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úvodník

Hodnota
vzdelania

Chodec Tóno zavítal aj
do Rimavskej Soboty

Minulý týždeň v utorok zavítal
do Rimavskej Soboty chodec
Tóno. Na pôde radnice ho prijal
viceprimátor mesta Pavel Piliarik
(na snímke vľavo), ktorý mu pomohol s ubytovaním a finančným
príspevkom na stravu. Anton
Michalík začal svoju cestu po Slovensku 1. júna na MDD. Rimavská
Sobota bola 67. miestom, ktoré
navštívil. Dovtedy na vlastných
nohách prešiel až 2 100 km. Pre-

zradil nám, že denne v priemere
nachodí 32 km. Cieľom jeho cesty,
na ktorej sa stretáva s primátormi
miest a starostami obcí, je dosiahnuť, aby sa na školách zaviedla
vyučovacia hodina o škodlivosti
alkoholu. On sám aktívne pil 30
rokov. Prvýkrát si dal pivo, keď
mal päť. Kvôli alkoholu prišiel
o strechu nad hlavou a rodinu.
Stal sa bezdomovcom. Teraz abstinuje. Prístrešie mu poskytla

Gréckokatolícka diecézna charita
v Prešove. Predáva charitný mesačník Cesta. Počas svojej púte
spáva pod stanom, ubytovanie
mu často ponúknu aj zástupcovia
miest a obcí, ktorí ho v jeho myšlienke podporujú. Podporilo ho aj
Mesto Prešov a sponzori. Chodec
Tóno zavŕši svoju už tretiu púť po
Slovensku v polovici septembra
v Bratislave, kde hodlá navštíviť
kan
prezidenta SR.

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

Kvalitný bezdrôtový
vysokorýchlostný internet
od 500,- Sk vrátane DPH
teraz zábezpeku neplatíte!
Rim. Sobota
I. Hatvaniho 2
tel.: 56 31055

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23, RS
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INZERCIA

Po dvojmesačných prázdninách
sa brány škôl opäť
otvorili. A veru,
niektorým sa do
školy ísť nechcelo. Málo žiakov si
však uvedomuje, aké je vzdelanie
dôležité. Mladí ľudia, stredoškoláci, akosi nemajú motiváciu učiť sa
cudzie jazyky a odborné predmety (až na pár výnimiek). Myslia si,
že kvôli vysokej nezamestnanosti
sa na trhu práce v našom okrese
neuplatnia. Iní zas dúfajú, že v zahraničí sa cudzie jazyky doučia.
Takéto predstavy sú mylné, pretože sa v oblastiach, na ktoré majú
kvalifikáciu, potom nevedia uplatniť. Sú však aj takí, ktorí s nepostačujúcimi vedomosťami a takmer
nulovou praxou chcú mať okamžite vysoký zárobok. Ľahkovážny
prístup niektorých mladých ľudí
k vzdelaniu často vedie k tomu, že
rozšíria rady nezamestnaných, neskôr ustrnú a ďalej sa nerozvíjajú
(Ich šikovnejší spolužiaci sa pritom
dokážu uplatniť v iných kútoch Slovenska alebo v zahraničí). Nájdu sa
však aj takí, ktorí si po rokoch uvedomia, že dosiahnuté vzdelanie im
nepostačuje. Začnú teda študovať
a zvyšovať si kvalifikáciu. Vzdelanie
je naozaj dôležité a jeho hodnota
nevyčísliteľná.
Marta Kanalová
šéfredaktorka
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Gymnázium má mini ihrisko a oplotenie
Slovenský futbalový zväz otváral v roku 2007 nový projekt
s názvom Mini ihriská 2007.
V rámci neho plánuje vybudovať
40 futbalových mini ihrísk po
celom Slovensku s regionálnym
rozdelením. Do projektu sa prihlásilo aj Gymnázium v Rim. Sobote
a bolo úspešné. Do konca apríla
však škola musela získať 254 000
Sk z neverejných zdrojov. Vyše
polovicu sumy, 150 000 Sk dostala
škola od nadácie Nádej Martinka
Sucháča, teda rodičov zosnulého
bývalého študenta gymnázia,
ktorého prezývali Sucho. Zvyšok
získala od iných sponzorov, medzi
ktorými boli aj bývalí žiaci školy.
Ako povedal riaditeľ gymnázia Ján
Čeman (na snímke), s prácami sa
začalo koncom apríla. Garantom
za prípravné kroky bola firma Jána
Podhradského z Rim. Soboty, ktorá pripravila podklad, na ktorom

stojí ihrisko, podľa požiadaviek
firmy Sporter zo Šale, ktorá poskytuje umelý trávnik plnený
pieskom a EPDM granulátom.
Ihrisko bude niesť meno zosnulého Martina Sucháča, ktorý bol
veľmi jemný a citlivý človek, aby
tak na neho všetci spomínali. Preberací protokol ihriska prebehol
28. augusta. Slávnostné otvorenie je plánované na september.
Vedenie školy by chcelo p
pozvať
hostí z maďarskej družobnej školy
mi na novom
a zahrať si s nimi
ihrisku zápas.
„Chcel by som
zdôrazniť, že
novopostavené
ihrisko bude
k dispozícií aj
iným školám,
s ktorými si plánujeme zahrať
skvelé zápasy,“

zdôraznil J. Čeman. Dodal, že sa
zrealizovalo aj oplotenie. Projekt sa uskutočňuje v spolupráci
s BBSK a firmou TRANSEXPRESS PLUS, s.r.o., Rimavská Sobota. Hlavným dôvodom
oplotenia bolo vylúčiť okolitých
obyvateľov z areálu, ktorí tam
venčili psov, a obmedziť parkovanie cudzích motorových vozidiel.
Náklady na oplotenie si vyžiadali
1 mil. Sk,, s p
prácami sa začalo
15. augusta a boli ukončené 31.
augusta.
Text a foto: A. Dóšová

Plánuje obnoviť činnosť športovej triedy
dzajúceho riaditeľa RNDr. S. Čopa,
ktorý abdikoval. Základom mojej
koncepcie je dobrá kvalifikovaná
práca manažmentu. V personálnej
oblasti som sa rozhodol z dôvodov,
že som nový a nepoznám kvalitu
práce jednotlivých pracovníkov, že
zatiaľ nebudem robiť žiadne zmeny.
Budem však od zamestnancov
vyžadovať predovšetkým profesionalitu. Pokiaľ čas ukáže, že ľudia
nespĺňajú požadované kritériá,
dôjde aj k personálnym zmenám.
V prvom rade by práca mala byť
o neustálom zvyšovaní výchovnovzdelávacej úrovne školy, čo by sa
malo odraziť na výsledkoch žiakov.
Nie len na ich vedomostiach, ale aj
na ich správaní.
Aké sú vaše priority ?
Predovšetkým je to vlastná pedagogická práca. Teoreticko-vzdelávacia činnosť by mala byť orientovaná
do štyroch hlavných oblastí. Prvou
je kvalitná výučba cudzích jazykov. Na škole musíme dobudovať
učebňu cudzích jazykov, ktorá
ešte nemá audiovizuálnu techniku.
Odbornosť vyučovania cudzích
jazykov je zabezpečená. Vyučuje
sa angličtina a nemčina, pričom
rodičia uprednostňujú angličtinu.
V postate škola aj figurovala ako
škola s rozšíreným vyučovaním
cudzích jazykov, čo je v súlade
s požiadavkami verejnosti.

Koľko stojí
škola?
Uplynulý týždeň bolo v
papiernictvách omnoho
rušnejšie ako inokedy.
Bol posledný prázdninový týždeň a školáci sa
pripravovali už do školy,
ktorá začala 3. septembra. V uliciach mesta
sme zastavili niekoľkých
respondentov a položili
im otázku : Ako pociťujete začiatok školského
roka na svojej peňaženke, resp. tržbe?
Mgr. Eva
Balcová,
50r., Rim.
Sobota:

Rozhovor s novým riaditeľom ZŠ Š. M. Daxnera na sídl. Západ V. Vidinským
Od 1. septembra je
novým riaditeľom ZŠ Š.
M. Daxnera
na sídl. Západ v Rim.
Sobote Mgr.
Viliam Vidinský. Úspešne
zvládol výberové konanie, ktoré bolo 23. augusta. Jeho koncepcia bola vyhodnotená ako najlepšia. V. Vidinský má
51 rokov a 26-ročnú pedagogickú
prax. Dvanásť rokov pôsobil ako
zástupca riaditeľa v Spojenej školeSOU služieb v Rim. Sobote. V súvislosti s jeho nástupom do funkcie
riaditeľa ZŠ Š. M. Daxnera sme ho
požiadali o krátky rozhovor.
Aká je vaša koncepcia vedenia
školy?
Koncepcia bola podmienkou výberového konania. Jej základom bola
predovšetkým analýza súčasného
stavu v ZŠ Š. M. Daxnera. Keďže
som tam nepôsobil, informácie
som si zadovážil z internetu, od
pedagogických i nepedagogických
pracovníkov. O škole som mal
utvorený aj vlastný obraz, pretože
sledujem dianie v školstve v Rim.
Sobote. Táto škola je materiálne i
personálne veľmi dobre vybavená
a fungujúca, čo je zásluha predchá-

anketa

Aké sú ďalšie oblasti?
Ďalšou požadovanou a potrebnou
oblasťou pre absolventov každej
školy je používanie výpočtovej
techniky s využitím internetu. Na
to nadväzujú aj zvýšené požiadavky
na prácu pedagógov, aby v oveľa
väčšej miere používali informačnokomunikačné technológie. V tejto
oblasti budeme musieť získavať
financie aj z iných zdrojov, a tak
zlepšiť podmienky na štandardné
využívanie informačno-komunikačných technológií. Treťou oblasťou je dôraz na environmentálnu
výchovu a štvrtou je oblasť telesnej
kultúry. Mládež má nedostatok
pohybových aktivít. Pre kvalitné
vzdelávanie je potrebné nezanedbať ani tento rozmer – oblasť
športu a telesnej kultúry. Preto plánujem podľa záujmu žiakov alebo
rodičovskej verejnosti obnoviť aj
činnosť športovej triedy, ktorá bola
v minulosti na tejto škole zameraná
na hokej. Nie je však podmienkou,
že to bude hokej.
Z hľadiska blízkosti zimného štadióna by to bolo síce ideálne, ale
hokej je finančne veľmi náročný
šport, takže sa obávam, že nebude
oň až taký záujem. Chceme však
urobiť prieskum záujmu o športy
a na základe toho sa rozhodneme.
Marta Kanalová

,, Ako učiteľka
som si dnes
kúpila učiteľský zápisník.
Od minulého roka sa jeho cena
zvýšila zo 45 Sk na 69 Sk. Veľmi
ma to prekvapilo. V obchodoch
je veľký výber, ale ceny sú vysoké
a nemôže si to každý dovoliť.“
Ing. Ottó
Básti, vedúci predajne
papiernictva v Rim.
Sobote:

„September
pociťujeme
tak ako každý rok. Samozrejme,
že v hypermarketoch je predajná plocha omnoho väčšia ako
v špecializovaných predajniach,
ale napriek tomu sme schopní
konkurencie. Máme svojich zákazníkov, poskytujeme aj zľavy
tam, kde je škola ako organizácia. U nás zákazníci dostávajú
to, čo hľadajú.“
Boglárka
Pál,
12r.,Tachty:

„Minulý týždeň sme na
školské potreby minuli
okolo
600
Sk. Vystačí mi to už na celý nový
školský rok. Chodím však do základnej školy, ktorú podporuje
nadácia Pétera Pázmányiho. Je to
veľká finančná pomoc pre mojich
rodičov, pretože rôzne školské potreby dostávame každý rok.“
ad
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TSM OPRAVUJÚ STĹPIKY

Počas uplynulého týždňa Technické služby
mesta Rim. Sobota realizovali finálne práce
na rekonštrukcii chodníka na uliciach SNP
a Fábryho. V priebehu tohto mesiaca tam
umiestnia aj nové odpadové koše. Tie sa
budú vymieňať aj na Železničnej ulici a
rozmiestňovať v Tomašovej. Začali aj s
opravou stĺpikov a žľabov na Hlavnom

námestí. Potrebná je oprava
štrnástich stĺpikov. Zničili ich
nepozorní vodiči, ktorí do nich
narazili svojimi autami.
„V priebehu tohto roka budeme
asfaltovať
komunikáciu
pri
bytovkách na Sobôtke. Bude sa
rozširovať aj parkovisko na Ul. J.
Bodona na sídl. Západ pri zimnom
štadióne a tiež sa budú budovať
odstavné plochy pre 1 100 litrové
kontajnery na Malohontskej 29
-31,“ informoval nás riaditeľ TSM
Pavel Rábely. Dodal, že opravia
aj zdevastovanú komunikáciu pri
MŠ a ZŠ na Dúžavskej ceste a na
základe rozhodnutia dopravného
inžiniera ODI budú postupne
vymieňať staré dopravné značky.

Deň Ústavy SR
Obvodný úrad, Miestny odbor Matice slovenskej
a MsKS v Rim. Sobote zorganizovali 31. augusta
Spomienkový program ku Dňu Ústavy Slovenskej
republiky. Jeho účastníci položili na cintoríne
kytičky a vence k hrobu štúrovského básnika P.
K. Hostinského a k pamätníkom Troch sokolov
na Nám. Š. M. Daxnera. V kultúrnom programe
vystúpil miešaný spevácky zbor Bona Fide, folklórny
súbor Rimavan so svojimi sólistami a dychová
hudba Sobotienka. Programom sprevádzala Milana
Jutková. Večer sa konal koncert country skupiny
Bluetrend. „Spomienkovým podujatím sme si chceli
pripomenúť prijatie Ústavy SR ako základného
zákona nášho štátu, ktorá bola prijatá pred 15 rokmi,
čo si veľmi ceníme. Hlásime sa k demokratickému a
priateľskému spolunažívaniu s ostatnými národmi a
národnosťami. Mať vlastný štát a ústavu je úžasné,“
vyjadrila sa prednostka obvodného úradu Janka
kan
Uhrinová, ktorá podujatie iniciovala.

kan

Prorok Júliusa Szabóa a Industriálna Bratislava Antona Sládka
V Mestskej galérii v Rimavskej Sobote otvorili
dve výstavy. Prvá nesie názov Prorok a vznikla
pri príležitosti 100. výročia narodenia autora
Júliusa Szabóa. Pri tejto príležitosti bola
vydaná aj autorská monografia Gyula Szabó,
1907 – 1972, 2007, ktorého zostavovateľkou
a autorkou je Klára Kubičková a kolektív
autorov. Ako uviedla kurátorka výstavy
Gabriela Garlatyová, výstava predstavuje
kolekciu malieb z obdobia 30.,40. a 50. rokov
umelca, ktorý pôsobil v Lučenci. Vojna, jej
osudová a tragická prítomnosť poznačuje
toto tvorivé obdobie maliara. Szabó je
známy ako grafik, prípadne maliar sociálne
realistických motívov. Jeho expresívna maľba
s romantickým, vizionárskym a fantazijným

nábojom patrí medzi osobitosti maliarskeho
diania v našom umeleckom prostredí hlavne,
v 40. rokoch. Výstava potrvá do 12. októbra.
Druhá výstava je nazvaná Industriálna
Bratislava. Prezentuje fotografie Antona
Sládka. Aj keď pre mnohých Bratislava
nie je typickým priemyselným mestom, v
posledných dvoch desaťročiach 19. storočia
sa intenzita rozvoja priemyslu v tomto meste
vyrovnala Budapešti a Viedni. Fotograf Anton
Sládek prostredníctvom čierno – bielych
fotografií zachytil priemyselnú architektúru
Bratislavy, ktorá je hodnotným urbánnym
fenoménom 19. a 20. storočia. Výstava bude
nainštalovaná do 28. septembra 2007.
da

Ponúknite psíkom z útulku nový domov
Dnes sa o možnosť nového domova zaujímajú tieto psíky z lučeneckého útulku na snímkach. Ak vám nie je ich osud ľahostajný a chcete sa
o ne postarať, volajte kedykoľvek vedúcu útulku K. Ferenczovú, t. č. : 0907 134 955, 0903 647 914. Prispieť finančným darom na opustené
psíky môžete na č. účtu: 2622170345/1100. Obyvatelia i pracovníci útulku ďakujú.

Alan – 3-ročný pes mohutného vzrastu, vhodný
do rodinného domu aj k
deťom, kastrovaný

Dalka – 10-mesačná fenka, kríženec dalmatínca,
mimoriadne hravá, milá
povala, bude veľkého
vzrastu

Dena- 4-ročná fenka
stredného až veľkého
vzrastu, kľudná povaha,
sterilizovaná

Koky – 2-ročný kríženec
anglického kokeršpaniela, veľmi milý, kamarátsky psík, vhodný k
deťom, kastrovaný

Komisár- 5-ročný nemecký ovčiak, štekavý,
výborný strážny pes
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Horúca novinka z hlbín ZemeJaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
V júli uzrelo
svetlo sveta
DVD profesionálnej filmovej produkcie
Cornix Artifex
workshop
Svetové dedičstvo v hĺbkach
Zeme. Mapuje jaskyne
Slovenského
a AggtelekskéSpustenie do hlbokej Di- ho krasu, ktoré
viačej priepasti (Plešivská sa v roku 1995
stali súčasťou
planina).
Svetového prírodného dedičstva. Dve krajiny tvoria spoločný
poklad dvoch národov a štátov- maďarského
a slovenského, no zároveň aj výnimočný a neoceniteľný poklad celého ľudstva. 35- minútový film
natočil mladý kameraman z Rim. Soboty Előd
Vörös so svojím otcom Attilom a 35- členným
filmovým štábom. Natáčanie trvalo asi päť mesiacov, pričom sa natočilo 22 hodín materiálu.
Film poukazuje na rôznorodosť, mnohotvárnosť,
morfológiu a význam podzemných jaskynných
priestorov a ich kvapľových výplní. Mapuje vývoj,
počas ktorého sa vytvorili. Zároveň ponúka aj
pohľad na povrch územia, na svet bohatej fauny
a flóry v národných parkoch. Ako sa vyjadril
Előd Vörös, divák môže vidieť aj miesta, ktoré
nie sú sprístupnené pre verejnosť. Na území sa
nachádza vyše 1000 jaskýň. Filmovalo sa v 23
jaskyniach, z ktorých je 11 sprístupnených.
„Točili sme aj extrémne zábery na lane. Tak ako
my i štáb sme museli dodržiavať bezpečnostné
opatrenia. Náročné filmovanie bolo v Krásnohorskej jaskyni a Diviačej priepasti, kde sme
sa museli s technikou plaziť,” hovorí Előd a

dodáva: „Na filme pracovalo 35 ľudí, pričom v
užšom štábe ich bolo 8. Odborne nám pomohla Správa slovenských jaskýň v Liptovskom
Mikuláši, Aggtelekský národný park i jaskynný
archeológ Marián Soják. Do jaskýň museli ísť
aj herci Soboťan Marian Lacko a Tomáš Gál z
Dunajskej Stredy, ktorý povedal, že také extrémne
natáčanie ešte nemal.” Natáčanie v jaskyni však
malo výhodu. Kým na povrchu boli 40- stupňové
horúčavy, tam bol príjemný, 9 – 10- stupňový
chládok. Podľa slov Előda najťažšiou časťou bolo
ozvučenie filmu. Na zvuku pracovali dva týždne.
Zvládli to však výborne. Zložité boli aj animácie
a nasvetlenie jaskýň.
„Natáčanie nás bavilo, obaja s otcom sme jaskyniari. Chceli by sme sa poďakovať všetkým,
ktorí nám pomohli a bez ktorých by sme nevedeli
vytvoriť film. Filmovanie je totiž tímová práca,”
p vedal na záver Előd, ktoý uvažuje o štúdiu
po
povedal
kameramana na vysokej škole. Dokumentárnodedičs
č tvo v hĺbkach Zeme
náučný film Svetové dedičstvo
slo
l venskom a maďarje v slovenskom
skom jazyku s anglickými
titulkami. Jeho tvorcovia
v budúcnosti uvažujú aj
o dabingu v poľštine a

v nemčine. Záujem oň prejavila
DUNA TV a rokuje sa aj s STV.
Film na DVD je
od augusta v predaji. Jeho tvorcovia plánujú v budúcnosti natočiť
aj ďalšie filmy z
oblasti kultúrnych
pamiatok, a tak
priblížiť krásy Gemera a Slovenska, Aggtelek, dialóg so starým
ktoré mnoho ľudí jaskyniarom, profesorom
nepozná. Upútav- Dénesom Györgyom.
ky na film, fotogalériu z natáčani
n a a bližšie informácie získate na
natáčania
www.caw.sk
Marta Kanalová, Foto: Milan Očenáš
Očen
náš

Aggtelekský kras, pri natáčaní „stand upov“

Úvaha: Farby a chute mladosti
Čo je to mladosť? Obdobie, vek alebo
zlomok času? Je to kapitola života,
ktorá prináša starosti, sklamania,
pokušenia, pády a úspechy. Každá
mladosť má svoje kladné a záporné
stránky. Počas nej sa stretávame
s rôznymi problémami a sklamaniami v láske, vzťahoch s rodičmi
a priateľmi, v škole a súkromnom
živote. Láska má v tomto období
rôzny charakter. Pre niektorých
z nás je to len hra s citmi, obyčajná
zamilovanosť, ale nie láska. O tomto
cite môžeme hovoriť len vtedy, keď
niekomu dôverujeme, záleží nám na
niekom a vieme, že keď potrebujeme
pomoc, tak sa môžeme na neho
spoľahnúť. Mladosť tiež spôsobuje

nečakané zvraty vo vzťahu rodičia
a ich deti. Myslíme si, že sme už
dospeli, no je to klam. Rodičia nám
všeličo zakazujú, prikazujú, dávajú
rady, ale my trváme na svojom.
Namýšľame si, že nám nerozumejú
a podceňujú nás, ale oni to tak
nemyslia. Rodičia nás bezhranične
milujú a majú strach, pretože sme
zmyslom, svetlom a nádejou ich
života. Veď kto nám poskytne viac
lásky ako naši rodičia? Priateľstvo
má v tomto období rôzne podoby,
z neho vznikne pravdepodobne láska. Na diskotékach a iných miestach
tohto charakteru sa môžeme stretnúť s cigaretami, alkoholom, ale nie
v poslednom rade aj s drogami. Či

týmto látkam podľahneme, závisí
od nášho svedomia, hodnôt, kamarátov, ktorí nás presvedčia, alebo
jednoducho bez výčitiek odmietneme. Lenže takých, ktorí ostanú
sami sebou a odmietnu pokušenie,
je málo. Niektorí tomuto návyku
podľahnú len preto, aby dokázali, že
sú niečo viac ako ostatní v ich okolí.
Ak človek podľahne a nedokáže si
odvyknúť, stráca svoju identitu a život pre neho nemá význam. Takéto
prípady končia väčšinou tragicky, a
pritom sa nemuseli vôbec stať. Najzávažnejšou otázkou tohto obdobia
je výber budúceho štúdia, od čoho
sa odvíjajú výsledky v povolaní,
ktoré sme si zvolili. Výber závisí od

našich osobnostných predpokladov,
schopností a záujmov. O živote,
ktorý nás čaká, máme skreslené
predstavy a ciele, ktoré sú vzhľadom
na prítomnosť aj nedosiahnuteľné.
Predstavujeme si, že život je gombička, hoci to tak nie je. To, čo nás
v budúcnosti čaká a neminie, určí
život sám. Miluješ, nenávidíš, smútiš, ale jediné, na čom ti skutočne
záleží, sú tvoji rodičia a súrodenci,
priatelia a život, ktorý má svoju nevyčísliteľnú hodnotu. Naučme sa žiť
tak, aby sme potom nič neľutovali
a mohli si povedať: stálo to za to tu
BYŤ a ŽIŤ.
Katarína Kalmárová

3. september 2007
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SPOMIENKA NA SNP
NA JUHU NÁŠHO KRAJA
V obci Čierny Potok si 25. augusta v priebehu Dňa obce pripomenuli
výročie SNP položením venca pri tamojšom pomníku obetí umučených
v koncentračnom tábore Mathausen v decembri 1944. Mnohí mladí ľudia,
Slováci, aby sa vyhli službe v maďarskej armáde alebo trestu za zbehnutie,
tajne opustili svoje rodiny a mnohí z nich u svojich príbuzných, najmä
v Podpoľaní, museli nastúpiť do Tisovej armády a teda ich front neminul.
Avšak po vypuknutí SNP v auguste 1944 sa zapojili doň buď ako dobrovoľníci alebo ako príslušníci 1. Čs. armády na Slovensku -povstaleckej armády.
Tragédiou niektorých (najmä starších mužov) bolo, že ostali! S blížiacim
sa frontom, kedy Červená armáda hnala fašistov a armády jej satelitov na
západ takmer mesiac pred oslobodením obce, zúriaci nylasiovci odvliekli

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

a vydali fašistom 12 mužov z obce a okolitých samôt obývaných Slovákmi.
Z toho bolo 8 z Čierneho Potoka. Iróniou bolo, že sa to stalo takmer mesiac
a pol pred oslobodením obce vojakmi Červenej armády! Akým farizejstvom
sú slová pána poslanca M. Duraja v rozhovore v Hospodárskych novinách
z 10. 4. 2007, kde odkazuje každému aj redaktorovi, aby sa išiel pozrieť
práve do tejto obce, kde počas horthyovskej okupácie občania slovenskej
národnosti údajne žili priam v idylických vzťahoch! Pri svojich cestách po
našom regióne sa môže prísť pozrieť k pomníku do Čierneho Potoka, aby sa
presvedčil, akú daň za „vzorové“ spolunažívanie museli Slováci tejto obce
na oltár nylasiovcov položiť!
Pietneho aktu pri pamätníku položenia venca sa zúčastnil žijúci účastník
SNP brig.gen. v.v. Mgr. Imrich Gibala, ktorý žije v Banskej Bystrici. So
zvlhnutými očami sa uklonil pamiatke svojich vrstovníkov, ktorí zahynuli
v Mathausene a na ich pamiatku zarecitoval báseň, ktorú k tejto udalosti
sám zložil. Dňu obce a osláv SNP predchádzal už 2. ročník KVAPKY SNP,
ktorú zorganizovala tamojšia ZO SZPB a Klub darcov krvi SČK v spolupráci s Obecným úradom v Čiernom Potoku a pracoviskom NTS SR
Banská Bystrica. Krv prišlo darovať 3l občanov. Štyria z nich krv nemohli
darovať zo zdravotných dôvodov, medzi nimi boli 3, ktorí chceli darovať krv
prvýkrát. Jednému prvodarcovi krv odobrali. Zo samotnej obce boli 9 darcovia a ostatní boli z okolia, napr. z Gemerskej Panice, Tornale, Levkušky,
Rim. Soboty, Teplého Vrchu... Všetkým darcom krvi patrí poďakovanie,
že sa pričinili o vysoko humánnu akciu, ktorá má vo vienku zachraňovať
zdravie a životy ako kontrast nezmyselnému prelievaniu krvi vo vojnách.
Aj touto cestou chcú organizátori akcie poďakovať sympatizantom, ktorí
ju podporili a prispeli tak jej úspešnosti. Sú to: J. Legát z Tornale, Ing. Š.
Juhász z Chanavy, J. Mihályi, Fr. Fábian z Jesenského, O. Malček z Podrečian a Poľovnícke združenie v Čiernom Potoku.

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

JUDr. Jozef Pupala

inz RI open 93x270.indd 1

16.8.2007 16:44:16

6

PUBLICISTIKA

3. september 2007

Druhý blok Environmentálnej letnej školy

Do horského prostredia v Hronci prišlo 40 detí zo Sušian
plniť úlohy druhého bloku Environmentálnej letnej školy
(ELŠ ) pre deti od 6 do 15 rokov. Jej cieľom bolo sprostredkovať prežitie nezabudnuteľných chvíľ v krásnom prostredí
na základe praktickej činnosti zameranej na ochranu
životného prostredia. V pondelok ráno odchádzali deti zo
Sušian plné očakávania na päťdňový pobyt do turistického
hotela Drotár v Hronci. Počas týchto dní poznávali okolitú
prírodu, zaoberali sa otázkami starostlivosti o životné
prostredie, hľadali alternatívne riešenia pri ekologických
problémoch, pozorovali prírodné javy, cestovali Čiernohorskou lesnou železničkou a prezreli si skanzen vo
Vydrove. Deti boli rozdelené do štyroch skupín - Včielky,
Slnečnice, Sokolíci a Medvede. V pondelok poobede bola
na programe vychádzka do Hronca. O histórii obce nám

Nové logo Gemersko-malohontského múzea
Do súťaže o grafický návrh loga pre Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote sa prihlásilo 10 autorov,
ktorí predložili 25 súťažných návrhov. Všetky súťažné návrhy zaujali svojou nápaditosťou a originalitou zhotovenia.
Komisia pre výber loga v zložení Mgr. M. Lacko (predseda
komisie), PhDr. O. Bodorová (riaditeľka múzea), Mgr. D.
Ďuriš, PhDr. A. Pivovarčiová a Mgr. J. Aláč, 6. augusta vyhodnotila ako výtvarne najvyváženejší a pre potreby múzea
najvhodnejší návrh Juliána Klepáča z Bratislavy. Dôležitým
kritériom hodnotenia bola i univerzálnosť využitia loga na
propagačných materiáloch, ako i na oficiálnych úradných
dokumentoch múzea. Nie každý predložený návrh túto požiadavku spĺňal. Slávnostné uvedenie nového loga múzea
sa uskutoční 6. septembra počas oficiálneho programu
osláv 125. výročia vzniku múzea v Rimavskej Sobote.
Mgr. Ján Aláč

Múzeum bude oslavovať
Banskobystrický samosprávny kraj a Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote srdečne pozývajú verejnosť
na oslavy 125 rokov Gemersko-malohontského múzea
v Rim. Sobote (1882-2007), ktoré sa uskutočnia 6. septembra o 14. hodine v budove obvodného úradu. Pri tejto
príležitosti budú od 17,30 otvorené v múzeu dve výstavy:
125 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote a Klenotnica GMM. Počas osláv budú k dispozícii
príležitostná pečiatka a celinová obálka, venované 125
rokom vzniku múzea. Vydala ich Slovenská pošta, a. s,.
red
Bratislava.

porozprával miestny pán učiteľ Weiss.
Po prehliadke kultúrnych pamiatok deti
sledovali život v lese. V utorok doobeda
navštívila letnú školu redaktorka Janka
Grajciarová z Rádia Regina Banská
Bystrica. Deti do mikrofónu odpovedali
na zvedavé otázky a na záver zaspievali
sušiansku hymnu. Hoci počas obeda
pršalo, ale kým deti stihli zjesť obed,
vyšlo slniečko, cesta uschla a vychádzka
do Osrblia sa mohla uskutočniť. V areáli
biatlonu trénovali poprední športovci.
Vidieť strieľať na tréningu Matiašku,
reprezentanta Slovenskej republiky na
olympijských hrách, bola výnimočná
udalosť. Na spiatočnej ceste deti zbierali prírodný materiál na zhotovenie
darčekov. Druhý deň pobytu zakončil
spoločenský večierok. V stredu ráno nás
navštívil starosta Sušian Mgr. Štefan
Vaclavik. Na zastávke v Hronci kvapky
dažďa preverili vybavenie ruksakov na
celodennú exkurziu do lesníckeho skanzenu Vydrovo. Cesta Čiernohorskou lesnou železničkou bola veľkým zážitkom,

pretože železničná doprava cez Sušany
je zrušená. Vo štvrtok boli aktivity v
jednotlivých skupinách zamerané na
tvorivý prístup pri riešení ekologických
problémov a hľadanie alternatívnych
postupov. Po obede skupina detí navštívila Domov dôchodcov v Hronci a
na obecnom úrade s malým kultúrnym
programom pozdravila starostku obce.
Ostatné deti vyrábali darčeky pre rodičov. Rozlúčkový večierok spojený s
opekačkou zavŕšil posledný večer ELŠ. V
piatok ráno v altánku predviedli skupiny
svoj program. Balenie, upratovanie izieb
a rozlúčka s pracovníkmi ubytovne Drotár znamenali ukončenie desaťdňovej
Environmentálnej letnej školy. Jej účastníkom odovzdal starosta obce Sušany
osvedčenie. Redakčná rada odvysielala
do miestneho rozhlasu informácie z
druhého bloku ELŠ v Hronci. Projekt
finančne podporila Slovenská agentúra
životného prostredia z Programu obnovy
dediny.
PaedDr. Mária Chovanová
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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

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

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

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.
987-36

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

Kúpim zrekonštruovaný
rodinný dom alebo RD pred
menšou rekonštrukciou, prípadne nedokončený RD v okolí
Rimavskej Soboty a Tornale. Tel.:
0911 974 942.
958-36

Dám do prenájmu dvojizbový byt v centre mesta. Tel.číslo:
0905 983 681.
997-37

Ponúkame priestory na
prenájom oproti autosalónu
Tauris. Inf. na t.č. 5631916 alebo
0905836926. Veľmi výhodne!!!
1001-37

Dám do prenájmu 2-izbový
byt na s.Západ. Tel.č.: 0911 448 7
1002-37
28.
Hľadám podnájom 1-izb.
alebo 2-izb. v RS, platím v hotovosti. Tel.: 0918 365 297.
1003-37

Dáme do prenájmu zariadenú garsónku v strede mesta pre
jednu osobu. Tel.: 5631620.
1006

Dám garáž do prenájmu.
Č.t.: 5634259.
1009-38

Predám 3-izbový byt na
sídlisku Západ. Cena dohodou.
0914 167 147.
1015-37

Predám záhradný domček v
tvare suda. Č.t.: 0915 625 196.
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Školskej ul. č. 864/1 so záhradou,
pivnicou, 2 garážami /vhodný aj na
podnikanie/. Tel.: 0907 657 790,
0908 651 756.
1029-37

ZAMESTNANIE
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

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

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.

Chcete Váš príjem značne vylepšiť? Tel.: 0918 561 363.
988-37

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

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

Palivá plus, s.r.o. hľadá odbornú
referentku hospodárskej správy pre
stredisko v Tornali. Požiadavky:
- vzdelanie – stredná ekonomická
škola, resp. obchodná akadémia
- odborná prax aspoň 3 roky
- počítačový softvér – Word, Excel, internet, softvér na fakturáciu,
evidenciu zásob, ostatné administratívne práce
- vodičský preukaz skup. B
- dobré ovládanie maďarského
jazyka slovom aj písmom.
Mzdové podmienky dohodou
Ručne písaný profesijný životopis
žiadame doručiť na adresu: Palivá
plus, s.r.o., 980 42 Rimavská Seč 47,
tel.: 047/5634050 od 8.00 do 17.00.
E-mail: pedalion@gomortel.hu

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!
Hľadáme tlmočníka /-čku
francúzskeho jazyka
na čiastočný úväzok.
Kontakt: 0949 429 485.
1019-38

967-37

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

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

978-36

1016-38

Predám rodinný dom v
Rimavskej Bani s pozemkom a
záhradou, s vlastnou pitnou vodou. V dome sú 4 izby, krb, plyn,
kuchyňa, kúpeľňa, WC, garáž,
pivnice. Kúpou sa dom uvoľní.
Cena dohodou. Kontakt: 0903
541 095.
1017-38

Predám 4-izbový byt v Tisovci. Tel.č.: 0905 128 407.
1020-37

Predám 3-izbový byt, prerobené bytové jadro a podlaha v
Tisovci. Tel.č.: 0905 128 407.
1021-37

Predám v záhradkárskej
osade chatu, podpivničenú s
podkrovím v Tisovci. Tel.č.: 0905
128 407.
1022-37

Predám rodinný dom na

Firma bestAUTOMAX s.r.o.
prijme do pracovného pomeru:
- grafického dizajnéra
- administratívnu pracovníčku
- upratovačku
Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu: bestAUTOMAX s.r.o.,
Mlynská 2707, 979 01 Rimavská Sobota,
resp. na e-mail: autopríslušenstvo@auto-max.sk.
2816-37

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu
budovu bývalej základnej školy v Bakte.
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.

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

Predám odstavčatá, kŕmniky /170, 140 kg/. Cena dohodou.
Tel.: 5698573 – večer.
993-37

Predám ošípané. Cena
dohodou. Č.t.: 0908 265 466.
Vinica.
995-37

Predám psíka Vestíka. Tel.:
0903 591 847 .
998-38

Predám psíka Cavalier
Blentheima, cena 1.500,- Sk,
0907 330 006.
1013

tachografu + 10.000,- Sk. Alebo
dám do prenájmu 1 deň/500,- Sk,
Mobil: 0907 401 444.
1011-38

Predám AVIU valník 3,5 t.
Tel.č.: 0907 884 948.
1012-38

Predám Š 120, platná STK,
EK. Cena dohodou. Č.t.: 0908
823 891.
1004

Predám AVIU skriňovú, 2
roky po komplet GO, veľmi dobrý
stav, spoľahlivá. Cena 55.000,- Sk,
možnosť montáže tachografu +
10.000,- Sk. Alebo dám do prenájmu 1 deň/500,- Sk
Mobil: 0907 401 444.
1011-38

Predám AVIU valník 3,5 t.
Tel.č.: 0907 884 948.
1012-38

AUTO-MOTO
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

Predám Š 120, platná STK,
EK. Cena dohodou. Č.t.: 0908
823 891.
1004

Predám AVIU skriňovú,
2 roky po komplet GO, veľmi
dobrý stav, spoľahlivá. Cena
55.000,- Sk, možnosť montáže
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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

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

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

Predám bukové, dubové, smrekové suché foršty. Tel.: 5695571
– večer.

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.

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

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 demižóny 50 l, 20 l,
10 l. Výhodne. Tel.: 562 46 22.
996

Predám stojany na šaty z
butiku. Cena dohodou. 0915
871 823.
1000-37

Predám zimné pneumatiky
značky BARUM POLARIS 2,
rozmer 175x65x14, vhodné na
Peugeot, Oktáviu. Jazdené jednu
sezónu. Pôvodná cena 7.500,Sk, teraz 4.000,- Sk. Kontakt:
0915 075 883
1008

Predám písací stôl (čierny) a
PC monitor „l7“ v dobrom stave.
Lacno. Č.t.: 0904 456 875.
1014-37

Predám bločky na stavebný
materiál a faktúry cena 1,5 %.
Tel.: 0915 183 843.

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

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

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

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

Predíďte chorobám, prípadne zbavte sa ich včas, PRÍJEMNOU a vysoko účinnou
procedúrou, najmodernejším
DETOXIKAČNÝM prístrojom,
certifikovaným pre EÚ, v ordinácii ENERGY-RS. Termín si
žiadajte na čísle: 0903178646.
994-39

PÔŽIČKY – RÝCHLO.
Č.t. 0911 241 672.
1010

Stredoškolský profesor
doučuje anglický jazyk, pripravuje na prijímačky. Tel.: 0907
853 164.
1018-38

V sobotu zľava 10 % na
celý sortiment tovaru veľ. 4464. Kupóny do 30.9. – 3-nás.
hodnota. Moletka, Železničná
č.9, Rim. Sobota.
1027-39

Účtovníctvo, mzdy, výkazy. T.č. 0907 850 679.
1028-40

Právne poradenstvo: JUDr.
TAKÁČOVÁ, R. Sobota 44,
0905/120 269
1024-37

PÔŽIČKA - zamestnaný,
dôchodca, živnostník. Tel.:
0918 379 239
960-39

Firma SOFIA ponúka svoje
služby: stavebné práce od A po
Z. Info: 0907 108 492
974-38

Účtovníctvo, mzdy, právna administratíva. Tel.: 0910
337 587
979-37

Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného príspevku na začatie podnikania z úradu práce. Tel.: 0910
337 587
980-37

Oznamujem hendikepovaným
osobám, že dočasne poskytujem schodolez pre nasledovné
verejné budovy: radnica, obvodný úrad, rímskokatolícky
kostol, Hotel Tatra, MsKS.
Kontakt: 0907 852 457
Zodpovedný pracovník
je zabezpečený.

Darovali krv

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.
MUDr. KRET J.
Športová 1.
tel.: 56 27 352
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Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 28.8.2007 bezplatne darovali krv
nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
MVDr.Peter Tengler, Zuzana Breznyáková, Štefan
Oravec, RNDr.Anita Antalová, Ľubomír Antal,
Gabriela Homoliaková, Jozef Červienka, Peter
Mag z Rimavskej Sobory, Michal Horváth, Ľubomír Pliešovský, Pavel
Pauko z Hnúšte, MVDr.Milan Kamenský, Irena Kosztiková, Miroslav
Gajdoš z Tornale, Ján Suja z Lehoty nad Rimavicou, Adriana Bitalová
z Bakty.
Prvýkrát darovali krv: Ivana Bútorová z Klenovca.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote.

MAHARAL:
TAJOMSTVO
TALIZMANU

Dobrodružný rodinný film
ČR, MP od 12 r. Začína sa
dramatické hľadanie pokladu. Začiatok prestavení len
o 17:45 hod.


4. 5.6. SEPTEMBER

PREDTUCHA

OZNAM
V rámci klubovej a krúžkovej činnosti MsKS v Rim. Sobote
Od 10. septembra začíname cvičiť:
AEROBIC – každý pondelok a štvrtok od 18.30 hod.
JOGU- každú stredu od 18.00 hod.
Orientálne (brušné) tance- každý pondelok od 18.00 do 20.00 hod.
Klub tanečného športu IMPULZ pri OZ Sorima a MsKS v Rim. Sobote
začína svoju činnosť od 11. septembra
o 15.00 hod. deti vo veku 6 – 13 r. (dievčatá aj chlapci)
o 17.00 hod. mládež nad 14 r. (súťažné páry)
Zámerom tanečno-pohybového kurzu je osvojiť si základy klasického,
moderného, jazzového tanca, spoločenského a súťažného tanca,
tanečné a disko novinky, pripravovať rôzne choreografie, pódiové
vystúpenia a pod.
Skupina SENIORI začína 19. septembra o 18.00 hod.
Nový krúžok HIP-HOP a disco začína svoju činnosť 12. septembra
o 16.00 hod.
Informácie: Dom kultúry, Rim. Sobota, T. Koniarová, tel.: 56 21 550

ÚPSVR v Rimavskej Sobote oznamuje že,
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.

4.5.6. SEPTEMBER

DRIVING EDGE Ltd. hľadá pracovníkov do skladov a vodičov nákladnej dopravy na 7,5t do Veľkej Británii. Výberový pohovor sa uskutoční
4.9.2007 o 10.00 hod. v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 16, miestnosť č.1. Potrebná je základná znalosť anglického jazyka. Bližšie informácie na www.drivingedge.
sk alebo na referáte EURES, Gorkého 12, č. dverí 2.

Thriller USA, MP od 12 r.
Verte vlastným predstavám.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.


7.8.9. SEPTEMBER

SHREK TRETÍ

Animovaná komédia USA
MP. Konečne máte zelenú.
Začiatok predstavení len
o 17:45 hod.
7.8.9. SEPTEMBER

KRV AKO
ČOKOLÁDA

Horor USA, MN. Z dievčatka sa stal vlk... Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.



LEKÁRNE
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8.9. sobota Media
9.9. nedeľa Polianka
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.
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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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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

Super akciové ceny!

Zníženie nájmu nebytových priestorov

o 25 %

2798 - 36

Kuchynské linky na mieru :

kuchynská linka 2 m x 60 cm, digest.skriňa,
drez so sifónom
už od 10 500 Sk + DPH
sedacia súprava 3+1+1 už od 12 800 Sk + DPH
vyklápacie váľandy
už od 1 500 Sk + DPH
garniže
už od 120 Sk/bm + DPH

od 1. júla 2007

Predaj aj na splátky QUATRO

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

ADRESA: Nábytok Hajdu, Rimavské Janovce (v kaštieli), otvorené : pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 hod., sobota : od 9.00
do 12.00 hod. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809.
2625-50
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36, 37

Oznamujeme záujemcom,
že od 3. 9. do 13. 9. 2007 (15:00 – 16:00) prebieha
ZÁPIS NA KURZY ANGLIČTINY

slovenský výrobok

so slovenskými a anglickými lektormi v našom jazykovom centre
na ulici Cukrovarskej 47 v Rimavskej Sobote (za Obch. akadémiou)
PONÚKAME:
• kurzy pre všetky vedomostné stupne, pre deti i dospelých
• prípravu na maturitu, štátnu skúšku, certifikáty
• konverzačné kurzy s anglickým lektorom
• obchodnú angličtinu pre firmy
• individuálne hodiny
• preklady, tlmočenie
KURZY SÚ AKREDITOVANÉ MŠ SR
Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr. R. Molnárová),
e-mail: kurzyanglictiny@szm.sk

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

fax. 047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

2266

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

PREDÁM TATRANSKÝ
PROFIL – BRÚSENÝ
1.trieda 125 Sk/m2
2.trieda 95 Sk/m2
Cena aj s dovozom.
Tel.: 0905 808 616.

2815-45

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

926-37

PREPRAVA
AVIOU (3t)
Lacno a rýchlo!
Tel.: 0904 977 692,
0903 549042.

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

VYŠKOLÍME

vás pre prácu s klientami pri
predaji zdrav, prístrojov. Zaujímavý postup aj zárobky.
KONTAKT: 0908 502 422
2813 - 36,38

Otvorené !!!
UHOĽNÝ SKLAD

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

2754
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+ poradenstvo.

Tel.: 0902 304 428.
PRIAMA PÔŽIČKA UŽ AJ V RS!
- bez ručiteľa, na čokoľvek
- výška úveru od 10.000-50.000
Sk, splátky už od 399 Sk/mes.
- rozloženie splátok až na 4
roky, po schválení do 24 hod.
na Vašom účte.
Bez poplatku za poskytnutie
úveru. Využite ponuky a volajte:
0908 559 546, 0915 075 883,
0918 617 076

Srdečne Vás pozývam do
novootvoreného
nechtového štúdia
ĽUBICA
ul. Francisciho /VÚB/ RS.
0903 540 400, 0908 172 400
999

3. september 2007

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

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.

Aurélius - Germanica lingua ponúka:

KURZ NEMČINY - pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 12. 09. 2007
Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne: Aurélius - Germanica lingua
Svätoplukova 415/16, Rim. Sobota
(žltá budova oproti Mestskému úradu)
alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

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.

MIZA AUTOPOŤAHY s.r.o.
prijmeme:
- krajčírky vyučené, nevyučené zaškolíme
- pracovníkov do strihárne
Kontakt: 0908 487 799, 0907 481 841

Cestovateľské
špeciality
budapeštianskeho
šéfkuchára
UBYTOVANIE
OD 69 SK!

Prijmeme čašníka/
-čku.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308.
www.euromotel.sk

2817-39

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

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.

Mesto Rimavská Sobota
organizuje

za výhodných finanèných podmienok

Jesenná ponuka kurzovej èinnosti

Restaurant

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

2812 - 37

MESTO
RIMAVSKÁ SOBOTA
PONÚKA

EUROMOTEL

25. Gemersko-malohontský
jarmok

Termín prihlášok do 20. septembra 2007

kontakt:
Mestské kultúrne stredisko
Rimavská Sobota
Nám. Š. M. Daxnera 1
tel: 047.5621 550-2
0905.848 871
fax: 047.5631 133
e-mail: kultstrs@stonline.sk

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!!!
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Hajnáčka stále bez zisku bodu
V tretej futbalovej lige sa rezerve Rim. Soboty nepodarilo v 5. kole
bodovať v Dolnej Ždani a mužstvo je so 6 bodmi na deviatom mieste.
Pravdou však je, že tentokrát rezervu posilnili z prvoligového áčka
len Migaľa s Tomášom.
Vo štvrtej lige bolo 4. kolo pre naše mužstvá katastrofálne. Tisovčania
po debakli od Novej Bane prehrali na svojom ihrisku aj s Hliníkom a
potvrdili hlbokú krízu. Nedarilo sa ani Jesenskému, ktoré po zisku
troch cenných bodov v Revúcej tentokrát „pustilo perie“ na svojom
ihrisku proti vedúcemu celku súťaže – Ružinej. Neúčasť strelca
Mogyoródiho bola viac ako citeľná. Absolútne bez zisku bodu s
hrozivým skóre 2: 18 je na poslednom mieste Hajnáčka. Tentokrát
prehrala doma s Veľkým Krtíšom 2 :5 a čo je najhoršie, najbližšie
dva zápasy hrá na súperových ihriskách... Bez zisku bodu zostala v
4. kole aj Revúca, ktorá podľahla v Kalinove 2 :1.
V piatej lige veľmi cenné víťazstvo dosiahol Veľký Blh v pomere 3:2 na
horúcej pôde v Radzovciach. S plným počtom bodov so skóre 11:2 sú
zverenci trénera Valkučáka zaslúžene na čele tabuľky. Úspešná bola aj
Hnúšťa, ktorá zvíťazila 2:0 v Boľkovciach. Na druhej strane Rimavské
Janovce prehrali doma s Nenincami. 2:4 a Lubeník prehral v Mýtnej
s
0:2.

V oblastných súťažiach góly ako
na bežiacom páse
Druhé kolo I. triedy oblastného majstrovstva vo futbale bolo bohaté na
góly. V Revúčke ich dokonca padlo dvanásť, ale zápas bohatý na góly
mohli vidieť diváci aj v Klenovci, Chanave, Husinej či v Gemeri alebo
Stárni. Po dvoch kolách sú bez straty bodu na čele Gemer a Stárňa, ale drží
sa tesne za nimi aj Klenovec, ktorý v lete vypadol z V. ligy. Na druhej strane
vlani úspešný Kráľ spolu s Rimavskou Sečou ešte nezískal ani bod.
Výsledky 2. kola: Klenovec- Bátka 6:1 (góly: Radič 2, Bálint, Parobek,
Svinčiak, Hruška-Albert), Chanava- Kráľ 3:2 (J. Zsíroš, E. Zsíros,
Kárász – Kovács, Buša), Revúčka – Rim. Seč 9:3 (Valent 2, Derďák 2,
Hodoš, Hutka, Olešák, Repiský, Šepík- Lakatos 2), Husiná- Ožďany 3:2
(Adamec 2, Bodor- M. Pisár 2), Gemer-Muráň 4:0 (Barczi 2, Brindzák,
Szántó), Stárňa – Veľké Teriakovce 4:2 (Ferko 2, Patinák, Legát- Laššák,
Gulík).
V II. triede oblastného majstrovstva sa v druhom kole zrodili tieto výsledky: Abovce- Tisovec B 6:1, Zacharovce- Jelšava 3:1, Stránska- Blhovce
2:1, Gemerský Jablonec- Čerenčany 6.2. Po dvoch kolách sú na čele
tabuľky Abovce a Zacharovce so 4 bodmi.
s

Prvé domáce stretnutie 1. DFC nevyšlo podľa predstáv
Minulý štvrtok sme nastúpili proti súperkám
z Trnavy a výsledok je pre nás nelichotivý.
Prvý polčas sme so súperom držali krok, hoci
v 8.min už viedol po školáckej chybe domácej
obrany gólom Tomečkovej 0:1. Na ďalšiu polhodinu sme sa udomácnili na polovičke súpera,
prišli aj šance, ale bohužiaľ ostalo len pri nich.
Naše hráčky nevedia premeniť ani „tutovkové“
šance, a tak niet sa čo čudovať, že úbytkom síl
súper hru otočí a opäť zvýši skóre. V druhom
polčase nám postupne súper prikladal jeden
gól za druhým, rozpadla sa nám koncepcia a
dievčatá po kondičnej stránke úplne odišli.

Je len na nich, aby pokračovali vo výkonoch
z prvého polčasu a naberali hlavne silu a
rýchlosť. Je to mladý kolektív, ktorý potrebuje
ešte rozšíriť svoje rady o skúsenejšie hráčky a
hlavne obsadiť post brankárky, ktorý zastupuje
hráčka .
Zostava: E.Janoštiaková-Víghová,Szabová,Juhászová,Jakabová-Máliková,A.Galambová,
Tubová,Murtinová-Babíková,Sztazová
Striedali : Garajová,Keková,Newmanová
Strelkyne v druhom polčase: Valentovičová,
Kunáková, Haršányiová,

Gibasová.
Rozhodoval: Milan Bajús
VÝSLEDKY 3.KOLA LIGY ŽIEN :
Selce-LT Bratislava
6:0
Humenné - Žilina
0:2
Rimavská Sobota - Trnava
0:5
Šaľa - Ružomberok
16 : 0
Malé Dvorníky - Trečianske Tepl.
0:4
Nové Zámky - Slovan Bratislava
0:2
Ďalší zápas odohráme v stredu 5.9.2007
v Žiline.
Mgr. Róbert Galamb

Preteky v love kapra na vodnej nádrži v Ožďanoch
Preteky v love kapra o Pohár predsedu MsO SRZ Rim. Sobota na vodnej nádrži v Ožďanoch sa už pomaly stávajú tradíciou. Aj tohto roku sa 25. augusta zišli nadšenci-kaprári,
aby si zmerali sily a schopnosti v boji o atraktívne ceny. Počasie bolo priam ukážkové, aj
keď horúčava bolo občas na nevydržanie. Od 8. hod. rána sa tuho zápolilo. Rôzne dobroty,
ponúkané nádejným úlovkom, však akosi nezaberali. No v tej horúčave to nebolo žiadnym
prekvapením. Na dobrej nálade to však neuberalo nikomu a nakoniec sa nejaký ten šupináč
predsa len pomýlil a úlovkov v sieťkach začalo pribúdať. Počas lovu sa pretekári posilnili
chutnou grilovanou kuracinkou a „trefná“ bola poznámka, že keby chutilo tak aj rybám,
to by bolo úlovkov!
Vyhodnotenie výsledkov napokon dopadlo takto:
1. Koloman Danyi
kapor 60cm
2. Jozef Svitko
kapor 46 cm
3. Ján Kmeť
kapor 45 cm
4. Július Šimon
kapor 44,5 cm
5. Štefan Stelo
kapor 44 cm
6. Roman Krahulec
kapor 41 cm
7. Peter Kasár
kapor 40,5 cm
Víťaz si ako odmenu odniesol farebný TV prijímač, pohár a diplom. Všetci odmenení obdržali
hodnotné vecné ceny a borci na 2. a3. mieste aj poháre a diplomy. Ceny odovzdal predseda
MsO JUDr. Igor Borlok, hlavným rozhodcom bol tajomník Eugen Dulovič, technickú časť
mal na starosti podpredseda Michal Megela a o občerstvenie sa postarali Jaroslav Šiška
a Tibor Štec. Účastníci sa rozchádzali s tým, že o rok sa tu určite stretnú a potom to tým
šupinatým potvorám spočítajú aj s úrokmi.
František Doboš
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MFK Rim. Sobota – Podbrezová 1:0 (1:0)
Hráči MFK Rim. Sobota nastúpili na domácom ihrisku minulú sobotu proti súperovi,
s ktorým majú za posledné sezóny pasívnu
vzájomnú bilanciu. Už v piatej minúte prekonal hosťujúceho gólmana Hanáka Čižmár.
Ako sa neskôr ukázalo, bol to rozhodujúci
moment zápasu. V 7. minúte hostia prvýkrát
ohrozili bránu MFK, v 35. min. ohrozili opäť
ale ich strela skončila na bočnej sieti. V 52.
min. po rohovom kope hlavičkovali nad bránku MFK Rim. Sobota. V bojovnom zápase
hráči MFK vydreli 3 body. Máme úzky káder
a k tomu sa pridali zranenia hráčov, niektorí
nastúpili na zápas so sebazaprením.
Rozhodoval: Kružliak
ŽK: Migaľa, pred 716 divákmi.
Zostava MFK Rim. Sobota: Pulen-Janečka-

Kaščák-Rubint-Mráz-Živanovič-SihelskýLazúr (58. min. Migaľa) –Pisár-Čižmár (90.
min. Žíp)- Purdek (83. min. Novosedliak).
V nasledujúcom 9. kole hrá MFK RS v nedeľu 16. septembra na ihrisku Košice B.
Začiatok zápasu je o 10,30 hodine.
Zdeno Marek

OSTATNÉ
VÝSLEDKY:
Inter BA - Michalovce
Prievidza- Lučenec
Stará Ľubovňa- Humenné
Šaľa- Prešov
Trebišov- Košice B

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

TABUĽKA PO 8. KOLE
1. PREŠOV
2. KOŠICE B
3. PODBREZOVÁ
4. ŠAĽA
5. RIM.SOBOTA
6. PRIEVIDZA
7. MICHALOVCE
8. INTER BA
9. LUČENEC
10.TREBIŠOV
11.ST. ĽUBOVŇA
12.HUMENNÉ

6
5
4
4
4
3
3
3
1
2
2
0

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

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

15:3
17:8
10:4
12:9
11:10
13:15
9:8
12:11
7:13
10:19
9:19
7:13

20
16
14
14
12
12
11
9
7
7
7
4

Názor: Disciplinárka a pokuty
Chcem sa vyjadriť k finančným
pokutám a trestom a porovnať
terajších fanúšikov s tými spred
12 rokov. V rokoch, keď sa začalo
v Rim. Sobote dariť futbalu, keď
sme chodili v oveľa väčšom počte
na zápasy doma aj na štadióny
súperov, boli zápasy ako TrnavaKošice, kde musel náš klub platiť
za správanie fanúšikov pokuty.
Nakoľko som bol jedným z nich,
viem dobre, že naši fanúšikovia nechodili robiť na štadióny výtržnosti,
ale kdekoľvek sme prišli, všade nás
urážali, okrem Bratislavy, kde sme
mali nadštandardné vzťahy s fanúšikmi Slovana BA. Či to bolo na
východe alebo západe Slovenska,
všade nám nadávali do Maďarov (
tie urážky sa nedajú písať do novín)
a stalo sa, že nás i fyzicky napadli.
Je samozrejmé, že sme sa bránili
a prišli zápasy ako vo Vrábľoch,
v Leviciach a Žiline, kde sa strhla
bitka. Na zájazdy sme finančne prispievali a chodili vo veľkom počte.
Nie každý zniesol toľko nadávok.
Bolo medzi nami aj fanúšikovia
Rim. Soboty maďarskej národnosti,
a keď sa k tomu pridal alkohol, už to
išlo. Ale nikdy a nikde sme nerozbíjali reštaurácie, motoresty, neničili
futbalové štadióny ani nechodili na
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nás trestné oznámenia za ublíženie
na zdraví. Píšem to preto, lebo som
navštívil aj zápasy Federálnej ligy
po celom vtedajšom Československu. Po incidente a napadnutí
rozhodcu po zápase Rim. Sobota
– Zlaté Moravce nášmu klubu
naparili také tresty, že vo viacerých
ľuďoch v meste ale aj mimo neho
skypela krv. Rozhodnutie disciplinárky pobúrilo veľa ľudí. Nechcem
robiť obhajcu nikomu, ale skúste si
predstaviť, že dávate ročne do futbalu 15 miliónov a rozhodcovia sa
vám smejú do očí a poškodzujú vás.
Ako iste viete, zavreli nám štadión,
dostali sme veľkú finančnú pokutu,
odpočítali nám body. Vtedy som
osobne vyzval vtedajších našich
funkcionárov, aby to nenechali tak
a zastali sa majiteľa klubu. Ľudia
to citlivo vnímali, funkcionári však
vraveli, že to nemá zmysel, že aj
tak neuspejeme. Ostal v nás pocit
krivdy a nespravodlivosti. Videli
sme, ako sa správajú fanúšikovia
z Trnavy, Bratislavy a Košíc, boli
zápasy ako napr. Trnava- Banská
Bystrica, hrané v Senci, kde priamo na ihrisku si robili fanúšikovia
z Trnavy bojové pole. Ale aj iné zápasy, kde boli napadnutí príslušníci
polície. Je mi smešne, aké finančné

tresty dostal náš klub. A za čo?
Podľa mňa 60 % z pokút bolo neoprávnených. Ako príklad uvediem
posledný jesenný zápas minulej
sezóny v Podbrezovej, kde náš klub
dostal finančnú pokutu za urážky
funkcionárov SFZ. Ale fanúšikovia
to neberú ako urážku (ešte vtedy
nebola zverejnená kauza Wänke).
Ľudia, ktorí sledujú futbal, už pred
zverejnením úplatkárstva vedeli,
ako to na Slovensku beží. Pýtam
sa: Aká je to urážka, keď si poviete
pravdu? Ja viem, pravda bolí. Už
sme radi, že sa to prevalilo, len
ma osobne mrzí, že po zverejnení
kauzy všetko stíchlo. Ako keby sa
nič nestalo. K tejto téme sa vyjadrím v osobitnom článku. Žiadam
vrátiť pokuty za urážky SFZ. Nie sú
to žiadne urážky, ale holá pravda, aj
keď sa vám to nepáči, páni zo SFZ.
Ešte aspoň jeden príklad- zápas
v Lučenci. Klub dostal pokutu za
hodenú dymovnicu na ihrisko.
Osobne som poprosil našich fanúšikov, aby nehádzali na ihrisko
nič. Na ihrisko patrí 22 hráčov,
3 rozhodcovia a lopta. Hodili to
ľudia z Lučenca, pokutu platil
náš klub. Osobne si myslím, že
naša diplomacia v minulosti bola
veľmi slabá. Niektorí funkcionári

len brali nadštandardné mesačné
platy, ale keď sa bolo treba zastať klubu a ľudí, spravili veľmi
málo. Preto chcem vyzvať nové
vedenie, aby vedelo aj „buchnúť
po stole“ a nerobiť sponzora SFZ.
Nie je mysliteľné, aby sa takto
robili a udeľovali finančné pokuty
a tresty. To si môžete kľudne, páni
z disciplinárky, sadnúť za stôl pred
začatím súťaže a rozdať pokuty
klubom. Chcem poprosiť našich
fanúšikov a požiadať ich, aby
nedali žiadny dôvod na udelenie
pokút. Viem veľmi dobre, ako sa
k nám správajú, a tiež viem, že sú
chvíle, keď sa nedá cúvať a nechať
sa urážať. My ľudia v Rimavskej
sme tiež obyvatelia Slovenska. Sú
fanúšikovia, ktorí, keď to bude nevyhnutné a potrebné, budú brániť
svoj klub za hocijakú cenu. Viem,
ako sa povýšenecky a nadradene
pozerajú na také okresy ako sme
my. U nás je oveľa menej možností
a radosti. Ale pokiaľ sa bude v Rimavskej hrať futbal, fanúšik bude
stáť za svojím klubom a brániť ho.
V nasledujúcom príspevku chcem
priniesť pohľad fanúšika na korupciu v slovenskom futbale.
Zdeno Marek
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