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úvodník

Hyeny v politike
Okolo
politikov
a dôležitých ľudí, aj
tých našich mestských, sa vždy točia
hyeny. Zneužívajú
ich dôveru na dosiahnutie svojich
cieľov vrátane výnosného biznisu. Takýmto spôsobom to robia preto, lebo
nemajú schopnosti na to, aby ich dosiahli tvrdou a pocitovou prácou. Títo
„mäsožrúti“ sa vždy zlietajú tam, kde
sa niečo deje, len aby sa pobili o zvyšky. Pre peniaze, moc a vplyv sú ochotní
urobiť všetko. Aj podraziť tých, ktorí
im pomáhali. Číhajú na vhodnú korisť,
oslnia ju a potom intenzívne pracujú
na svojich potrebách. Využívajú pritom
rôzne prostriedky, manipuláciu a lži nevynímajúc. A verte, nezastavia sa pred
ničím. Zdá sa vám tento scenár známy?
Žiaľ, takto to vo svete chodí. Na jednej
strane sú tí, ktorí zastávajú a tvoria
hodnoty. A na strane druhej krvilačné
hyeny, využívajúce ľudí a akékoľvek
prostriedky na to, aby dostali to, čo
chcú. Veď aj v rozprávkach vždy bojuje
dobro so zlom. Nie vždy však to, čo sa
spočiatku zdá byť dobré, je naozaj také.
Platí to aj naopak. Človek však má svedomie a mal by sa ním riadiť. Je len na
jeho rozhodnutí, či sa nechá ovplyvniť
hyenami v ľudskej koži alebo si zvolí
ťažšiu cestu, odolá im a bude proti nim
bojovať...
Marta KANALOVÁ, šéfredaktorka

PETÍCIA

Organizuje ju politická strana
SDKÚ-DS. Prebieha aj v Rim. Sobote na Hlavnom námestí pred OTP
bankou. Obsahuje osem požiadaviek, adresovaných parlamentu,
prezidentovi, vláde a rezortu práce
a sociálnych vecí. Ide o požiadavku
zabezpečiť ústavným zákonom, aby
sa neprijímali zmeny zhoršujúce

postavenie dôchodcov a nepresadzovali úpravy v druhom pilieri v
neprospech sporiteľov. Medzi ďalšie
požiadavky patrí zachovať právo na
prácu občanom poberajúcim predčasný dôchodok, ako aj platenie príspevkov štátom do druhého piliera
za osoby na materskej dovolenke,
opatrovateľov a invalidné osoby.
Cieľom petície je aj neznižovať v súčasnosti platnú výšku odvodov na
dôchodkové sporenie a nezavádzať
vyššie odvody na dôchodkové poistenie. Aktivisti mienia vyzbierať 100
000 podpisov ešte pred začiatkom
ďalšej schôdze NR SR, ktorá bude
16. októbra. Petičnú akciu podporuje aj KDH a SMK.
kan

Milan Kmeť vyrobil
ozembuch s čertom

čítajte
na strane 5.

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

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23, RS
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Po petíciách za zachovanie slobodného výberu zdravotnej poisťovne, zrušenie poplatkov na
cestnej komunikácii R2-obchvat
obcí Ožďany a Tornaľa a za zachovanie matrík je na svete
ďalšia petičná akcia na ochranu
druhého piliera dôchodkového
sporenia.

2293

proti zmenám v druhom
dôchodkovom pilieri

AKCIA: tlačenka- vák. bal. 85 Sk/kg
bravčový parízer 60 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota
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Z MESTA

Otázka na telo pre viceprimátora
Nedávno sa objavili kontroverzné názory v súvislosti s
funkciou plateného zástupcu
primátora mesta. Táto téma
rezonovala aj počas októbrového rokovania poslancov
mestského parlamentu, keď
sa zaoberali návrhom na poskytnutie odmeny
za I. polrok primátorovi mesta, jeho zástupcovi
a hlavnému kontrolórovi. Vtedy poslanec Viliam
Vaš navrhol nedať zástupcovi primátora Pavlovi
Piliarikovi žiadnu odmenu. Odôvodnil to tým, že
ak sa vytvorí funkcia plateného viceprimátora,
ten bude ako nominant politickej strany, ktorá je
vo vláde, vyvíjať maximálne úsilie pre to, aby bol
nášmu mestu a regiónu nápomocný. Podľa slov V.
Vaša však P. Piliarik za čas, ako je vo funkcii, nič

mimoriadne neurobil a doterajší výsledok jeho
zámerov a činov je žalostný. V tejto súvislosti sme
oslovili viceprimátora, ktorý sa vyjadril takto: „V
tejto funkcii som osem mesiacov. Myslím si, že
výsledok je vidieť a nechcem teraz hovoriť o mojich zásluhách. Post, ktorý zastávam, môže zastupiteľstvo kedykoľvek preveriť a zisťovať, ako
si plním z neho vyplývajúce povinnosti. Myslím
si, že som neurobil ani hanbu a snažil som sa
vykonávať svoju funkciu podľa určenej náplne
činnosti. Samozrejme, že to, čo som proklamoval, že budem pomáhať tomuto mestu a okresu,
aj dodržím. Výsledkom toho je aj to, že som sa
angažoval pri prevode kasární. Budem sa angažovať aj v tom, aby vláda splnila uznesenie, ktoré
dala na svojom výjazdovom zasadnutí v Tisovci.“
kan

Koľko dostali športové kluby v meste?
Rimavskosobotskí
poslanci
schválili na októbrovom zasadnutí aj prerozdelenie finančného
príspevku podľa návrhu Komisie
mládeže a športu MsZ pre športové kluby mesta. Podľa neho hokejový klub mesta (ľadový hokej)
dostal finančný príspevok vo výške 150 tis. Sk, TJ Mladosť Relax
(džudo, stolný tenis, ju-jutcu) 120
tis., ŠK Slovan- volejbalový oddiel 100 tis., TJ Lokomotíva (zápasenie, džudo) 100 tis., okresné

združenie telesnej kultúry 100
tis., ŠK Slovan - hádzanársky oddiel 70 tis., ŠK Tempus (futbal, tenis) 60 tis., 1.DFC (ženský futbal,
futbal žiakov) 65 tis., TJ ŠK Uraken (karate) 55 tis., plavecký klub
mesta 30 tis., AGB Spohypo - kolkársky klub 25 tis., Model klub
(lodné a letecké modelárstvo) 20
dokončenie zo str. 1
tis., mestský tenisový klub 20 tis.,
KST (pešia, lyžiarska, vysokohorská turistika) 20 tis., Securimag
(motošport, adrenalínové športy)

15 tis., športový klub polície (stolný tenis, športová streľba) 12 tis.,
OT Taekwondo WTF klub 10 tis.,
DSTK (stolný tenis) 8 tis., Slovenská speleologická spoločnosť
5 tis., Carmina - jazdecký klub 5
tis., klub kynológov 5 tis. a skateboard 5 tis. Sk. Pripomíname, že
poslanci mestského parlamentu
nedávno schválili pre občianske
združenie MFK Rimavská Sobota
3 mil. korún.
kan
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Deň duševného zdravia
Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie.
Konajú sa okolo 10. októbra, kedy je Svetový deň duševného zdravia. Ich cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o problémoch
súvisiacich so psychickými ochoreniami.
Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života. Tiež to, aby
zdraví ľudia prekonali určité predsudky voči
duševne chorým. Preto je súčasťou kampane aj téma sociálneho začlenenie duševne
chorých. Duševné poruchy sa na Slovensku
týkajú takmer každého štvrtého občana.
Najčastejším ochorením sú ťažké psychické
depresie. Každý rok sa na Slovensku uskutoční približne 1,5 milióna psychiatrických
vyšetrení, pričom má tento počet stúpajúcu
tendenciu. Duševné ochorenie môže zažiť
každý z nás. Jedným z najvážnejších problémov ľudí s duševnými ochoreniami, ktorý
na Slovensku pretrváva dodnes, je sociálne
vylúčenie. Niektorým ľuďom sa podarí vyriešiť svoje problémy, ale pre iných môžu
byť duševné ochorenia príčinou a dôsledkom sociálneho vylúčenia: žijú v chudobe
a zažívajú na vlastnej koži odsúdenie a diskrimináciu. Len ťažko nachádzajú prístup k
zamestnaniu a zodpovedajúcemu bývaniu.
Preto sa často stáva, že sa títo ľudia dostávajú na okraj spoločnosti, trpia izoláciou,
sú vylúčení zo spoločenského a pracovného
života.
Oddelenie výchovy ku zdraviu
RÚVZ v Rim. Sobote

názor

Ryba smrdí od hlavy?
Odvaha a verva s akou sa pustila
jedna internetová stránka do boja
za „menej deformované“ Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap, hovorí
minimálne o dvoch rovinách: 1. o
osobnej motivácii autora získať nejaký maličký postík po strate dvoch
zamestnaní v krátkom čase po sebe
a 2. o načasovaní manipulatívnej
a lživej kampane v čase, keď obe
mestské média viditeľne vykazujú
razantné zmeny k lepšiemu v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami
stagnácie a následného úpadku.
Charakter celej umelo vytvorenej
hystérie na médiu, ktorého tvorcovia chceli pred polrokom privatizovať obe mestské noviny za neskutočnú „trhovú“ cenu - pôvodných
200 tis. bolo síce „mediálnymi kofami“ v priebehu rokovania MsZ zvýšených na 500 tis. Sk, vidiac úškrny
poslancov pri vyslovení ponúkanej
ceny – sa zdá pamätníkom histórie ponovembrových Gemerských
Zvestí akýsi povedomý ! Aj vtedy,
po vymenovaní nového šéfredakto-

ra GZ PhDr. Petra Leboviča a jeho
následných dynamických krokoch
vedúcich k zlepšeniu v obsahovej,
grafickej a polygrafickej úprave
novín, začali prichádzať útoky zľava- sprava, od narýchlo zbúchanej
pragmatickej strany MKDH okolo
vtedajšieho viceprimátora mesta a
od potenciálnych mečiarovských
privatizérov. Totiž, Peter Lebovič z
mestských novín vytvoril objektívny a seriózny tlačový orgán Mesta
Rimavská Sobota uznávaný odborníkmi a politikmi takmer všetkých
strán. Ale po víťazstve vtedajšieho
zoskupenia HZDS,SNS,ZRS i
SDĽ, sústredených okolo vtedajšieho primátora, rýchlo spoznali
„nebezpečenstvo“ demokratických
novín a chceli získať nástroj propagandy, šíriteľa politického vplyvu a
vynikajúceho zdroja inzertnej obživy do svojich „jedine správnych
rúk“. Ani vtedy, ako ani dnes, pochybní privatizéri nemali dostatočný kapitál na rozbehnutie vlastných
novín. Radšej hlasovaním v MsZ v

roku 1995 odpredali GZ a GH do
dopredu dohodnutých súkromných
rúk. Na rozdiel od dneška vtedy
však nežiadali mesto o pôvodné
priestory a výbavu oboch redakcií
! Aj vtedy, aj dnes sa uchádzali/jú
o noviny podnikatelia, ktorí nemali
dovtedy nič spoločné s vydávaním
tlačených médií. Presnejšie po slovensky – nemajú ani „páru“ o tom,
čo vydávanie novín so sebou obnáša...
Ibaže, a to je tá v titulku zmienená ryba, náhodou nemajú takú istú
podporu vedenia mesta na zvláštny
predaj novín, ako to bolo v čase Leboviča. Dnes je to Kanalová, ktorá
drží zástavu línie mestských médií
a postupného skvalitňovania GZ a
GH. A niekomu vo vedení mesta to
kole očí ? Či jej vymenovanie bolo
len na ukľudnenie oprávnených kritík voči vydavateľovi a výrobcovi zaostalých médií, alebo len na získanie
času na podkladanie nôh, aby sa ani
náhodou nemohli zlepšiť noviny,
ktoré sú pripravené na lacné „pre-

hodenie horúceho zemiaku za plot“
dohodnutých záujmov ? Pán primátor, aby sa história znova neopakovala, keďže následní poslanci mesta
a najmä pán Hacsi v roku 2000 prehodnotili svoj chybný krok a začali
znova vydávanie mestských novín
(asi medzičasom ľavica a SMK pochopili, že do súkromných novín sa
tak ľahko poslanci a vedenie mesta
nedostanú), tak mám jednu pre nich
prijateľnú víziu: Ak chce mesto predať noviny, tak nech nechá súčasnú
šéfredaktorku GZ Martu Kanalovú
dokončiť svoju koncepciu ústiacu
do zvýšenia hodnoty GZ a GH. Potom noviny predajme solventnému
kupcovi z oblasti médií, ktorý tu vidí
zlaté vajce na mediálnom trhu, a tak
zinkasujme na futbal, hokej, Kurinec a iné časované bomby mesta
aspoň cca 2-2,5 mil. Sk. Minimálne
cenu ako v prípade Leboviča, alebo
aspoň cenu nákladov na vydávanie
GZ a GH ...
Viliam Vaš,
poslanec MsZ
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PRACOVNÁ
PONUKA

Vandalov zastavia iba kamery?

Znova sme oslovili obyvateľov mesta. Tentokrát sme boli
zvedaví na to, čo si myslia o
bezpečnosti v našom meste.

redaktor – redaktorka

Požadované
kvalifikačné
požiadavky: ukončené úplné
stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti
je odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace), dobrá
znalosť slovenského jazyka vrátane gramatiky a štylistiky,
znalosť maďarského jazyka vítaná, práca s počítačovou technikou – Word, Excel,
vyžaduje sa práca v teréne, vítané vodičské oprávnenie typu B,
komunikatívnosť, prax v oblasti žurnalistiky vítaná
K žiadosti o pracovnú ponuku
je potrebné doložiť: profesijný
životopis s prehľadom vykonávanej praxe, telefónny kontakt, odpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace, kópiu
dokladu o dosiahnutom stupni
vzdelania
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o pracovnú ponuku a
zároveň spĺňajú hore uvedené
požiadavky môžu svoju žiadosť
s dokladmi osobne doručiť alebo zaslať v zalepenej obálke s
označením: „Pracovná ponuka
– Redaktor GZ - Neotvárať!“
na adresu: Mestský úrad, Ing.
Ladislav Kovács, prednosta
MsÚ , Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota.
Termín uzávierky prihlášok je
24.10.2007.
Informácie: Ing. Ladislav
Kovács, prednosta MsÚ,
Rimavská Sobota,
tel. kontakt: 5624426
resp. Marta Kanalová,
šéfredaktorka redakcie Gemerské Zvesti, tel. kontakt:
0911612366, 5811311.

anketa

O bezpečnosti
v meste

Mestský úrad Rimavská Sobota,
Svätoplukova 9,
prijme
do zamestnania na pracovnú
pozíciu

do redakcie Gemerských Zvestí
so zameraním hlavne na športové spravodajstvo s termínom
nástupu do zamestnania:
1.11.2007
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Po koncotýždňových diskotékach sa v uliciach Rim. Soboty pravidelne
stretávame s vandalizmom. Nezodpovední mladiství naposledy chceli dokázať ľudom, akí sú silní. Na Svätoplukovej a priľahlých uliciach vyvalili
dve dopravné značky. Od náčelníka mestskej polície Petera Berecza sme
sa dozvedeli, že podobný prípad sa už stal viackrát, ale udalosť nahlásená polícií nebola. Preto nemôže byť začaté trestné stíhanie. Veľkú pomoc
poskytujú policajtom kamery, na základe záznamu z nich je možné páchateľov identifikovať. Žiaľ, na týchto uliciach umiestnené nie sú. Udalosť
bola nahlásená Technickým službám mesta, ktoré vyvalené značky osadili
nanovo.
he/ prekl. da

Najkrajšie kŕmidlo v múzeu
BBSK a Gemersko – malohontské
múzeum v Rim. Sobote zorganizovalo pri príležitosti Európskych
dní vtáctva II. ročník súťaže pod
názvom Najkrajšie kŕmidlo. Zapojili sa do nej deti z tunajších základných škôl. Ich práce hodnotila porota zložená z týchto členov:
riaditeľka múzea Oľga Bodorová,
Monika Gálffyová, Judit Komlósi
a Alena Pivovarčiová. Rozhodla, že prvé miesto získal Peter Lakota zo 6. A
triedy ZŠ v Hodejove. Druhé a tretie miesto patrilo Tomášovi Zajacovi (9. A)
a Štefanovi Kováčovi (5. A) zo ZŠ s VJM Viktora Szombathyho v Jesenskom.
Kŕmidlá budú v múzeu vystavené do 30. novembra.
da

Zabaľte si do batoha
V sobotu 6. októbra sa pred Domom kultúry v Rim. Sobote a v jeho
priestoroch v rámci Svetového dňa
cestovného ruchu konalo kultúrno
– spoločenské podujatie s názvom
Zabaľte si do batoha. V rámci neho
prebehla prehliadka ľudového odevu, kyjatických hračiek, vystúpenia
folklórnych súborov Mladosť a Vepor
z Klenovca, Tisovec z Tisova, Sinec z
Hnúšte, Podkovička, Háj, Rimavan
a
Új Gömör z Rim. Soboty. Hostia si mohli vychutnať rôzne regionálne špeciality, ako tvarohovú či makovú štrúdľu, kukuricu s makom, syrové pagáče, údenú
parenicu, kozie syry, drienčanské bolestníky a domáce pálenky. Svoje šperky
prezentoval aj Tibor Lajgút a drevené taniere drevorezbár z Bottova Milan Porubiak. Remeselník Rudolf Stehlík, ktorý vyrába kyjatické hračky, pokrstil novú
knihu Daniela Kollára a Jána Lacika s názvom Slovenské Rudohorie-ZápadCerová vrchovina. V knihe možno nájsť 40 peších turistických trás, všeobecné
informácie, základnú charakteristiku prírodných pomerov oblasti, prírodné zaujímavosti a typy na výlety s označením trás a mapu regiónu. Akciu zorganizovali BBSK, GMOS, MsKS a TIC v Rim. Sobote.
da, Foto: ef

Hanna Bánová, Bakta:
„Syna jednej
z mojich kolegýň napadli
a okradli ho.
Ďalšiu kolegyňu napadli večer po
šiestej hodine. Nie je bezpečné chodievať po uliciach už po zotmení.
Mesto celkovo nie je bezpečnosť.“
Elena Bedeová, Vyšná
Pokoradz:
„Cítim sa tu
bezpečne.
Som spokojná,
nikdy sa mi nič v meste ešte nestalo,
aj na dedine sa cítim bezpečne.“
Gregor
Barnabáš,
Rimavská
Sobota:
„Celkom ani
nie. Počas piatkov robia mladí
ľudia neporiadok. Už niekoľkokrát
sme museli zavolať policajtov, ale
situácia sa už zlepšuje. Večer už nechodím von, lebo bezdomovci tu robia neporiadok.“
pýtala sa: do

Násilník
za mrežami
Za mrežami skončil 44-ročný Viliam B. z Rimavskej Seče, ktorého
obvinili zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Od polovice
roka 2005 pod vplyvom alkoholu
fyzicky napádal svoju manželku.
Bil ju po celom tele, vulgárne jej
nadával, vyhrážal sa jej zabitím,
pričom ju vyhadzoval z ich spoločného rodinného domu spolu so
siedmimi maloletými deťmi. Nútil
ich, aby prespávali za akéhokoľvek počasia vonku. Podľa vyjadrenia banskobystrickej policajnej
hovorkyne M. Faltániovej násilníkovi hrozí trest odňatia slobody na
3 až 8 rokov.
kan
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Dve medzinárodné jaskyniarske akcie
Na začiatku augusta sa v susednom Maďarsku konal Medzinárodný jaskyniarsky týždeň
v horách Bükk na Létrastető.
Stretnutie zorganizovala jaskyniarska skupina Marcela Loubensa z Miškovca, na ktorom
sa z rimavskosobotských jaskyniarov zúčastnil István Pászer.
Medzi 300 účastníkmi akcie boli
popri maďarských jaskyniaroch aj
českí, slovenskí, poľskí a rumunskí
jaskyniari, ktorí sa zúčastnili na
viacerých turistických a jaskynných výjazdoch. Navštívili jaskyne na Létrástető a zorganizovali
aj súťaž tzv. Maxi kupa, ktorá sa
konala v jaskyni. Položili vence
na pamätnú tabuľu zosnulých jaskyniarov. Istvan Pászer pozval jaskyniarov z Miškovca v novembri
do Drienčanského krasu. V dňoch

21-23 septembra pozvanie Istvána Pászera z Rimavskosobotskej
jaskyniarskej skupiny prišli na
návštevu do Rimavskej Soboty maďarskí jaskyniari a členovia jaskynných záchranárov z Budapešti a z
oblastných skupín z pahorkatiny
Bakony. Počas dvoch dní sa uskutočnila spoločná slovensko-maďarská jaskyniarska akcia v Drienčanskom krase, na Slizkej, kde sa
nachádza 1531 metrová, najdlhšia
kvapľová jaskyňa okresu Rimavská
Sobota - Podbanište. Jaskyniari sa
ubytovali na jaskyniarskej chate,
ktorá sa nachádza vedľa jaskyne.
Prítomní navštívili a skúmali jaskyňu Nad –Kadlubom a jaskyňu
Podbanište. Maďarským priateľom
sa veľmi páčili naše jaskyne, ktoré
navštívili po prvýkrát, na Gemeri.
Pohostenie –guláš a občerstvenie
zabezpečila rimavskosobotská jas-

István Pászer , jaskyniar, člen Rimavskosobotskej jaskyniarskej
skupiny.Foto: Dr. Riskó Ágnes a Kovács Attila

kyniarska skupina, ktorá ďakuje za
pomoc hlavne Mestu Rim. Sobota
ale aj iným sponzorom. Hostia z

Maďarska pozvali rimavskosobotských jaskyniarov na decembrový
výskumný víkend do Bakonyu.

Natáčajú film o legendárnej rómskej primáške Cinka Panne
V júli tohto roku sa začalo s natáčaním filmu o legendárnej rómskej primáške Cinka Panne. Táto
osobnosť, rodáčka v dedinke
Gemer, je zviazaná s našim regiónom. Režisérom filmu je Dušan
Rapoš.
Prezradil nám, že s nápadom natočiť
film o Cinka Panne prišiel scenárista
filmu a jeden z majiteľov producentskej spoločnosti Attack Ľubomír
Slivka, ktorý dospel k názoru, že
nastal čas, aby sa o tejto významnej
osobnosti našej histórie konečne
nakrútil film a to práve v čase, kedy
rómska komunita veľakrát zložitými

cestami hľadá svoje dôstojné miesto
v kontexte novej zjednotenej Európy.
Film zachytáva život legendy od jej
narodenia do veku cca 20 rokov,
kedy po prvýkrát hrala už ako prvá
cigánska primáška na viedenskom
dvore. Úlohu Cinka Panny stvárňuje
mladučká 16-ročná gruzínska herečka Anna Giorgobiani.
“Doporučila nám ju jedna moskovská castingová agentúra. Vo filme
diváci uvidia aj Zuzku Krónerovú
ako cigánsku vedmu Phuri Daj,
Martina Hubu ako grófa Lániho,
Mariána Slováka ako zemana Szentivániho, Martina Dejdara ako Kováča, známeho maďarského herca

Cinka Panna

Balásza Galka ako primáša Cinku a
Adriana Jastrabana ako kuruckého
veliteľa Rohonciho a množstvo ďalších vynikajúcich hercov,“ povedal
D. Rapoš. V súvislosti s nakrúcaním
povedal, že letecké zábery sa nakrúcali v Tisovci. Rómsku osadu architekt Viliam Gruska postavil v Kejde
na Záhorí pri Bratislave. Nakrúcať
sa bude ešte v Maďarsku, v Modre a
na Morave.
„Ak pôjde všetko podľa plánu, tak
premiéra filmu by mala byť v máji
budúceho roku v Bratislave a následne aj v Budapešti a Prahe, keďže koprodukčnými partnermi spoločnosti
Attack je okrem Slovenskej a Českej

Cinka Panna

televízie aj renomovaná budapeštianska spoločnosť Focus Film,“
prezradil D. Rapoš. Podľa našich
informácií sa pracuje na tom, aby
predpremiéra filmu bola budúci rok
v Rim. Sobote v rámci Dní mesta.
A aký je režijný zámer D. Rapoša?
„Mojím zámerom je priniesť Rómom
na plátno vzor talentovanej muzikantky, úžasnej ženy a emancipovanej osobnosti, ktorá by viacerých - a
to nielen Rómov - mohla inšpirovať
k zamysleniu sa nad sebou samým a
možno i k vytýčeniu si vyššieho cieľa
než je len púhe prežívanie zo dňa na
deň,“ hovorí režisér.
M. Kanalová

Cinka Panna
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Súťaž o Pleskáča leta 2007
V obci Budikovany pri vodnej
nádrži Teplý Vrch sa 29. septembra konala malá rybárska slávnosť. Tamojší rybári si totiž zorganizovali súťaž o Pleskáča leta
2007, ktorá trvala od 1. júna do
28. septembra. Prihlásiť sa mohol každý s platným rybárskym
lístkom a povolením na rybolov.

Každého uloveného a prihláseného pleskáča zmerala nezávislá
porota v miestnom bufete Madalenka. Zo štrnástich prihlásených rybárov prinieslo zmerať
svoje úlovky osem. Víťazný úlovok meral 49 cm. Víťaz i všetci
ostatní, ktorí priniesli svoje úlovky, boli odmenení vecnými cena-

mi. O tie sa sponzorsky postarali majitelia bufetu Madalenka
a regionálny zástupca pivovaru
Corgoň. Po vyhlásení výsledkov
si prítomní rybári v spoločnosti
svojich rodinných príslušníkov
a priateľov pochutnali na rybacej
polievke halászlé a nasledovalo
posedenie pri hudbe, resp. speve

za sprievodu gitary. Sľúbili si, že
o rok si podobnú akciu s radosťou zopakujú. Poďakovanie za
pomoc pri realizácii záverečného vyhodnotenia súťaže patrí
majiteľom bufetu Madalenka
a starostovi obce Budikovany V.
Brndiarovi.
ok

Minister kultúry Marek Maďarič navštívil múzeum
Minister kultúry Marek Maďarič navštívil piate najstaršie múzeum na Slovensku. Nedávne pozvanie riaditeľky
múzea Oľgy Bodorovej pri príležitosti
125- výročia založenia Gemersko-malohontského múzea neostalo bez odozvy.
Stretnutie s pracovníkmi múzea bolo
bezprostredné a priateľské.
Riaditeľka múzea mu predstavila dve novosprístupnené výstavy venované 125 rokom založenia múzea. Zároveň si minister
prezrel stále vlastivedné expozície. Prítomným pracovníkom múzea vyjadril svoj obdiv
nad bohatým a nenahraditeľným zbierkovým fondom, o ktorý sa už 125 rokov stará
tím zodpovedných múzejníkov. Riaditeľka
múzea informovala M. Maďariča o šiestich
úspešných podporených grantoch na rok
2007, ktoré múzeum získalo z Grantového

systému MK SR. Tiež mu poďakovala za
podporené projekty, ktoré sa týkajú publikačnej činnosti múzea –vydanie Zborníka
GMM III., podporu pre novovytvárajúci sa
reštaurátorský ateliér, akvizícia zbierkových
predmetov v podobe dermoplastických preparátov, reštaurovanie historických kníh
z Daxnerovej knižnice, rekonštrukcia osvetlenia v stálej vlastivednej expozícii a kamerový systém v objekte múzea.
Okruhy otázok, ktoré nastolili zamestnanci, sa týkali aj aktuálnej otázky kultúrnych
poukazov z nedávnej minulosti, legislatívy i
grantového systému MK SR.
Na záver návštevy Marek Maďačič poďakoval múzejníkom za ich záslužnú prácu
a poprial veľa tvorivej energie v oblasti múzejníctva, ktoré v Gemersko-malohontskom
múzeu nadobúda dennodenne nový rozmer.
GMM

Vyrobil ozembuch s čertom
tiaľ vyrobil síce len druhý, ale je veľmi
zaujímavý. Je to ozembuch s čertom.

Milan Kmeť z Rim. Soboty (na snímke
vpravo) sa roky venuje ľudovej hudbe.
Spieva a hrá na harmonike. Jeho záľubou je však aj výroba netradičných hudobných nástrojov- ozembuchov. Za-

„Vyrábal som ho asi pol roka. Použil som
orechové drevo, rožky z kozľaťa, palicu z jaseňa, tamburínu, detskú topánku od vnuka i kravský zvonec. Na ozembuchu je aj
pokladnička na slovenské koruny a euro,“
smeje sa 57-ročný muzikant. Na vrchole
1, 70- metrovom ozembuchu je hlava čerta
s vlasmi, rohami, náušnicami a vyplazeným
jazykom. Tento pozoruhodný nástroj používa Milan Kmeť ako sprievod ku hre na harmonike na rôznych akciách i slávnostiach,
ktoré organizujú matičiari, i na ľudových
veseliciach. V rámci akcie Svadba na dedine v Hrnčiarskych Zalužanoch sprevádzal
aj tamojší ženský spevácky zbor Hrnčiarka.
Ozembuch tam mal veľký úspech. A prečo
sa rozhodol naň upevniť hlavu čerta?
„Aby vystrájal tak ako čert,“ hovorí bezprostredný Milan Kmeť, ktorý chce vyrobiť
aj tretí ozembuch. Zatiaľ nám prezradil len
toľko, že bude ženský.
kan

Výstava drobných zvierat
Žijeme v časoch počítačovej techniky a
veľkých technických
premien. Nová technika sa nám prihovára na každom kroku a
každodenne pociťujeme jej príjemné, ale aj
nepríjemné kontakty.
Človek však potrebuje
aj kontakt s prírodou,
odkiaľ načerpá novú
silu pre každodenný
život. Ak majú ľudia možnosť, udržujú kontakt s prírodou formou turistiky, pestovaním rôznych rastlín
alebo chovom drobných zvierat. My, chovatelia drobných zvierat máme okrem iného aj úlohu, a to uchovať
vzácne genofondy čistokrvných zvierat, zveľaďovať
a šľachtiť zvieratá pre budúce generácie. Výsledky
chovateľského a šľachtiteľského úsilia chceme ukázať
verejnosti. Preto každoročne usporadúvame oblastnú
výstavu drobných zvierat : holubov, králikov, hydiny i
exotického vtáctva. Tento rok sa bude výstava konať v
dňoch 20. októbra (sobota) od 13.00 do 18.00 hod. a
21. októbra (nedeľa) od 8.00 do 15.00 hod. vo výstavnom areáli v Čerenčanoch. Na naše podujatie srdečne
pozývame milovníkov zvierat.
Výstavný výbor
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Americký spevák Jim Mc Donald koncertoval v Rimavskej Sobote

Kresťanské piesne v štýle country
a ktorá bola v roku 2001 ocenená ako
Humanitná organizácia roka.
Na záver mohli návštevníci podporiť
organizáciu ADRA 200 korunami,
za ktoré dostanú ako pozornosť CD
s piesňami, ktoré tu odzneli. Keď
si na konci koncertu za búrlivého
potlesku utieral slzy dojatia, vedela
som, že tieto skladby pohli aj mnou.
Posunuli ma smerom k zvýšenému
záujmu o tých, ktorí v živote nemali
možno toľko šťastia ako ja. O tých,
ktorí potrebujú viac než len materiálnu pomoc.

Znie to skoro neuveriteľne, ale
2. októbra zavítal do nášho
mesta americký country spevák
Jim Mc Donald. Muž, ktorý ešte
pred pár rokmi lámal rebríčky
country hitparád, ktorý bol na
vrchole showbiznisového sveta
veľkej krajiny za mlákou, kolískou zrodu tohto druhu hudby. A nielenže tu spieval, ale on
spieval zadarmo. Kresťanské
piesne v štýle country.
Svoj príbeh, ktorý ho zaviedol na
dosky pódia Mestského kultúrneho
strediska v Rimavskej Sobote, nám
v krátkosti vyrozprával v prestávke
medzi jednotlivými piesňami. Nebudem ho citovať možno úplne presne,
ale stojí za to podeliť sa oň s vami.
„Pred niekoľkými rokmi mi ponúkli profesionálne spievať. Odmietol
som...O niečo neskôr mi urobili ponuku znova. Omietol som opäť, ale
keďže tlak bol veľmi silný, nakoniec
som zmluvu podpísal.
Zrazu som mal kopu peňazí. Kúpil
som si nový mercedes. Ale necítil
som sa šťastný. Kúpil som si druhé
auto. Nepomohlo. Potom som si
kúpil dom. Hneď za tým štyri mačky, tri kone, troch psov a maličkého
zajačika. Ako country spevák som
musel mať kovbojské čižmy, džínsy,
klobúk- ó, ako som vyzeral dobre.
a...stále som nebol šťastný. Takto to

bolo asi dva roky. Raz som vystúpil
z limuzíny, vošiel do hotela a recepčná ma spoznala.“ Ste to naozaj
vy, pán Mc Donald?“ Vravel som
si, chlapče, si slávny, čo ešte stále
chceš? Po tom si túžil celé detstvo.
A spyšnel som. Tak to išlo ďalšie tri
roky.
Raz mi zavolal jeden známy. Jim, aký
je tvoj vzťah k Bohu? Môj vzťah? Ja
predsa Boha nepotrebujem.
-Jim, aký je tvoj vzťah k Bohu? Položil som telefón a vyšiel von. Vystrel
som ruky k nebu a riekol som. Bože,
ak existuješ, tak mi to dokáž. Ja
uzavriem s tebou zmluvu a ty naplníš
všetky moje potreby.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK
NA JESENNÉ UPRATOVANIE:
14.10. – 21.10.2007
Dúžava – pri cintoríne
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom

Na druhý deň som išiel k právnikovi
a povedal som mu o svojich plánoch.
„Ty si sa zbláznil!!!!!!!!“ povedal mi.
„Stratíš všetko!!!!!!!!!!“
Vyšiel som von a začal som ľuďom
spievať o Bohu. Stratil som všetko.
Svoje autá, dom, limuzínu, mačky,
kone, psy i zajačika, ale- Boh naplnil
všetky moje potreby.“
To nám rozprával muž so zlatom
v hrdle a zdeformovanými kĺbmi následkom reumatickej horúčky. Muž,
ktorý vďaka svojmu postihnutiu vie,
čo to znamená trpieť a súcitiť.
O vystúpenie sa postarala svetová
humanitná organizácia ADRA, s ktorou spevák veľmi úzko spolupracuje

Na záver sa predseda organizácie pán
Cimerman poďakoval pánu Molnárovi za možnosť prenajať si sálu. Len
taká malá perlička; P. Molnár je zároveň majiteľom nemocnice v Hnúšti,
ktorú síce kúpil za korunu, ale dlh
nemocnice štátu bol 42 000 000Sk, a
ten bude ešte dlho splácať.
V utorok sa na javisku v kultúrnom
dome snúbilo srdce s nádherným
hlasom a vzniklo niečo - čo mi je
veľmi ľúto - že vám nemôžem cez
písmenká sprostredkovať. A ešte
ma trošku mrzí, že hľadisko nebolo
tak zaplnené, ako by si taký známy
spevák zaslúžil. Keďže bez informovanosti to nejde, možno by si bolo
zaslúžilo toto podujatie trošku viac
reklamy. Alebo žeby kresťanstvo už
nebolo v móde?
Eva Kovaničová

Mobilný zber nebezpečných odpadov
sa uskutoční 20.10.2007
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa
potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade,
oddelení životného prostredia – č. tel. 5604648, 5604665, v spoločnosti BRANTNER
GEMER (EKORIS) - č. tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.

Október na rimavskosobotskej hvezdárni
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote pozvala v rámci grantu APVV ďalšieho
hosťa na opäť veľmi aktuálnu tému.
Po RNDr. Vojtovi Rušinovi, DrSc.
ktorý nás v septembri navštívil pri
príležitosti Medzinárodného heliofyzikálneho roka a zaujal svojimi
odbornými i cestovateľskými zážitkami za zatmeniami Slnka, si budete môcť v októbri 17.10. o 17,30
hod. na hvezdárni vypočuť RNDr.
Štefana Sotáka, CSc. zo Slovenské-

ho hydrometeorologického ústavu
v prednáške Príčiny súčasných a
minulých zmien klímy. Nedávna
konferencia OSN v New Yorku opäť
upozornila na naliehavosť problému globálneho otepľovania. Diskusie vedcov, politikov i verejnosti
pokračujú a ako to naozaj je, vám
rozpovie náš hosť, ktorý podrobne
zhodnotí prírodné i ľudské faktory
a vplyvy na zmeny klímy. Isté je, že
aj posledná niekoľkomesačná teplá

perióda naznačuje to, čo vníma väčšina. Týka sa to každého z nás, preto
veríme, že téma zaujme verejnosť a
na prednášku prídu aj tí, ktorým to
minule nevyšlo. Tým skôr, že prednáška je opäť zadarmo, a navyše
bude v priestoroch hvezdárne od
16.10. sprístupnená tiež vďaka
APVV nová veľká fotografická výstava Z klenotov neba a zeme z vyše
100 astronomických fotografií, ako
aj zaujímavých kvetov, detailov z

arboréta. Astronomické objekty,
úkazy, zvláštne optické úkazy na
oblohe, Mesiac, Slnko, zatmenia,
škvrny, protuberancie, ale aj galaxie, hviezdokopy, netradičné pohľady do vnútra kvetov, dobré svetlo,
protisvetlo a všetko, čo si milovník
fotografie a prírody môže priať.
Žasnúť nad krásou prírody a zamyslieť sa nad zmenou klímy bude
určite nevšedný zážitok.
Daniela Rapavá
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MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje na základe uznesenia MsZ v Rimavskej Sobote č. 70/2007-MsZ zo dňa 25. septembra 2007

výberové konanie na prenájom
mestských lesov na obdobie 2008 - 2016
1/ Doba nájmu : od 01.01.2008 do 31.12.2016 s možnosťou predĺženia o 1 rok
2/ Predloženie stručného projektu hospodárenia na nasledujúce obdobie platnosti LHP
s konkrétnou ponukou výšky ročného nájmu
3/ A.
ŤAŽBA

obnovná úmyselná

137.12 ha

752 m3

48 037 m3

48 789 m3

východná úmyselná

629.42 ha

662

16 270

19 932

z toho do 50 rokov

14.12 ha

49

130

179

1 414 m3

64 307 m3

65 721 m3

CELKOM:

3/ B. Rozsah pestovných prác podľa LHP na roky 2007-2016
Zalesňovanie:

prvé
opakované
z plán. ťažby
z toho prir. zmlaď
celkom

2.23 ha
0.70 ha
129.55 ha
90.70 ha
41.78 ha

Prerezávky, plocha
skutočná
násobná

55.93 ha
62.65 ha

4/ Umožnenie kontroly orgánmi mesta so zameraním kontroly na ťažbu, zalesňovanie,
zabezpečenie obnovy a odstraňovanie prípadnej kalamity.
5/ Štvrťročné predkladanie prehľadov o výške jednotlivých druhov ťažieb.
6/ Povinnosť úhrady dane z nehnuteľnosti v zmysle platnej právnej úpravy ( zák.č. 582/2004 Z.z.)
7/ Porušenie zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a záväzných ukazovateľov LHP bude dôvodom
k okamžitému odstúpeniu od zmluvy zo strany prenajímateľa.
8/ Budúci užívateľ zabezpečí vyhlásenie lesov osobitného určenia v zmysle zákona
č.326/2005 Z.z. o lesoch v rozsahu, ako to bolo počas platnosti predchádzajúceho LHP.
9/ Vlastník si vyhradzuje právo rozhodovať o obsadení funkcie odborného lesného hospodára.
10/ Zabezpečenie údržby lesných ciest a zvážnic na náklady nájomcu.
11/ V zmysle § 19 zák.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností preberie užívateľ povinnosť
vlastníka, t.j. trvale zabezpečiť na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov.
12/ Nájomca bude povinný tvoriť rezervný fond vo výške 2 % z ročného nájomného za
účelom kompenzácie prípadných škôd spôsobených neodborným hospodárením.
13/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výberové
konanie zrušiť alebo výberové konanie ukončiť ako neúspešné.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Vyhlásenie výberového konania:
Ukončenie výberového konania:
Zasadnutie výberovej komisie

09.10.2007
19.10.2007
25.10.2007

PODANIE PONUKY:
Písomné ponuky posielajte v zalepenej obálke na adresu : Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota viditeľne označené „ Neotvárať – ponuka na prenájom mestských lesov“ najneskôr do 19. októbra 2007 do 14.45 hod.
Všetci záujemcovia, ktorí v určenom termíne predložia svoje písomné ponuky na prenájom mestských lesov, sú týmto pozvaní na zasadnutie
výberovej komisie ustanovenej primátorom mesta, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2007 o 9.00 hod. v budove MsÚ Rimavská Sobota,
Svätoplukova 9, v zasadačke č. 16 na 2. poschodí.
V Rimavskej Sobote dňa 09.10.2007

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

Kúpim 3-izbový byt v Rimavskej Sobote. 0904 110 008
1123-42

Dám do podnájmu 2-izbový
komplet zariadený byt na Rožňavskej ul. s balkónom, 1. poschodie,
RS. Kľudné miesto.Kontakt: 0903
268 648
1144-43

Prenajmem skladové priestory v centre Rim. Soboty. Tel: 0903
666 011
1146-42

Hľadám prenájom v 2-izbovom byte. Tel.: 0905 40 7425
1168-44

Predám zariadený rodinný
dom v Tisovci. Tel: 0905 797 357,
0907 768 893
1164

Zoberiem do podnájmu alebo
kúpim garáž v Rim. Sobote. Volať
po 17,00 hod. 0907 310 466
1165-43

Dám do dlhodobého podnájmu 1-izbový byt na ul. S. Kollára.
Nájomné + 1000,- Sk. Volať po
14,00 hod. 0907 145 762
1175-42

Dám do prenájmu 3-izbový
byt v Rim. Sobote od 1. 11. 2007.
Volať od 17.30 hod. 0904 560
293
1176-42

Dám do prenájmu 1-izbový
byt v Rim. Sobote na ul. Malohontskej 1/48 (pri Mliekárni).
Cena dohodou od 1. 11. 2007. Tel:
00420776586098, 54 241 23
1189-42

Firma AUTO MOTO RS
ponúka skladové priestory 400
m2 s kanceláriami, s vlastným
areálom. 0915 875 849, 0905
253 350
1193-43

Dám do podnájmu zariadenú
garsónku v centre mesta. Inf. na
č.t.: 0902 428 561
1195-42

Dám do prenájmu 1-izbový
byt v centre mesta RS. Čiastočne
zariadený. Tel.: 0907 682 761,
047/5631637
1198-42

Predám RD v Dubovci. Tel:
0908 041 874, 0905 771 268
1200-45

Kúpim garáž na Západe. Tel:
56 22 058, 0910 172 905
1202-42

Dám do prenájmu priestor

na podnikanie 44 m2 na pešej
zóne v Rim. Sobote. Tel: 047/56
34 901, 0908 508 195
1204-43

Kúpim 1-izb. byt, príp. garsónku v Rim. Sobote. Cena 150
000,- Sk - hotovosť.
Tel:0905 806 517
1208-43

Prenajmem kanceláriu na
Železničnej ul. v Rim. Sobote.
0908 562 225
1211- 42, 44, 46, 48,50

Predám 4-izbový prerobený
byt na Hostinského ul. Tel: 0903
161 428, 0908 626 941
1212-44

Dáme do prenájmu priestory
v Rim. Sobote. Kontakt: 047/563
19 16, 0905 836 926
1216-43

Kúpim obývateľný dom s
malou záhradou v Rim. Sobote do
800 000,- Sk. Tel: 0918 261 608
1217-43

Dáme do prenájmu obchodné priestory v Supermarkete Jesenské na 1. poschodí, v
Blhovciach, Lenartovciach, vo
Fige. Kontakt: 581 13 76, COOP
Jednota, L. Mikuláš, SD
1221-44

Kúpim 3-izbový byt v centre
mesta v OV. Tel: 569 88 35
1223-42

Riaditeľstvo Knižnice Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote
ponúka na krátkodobý prenájom
– školiace účely „Salón Poézie
/20 miest/ a Podkrovie /60 miest/.
Kontakt 047/56 31 378, e-mail:
drazdikova-kmh@rsnet.sk.
1230-44

Exekútorský úrad Rimavská
Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, Ul.
K. Mikszátha 268, ponúka formou
verejnej dražby na predaj:
- RD, Dubovec, cena: 250 000,–
Sk
- RD, ul. Mikszátha 38, RS,
cena 330 000,– Sk
- RD, Rimavská Seč, cena 370
000,- Sk
Info: Bc. Obuch, 0903 547 659
1203-42,44

Odstúpime zabehnutú predajňu keramickej dlažby, obkladov a sanity na Malohontskej
1757 v Rim. Sobote. Tel: 047/54
22 799
2880-45

Predám 2-izbový byt. Tel:
0918 911 370
1233-44

Predám rozostavaný rodinný
dom (hrubá stavba pod strechou)
na IBV Sobôtka. Tel: 0905 446
136
1234-43

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

Privyrábanie – 0918 151 321
1062-42

Hľadáme vodičov pre MKD. www.
TRUCKIMEX.SK. 0903 385 501
1130-43

Do novootvorenej reprezentačnej
vinárne so živou hudbou v Motoreste
Cieľ hľadáme čašníčky, barmanky a
kuchárov za dobré platové podmienky.
Info: 0905 455 727
1119-43

Firma Balex-papiernictvo, Hviezdoslavova 8, Rim. Sobota prijme do zamestnania predavača /-ku. Tel: 047/56
32 446
1134-43

Prijmeme pracovníčky do cukrárenskej výroby (min. s 5 ročnou praxou).
Výučný list nie je podmienkou. Tel: 0903
666 011

15. október 2007
- vedúci skladu expedície –požiadavky: prax min. 3 roky, práca s vysokozdvižným vozíkom – oprávnenie na
VZV výhodou, schopnosť viesť kolektív,
organizačné schopnosti, časová flexibilita. Žiadosti s profesným životopisom
posielajte do 29.10.2007 na adresu
spoločnosti, resp. mailom: canikova@
agrocs.sk
2872-43

KANADA – pracovníci na stavby
ciest, domov a iné. 0911 250 716. Oblasť:
Kysuce, Trenčín, Nitra, Topolčany, Banská Bystrica, Zvolen.
2873-42

Hľadáme záhradníčku s maturitou.
M: 0911 486 520, 047/56 27 447
1224-43

SBS prijme do TPP pracovníkov
pre ochranu objektov. Požiadavky:
- preukaz OS
- bezúhonnosť,
- spoľahlivosť
- zdravotná spôsobilosť
Kontakt: 048/414 55 91, 0903 767
133

1147-42

Práca vo finančníctve. Tel: 0907
857 026

Kancelársky predaj,
brigáda aj zárobok
3x týždenne v RS.

1183-48

SBS prijme do trvalého pracovného pomeru, aj brigádnicky, zamestnancov strážnej služby na pracovisko v
Rimavskej Sobote. Podmienky: dobrý
zdravotný stav, preukaz odbornej spôsobilosti, zbrojný preukaz. Nástup: ihneď.
Tel.: 048/415 66 38

Kontakt: 0908 502 422
2854-40,42

ZVIERATÁ

2869-42

Prijmeme skladníkov. Nutná
znalosť autosúčiastok. Žiadosti s
profesným životopisom zasielajte na
adresu: AUTO MOTO RS s.r.o.,Kuzmányho 8, 979 01 Rim. Sobota
1220-44

Hľadáme predajcu-kyňu na trhy,
výstavy, výstaviská. Priame predstavovanie a používanie tovaru, pred
zákazníkmi - propaganda. Podmienky:
čistý register, flexibilita, spoľahlivosť,
komunikatívne schopnosti. Vítaný s autom a vodičským preukazom. Kontakt:
tel-fax:047 56 94 128, e-mail:bleistein@zoznam.sk
1215-44

Legálna práca Anglicko, Írsko,
Grécko, Cyprus, Škandinávia. Aktuálne
pozície s okamžitým nástupom.
Anglicko: stolár, mäsiar/vykosťovač,
skladník. Tel: 0905 177 544.
1222-43

Spoločnosť AGRO CS Slovakia,
a.s. prevádzka Veľké Dravce prijme do
trvalého pracovného pomeru pracovníkov s miestom výkonu práce vo Veľkých
Dravciach na pozície:
- skladový pracovník – požiadavky:
práca s vysokozdvižným vozíkom –
oprávnenie na VZV výhodou, časová
flexibilita

Predám kŕmniky a odstavčatá. Tel: 047/56 78 218
1137-49

Predám prasiatka od 15-20 kg.
Cena 900 Sk. T.č.: 0907 552 491
1157-42

Predám šteniatka biglov tricolor. Tel: 0905 123 176
1171- 43

Predám kravu pripustená 2
mes. Kraskovo 30. Tel: 56 902 52
1179-42

Predám ošípané 130-200 kg.
Cena dohodou. Tel: 0908 265 466
1166-42

Predám šteniatka - Veľký
bradáč. Odber možný od 14. 10.
2007. Tel: 0904 615 072
1163-42

Predám kŕmnika. 0905 532
792
1192-43

Predám ošípané, prasatá,
prasničky mangalice. Tel: 0903 161
428, 0908 626 941
1213-44

Predám šteniatka maďarskej
vižly 2-mesačné, čistokrvné, odčervené, očkované, bez PP. Cena
3000,- Sk/ks. Tel: 0907 824 390
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15. október 2007
1205-43

SHR Ján Gombala ponúkam
na predaj očistené 8-10 kg morky.
Ďalej prijímam objednávky na
vianočné morky a moriaky vo váhe
13-20 kg. Morky sú pod veterinárnym dohľadom. Tel.:
0903 807 840

PREDÁM TATRANSKÝ
PROFIL – BRÚSENÝ
1.trieda 125 Sk/m2
2.trieda 95 Sk/m2
Cena aj s dovozom.
Tel.: 0905 808 616. 2815-45

RÔZNE

1226-45

Predám 20 kg ošípané. Tel.:
0908 214 830
1228-42

Predám psíka – fenku. Pekinský palácový pinč bez PP, očkovaný, odčervený. Cena 3 000,- Sk, T.č.
55 23 113
1592-42

Predám malé prasatá v Tisovci. Tel.: 047/54 93 156, 0905
131 444
1231-43
Predám 9 týždňové čierne
vlčiaky. 0910 409 547.

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

NOVINKA! TETRA-K materiál - kvalitnejšia a lacnejšia náhrada
sadrokartónu:
1. odolnejší voči vlhkosti (povrchová úprava), nerozpadne sa vo vlhkom
prostredí ako sadrokartón
2. pevnejší, ohybný-pružný, nižšia
hmotnosť, tepelná izolácia ako drevo
– nemá tepelný most. Info: www.lewastav.echoviny.sk, 0904 504 504

SPOMIENKA
Najkrajšia ruža
uvädne, tvrdý
mramor praskne, ale láska aj
po smrti v našich srdciach
zostane. Našu
drahú mamičku
už nikdy slnko nezobudí, ani krásny
deň, na Sobotskom cintoríne spí
svoj večný sen. Dňa 16.10.2006
si pripomíname 1. výročie úmrtia
našej milovanej mamičky

Pirky Bődovej

Dcéra Pirka s rodinkou,
brat Paľko s rodinkou,
brat Lacko s rodinkou, vnúčatá,
pravnúčatá a celá ostatná rodina.

SLUŽBY

1033-43

1232-42

Predám Bordo-dog sučku
trojmesačnú, te.: 0904 100 949.

www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk
1090-52

1235-43

AUTO-MOTO
Kúpim akékoľvek odhlásené
auto do 2000 Sk. Môže byť aj poškodené. Č.t. 0918 607 001
1124-42

Predám Citroen XSARA
BREAK 1.6i, 1999, šedá metalíza,
klíma, el. okná, RDM, cena dohodou.Tel: 0907 825 327
1152-42

Predám OLTCIT club, 47
000 km, 6 000,- Sk, TK do 2009,
Kraskovo 30. Tel: 56 902 52
1179-42

Predám Opel VEKTRA 20,
RV 90, veľa náhradných dielov.
Cena 30 000,– Sk. Tel: 0902 451
079
1185-42

Náhradné diely na Babetu,
Simson a Pionier. Tel: 0905 107
811
1206-45

Predám pluh, dvoják otočný a elektrické motory. Tel: 0908
922 861
1214-42

Predám havarovanú Škodu
Favorit. Cena po obhliadke dohodou.Tel: 0907 563 718

Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5%.
Tel.: 0915 183 843
1005-51

PREDÁM VÝHODNE: chladničku, FTV, mrazničku, nábytok, koberce, ohrievač, vysávač, el. panvicu,
hrnce. Tel: 0905 981 724
1172-43

Predám 3 m kombinator. Cena
15 000,- + dohoda. Volať po 17,00
hod. 0911 020 547
1184-43

Predám zabíjačkový kotol
šamotový so smalt. 50 l vložkou. Tel:
0905 830 342
1186-43

Predám čierny chlapčenský
oblek na štíhlu postavu (170 cm) a
čierne poltopánky č.41. Zn.: veľmi
výhodne. Tel.: 56 23 556 po 19.00
hodine
1590-43

Predám palivové drevo BK
pre domácnosti i chatárov. Drevo sa
nachádza v oblasti Kokava n/Rim.
Cena 700-750,- Sk/1m.Tel: 0910
940 698.
1218-43

Prenajmem sadu Haki lešenia
400 m2. Tel: 0908 562 225
1211-42,44,46,48,50

2851-42

RONO
Autopoťahy
Prijmeme vyučené krajčírky
Dobré platové podmienky
Kontakt: 0907 827 141, 0905
2857-42
134 034

pracovníkom
Nervového oddelenia
Pred dvomi týždňami som odpadol
na Hurbanovej ulici a bezvládne som
ležal na chodníku. Náhodou ma objavila p. Balážová, zavolala rýchlu
zdravotnícku pomoc a bol som odvezený do nemocnice. Pani Balážovej
ďakujem za jej nezištnú pomoc. V
dnešných dňoch sa všeličo rozpráva
zo strany médií, politikov a verejnosti
o zdravotníctve často v negatívnom
slova zmysle. Opak je pravdou. Mne
sa dostala taká odborná pomoc opatera v dôsledku mozgovej príhody na všetkých stupňoch zdravotnej
starostlivosti o ktorých som ani nesníval.
Ďakujem p. MUDr. Zelíkovej a p.
MUDr. Slichovi za enormnú snahu
pri liečbe môjho ťažkého stavu. Prajem všetkým lekárom a zdravotným
sestrám a ostatnému personálu pevné zdravie, veľa tvorivých síl, aby dlhé
roky mohli vykonávať svoju šľachetnú
prácu v prospech pacientov.
MVDr. Ladislav Čisár

733-51

Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109
1104-39,41,43,45,47,49,51

NOVINKA!
Potrebujete predeliť podkrovie,
zmenšiť izbu, halu, postaviť garáž,
dreváreň, prístrešok?
Ponúkame Vám lacné riešenie, sendvičové panely rôznych
rozmerov z Tetra-K materiálu.
Info:www.lewastav.echoviny.sk,
0904 504 504
1099-48

Veštenie z kariet (minulosť,
súčasnosť, budúcnosť). Po-Pia:
8.30-16.00 hod., Čerenčianska 22
(vedľa Úradu práce) v Rim. Sobote.
Tel: 0915 228 482
1107-43

Pôžičkový dom. Tel: 0911
241 672
1148-42

Vykonávam murárske, maliarske, tesárske a zámočnícke
práce. Kvalita za rozumnú cenu.
Tel: 0915 583 306
1150-43

Pôžičky – úvery (bankové aj
nebankové) pre všetkých. Extra
pre vybrané kategórie SZČO. Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129
1170-46

1201-43

Súkromná firma vykúpi
VLAŠSKÉ ORECHY
LÚPANÉ
tohoročné (suché, svetlé).
0908 930 234, 0907 344 996

Pôžičky – 0910158697.

POĎAKOVANIE

PRÁVNE PORADENSTVO,
JUDr. Takáčová, RS - 0905 120
269.
1181-43

Tatiana Longauerová – Cukrárska výroba
sídl. Západ Rim. Sobota, M:
0907 648 157

Ponúka novinky za výhodné
ceny:
Torty Ø 23 – 1,20 kg – 200,–
Sk: čokoládová, vanilková, orieškovo-nugátová, ananásová, karamelová, sušená
Torty za 250,- Sk v tých istých
príchutiach v tvare kočíka, mačky,
psa, auta, nákl. auta, vlaku a v
rôznom inom tvare. Denný predaj
čerstvých zákuskov priamo v sídle
prevádzky.
Novinka –torty s jedným obrázkom aj osobným.
Na Vianoce!
Môžete objednať alebo si zakúpiť
polotovary vo výrobe: linecké košíky balené, sušené tyčinky balené,
rakvičky balené, korpusy vaječné,
piškótové, čokoládové, orechové, a
vianočné medovníčky balené.
1219-42,44,46

Zabezpečujeme dopravu
tovarov z celej SR do Rim. Soboty.
Tel: 0907 473 526
1209 -42

Sprostredkujem predaj a
kúpu domov, bytov a pozemkov
v okrese RS aj cez internet. Tel:
0911 241 672
1229-44

Predám pekné bukasové pulty
do predajne. Lacno.
Tel.: 0915 950 427
1589-41
Hľadám pozitívne naladených,
šikovných ľudí v znamení Vodnár, Váhy, Rak, Lev Kozorožec,
na prácu vo finančníctve.
Tel. 0907 608 142

1236-43
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Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

Akcia na vybrané
druhy tovaru!
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047/5631524, 0903530819
2821-43

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

Špeciality
maďarskej kuchyne
UBYTOVANIE OD 69 SK!

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje podľa § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

NA OBSADENIE FUNKCIE ŠÉFREDAKTORA, ŠÉFREDAKTORKY REDAKCIE GÖMÖRI
HÍRLAP V RIMAVSKEJ SOBOTE
Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské s maturitou, prax v oblasti žurnalistiky minimálne 5 rokov
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace), znalosť problematiky verejnej správy, organizačné
schopnosti, dobrá znalosť maďarského jazyka
K prihláške je potrebné doložiť: vyplnený osobný dotazník, profesijný životopis s prehľadom vykonávanej
praxe, písomná koncepcia činnosti redakcie Gömöri
Hírlap, overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne
doručiť alebo zaslať v obálke s označením „VK - NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 29.10.2007 na adresu:
Mestský úrad
Ing. Ladislav Kovács
prednosta MsÚ, Svätoplukova 9
Rimavská Sobota, 979 01
Termín výberového konania sa uchádzačom, ktorí
spĺňajú požadované predpoklady, oznámi písomne.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Dám do prenájmu v RS:
- obchodné a kancelárske
priestory, SNP 18 (pešia
zóna)
- kancelárske a skladové
priestory aj s rampou - areál
STK
- prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073

Ubytovňa Mestskej
bytovej správy na
Gorkého ul. 8 v R.Sobote ponúka ubytovacie služby pre fyzické
a právnické osoby za
výhodné ceny.
Tel.: 56 241 87.

Oznámenie
chovateľom psov

výberové konanie

Prijmeme čašníka/-čku.

Slovenský rybársky zväz, mestská
organizácia Rimavská Sobota,
I. obvodná organizácia organizuje
BRIGÁDY:
20. 10. 2007
Náhradný termín
Miesto konania: VN Ožďany
V čase od 8.00 do 14. hod.
21. 10. 2007
Miesto konania: VN Kurinec
V čase od 8. 00 do 14 .00 hod.

Predám zabehnutý obchod
(spodné prádlo) na ul. SNP 18, 1.
posch.. Tel: 0907 833 865
2829-44

15. októbber 2007

Mestský úrad v Rim. Sobote, oddelenie životného
prostredia oznamuje chovateľom psov, že si na
našom oddelení môžete po predložení očkovacieho
preukazu psa bezplatne vyzdvihnúť hygienické
vrecká na psie exkrementy. V jednom balení sa
nachádza 25 kusov aj s priloženou lopatkou.
Vrecká je možné vhadzovať aj do zberných nádob na komunálny odpad. Pes musí byť vedený
v evidencii mestského úradu a je potrebné si so
sebou priniesť občiansky preukaz.

Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) halu na Čerenčianskej ul.
o výmere 720 m2 v Rim. Sobote.
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, Rim. Sobota.

HUTNÝ SKLAD areál
ZBERU SUROVÍN – Albert
Cintorínska ul., Rim.
Sobota
0907/0905 502 504
Otvorené aj v sobotu!!!
2847-47

Gemerské
Zvesti - najčítanejšie
noviny
v regióne!

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

AUTOUMYVÁREŇ
pre osobné, úžitkové aj nákladné autá do 5t a výšky 3,9m
V RIMAVSKEJ SOBOTE
na Gorkého ulici (pri železničnej stanici)
PRÍĎTE A VYSKÚŠAJTE AJ VY!
Najlacnejšie a najrýchlejšie umývanie v meste!

NA PRENÁJOM

skladové, výrobné priestory
(od 50 do 5000 m2)
kancelárske priestory a pozemky v areáloch
RISA a RIMAVANU
0915 781 239, 0908 792 702

2833-38,40,42,44

OTV: Po - Ne: 8.00 - 20.00 hod.

15. október 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.
20.a 21.10.2007
MUDr.Brunovská E.
OZS-Jesenské
č.t.0905 324 827
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.

LEKÁRNE
V PRACOVNÝCH DŇOCH:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
Sobota: Lekáreň Salvator
Nedeľa: Lekáreň Polianka
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.
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SERVIS, OZNAMY

Darovali krv
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 9.1O.2007 bezplatne darovali krv
nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Radoslav Urbanec, Vladimír Sakáč, Milan
Dirbák z Hnúšte, Ľudovít Bačo, Branislav Babic
z Bakty, Andrea Kováčová z Rimavskej Soboty,
Denisa Guzmová z Čerenčian, Ladislav Lengyel
z Čížu, Štefan Bialonček z Fiľakova, Ján Repka z Rimavského Brezova, Jaroslav Plaucha z Nových Honov, Gabriel Kozár z Pápče,
Viktória Bojanová zo Šimonoviec
Prvýkrát darovali krv: Radoslav Fujdiar z Tisovca, Anna Vilhanová
z Hnúšte.
Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

PRACOVNÁ PONUKA
Mesto- Mestský úrad, Mestská polícia,
Hviezdoslavova 37, Rimavská Sobota
Prijme
do zamestnania na pracovnú pozíciu:

príslušník mestskej polície
Kvalifikačné požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie
bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace), vek min. 21 rokov, zdravotná spôsobilosť na
plnenie úloh mestskej polície
Ďalšie požiadavky: schopnosť pracovať samostatne, komunikatívnosť a dobré vyjadrovacie schopnosti slovom a písmom, základy
práce s PC. K žiadosti o pracovnú ponuku je potrebné doložiť:
profesijný životopis, telefónny kontakt, kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o pracovnú ponuku a spĺňajú hore
uvedené požiadavky môžu svoju žiadosť s dokladmi osobne doručiť
alebo zaslať v zalepenej obálke s označením:
„Mestská polícia – Pracovná ponuka“
V termíne do 9. 11. 2007 na adresu: Mestská polícia
Hviezdoslavova 37
979 01 Rimavská Sobota
Kontakt: Peter Berecz, náčelník mestskej polície: 047/56 23 662

Laco Deczi
Celula New York

22. október o 19,00 hod.
divadelná sála Domu kultúry Rim. Sobota
Vstupné: 100 Sk v predpredaji, 150 Sk v deň koncertu
Laco Déczi bezpochyby jedna z najvýraznejších osobností aj
studne humoru nielen bývalého československého jazzu. Muž,
ktorému sa podarilo presadiť po emigrácii aj v USA. Žije v New
Yorku a vydáva jednu platňu za druhou.

V. Kultúrne dni Dezső Győryho

22. október (pondelok)
13.30 „MAKRO-fotky“ – vernisáž výstavy z tvorby fotografa MVDr. Attilu
Szőkeho (Reformované gymnázium Mihálya Tompu)
27. október (sobota)
11.00 „Česť slávnym rodákom Rimavskej Soboty“- pietny akt s kladením
vencov pri hroboch Dezső Győryho, Lujzy Blaha a Lajosa Pósu na cintorínoch v Budapešti

17. 18. OKTÓBER

DISTURBIA
Komédia USA. Začiatok
predstavení: 20:00 hod. Thriller USA Každý vrah je niečí
sused.


19.20. OKT.

HORŠIE
TO UŽ NEBUDE

Smutná komédia USA. Harold
Crick ešte nie je pripravený.
Začiatok predstavení: 17:45
hod.


19.20.21. OKT.

AUTO ZABIJÁK

Thriller USA Trhá asfalt, drví
kosti. Začiatok predstavení:
20:00 hod.


21.OKT.

CARMEN PROJEKT 100

Hudobno-tanečný film
Španielsko. Ocenenia: Zlatý
glóbus za najlepší zahraničný
film. Začiatok predstavenia:
17:45 hod.



Dom kultúry v Rimavskej
Sobote otvára v týchto
dňoch
KURZ NEMČINY
pre OPATROVATEĽKY
Vyučovanie bude v pondelok a utorok od 16,30 do
18,oo hod.
Za bezkonkurenčne najnižšie ceny Vám poskytneme
vyučovanie s kvalifikovanou
lektorkou so zameraním
na opatrovateľstvo. Využite túto možnosť a zavolajte
nám na č.t. 56 21 550. Budeme Vás podrobne informovať.
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Super akciové ceny!

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

Predaj aj na splátky QUATRO
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

15. október 2007

ĽUBICA
Nechtový dizajn
(VÚB)
0908 172 400
0903 540 400

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

2875-43

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ
STRÁNKU INZERÁTOV
ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

760-50

HĽADÁME
komunikatívnych kolegov
pre predaj na pobočke v Rim.
Sobote
KONTAKT: 0908 502 422

Slovenská kuchyňa
„U Lenky“

VERSACO
Cukrovarská 12
Rimavská Sobota

PONÚKA: desiatové polievky, večere, denné menu 65,- Sk.
Výber slovenských jedál, alko-nealko nápojov, káv. Rozvoz jedál do
domácností, dôchodcom, firmám. Možná rezervácia, rodinné oslavy,
firemné akcie atď. Otv. hod.: po-št 8,oo-18,oo hod., pia 8,oo-2,oo
hod., so – rezervované akcie. Každý piatok hudba od 2o,oo-1,oo hod.
AKCIE: MIEŠANÉ NÁPOJE.

prijme do hlavného pracovného pomeru pracovníkov
na obsluhu výrobnej linky.
Zaškolenie poskytneme,
viac info na t.č. 0918 960 047.

B.Bartóka 2, Rim. Sobota /vedľa Babylonu/.
Kontakt: 047/56 34 416, 0910 566 696

Životopisy zasielajte na versaco@versaco.eu
2897-43

2871-42

POZOR!!!

Chcete zviditeľniť svoju firmu?
Inzerujte v Gemerských Zvestiach. Výhodné ceny, poradíme. Kontaktujte
nášho inzertného manažéra: 0907 255 600, 0910 913 191. Ako novinku
ponúkame marketingové články s fotografiami (PR, reklamné), ktoré
napíšeme a uverejníme. Neváhajte a volajte na tel. č.: 0915 950 427.

tel.: 047 563 3167
0915 671 186
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15. október 2007
slovenský výrobok

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

Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax. 047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

poluxrs@centrum.sk

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

AKCIA: 6-komorový profil v cene 3- komorového

zľava 30%

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

Mestská bytová
správa oznamuje:
Mestská bytová správa oznamuje svojim klientom, pre ktorých zabezpečuje výkon správy bytov
a nebytových priestorov, že dňom 28.9.2007
došlo k výmene pôvodnej telefónnej ústredne za
digitálnu a v súvislosti s tým aj k zmene telefónnych čísel nasledovne:
Sekretariát - ústredňa
5511911
Svetozár Müller, konateľ
5511912
Rojíková - ref. pre samosprávy
5511913
odd.nájomného a vymáhania pohľadávok
5511918
technické odd.(nahl. porúch): 5511920
Havarijný dispečing - non stop: 0903 564075

INZERÁTY NEPREŠLI
JAZYKOVOU ÚPRAVOU

www.erikmultimedia.eu

P O Z O R !
FIRMA
BARTE s.r.o.

vám
ponúka

žiada zákazníkov, ktorí si
zakúpili detské rifle zn. Peperocino, aby ich vrátili do
predajne, lebo nevyhovujú
norme a budú im vrátené
peniaze.
2876-42

- zhotovenie videozáznamov a fotografií
zo spoločenských
akcií (svadby, stužkové...)

INZERUJTE
v Gemerských Zvestiach!
Kontaktujte nášho manažéra:

Gejza Silling
tel. 0907 255 600

Tel.: 0905 505 687
1586-51

14

INZERCIA

15. október 2007
Združené poľnohospodárske družstvo Poltár uskutoční predaj brojlerových
kurčiat na farme v Slanej
Lehote dňa 20. 10. 2007 v
čase od 9,oo do 14,oo hod.
v cene 42,– Sk/kg.

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.

1. Košická dražobná
ponúka

- dvojpodlažná administratívna budova a dielne v
Revúcej s pozemkami o výmere
1 798 m 2, Revúca,
- rodinný dom v Klenovci, okres Rimavská Sobota, s
pozemkami o výmere 315 m2
- rodinný dom v Bátke, okres Rimavská Sobota, s
pozemkami o výmere 800 m2

VIAC INFO: Košice, Gemerská č.3, 3.posch.,
Tel.č.055/7894 675, 7894 676
www.drazbysk.sk, www.kosickadrazobna.sk

ZASTÚPENIE RIMAVSKÁ SOBOTA - KONTAKT 0905 628 790

2877

15. októbber 2007
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ŠPORT
1. DFC Rimavská Sobota- ŠK Selce 0:1 (0:1)

Našim futbalistkám sa lepí smola na päty
V ženskej futbalovej lige pokračovala súťaž dohrávkou 5. kola a Soboťanky opäť boli veľmi blízko k víťazstvu, ale na päty sa im lepila smola.
Opäť nezvládli začiatok stretnutia,
keď v 8´ dala (ako sa neskôr ukázalo rozhodujúci) gól Ferenčíková
po mikrosúboji. Mimochodom táto
hráčka je ročník narodenia 1973 a
klobúk dolu pred jej rýchlosťou a

nasadením a nie nadarmo je reprezentantkou Slovenska. Náš kolektív sa po tejto studenej sprche dlho
nevedel na ihrisku nájsť, akurát
nám vychádzala ofsajdová taktika,
ktorú tentokrát dobre dirigovala
Juhászová, naša najskúsenejšia
hráčka. Absencia Jakabovej, ktorá bola na reprezentačnom zraze,
dlhší výpadok Moravovej, chýbala

Garajová, Murtinová hrala so sebazaprením, Máliková je nedoliečená, prvýkrát nastúpila Kilíková, po zápase so Žilinou nehrala
Keková, po chorobe a zranení je
Tubová, čiže šrámov má náš kolektív dosť a neostáva nič iné, len
jesennú súťaž vydržať a v zimnej
príprave dať kolektív lepšie dokopy po každej stránke.
Priebeh zápasu: 8´ - Ferenčíková
– 0:1, 50´- Tubová- ŽK (RS), 60´Ferenčíková- ŽK (Selce), 69´- Newmanová- ŽK (RS).

Zostava RS: E. Janoštiaková (2.
polčas Newmanová)- D. Janoštiaková, A. Galambová, Juhászová, Tubová- Keková, Máliková,
Víghová, Murtinová –Newmanová (2. polčas E. Janoštiaková),
Kilíková.
Striedala: Laczková
Rozhodovali: T. Forgon, I. Krahulec, J. Krahulec.
V sobotu sme cestovali za súperom do Lábu a v stredu opäť pocestujeme do Humenného.
Mgr. Róbert Galamb

Súčasný ženský tím tvorí len horný rad hráčok na snímke.

Z pera futbalového fanúšika:
Hanba na N-tú!
Viem, že naši futbalisti v tejto sezóne
uhrali vonku len 1 bod (remizovali
sme s košickým béčkom 0:0), ale aj
tak som dúfal, že z Lučenca prinesieme aspoň bod. Vedel som, že sme
mali „maródku“ v mužstve, no tajne
som dúfal. Žiaľ, márne. Utrpeli sme
hanebnú porážku 4:1. Dokonca
sa mi žiada povedať DEBAKEL!!!
Debakel v nasadení, v bojovnosti,
v predvedenej hre. Počas celého zápasu sme sa sotva dostali z vlastnej
polovice, nehovoriac už o nejakej
ucelenej, oku lahodiacej akcii. MFK
Rim. Sobota prišlo podporiť viac
ako sto fanúšikov a naši futbalisti
sa im vysmiali do očí!!! Iba o dvochtroch sa dá povedať, že bojovali, že
sa snažili. A to je málo aj na piatu
ligu, nie na prvú! Aj Barcelona, Real
či Manchester United občas prehrajú o tri góly, ale na rozdiel od našich
bojujú, drú do poslednej minúty. A
fanúšikovia vidia a vedia oceniť snahu a bojovnosť – to, čo nám v Lučenci chýbalo! Prehrať sa môže, dokonca aj s Lučencom, no nie po takomto

výkone!!! Nie v zlom, páni futbalisti, sklamali ste na celej čiare.
PS.: Alebo išlo len o to, aby vám vyšla natipovaná jednotka?
Zbytočná agresivita policajta a
SBS-kára
Na futbal do Lučenca som prišiel so
sobotským fanklubom. Kúpili sme
si lístky a vošli na štadión. Niektorí
z nás si kúpili pivo, kofolu a chceli
sme ísť do sektoru pre hostí. Keď
sme sa pohli tým smerom, prihnal
sa SBS-kár a kázal nám obísť celý
štadión dookola. Keď sme namietali, že cesta cez park bude po daždi
rozmočená, policajt nám odvetil, že
cesta bude OK. No neviem, ťažko
možno povedať na blato, bahno a
stojatú vodu, že je to OK cesta. Pri
vstupe na štadión nás snímal kamerou policajt v civile a museli sme
sa podrobiť prehliadke, niektorí aj
osobnej. To, že sme na štadión nemohli brať svetlice, chápem. Ale že
mi policajt zobral vrchnáky z PET
fliaš, to som už nechápal. Vzal ich
nielen z plných neotvorených fliaš,

ale aj z prázdnej. Keď sme sa pýtali,
čo sa deje, odpoveď som nedostal.
Pri vstupnej kontrole bol opäť dotyčný SBS-kar zbytočne iniciatívny,
arogantný a vyhadzoval nám z batohov aj veci, ktoré k futbalu patria
(klaksón). Možnože sa zle vyspal,
prípadne si chcel niečo dokázať, ale
od začiatku bol zbytočne agresívny.
Vrcholom jeho správania bol útok
na 13-ročného fanúšika, ktorý fotil
sobotské vlajky a fanklub. Keď bol
taký „chlap“, prečo nezaútočil na
rovnocenného protivníka? Prečo
50-ročný, 100-kilový chlap zaútočil
od chrbta na 13-ročného chlapca,
ktorý má ledva 60 kg? Dojem zo zápasu mi pokazili dve veci: SBS-kár a
náš výkon. Aby som nebol nespravodlivý voči usporiadateľom, okrem
spomínaného SBS-kára a policajta,
ktorý vyhadzoval vrchnáky z PET
fliaš, boli ostatní korektní. Keď sme
odchádzali zo zápasu, dokonca nám
vrátili aj zhabané svetlice. Na ihrisku sme utŕžili debakel my, v hľadisku Lučenec. Len škoda, že za naše
skandovanie žiadne body nie sú.

Provokatér na štadióne
Nedá mi, aby som nespomenul
provokácie zo strany Lučenca- či
už išlo o SBS-kára alebo o 10-ročného zberača lôpt, ktorý pokrikom
Lučenec, Lučenec! dráždil náš
fanklub. Musím spomenúť aj tzv.
„lučenecký fanklub“ – bolo ich 10
a vykrikovali len zdiaľky. Päť minút
pred koncom zápasu radšej zdrhli
preč. Čoho sa báli? Tento článok
však nepíšem kvôli nim, ale kvôli
provokatérovi prvej triedy- hráčovi
Lučenca P. Iskrovi. Keď nastupoval
na ihrisko (striedal v 2. polčase za
stavu 2:0), nastupoval s úškrnom
na tvári. Keď nám strelil gól na
3:0, rozbehol sa s posmievačskými
gestami k rimavskosobotskému
fanklubu. Keď však videl, že zopár
fanúšikov sa nahrnulo k zábradliu,
radšej sa otočil a bežal oslavovať do
stredu ihriska. Chcem sa spýtať: Čo
mali dotyční zo svojich provokácií?
Sú doma natoľko pod papučou, že
si potrebujú na zápase niečo dokazovať?
akjos
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V krajských futbalových majstrovstvách málo radosti

Vo Veľkom Blhu sa nehralo

Chanava drží krok s Gemerom

V uplynulom kole krajských futbalových majstrovstiev veľa radosti neurobili
svojim priaznivcom mužstvá nášho regiónu. Zvíťazili len Tisovec a Rimavské
Janovce, kým rezerva Rimavskej Soboty, Jesenské, Revúca, Hajnáčka, Hnúšťa
a Lubeník svorne prehrali. Vo Veľkom Blhu sa nehralo, pretože súper z Vinice
nepricestoval.

V I. triede oblastného majstrovstva Gemer i Chanava využili výhodu
domáceho prostredia a držia sa v tabuľke na čele. V II. triede sa na čelo
dostali Zacharovce, pretože Jelšave skontumovali zápas pre neoprávnený štart hráča. V III. triede sa už boje o jesenné body skončili.

III. LIGA
Dolná Strehová –Rim. Sobota B
3:0,. Tentokrát nastúpili za rezervu
len dvaja hráči „áčka“ – Tomáš
a Purdek. No ani oni nezabránili
hladkému víťazstvu domácich.
TABUĽKA III. LIGY
1. BÁNOVÁ
11
11
2. ZVOLEN
3. DOLNÁ ŽDAŇA 11
4. KREMNIČKA
11
5. KYSUCKÉ NM 11
6. DOL.STREHOVÁ 11
7. RIM.SOBOTA B 10
8. KRÁLIKY
10
9. ST.BYSTRICA
11
10. FIĽAKOVO
11
11. NÁMESTOVO 11
12. LIET.LÚČKA
11
13. MAKOV
11
14. BYTČA
10
15. L.ŠTIAVNICA
11
16. KRÁSNO
10

8
6
4
4
5
4
5
3
4
3
3
3
3
2
2
1

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

0
2
2
2
5
3
4
2
5
4
4
5
6
2
5
7

34:8
20:10
18:13
12:12
21:12
13:11
17:16
17:15
18:29
13:17
7:12
15:19
22:26
9:14
13:26
9:18

27
21
17
17
16
16
16
14
14
13
13
12
11
10
10
5

IV. LIGA
Nová Baňa – Jesenské 4:0. Hostia
nastúpili v značne oslabenej zostave. Pre zranenie a chorobu chýbali
Váradi, Mogyoródi a Laczko, príležitosť tak dostali hráči z lavičky
– Baranyi, Boros, Gombala či Šťavina.
Tisovec- Tomášovce 4:0 – góly:
Šándor, Hurák, Farkaš, Wollinger.
O víťazstvo domácich, ktorí mohli
vyhrať aj s vyšším rozdielom, nebolo pochýb.
Poltár- Hajnáčka 2:0. Hostia sa
držali statočne, ale po vylúčení Iga
stratili šancu na lepší výsledok.
Revúca- Ružiná 1:2 – gól domácich: Šestina. Domáci dlho udržiavali krok s kandidátom na postup,
ale opäť doma nebodovali.

TABUĽKA IV. LIGY
1. NOVÁ BAŇA
2. RUŽINÁ
3. POLTÁR
4. VEĽ.KRTÍŠ
5. HLINÍK
6. TISOVEC
7. BRUSNO
8. JESENSKÉ
9. KALINOVO
10.TOMÁŠOVCE
11.SELCE
12.PODLAVICE
13.HAJNÁČKA
14.REVÚCA

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
6
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1

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

1
1
3
2
3
5
4
2
4
4
6
6
8
9

36:11
22:6
21:16
16:9
14:13
14:16
14:15
9:11
11:12
13:21
11:12
12:22
10:30
10:20

27
27
19
18
17
15
14
14
12
10
8
8
6
3

V. LIGA
Rim. Janovce – Boľkovce 3:0 –
góly: Slabý, Uhrin a Fazekaš.
Olováry- Hnúšťa 3:0.
Málinec – Lubeník 3:2 – góly hostí: Sovári, Schaller.
Veľký Blh – Vinica - nehralo sa, lebo
hostia nepricestovali.
s
TABUĽKA V. LIGY
1. NENINCE
2. VEĽ.BLH
3. HNÚŠŤA
4. LUBENÍK
5. OLOVÁRY
6. RADZOVCE
7. MÁLINEC
8. HRNČ:ZÁLUŽ.
9. RIM.JANOVCE
10.VINICA
11.SKLABINÁ
12.MÝTNA
13.MOD.KAMEŇ
14.BOĽKOVCE

10
9
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10

8
7
5
6
5
5
5
3
4
4
3
2
1
1

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

1
1
2
4
4
4
4
3
5
4
5
7
6
9

27:11
24:10
23:16
18:18
27:13
27:16
30:20
14:13
19:21
17:19
17:21
13:38
14:29
8:33

25
22
18
18
16
16
16
13
13
13
11
7
6
3

I. TRIEDA
Rim. Seč – V. Teriakovce 1:0 (gól:
Buša), Chanava – Revúčka4:1 (J.
Zsíros 2, Kárász, Horváth – Olšiak), Ožďany – Bátka 1:0 (Janíček), Gemer- Klenovec 3:0 (Barczi,
Csutor, Szántó), Muráň – Kráľ 4:2
(Verkin 2, Velk, Kochiar- Puček,
Ferenc), Husiná –Stárňa 3:3 (Badinka, Koós, Mező –Kárász 2,
Ferko).
TABUĽKA I. TRIEDY:
1. GEMER
8 6 1 1 31:3
2. CHANAVA
8 6 1 1 28:21
3. BÁTKA
8 5 1 2 17:15
4. KLENOVEC
8 4 1 3 22:17
5. STÁRŇA
8 4 1 3 21:21
6. KRÁĽ
8 4 0 4 21:19
7. OŽĎANY
8 4 0 4 15:14
8. MURÁŇ
8 3 1 4 23:23
9. RIM. SEČ
8 3 1 4 18:33
10.HUSINÁ
8 2 1 5 11:22
11.VEĽ.TERIAKOV. 8 1 2 5 12:20
12.REVÚČKA
8 1 0 7 14:25

19
19
16
13
13
12
12
10
10
7
5
3

II. TRIEDA
Zacharovce- Stránska 3:0, Abovce –
Uzovská Panica 4:1, Blhovce- Jelšava
1:1, Tisovec B- Gem. Jablonec 6:0.
TABUĽKA II. TRIEDY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZACHAROVCE
ABOVCE
TISOVEC B PÍLA
JELŠAVA
ČERENČANY
STRÁNSKA
BLHOVCE
GEM.JABLONEC
UZ.PANICA

7
7
7
8
7
7
8
7
7

4
4
4
3
3
3
2
2
1

2
1
1
2
1
1
3
1
1

1
2
2
3
3
3
3
4
5

17:9
25:20
19:14
24:16
14:14
11:16
11:13
18:29
8:16

14
13
13
11
10
10
9
7
4

V I. triede dorastu je na čele Lubeník (25 bodov) pred Veľkým Blhom
(24) a Bátkou (24). Na konci tabuľky je Husiná bez bodu. V II. triede
dorastu vedie Jelšava (21) pred
Tachtami (12) a Čerenčanmi (12).
V žiackych súťažiach vedú tabuľku
A skupiny Ožďany a B skupiny Jelšava.
s

ŠK TEMPUS - výsledky 7.10.2007
II.LIGA ŽIAKOV SSFZ SKUPINA JUH
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota
U 15-LAFC Lučenec 9:0
g. Ternócky 2,Csizmadia 3, Šustek
2, Kalčík 2.
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota
U13-LAFC Lučenec 10:0
g. Antalík 3,Galo 2, Petrus 2,Gilian
2,Václavik,
1.LIGA PRÍPRAVIEK
ŽP Šport Podbrezová - TJ ŠK
Tempus Rimavská Sobota U11
1:1
g. Boroš

ŽP Šport Podbrezová - TJ ŠK
Tempus Rimavská Sobota U10
10:1 g. Balyo
ŽP Šport Podbrezová - TJ ŠK
Tempus Rimavská Sobota U 9
–2:0
PRÍPRAVKA -REGIONÁLNA
LIGA JUH
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota
U 11-LAFC Lučenec 7:4
g. Boroš 2,Maňovský,Múčik,Kršák,Galdík,Václavik
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota
U 9-LAFC Lučenec 4:0
g. Jozef Morong 2, Balciar, Rapčan

krátko zo športu
Starší dorast MFK Rimavská Sobota porazil v 12. kole II. ligy Podlavice 5:3 (góly: Gibaľa 2, Paliaš, Baldovský a Kudlík). Mladší dorastenci
remizovali s tým istým súperom 1:1
(gól: Krejči).
Na turnaji džudistov v rumunskom Arade získali pretekári TJ
Mladosť Relax Rim. Sobota dve pr-

zvesti
(FNFSTLÏ
UâäEFOOÓLNFTUB3JNBWTLÈ4PCPUB

DFOB4L

QPOEFMPLPLUØCFS
ŘÓTMP SPŘOÓL

venstvá a jedno tretie miesto. V kategórii mladších žiakov bol Kristián
Slíž prvý, podobne ako Michal Sojka
v kategórii starších žiakov. Juraj
Kepka obsadil medzi dorastencami
tretie miesto. V súťaži družstiev obsadili Soboťania druhé miesto.
Stolní tenisti TJ Mladosť Relax
Rimavská Sobota utrpeli v I. lige dve

prehry na súperových stoloch. Najprv prehrali vo Vojčiciach 9:5 (body:
Horváth 2,5, Voliar 1,5, Polgári 1)
a vo Vranove tiež 9:5 (body: Horváth
2,5, Voliar 1,5 a Polgári 1).
Štartovala aj tretia liga stolných
tenistov, kde STK Tisovec prehral
v Brezne 11:7 (body: Kizek 2, 5,
Ulický 2, Ivarga 1,5 a Lokša 1 ).

Starší žiaci MFK Rimavská Sobota remizovali v 10. kole II. ligy so
Žarnovicou 1:1 (gól: Pavela) a mladší žiaci porazili toho istého súpera
7:0 (Illéš 2, Kalmár, Vrábel, Szőke,
Kiss a vlastný). ŠK Tempus Rimavská Sobota porazil v tejto súťaži Lučenec B 10:0 (góly: Galo 4, Antalík
3, Petrusz 2, Václavík).
s
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