvodov odhlásil. V čase
majstrovského zápasu na umelej tráve MFK Rim. Sobota sme
odohrali modelované stretnutie, čo však nenahradilo majstrovský
zápas a môžeme len dúfať, že to nebude veľkým hendikepom do
budúcich zápolení pre náš mladý kolektív, ktorý potrebuje každý
zápas ako soľ !
VÝSLEDKY 1. KOLA:
ŠKF Žilina - Lady team Bratislava ( 11 : 0 )
ŠK Selce - TJ Skloplast Trnava ( 1 : 2 )
ŠK Štich Humenné - MFK Ružomberok (6 : 0 )
1.DFC RS - DFK Prešov - voľno
Slovan Duslo Šaľa -MŠK Slovan Tr. Teplice -odložené
ŠK Láb -ŠK Slovan Bratislava
(0:6)
MFK Malé Dvorníky -FC Union Nové Zámky (1 :1 )
Záverom vyjadrujeme veľké poďakovanie Zoltánovi Konyovi a
Zoltánovi Harnoczovi st. za nezištnú sponzorskú pomoc, ktorá
ukazuje, že ešte sú v meste ľudia, ktorí majú v sebe ľudské a športové cítenie aj pre prácu v ženskom futbale.
Mgr. Róbert Galamb
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