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Farizeji v kostoloch

Poslanci budú

OPÄŤ ZASADAŤ
V utorok 30. októbra od 9. hodiny prebehne v zasadačke v bývalom Župnom dome v Rim.
Sobote zasadnutie poslancov
mestského parlamentu.

prostriedkov z európskych fondov
pre vodárenské spoločnosti v náväznosti na ich transformáciu,
komplexným prehľadom umiestnenia predajných obchodných prevádzok v meste a spôsobom ďalšieho
nakladania s nimi i správou z vykonaného komplexného rozboru nakladania s komunálnym odpadom.
kan

Marta KANALOVÁ,
šéfredaktorka
2293

Na programe bude správa o činnosti mestskej rady, návrh na prenájom
mestských lesov na obdobie rokov
2008-2016, majetkovoprávne otáz-

ky, aktuálne plnenie investičných
akcií v investorstve mesta na úseku
výstavby i stav na úseku dopravy
a miestnych komunikácií. Poslanci
sa budú zaoberať aj správou o príprave Koncepcie rozvoja mesta na
obdobie 2007-2013, informatívnou správou o záveroch rokovania
Európskej komisie v Bruseli vo
veci pozastavenia poskytovania

Kostol. Pre niekoho je to miesto na
rozjímanie a zblíženie sa s Bohom.
Pre iných, žiaľ,
strediskom klebiet i možnosťou,
ako získať politické body. Smutné
je, že niektorí populistickí neveriaci politici sa pretŕčajú na rôznych
náboženských akciách, lebo zistili,
že aj tam, v chráme, majú potenciálnych voličov- baránkov, ktorých
si môžu vyberať z náboženského
košiara. Nehovoriac už o tom, že
po nežnej revolúcii sa chodenie do
kostolov stalo akousi módou. Niektorí neveriaci neváhali červené
stranícke knižky vymeniť za inofarebné spevníky. Do lavíc si sadli aj
tí, ktorí za totalitného režimu donášali na veriacich a trestali ich tak
za ich presvedčenie a vieru. Nemajú hanbu, ale šťastie, že veriaci im
už po tých rokoch dávno odpustili,
ale nezabudli. Alebo sa týmto gestom snažia „hrať“ na Šavla a meniť
na veriaceho Pavla ? Tak to by bolo
„kóšer“, ale žiaľ v mnohých prípadoch to tak nie je. A možno majú
v kútiku svojej duše iba obavu: Čo
ak Boh predsa len existuje?

Mŕtveho muža našli minulý týždeň
vo štvrtok v Širkovciach. Polícia zistila, že ide o 37- ročného Tomáša E.
z tejto obce. Privolaný súdny lekár
pri obhliadke tela zistil, že muž má
na hlave tržné rany, ktoré mohli byť
spôsobené pádom, ale nevylúčil ani
zavinenie smrti inou osobou. Presnú príčinu smrti aj čas úmrtia odhalí súdna pitva. „Prípad je v štádiu
vyšetrovania, polícia preveruje za
akých okolností k úmrtiu došlo.
kan

O úspešnom paraglindistovi čítajte na strane 4.

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
2227

Vaša lekáreň

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

www.jazmin.sk

Železničná ul. 23, RS

2286

Mŕtvy Širkovčan

AKCIA: Lečo klobása: 50 Sk/kg
Bravčové plece bez kosti: 105 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota
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Attila Törőcsik a Zoltán Jókai KTO POMOŽE RANENÉMU GOLIÁŠOVI ?
v Rimavskej Sobote
Občianske hnutie Polgár Infó (občianske Info) vzniklo v jeseni tohto
roku. Jeho prvoradou úlohou je vytvoriť spoločenstvo občianskych komunít, ktoré sa hlásia k občianskemu princípu. Hnutie má záujem na
ich informovaní a bude sa snažiť chrániť aj ich záujmy. K hnutiu Polgár Info sa pripája čoraz viac civilných organizácií a jednotlivcov. Na
Slovensku dostalo možnosť informovať občanov o svojich aktivitách
cez internetové stránky vyše štyridsať miest a obcí. Pri náročnej práci,
ktorú vykonáva Wolf Stúdió z Maďarska, sú najväčšími pomocníkmi
Klub Mihálya Tompu - TMK,Občianske združenie Modifikácia a Spolok Bašta.
20. októbra sa v Rim. Sobote stretli predstavitelia týchto združení so
zakladateľom a duchovným otcom hnutia Polgár Info Attilom Törőcsikom a s morálnym podporovateľom tohto projektu Zoltánom Jókaim,
ktorý je komisárom Stredoeurópskeho výboru na ochranu ľudských
práv na Slovensku a v Srbsku. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v
dome občianskeho združenia Klub Mihálya Tompu, kde hostí privítal
Karol Vaskői a Zoltán Házik. V úvode oboznámili hostí s rimavskosobotskými a gemerskými pomermi. Počas rozhovoru skonštatovali, že
založením neregistrovaného občianskeho hnutia Polgár Info urobili
prvý krok k vybudovaniu informačnej siete založenej na občianskom
princípe.
Hnutie považuje za dôležité chrániť rodinu, kultúrne dedičstvo našich
predkov a bojovať proti akýmkoľvek prejavom diktatúry. Bude sa snažiť prelomiť dodnes pretrvávajúcu agendu bývalého komunistického
režimu, ktorý mnohokrát zamlčiaval závažné informácie a utláčal
práva slobodného občana.
lyer

Príroda je naším balzamom. Sme jej
plodom aj súčasťou. No nie každý si
to uvedomuje a svoje- niekedy komplexy- si lieči na jej devastovaní. Vždy,
keď si myslíme, že prírodu krotíme a
ovládame, dá nám pocítiť svoju silu.
Je to formou prírodných živlov ako
sú voda, oheň, vzduch. Tak tomu bolo
aj minulú jeseň a tohtoročnú jar, keď
sa prehnala aj okolo nás raz víchrica,
inokedy lejak, krupobitie,... V katastri
obce Čierny Potok majú neobvyklý
skvost. Je ním neďaleko minerálneho
prameňa „ŠTAVICA“ podľa odhadu asi 250 až 300-ročný dub. JEHO
ROZMERY sú úctyhodné. Obvod nad
zemou 5,8 metra, od zeme vo výške 1.3
metra obvod 4.6 metra, výška približne 25 metrov a priemer spodnej koruny
takmer 23 metrov. No majestátny „Goliáš“ nie je významný len svojimi rozmermi a nemou pamäťou, asi si pamätá aj vyčíňanie Turkov v našom regióne,
ale aj tradíciou, ktorá sa viaže k obyvateľom obce. V povojnovom období, kedy
neexistoval kultúrny dom, sa pod jeho korunou organizovali pravidelne v letnom období tancovačky, detské majálesy a v jeho blízkosti vatry k významným
dňom, ako v posledný aprílový večer vatra príchodu jari (žeby uchovanie keltskej tradície ?), vatra na počesť SNP a neskôr aj vatry, pri ktorých sa bavila cez
letné prázdniny mládež, nenáročné športové súťaže alebo opekanie klobások.
Nuž, náš „GOLIÁŠ“ potrebuje ošetriť a zaceliť rany, ktoré mu spôsobila príroda odlomením jeho spodného mohutného konára, ktorého strata ho tlačí
protivážnymi konármi na opačnú stranu. Nájde sa záchranca?
JUDr. Jozef Pupala
Čierny Potok

Diagnostické centrum má dva certifikáty manažérskej kvality
Nedávno uplynuli dva roky od
toho, ako získalo Diagnostické
centrum v Rimavskej Sobote
medzinárodný certifikát manažérskej kvality ISO 9001:2001.
V septembri prebehol audit tejto
spoločnosti, ktorý potvrdil platnosť certifikátu na ďalšie dva roky.
V apríli tohto roku sa v Diagnostickom centre otvorilo pracovisko
laboratórnej medicíny, hematológie a transfúziológie. Diagnostické centrum získalo 3. októbra
ďalší medzinárodný certifikát manažérskej kvality ISO 9001:2001
a to v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti laboratórnej
medicíny, hematológie a transfúziológie. Pozoruhodné je, že
Diagnostické centrum je jediným
neštátnym zdravotníckym zariadením v spádovej oblasti Rim.
Sobota, ktorý vlastní tento medzinárodný certifikát kvality vo
všetkých oblastiach poskytovania
zdravotnej starostlivosti. Vydáva
ho certifikačný orgán akreditovaný SNAS. Podľa vyjadrenia konateľa Dg, s.r.o., Csabu Lehockého

napriek výhradám Všeobecnej nemocnice, n.o. v Rim. Sobote voči
udeleniu certifikátu Diagnostickému centru bola certifikácia auditom potvrdená.
„Prvého septembra uplynuli tri
roky, odkedy funguje naše zdravotnícke zariadenie. Za toto obdobie bolo u nás v oblasti rádiodiagnostiky vyšetrených vyše 38
tis. pacientov z okresov RS, Tornaľa, Lučenec, Hnúšťa, Rožňava a
Revúca. V laboratóriu pracoviska
laboratórnej medicíny, hemato-

lógie a transfúziológie bolo od 1.
apríla, teda od začiatku činnosti,
k polovici októbra vyšetrených
35 tis. odberov biologických materiálov,“ informoval nás Csaba
Lehocký. Dodal, že vyšetrovacie
metódy, ktoré Slovenská národná
akreditačná agentúra ohodnotila
medzinárodným certifikátom manažérskej kvality ISO 9001:2001
zahŕňajú v oblasti rádiológie
ultrasonografiu,
skiaskopiu,
skiagrafiu (klasický röntgen),
mamografiu, CT a magnetickú

rezonanciu. V oblasti laboratórnej medicíny je to 114 druhov
klinicko- biochemických a serologických vyšetrení a v oblasti hematológie 32 druhov vyšetrení, čo
je v konečnom dôsledku minimálne o 25 druhov jednotlivých vyšetrení viac ako je schopné vyšetriť
iné laboratórium v tomto okrese.
Benefit danej skutočnosti má jednoznačne pacient, ktorého vzorky
nie je nutné transportovať do laboratórií vzdialených niekoľko sto
kilometrov od miesta bydliska. V
areáli Diagnostického centra sa
od 1. apríla tohto roka otvorila
lekáreň Rimava, ktorá ako prvá
z okolitých lekární v meste vlastní certifikát manažérskej kvality
ISO 9001:2001. Vzhľadom na jej
umiestnenie ako súčasť Diagnostického centra ponúka každému
svojmu pacientovi neočakávané
malé prekvapenie v hotovosti ako
jediná lekáreň v Rim.Sobote, pričom to ide na jej vlastné náklady.
Môže sa o tom každý presvedčiť
pri jej návšteve.
kan

Uskutočnil sa zber nebezpečného odpadu
Každodenne sa stretávame
s problémom zberu nebezpečných odpadov. Ochrana
životného prostredia je v
dnešnej dobe veľmi vychytená činnosť.
Oddelenie životného prostredia Mestského úradu v Rim.
Sobote dvakrát ročne, na jar a
na jeseň pri veľkých upratovaniach usporadúva zber nebezpečných odpadov. Tento rok
sa mobilný zber uskutočnil 20.
októbra v spolupráci s firmou
Detox. Vedúci oddelenia život-

ného prostredia Ján Bozó nám
povedal, že najviac sa vyzbieralo akumulátorov, automobilových pneumatík a obalov z
farieb. Dodal, že sa nazbieralo
takmer 60 ton nebezpečných
odpadov. Na našu ďalšiu otázku, do akej miery sú zberné
nádrže na zber separovaného
odpadu využívané, nám odpovedal: ,, Dnes sa už dá povedať,
že nádrže sú rozmiestnené po
celom meste. Podľa možnosti
sme ich dávali tam, kde sú aj
klasické kontajnery. Viacej ich
už nemôžeme rozmiestňovať,

pretože by boli obmedzené
parkovacie miesta pre obyvateľov. Vyprázdňovanie týchto
nádob sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch. Papier raz
v mesiaci, umelá hmota dva a
polkrát, sklo každý druhý mesiac. V mestských častiach,
kde sa nachádza individuálna
bytová výstavba, sa uskutočňuje zber PET fliaš do vriec,
ktoré sa zbierajú v určený štvrtok v mesiaci. V rámci toho
sa umiestni aj nové prázdne
vrece.“
moly/prekl. da

tom, že jeho
stredná časť
by mohla
slúžiť ako
malá terasa.
Tam by sa
organizovali rôzne
menšie kultúrne podujatia, napr.
bábkové divadlo či caraoke show. Možnosť
parkovania je na konci prieluky
z Gorkého ulice. Stavebné povolenie na vytvorenie oddychovej zóny na mestskom pozemku
už bolo vydané. Terénne úpravy
už prebiehajú a vybudovala sa
aj časť chodníka so zámockou
dlažbou vedľa polyfunkčnej budovy.
„Dokončiť chodník budeme
môcť až potom, keď bude odstránený stánok, ktorý tam
stojí. Dúfame, že celý chodník
sa nám podarí urobiť ešte pred

zimou,“ uviedla M. Hajnovicsová. Podľa jej slov projekt by mal
byť zrealizovaný do leta budúceho roka. Na otázku, prečo sa
rozhodli zveľadiť priestor, ktorý
by slúžil pre každého, odpovedala: „ Mnoho ľudí si myslí, že
tých, ktorí jazdia na terénnych
vozidlách, nezaujíma okolie. To
nie je pravda. Máme svoje rodiny, deti a záleží nám na tom, ako
prostredie okolo nás vyzerá.
Chceme, aby sa aj v tejto časti
mesta, ktorá bola roky zanedbávaná, ľudia cítili dobre“.
kan

Na Hlavnom námestí otvorili Centrum učenia sa

V historickej budove Čierny orol na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, ktorú má v správe Spojená
škola, otvorili Centrum učenia sa. Pilotný projekt realizuje Banskobystrický samosprávny kraj
(BBSK) aj v Banskej Bystrici, Žiari nad Hro-

anketa

O separovaní odpadu
Tento týždeň sme oslovili obyvateľov
mesta Rimavská Sobota s nasledujúcou otázkou: Separujete komunálny
odpad na recyklovanie?
Jozef Kochan, Rimavská Sobota:
„Áno, aj včera som odniesol za vrece fliaš.
Využívam odber na Malohontskej ulici. Doma
triedim hlavne sklo a fľaše z umelej hmoty. Je
to dobrá vec. Veci sa recyklujú a opäť sa dajú
využiť. Občas sú kontajnery preplnené, ale ľudia to robia. Asi im na tom záleží.“
Zdenko Repa, Rimavská Sobota:
„Dá sa povedať, že v
Rim. Sobote je to v poriadku. Využívam zber
na Rožňavskej ulici.
Naučili sme sa, čo kde patrí. Kontajnery sa
vyprázdňujú týždenne. Som spokojný. Samozrejme, že recyklovanie je dobrá vec, len to
treba vždy a všade dodržiavať.“

Vyrastá oddychová zóna
So zaujímavým projektom využitia prieluky medzi Železničnou a Gorkého ulicou v Rim.
Sobote prišlo OZ 4x4 Off Road
Club. Tento priestor bol vyše
dvadsať rokov nevyužívaný,
rástla tam burina a poniektorí
ho využívali aj ako verejné WC.
Občianske združenie ho mieni z
vlastných finančných prostriedkov zveľadiť, skultúrniť a vybudovať na ňom oddychovú zónu.
„Chceli by sme plochu zatrávniť, vysadiť zeleň, osadiť lavičky
a vybudovať tam aj „kladkovú“
stenu pre zamilovaných. Na ňu
si každý zo zaľúbencov bude
môcť dať svoju kladku. Tá by
mala byť zrealizovaná už do
Sviatku sv. Valentína, ktorý bude
14. februára,“ povedala vedúca
reklamného oddelenia OZ 4x4
Off Road Club Marta Hajnovicková. Ďalej uviedla, že priestor
by mohli využívať aj záhradkárske a iné firmy na prezentačné a
reklamné účely. Uvažuje sa aj o

3

SPRAVODAJSTVO

29. október 2007

nom, Brezne a Veľkom Krtíši v rámci projektu
Európskeho sociálneho fondu. Jeho poslaním je
poskytovať priestor a podmienky pre učiacich sa,
technické a materiálne vybavenie potrebné pre
samostatné učenie i poskytovať poradenstvo v samostatnom štúdiu a kariérové poradenstvo. Centrum učenia sa je pre verejnosť otvorené počas
pracovných dní od 14. do 17. hodiny. K dispozícii
je odborné poradenstvo, pripojenie na internet i
odborná literatúra v slovenskom a maďarskom
jazyku. Ako sa vyjadrila vedúca odboru vzdelávania ľudských zdrojov Úradu BBSK Gabriela
Oravcová, Rim. Sobota bola do projektu vybratá
kvôli sociálnym pomerom, ktoré sa musia riešiť.
„Chceme pomôcť ľuďom, aby si hľadali a našli

Tibor Tóbisz, Rimavská
Sobota:
„Áno, ja využívam odber
na Hatvaniho ulici. Videl
som odbery na viacerých
miestach v meste. Na ulici smerom na cukrovar sú
kontajnery stále naplnené. Podľa mňa separovanie odpadov je veľmi dôležité. Je to celosvetová
otázka
Pýtala sa:he/da

Starček s nožom
Zo zločinu vydierania obvinili 71- ročného dôchodcu z Rimavskej Soboty. V byte
v mieste bydliska fyzicky napadol bývalú
manželku. Kopol ju do ruky, následkom
čoho jej prišlo nevoľno, a preto si ľahla na
posteľ. Keď vstala, s nožom v ruke sa jej
vyhrážal, že ak neodíde z bytu, rozreže ju.
K zraneniu našťastie nedošlo. Agresívny
starček je stíhaný na slobode a hrozí mu
trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
kan
zamestnanie. Budeme sa pritom snažiť hľadať také firmy, kde by našli uplatnenie. Ľudí
musíme motivovať, aby vycestovali za prácou
aj mimo Rim. Soboty,“ uviedla B. Oravcová.
Informácie o kariérovom poradenstve i možnosti vzdelávania budú záujemcom poskytovať dve vyškolené pedagogické pracovníčky.
Projekt ocenil aj riaditeľ Spojenej školy Jaroslav Bagačka, ktorý považuje za úspech, že
pracovisko sa nachádza práve v priestoroch
ich školy.
kan
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Evanjelický kostol v Dúžave znovu ožíva

V sobotu 20. októbra slávnostne otvorili zrekonštruovaný Evanjelický a. v. kostol v Dúžave
z 18. storočia. Stalo sa tak vďaka obetavým
dúžavským nadšencom z Občianskeho
združenia Rúbaň, ktorí sa nezištne a s entuziazmom oddali obnove tejto národnej
kultúrnej pamiatky. Do obnovy, ktorá si
vyžiadala 100 tis. korún, vložili vlastné finančné prostriedky.
„S prácami sa začalo vlani na jar a skončilo v polovici októbra tohto roka. Zahŕňali
odvodnenie kostola, murárske práce, rekonštrukciu lavíc i empory, postrek proti červotočom, nové elektrické vedenie,
ozvučenie i rozhlas, opravu podlahy, okien,
vonkajšie i vnútorné náterové práce i opravu a náter drevenej strechy,“ informovala

nás štatutárka OZ Rúbaň v Dúžave Elena Kure-

ková. Zároveň nám prezradila, že zrekonštruovať
200-ročný kostolík bolo želaním jednej evanjeličky z Dúžavy. Na smrteľnej posteli si priala, že ak sa
opraví, tak bude čiastka z jej dedičstva venovaná
jemu. To sa aj stalo. Suma 40 tis. Sk bola investovaná do kostola jej dedičkou Elenou Slopovskou.
Za opravu a využitie schátraného božieho stánku
sa veľkou mierou pričinil Alexander Dóbi.
„Hovoril som s bývalým správcom kostolíka
Ondrejom Bálintom, ktorého tiež trápil jeho zanedbaný stav. Chodieval som okolo neho a chcel
som, aby sa opravil a slúžil ľuďom,“ vyjadril sa.
Tak sa aj stalo. Zrekonštruovaný kostolík bude
slúžiť všetkým cirkvám na obrady i ako dom smútku, lebo v Dúžave nebol doposiaľ žiadny dôstojný
stánok, kde by sa vykonávali pohreby.
kan

No konečne...

Lieta už desať rokov
Mal dva roky, keď ho otec, ktorý lietal na vetroňoch, chcel do
tohto lietadla posadiť. Vtedy
odušu kopal, vzpieral sa. Možno
to však zostalo v jeho génoch.
V dospievajúcom veku chcel,
dnes tridsiatnik Radoslav Rimavec z Rimavskej Soboty, lietať na
lietadlách z vlastnej vôle. Uvedomoval si, že na to potrebuje
peniaze. Bol už vychystaný na
cestu do zahraničia za zárobkom,
keď si odrazu uvedomil, že môže
lietať aj bez väčších finančných
výdavkov. Oslovil ho paragliding.
Padák, ktorý si zbalíte do batoha
a môžete sa presúvať z miesta na
miesto
„Plachtí“ teda už desiatku rokov.
Keby to chcel spočítať, bola by to
už dobrá štyristovka letov. Robí
to pre pocit. Nepotrebuje si tým
nič dokazovať. Skôr, ako hovorí, počúva sám seba, a keď cíti
potrebu, vyberie sa povedzme aj
na dvojhodinový let nad lúkami,
kopcami, stromami len tak pre
samotnú krásu a uspokojenie
svojho rozhodnutia.
Či sa niekedy bál? Ako dieťa sa
bál injekcie, bál sa bitky, bál sa,
že mu môže niekto niečo vyčítať
– potom našiel v sebe „tajnú komoru“ a pochopil, že akéhokoľvek strachu sa môže zbaviť sám.
Nepotrebuje sa o ničom presviedčať, súťaží sa zúčastňuje len ako
nesúťažiaci, lieta jednoducho pre
vlastné potešenie. Istý čas, keď si
prečítal informácie o paraglidistoch, dostal aj strach, pretože zistil, že stať sa môže hocičo. Opäť
sa ho však zbavil, vyskúšal aj let

rogalom, ale zistil, že lietanie padákom je jednoduchšie, pretože
ten sa dá ľahšie prenášať.
„V Rimavskej Sobote sa nás zopár stretáva“, hovorí. A čo jeho
okolie? „Niektorí sa čudujú,
niektorí to obdivujú, neberiem
nikomu jeho pocity, ja mám svoje“, vyznáva sa R. Rimavec vyrovnane. Možno mal doteraz aj
šťastie. Spadol niekoľkokrát, no
nikdy sa mu nič vážnejšie nestalo. Akurát pristátie v lese nebolo
najpríjemnejšie.
Zoskok padákom z lietadla absolvoval tiež. A ako by chcel tento
„lietajúci muž“ ešte letieť?
„Možno tak ako mnísi z filmov,
pomocou levitácie“, smeje sa Radoslav.
„Ako veľmi veríte, že to dokážete,
na tom závisí v podstate všetko“,
končí náš rozhovor R. Rimavec.
A my uvažujeme, že na základe
počúvania vnútorného ja môže
človek vykonávať veci, ktoré ho
dokonale uspokoja.
Katarína Dóbiová

ÚPSVR v R. Sobote
oznamuje

že každý občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie a má záujem o ďalšie vzdelávanie,
o poskytovanie odborných poradenských
služieb a nie je uchádzačom o zamestnanie,
sa môže zaevidovať ako záujemca o zamestnanie. Záujemcom o zamestnanie môže byť
zamestnaný občan, samostatne zárobkovo
činná osoba, poberateľ invalidného dôchodku, poberateľ výsluhového dôchodku alebo
študent. Táto evidencia je pre všetkých, ktorí
sú napr. v pracovnom pomere nespokojní,
uvažujú o zmene zamestnania, prípadne im
hrozí strata zamestnania, alebo by sa chceli
vzdelávať popri zamestnaní, respektíve využívať informačné alebo odborné poradenské
služby poskytované Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny, čiže byť informovaní o všetkých
ponúkaných službách, voľných pracovných
miestach a aktivitách úradu. Občan môže požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania na základe podania písomnej žiadosti
alebo inej formy žiadosti ( napr. osobne, poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom) na
ktoromkoľvek alebo viacerých úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny súčasne.
Ďalšie informácie môžete získať na tel. č. :
56 03 313, 56 22 466, 54 16 104 alebo osobne na Gorkého ul. č. 12 v Rimavskej Sobote.

bol milý, bezprostredný a nefalšovaný nahlas vyslovený detský povzdych, ktorý nás prítomných, už
aj trochu skrehnutých, rozosmial
i pobavil na záver milej, slávnostnej
chvíle znovuotvorenia dúžavského
evanjelického a. v. kostolíka. No
konečne... si možno po ročnom „zápase“, obetovaní všetkých voľných
chvíľ, povedala i hŕstka dúžavských
nadšencov, prevažne z OZ Rúbaň
Dúžava, keď mohli (verím, že už
s úľavou) 20. októbra znovu po 22
rokoch predstaviť verejnosti obnovenú národnú kultúrnu pamiatku.
Slávnostnú chvíľu pretkanú ekumenickými Službami božími, slúženými zbor. farárkou CZ ECAV v Rim.
Sobote V. Lisákovou a z rímsko-katolíckeho cirkevného zboru rimavskosobotského dekanom Dluhošom, príhovorom a poďakovaním za
vykonané dielo primátorom Š. Cifrušom, vyplnili i zborové cirkevné
spevokoly- evanjelický i rímskokatolícky a detské vystúpenia. Aby táto
národná kultúrna pamiatka mohla
všetkým konfesiám, ale aj ostatnej
verejnosti poskytnúť svoj kompletný útulný priestor, je potrebné jej
prinavrátiť ešte organ, čakajúci na
renováciu a doplniť podlahu klasickými drevenými doskami. Bez
potrebnej finančnej pomoci by to
nebolo možné uskutočniť. Za každú
takúto pomoc každému, komu nie sú
ľahostajné pamiatky po našich predkoch, ktoré, aj keď sa nám to nezdá,
nás reprezentujú, budú úprimne
povďační Cirkevný zbor Ev. cirkvi a.
v. v Rim. Sobote i Občianske združenie Rúbaň v Dúžave.
P. Dovala
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Kultúrne pozvánky
Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote a Kruh priateľov
hudby vás pozýva v rámci XXVII.
Hudobnej jesene na komorný koncert mladých talentov Petra Šiketa
(flauta) a Dušana Šujana (klavír),
ktorý bude v utorok 30. októbra
o 19. hod. v divadelnej sále domu
kultúry (vchod E). Vstupné je 40
Sk, pre členov KPH 20 Sk.
Ďalší koncert Hudobnej jesene

sa uskutoční 22. novembra o 18.
hod. v divadelnej sále domu kultúry PRESSBURGER QUARTET.
Program: Mozart, Beethoven, Zeljenka.
V Galérii Ganevia v Dome kultúry v Rim. Sobote otvorili výstavu
artefaktov z 22. ročníka letného
tábora výtvarníkov, literatúry, fotografie, filmu a divadla. Tadičná vý-

Viete, že...
16. október je celosvetovým
Dňom výživy?

Veru áno. Zamestnanci školskej jedálne zo
ZŠ Š. M. Daxnera si tento deň pripomenuli
už tradične netradične. Pod vedením pani
Marty Trochovej, vedúcej stravovacieho zariadenia, pripravili prezentáciu ovocných
a zeleninových šalátov, ako napr. jablkový
šalát s orieškami, paradajkový šalát s pórom a nechýbali ani iné dobroty, ako brokolicová polievka so syrom, ryba na cesnaku,
sekaná pečienka s viaczrnným chlebom,
kokosový múčnik i tradičné maffinky, ktoré
žiaci tak obľubujú. Nechýbali ani nápoje:
ananásový nápoj, malinový čaj s vanilkou,
i dobré kakaové mlieko.
Pre koho nachystali tieto skvelé dobroty?
Prezentáciu a ochutnávku pripravili pre
rodičov žiakov našej základnej školy, ktorí
v tento deň prišli na celoškolské rodičovské
združenie. Videli sme, že boli milo prekvapení a chuťou výrobkov nadšení.
Aby bola atmosféra úplná, pani učiteľka
Mgr. Jana Husztyová vytvorila so žiakmi
8.A. a 8. B. triedy v priestoroch školskej
jedálne výstavku žiackych prác na tému
zdravá výživa. Žiaci zhotovili jedálne lístky plné fantázie, rôzne recepty na voňavé
koláčiky, ba zostavili aj celé menu, ktoré by
sa nehanbila ponúknuť zákazníkom ani tá
najznámejšia reštaurácia.
Postava zo zeleniny a ovocia vhodne dotvára interiér našej jedálne.
Neveríte? Tak sa príďte presvedčiť.
Mgr. Jana Husztyová

stavka prác „letavákov“ bude nainštalovaná do 30. novembra. Tento
rok bolo na Letavách 15 tvorivých
dielní. Z nich bolo 9 výtvarných, 3
divadelné, 2 digitálne a jedna literárna.
Skupina Maduar vydala album
007. Ladislav a Juraj Matyinkovci
pripravili k albumu nový celovečerný showprogram s názvom Night

Fever. Jeho premiéra sa uskutoční
9. novembra o 20. hod. v rimavskosobotskom dome kultúry. Bude
spojená s krstom nového albumu.
Krstnými budú známi moderátori
TV Markíza Marianna Ďurianová
a Rasťo Žitný. Vstupné v predpredaji 250 Sk na celú noc. Informácie
a rezervácie vstupeniek v dome
kultúry, p. T. Koniarová, tel.: 56
21 550.

To musíte vidieť

Týmito slovami vítajú žiaci ZŠ P. Dobšinského svojich rodičov
a spolužiakov na výstavke a ochutnávke ovocno-zeleninových
šalátov. 16. október je vyhlásený za Svetový deň zdravej výživy. A to je príležitosť pripomenúť si, že každý z nás je tvorcom svojho zdravia, k udržaniu ktorého bezpochyby patrí aj
správna výživa. Vzťahy medzi výživou a zdravím sú známe už
od staroveku, kedy lieky ešte neexistovali a potrava bola zároveň aj liekom .
Civilizácia mení životné prostredie tak rýchlo, že sa ľudské telo
nestačí prispôsobovať. Preto potrebujeme niekoľkonásobok

viac živín ako kedysi. V dnešnej potrave ich dostávame najmä v ovocí
a zelenine, ktoré sú zdrojom vitamínov, minerálov a vlákniny. Preto
nezabudnime na známe heslo: Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme
preto, aby sme žili.
Tak ako po iné roky aj tento rok v októbri šikovné ruky našich dievčat
pod vedením pani učiteliek vo vestibule našej školy pripravili porcie
vitamínov pre zdravie celej školy. V
škole bola radostná atmosféra dotvorená rôznymi vôňami. Zdalo sa,
akoby na chvíľu zastal čas. Chvíľa,
na ktorú sa len tak nezabúda. Malí
aj veľkí, všetci si pochutnávali na
zdravých maškrtách z ovocia a zeleniny. Čo dodať na záver? ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí spolu
so žiakmi ZŠ P. Dobšinského našli
svoj recept na zdravie.
Mgr. Zuzana Mandalíková,
ZŠ P. Dobšinského

Návšteva škôlkarov v ZŠ P. Dobšinského
V dňoch 15. – 17. októbra bolo u druhákov na našej škole rušno. Zavítali sem deti z MŠ na Ulici Hatvaniho, Dobšinského a sídl. Rimava. Druháci, ktorí sú už „mazaní“ školáci, ukázali svojim menším kamarátom, čo sa im v škole najviac páči. Boli to vyučovacie hodiny informatická výchova a telesná výchova.
Deťom z MŠ - budúcim prvákom – sa veľmi páčili naše počítače, tešili sa na prácu s nimi, zahrali sa
niektoré hry a darilo sa im aj pri kreslení. Mali veľkú radosť aj z pohybu v telocvični.
Radosť bola aj na druhej strane. Naši žiaci radi ukázali, akí sú šikovní, vďačne pomohli škôlkarom
a potešili sa zo stretnutia s bývalými učiteľkami z MŠ s ich vrúcnymi
objatiami či milými slovami uznania. Dúfame, že po skončení hodiny
škôlkari odchádzali spokojní. Vrátili
sa ku svojim hračkám, ale možno
už teraz počítajú, koľkokrát sa ešte
musia vyspať, kým si naozaj môžu
sadnúť do školských lavíc.
PaedDr. Mária Šimková,
vedúca metodického združenia
pre 1.-2. roč.
ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote
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Rodové stereotypy očami stredoškolákov
Študenti stredných škôl z Rimavskej Soboty a Hnúšte sa 10.
októbra zúčastnili jednodňovej
vzdelávacej aktivity nazvanej
Rodové stereotypy alebo XX=žena, XY=muž.
Zorganizovalo ju Slovenské národné stredisko pre ľudské práva /
SNSĽP/ Bratislava v spolupráci
s regionálnou kanceláriou v Rimavskej Sobote. Zúčastnilo sa jej tridsať
študentov z piatich stredných škôl.
Aktivita bola zameraná na presadzovanie rodovej rovnosti v rámci
jednotlivých regiónov s výraznejším zreteľom práve na stredoškolskú mládež. Je súčasťou celoslovenského projektu Presadzovanie
rodovej rovnosti osobitne v Stredoeurópskom regióne. Viedli ju Tomáš
Földeš, vedúci sekcie projektového
manažmentu a vzdelávania, Beata
Dúczová, manažérka vzdelávania a
Milan Fico, koordinátor realizácie
výskumov a prieskumov SNSĽP.
Študenti a študentky mohli za päť
hodín prežiť diskrimináciu, faktory a situácie, ktoré ju môžu vyvolať
a zároveň sa dozvedieť o problematike rodovej rovnosti či už z pohľadu sociológie alebo práva. Zároveň
získali aj základné informácie o Antidiskriminačnom zákone, ktorý je
na Slovensku účinný od roku 2004
a tiež zorientovanie v problematike „rodových štúdií“ /gender studies/.
„Cieľom našej aktivity je poukázať na problematiku rodovej rovnosti a problematiku nediskriminá-

cie, poukázať na tieto dva problémy
v spoločnosti. Išlo nám o to, aby
dokázali medzi sebou diskutovať
študenti a študentky z viacerých
stredných škôl. Model heterogénnej skupiny sa nám osvedčil,“ hovorí Tomáš Földeš.
„Hneď v úvode sme sa snažili

a študentky ocenili najmä voľný a
nenásilný spôsob vedenia aktivity
a získanie nových uhlov pohľadu na
problematiku rodových stereotypov formou zážitkového učenia.
„Je potešiteľné konfrontovať súčasné skúsenosti so skúsenosťami
spred dvoch rokov, kedy sme po-

navodiť atmosféru, že sme si všetci
rovní, a nenásilným spôsobom
prinútiť študentov a študentky zamýšľať sa nad otázkami, s ktorými
sa stretávajú vlastne denne, aj keď
ich nepomenúvajú, ale žijú v nich.
Nechceli sme nabúravať stereotypy, ktoré sú na Slovensku roky
zaužívané. Naším hlavným cieľom
bolo podnietiť diskusiu a zamerať
sa aj na iné videnie tejto problematiky,“vyjadrila sa Beata Dúczová,
manažérka vzdelávania. Študenti

dobne realizovali aktivity zamerané
na uvádzanie Antidiskriminačného
zákona do povedomia a do praxe,“hovorí Tomáš Földeš a pokračuje: „Keď sme pracovali so študentmi a študentkami, pre každého
to bolo absolútne nóvum, bolo relatívne malé percento ľudí, ktorí to
cítili spontánne ako určité morálne
hodnoty a princípy. Ale rozprávať
sa s nimi o Antidiskriminačnom zákone bolo niečo nepredstaviteľné.
Dnes, po dvoch rokoch mám pocit,

že mladí ľudia sú uvedomelejší, ako
boli predtým. Tieto práva poznajú, nevedia ich možno pomenovať
konkrétne, ale sú si ich vedomí, slovu diskriminácia rozumejú správne, vedia pomerne citlivo rozlíšiť,
kedy sa dá hovoriť o diskriminácii
a kedy nie.“
Vnímanie rodovej rovnosti je
však podľa vedúceho sekcie projektového manažmentu a vzdelávania
ešte stále na trochu inej úrovni, než
je to napríklad v zahraničí. „Mládež na Slovensku na mňa pôsobí
skôr pomerne konzervatívne. Stále
je pre nich prirodzený ten rodinný
model, kde žena vykonáva väčší
pomer domácich prác ako muž,
kde mužovi automaticky podsúvajú náročnejšiu, zložitejšiu prácu
a podobne. A pritom aj počas našich aktivít prídu študenti na to, že
to vlastne celkom tak nie je, že sa to
častokrát len tak hovorí.“
Vzdelávacia aktivita prebehla
v ôsmich mestách na Slovensku.
Okrem Rimavskej Soboty aj vo
Zvolene, Kežmarku, Humennom,
Nových Zámkoch, Kysuckom Novom Meste, Dolnom Kubíne a Bratislave. Poďakovanie za ústretovosť
pri organizovaní aktivity patrí riaditeľom oslovených stredných škôl
a osobitne riaditeľke Obchodnej
akadémie Mgr. Kataríne Mattyašovskej za poskytnutie priestorov
na realizáciu vzdelávacej aktivity.
Mgr. Andrea Kosková
regionálna kancelária SNSĽP
Rimavská Sobota

Poďakovanie za úrody zeme
„ Vďaka Ti Bože,
nebeský Otče, za krásu
sveta, za každý plod,
za plné klasy, za poľné
kvieťa, za dary zeme,
lesov a vôd. Požehnaj,
Pane, role a stráne,
aby bol sýty celý svet.
Posilni všetky robotné
ruky, keď idú orať, siať,
zvážať chlieb.“

Touto piesňou sa začali Služby Božie v
Evanjelickom a.v. chráme v Rimavskej
Sobote. Prítomní ďakovali za to, že nám
Pán Boh aj tento rok požehnal úrodu.
Aj my žiaci Evanjelickej základnej školy v
Rim. Sobote máme svoju školskú záhradku,
v ktorej sme počas roka pracovali, a tento týždeň sme pozbierali úrodu. Naplnení vďakou
sme sa potom pustili do práce a v školskom
klube sme nakreslili rôzne práce s tematikou
poďakovania za úrody zeme. Tieto práce boli
vystavené v našom kostole.
Pani učiteľka Krešneová pripravila ostatnú
výzdobu, ktorú sme tu tiež mali možnosť vidieť. Ako to vyzeralo, máte možnosť vidieť vo
fotogalérii na internetovej stránke školy.
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Totalcomics Dušana Krnáča v mestskej galérii
V rimavskosobotskej mestskej galérii sa
uskutočnila vernisáž výstavy Dušana Krnáča pod názvom Totalcomics. Hosťom
vernisáže bol aj Vladimír Sadílek. Kurátorkou výstavy bola Gabriela Garlatyová.
Dušan Krnáč je zaujímavým autorom pohybujúcim sa v medzipriestoroch umenia.
Prechádza cez vizuálne kvality umenia,
narába s jeho ideovými znakmi, cez performanciu, akciu, ale aj dokumentáciu
prestupuje do sveta divadla, scénografie,

priestorovej a naratívnej modelácie. Je
umelcom vytvárajúcim si zo svojho túlania a pozorovania vlastný kreatívny motív.
Umelec kreslí rudkou, šrafuje karikatúry
podôb ľudskej a zvieracej duše. Vytvorilo
si tajné písmo, aby oklamalo a zneistilo
vážnosti našich snáh a zásluh. Riaditeľ
MsKS Ľubomír Šárik charakterizoval
umelca ako večné a múdre dieťa.
da
foto: ef

Výmenná prax žiakov
v Pécsvárade
Na základe družby, ktorá trvá
dlhé roky medzi školami IV. Béla
Szakközépiskola v Pécsvárade
a Združenou strednou školou
poľnohospodárskou a potravinárskou v Rimavskej Sobote, sa aj
v tomto školskom roku uskutočnila týždenná výmenná prax žiakov
v učebných odboroch
pekár a cukrár. Začiatkom októbra sa siedmi
vybraní študenti našej
školy zúčastnili výmennej praxe v Pécsvárade v Maďarsku. Počas
jedného týždňa odborného výcviku sa mohli
zúčastniť práce v pekárni Aranycipó (Zlatý
bochník), kde im majstri odborného výcviku ukázali, ako sa pracuje
s najnovšími technológiami. Mali
možnosť vyskúšať si nové stroje,
oboznámiť sa so sortimentom pekárskych a cukrárskych výrobkov.
Zároveň naši žiaci propagovali
svoje vedomosti a zručnosti získané u nás na škole a upiekli dve
torty pre zamestnancov závodu.
Vedenie školy v Pécsvárade im pripravilo pestrý program. Študenti
navštívili aj centrum historického mesta Pécs. Boli oboznámení
s bohatou históriou miesta, kultúrnymi pamiatkami, bazilikou,
divadlom.
Navštívili pekáreň,
kde videli pásovú výrobu pekárenských výrobkov. Zvláštnosťou
tejto výmennej praxe bola aj návšteva múzea, v ktorom boli všetky
exempláre vyrobené z marcipánu
(napr. rozprávkové bytosti, slávni ľudia, bazilika atď.). Študenti
dostali od našich priateľov v Maďarsku množstvo spomienkových
darčekov.

Dúfame, že takáto výmenná
prax sa uskutoční aj v budúcnosti, lebo žiaci na nej získajú
nové skúsenosti, oboznámia sa
s novými výrobkami a v neposlednom rade získajú i nových
priateľov.
Ing. K. Bálintová

Oznámenie o realizácii:
Optická trasa Rim. Sobota–Tornaľa
na vedení 2x110 kV
č. 7904/7905
Oznamujeme Vám, že v mesiaci október 2007 ( 44.týždeň) plánujeme
vykonať výmenu zemného lana za KZL na vedení 2x110 kV Rim. SobotaTornaľa , ktoré prechádza ponad záhrady v lokalite Vinica.
Z tohto dôvodu Vám v zmysle zákona 656/2004 Zb. § 10 ods.2 písm.c)
o energetike uvedené oznamujeme .
Škody spôsobené na poľnohospodárských pozemkoch a kultúrach
uhradíme v zmysle platných smerníc po Vašej výzve a vzájomného
posúdenia , do jedného mesiaca po prípadnom vzniku škody.
Stavbu budú vykonávať pracovníci EEM,a.s. Žilina
Prípravu , preberanie a realizáciu uvedenej rekonštrukcie zabezpečuje
náš pracovník realizácie stavieb :
Ing. Ján Kubaščík
Kubínyiho nám. č. 9
984 01 LUČENEC
č.t. 576 6752

mob. 0905 463 358

Október v rimavskosobotskej hvezdárni
Okrem tradičných exkurzií pre školy, ktoré prichádzajú v najväčšom
množstve práve tento mesiac, sa na
Hvezdárni v Rim. Sobote dialo v októbri nepomerne viac. Hvezdáreň si
totiž pripomenula 4.10. aj 30. výročie otvorenia budovy mnohými akciami. Ich návštevníci mohli oceniť
milý darček k výročiu od firmy Hano
Rámovanie a čalúnnictvo v podobe
nového dizajnu stoličiek. 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, sme pozvali v rámci
grantu APVV ďalšieho hosťa na opäť
veľmi aktuálnu tému. Dňa 17. októbra si mohla verejnosť vypočuť RNDr.
Štefana Sotáka, CSc. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu
v prednáške Príčiny súčasných a

minulých zmien klímy. Nedávna
konferencia OSN v New Yorku opäť
upozornila na naliehavosť problému
globálneho otepľovania, aj čerstvá
Nobelova cena za mier pre Al Gora
dokazuje spoločenskú závažnosť
globálneho otepľovania. Posledných
150 rokov otepľovania je v súlade s
prírodným cyklom. Rizikom sú však
nepredvídateľné dôsledky ľudskej
činnosti, ktorá môže cykly narušiť
kvôli zvýšenej energetickej bilancii
Zeme. Náš hosť poukázal aj na to,
že nie vždy je ochranárska činnosť
v súlade s prírodou a umelo zalesnené Tatry po páde v roku 1915 čakal
znovu ten istý osud, lebo v prírode sú
extrémy normálne a ona musí byť na
ne pripravená. O oprávnenosti katastrofických scenárov sa rozvinula
diskusia aj na Gymnáziách v Rimavskej Sobote a Hnúšti, kde sa zadarmo
prednášalo na druhý deň. Navyše v

priestoroch hvezdárne bola od 16.10.
sprístupnená tiež vďaka grantu
APVV nová veľká fotografická výstava Z klenotov neba a zeme z vyše 100
astronomických fotografií, ako aj
zaujímavých kvetov, detailov z arboréta. Tí, ktorí neprišli, majú možnosť
žasnúť nad krásou prírody do konca
roka. Nie je to však jediná výstava.
V spolupráci s SÚH Hurbanovo bola
nainštalovaná v Kultúrnom dome
v Piešťanoch výstava Astronomické
úlovky ako sprievodná akcia Astrofilm-u, a v Dome MS V Leviciach bola
pod kurátorstvom RNDr. Pavla Rapavého nainštalovaná a dňa 23. 10.
otvorená v spolupráci s Tekovskou
hvezdárňou medzinárodná výstava
Za čiernym Slnkom o expedíciách
za zatmením Slnka, ktorú si neskôr
budú môcť pozrieť aj návštevníci
v Rimavskej Sobote.
Daniela Rapavá
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NEHNUTEĽNOSTI
Najlacnejší prenájom v meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.
880-51

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

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

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

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

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 menší rodinný dom
s príslušenstvom, s veľkou záhradou v Rim. Sobote-Tomašová, ul.
Okružná 96. Cena dohodou. Tel:
0902 324 097
1238-44

Kúpim garáž na sídl. Rimava. Tel: 0907 040 373
1240-45

Predám 4-izbový byt na 8.
poschodí na Daxnerovej ul. v
Tisovci. Cena dohodou. Tel: 0902
921 621
1242-46

Predám 4-izbový rodinný
dom v Rim. Sobote so záhradou,
pivnicou, garážami. Vhodný aj na
podnikanie. Cena dohodou. Tel:
0907 657 790, 0908 651 756
1237-44

Kúpim 3-izbový byt – súrne.
Tel: 0907 253 696
1259-45

Dám do prenájmu zariadenú
garzónku v centre mesta. Tel:
0902 428 561
1261-44

Zoberiem do podnájmu garáž v blízkosti Západu. Tel: 0904
456 875, 56 33 536.
1266-45

Kúpim 2-izbový byt okrem

sídl. Západ a ul. Školskej. Tel:
0949 653 041
1279-45

Kúpim 2-izbový byt na sídl.
Rimava, príp. v blízkom okolí.
Tel: 56 33 852 (večer), 0902
877 141
1280-44,46

Predám pozemok v RS
časť Tomašová na ul. K. Šmála o
rozlohe 1235 m2 a 555 m2. Tel:
047/43 77 000
1284-47

Hľadám podnájom 1-izb.
byt, garzónku v RS. Súrne. Tel:
0908 812 642, 0908 615 423
1286-45

Zoberiem do prenájmu
garáž v Rim. Sobote.Tel: 0908
509 078, 0910 678 916
1290-45

Dám do prenájmu 2-izbový
byt na Malohontskej v RS. Tel:
047/56 33 866 po 17,00 hod.
1289-44

Dám do prenájmu 2-izbový
byt na sídl. Rimava. Tel.: 0949
469 324
1293-44

Predám stavebný pozemok
v Molnárke, 3300 m2. Cena dohodou. Tel: 0908 931 360
1296-47

Kúpim 50-100 árový pozemok vhodný na stavbu domu,
príp. aj s domom. Tel. 0918 269
351
1300-46

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, Rimavská Seč,
cena 370 000,- Sk Info: Bc.
Obuch, 0903 547 659
1203-42,44

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

Práca vo finančníctve. Tel:
0907 857 026

29. október 2007

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

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

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

1215-44

Súrne hľadám ekonómku-účtovníčku s ovládaním jednoduchého
a podvojného účtovníctva, prax.
min. 5 rokov. Tel: 0905 702 105
1246-45

Prijmeme pomocného pracovníka do stolárskej výroby. Žiadosť
so životopisom zašlite na adresu:
INDECO s.r.o., Tormáš 4401, Rimavská Sobota 979 01.
1249-44

Prijmem barmanku alebo barmana. Tel.: 0905 207 260
1275-44

ENTES S.R.O.,
veľkoobchod, školské potreby,
hračky
prijme obchodného zástupcu
Podmienky: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prax v
odbore, vodičský preukaz skupiny
B, morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, obchodný
duch. Nástup ihneď.
Ponúkame nadštandardné finančné ohodnotenie.
Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte poštou alebo osobne
na adresu: Entes s.r.o. Čerenčianska
3631, 979 01 Rimavská Sobota.
Tel: 047/5631995, e-mail:skola@
entes.sk
1285-45

Hľadám kuchára /-ku do reštaurácie v centre mesta RS. Tel.: 0907
251 478
1291-47

Hľadám šikovného tesára – pokrývača. Tel: 0905 352 914
1294-46

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
1226-45

Predám psíka – salašnícky
bernský vlčiak, farba trikolor, tel:
0949 342 440
1245-44

Predám ošípané. Cena dohodou. Tel: 0908 265 466
1256-44

Predám kačky. Tel.: 0907
661 789
1265-44

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

Predám nové pneumatiky – 4 ks
6,50 x 20 na AVIU. Tel: 0907 884 948
1239-45

Predám Felíciu GLX 1.6. Tel:
0908 887 948
1260-45

Predám autorádio Blaupunkt s
CD a MP3 prehrávačom, ovládanie na
volante. Ešte v záruke do mája 2008.
Cena 5 500,– Sk. Rýchle jednanie –
zľava. Tel: 0905 437 324
1262-44

Predám W Golf 1.6 TD, r.v. 1990 ,
centrál, 4x el. okná, klíma, šíber, ťažné,
intercooler. Tel: 0905 358 562
1258-44

Predám stavebné bločky po
rekonštrukcii bytu. Cena 1,5
%. Tel. 0910 367 857
1292-51

Predám FIAT REGATA combi +
1ks gratis. Cena 35000 Sk. Tel.: 0908
626 941, 0903 161 428
1212-44

Predám zimné pneumatiky na
diskoch OR 13 na FORD SIERRU –

1183-48

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
Hľadáme vodičov na kamiónovú
dopravu. Tel.: 0918 492 453

V. Kultúrne dni Dezső Győryho
10. november (sobota)
16.30 Večer so Szőttes – tanečný program v podaní komorno-tanečného súboru Szőttes.
(divadelná sála MsKS v Rim. Sobote)
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2007.

Super akciové ceny!

Kuchynské linky na mieru :

SPOMIENKA

Predaj aj na splátky QUATRO

Odišiel som
od Vás rýchlo,
bez rozlúčky,
nemal som
čas ani na spomienky. Vo Vašich srdciach
som zanechal
sklamanie nesmúťte za mnou, my
sa raz stretneme.

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

So žiaľom v srdci spomíname
3. novembra na ročné výročie
úmrtia

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

ročné, cena 1 ks – 1000,- Sk. Tel: 0905
855 701
1595-46

Predám Š Fabiu 1,4 MPi, r.v. 2000.
1. majiteľ, 80 000 km, kúpené v SR, serv.
knižka. Tel: 0915 781 239
1297-45

Predám palivové drevo. Cena
dohodou. Tel: 0918 605 511
1295-50
Predám značkové talianske
svadobné šaty nepoužité. Cena
3500,- Sk. Tel.: 0907 473 526
1301-46

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

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

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

Vykúpime orechy lúpané, cena
do 130 Sk/ kg/trieda, prídeme k
Vám. Kontakt: 0910 461 209, 0907
210 392
1255-45

Predám plyn. sporák MORA za
500 Sk. Tel.: 56 33 536
1267-44

Predám reg. pokladňu EURO
2000. Novú nepoužitú. Tel: 0902
042 894
1276-44

Vykupujeme staré perie, domáce plátno, starožitný nábytok,
komody, truhlice, nástenné hodiny
a komplet pozostalosti. Tel: 0903
537 225
1277-46

Predaj použitých stolárskych
strojov. Tel: 0910 953 330
1287-51

Predám nový kombinovaný
sporák s elektrickým zapaľovaním
a grilom. Tel: 0915 083 716
1288-46

Predám:, elektrický kotol,
interiérové dvere 80, 60, elektrický
ohrievač, súdok na kapustu 40 l,
pračku mini Romo kombi
Cena dohodou.
Tel: 56 26 758, 56 95 377
1298-46
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SLUŽBY
Pôžičky – 0910158697.

Vojtecha SEBŐKA
z Rimavskej Soboty
Smútiaca manželka, švagriná
a krstné deti s rodinami

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

SPOMIENKA
Najväčšia láska zomiera,
keď otecko oči zaviera.
Vdiaľ odišiel si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám
už nikto nenavráti. Chceli sme ti
šťastie, zdravie priať,
no teraz môžeme už len s láskou
spomínať
a kytičku kvetov na hrob dať.
Dňa 1.11. uplynie 15 rokov odvtedy, čo nás opustil

Július SZABÓ
z Rimavskej Soboty
Spomínajú syn Gyuszi s rodinou.

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

733-51

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

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

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

Doučovanie anglického jazyka pre
začiatočníkov aj pre pokročilých. Bližšie
informácie na 0902 583 580
1253-44

Umelé nechty až do domu. Tel.: 0911
448 728

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
Jana Rojíková - ref.pre samosprávy
5511913
odd. nájomného a vymáhania pohľadávok 5511918
technické odd.(nahl. porúch)
5511920
Havarijný dispečing - non stop (nezmenené) - 0903 564074
Nové mobilné čísla technického oddelenia :
Ing. Juraj Hrabovský – vedúci odd.
- 0911 170091
Ing. Ľuboš Mojžiš – technik BF a NBP
- 0911 170092

1264-48

Riešenie problémov a sporov mimosúdnou cestou – MEDIÁTOR. Francisciho
1, 0907 831 424
1271-52

Právne poradenstvo. JUDr. Takáčová. Tel: 0905 120 269

Zároveň sa klientom ospravedlňujeme za tlačovú chybu
v telefónnom čísle havarijného dispečingu v ozname uverejnenom v Gemerských zvestiach č. 41 a č. 42, kde bolo uvedené
nesprávne číslo. Ďakujeme za pochopenie.

1281-45

Kopanie studne – priemer 120 cm –
strojom. Tel: 0911 925 247
1162-46

Chcete zarábať na tom, čo používa
každá domácnosť a každá firma bez vstupných poplatkov? Tel: 0903 649 701
1299-45

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

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

poluxrs@centrum.sk

AKCIA: 6-komorový profil v cene 3- komorového
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.

zľava 30%

2514-51

www.autopotahy.sk
AURÉLIUS-GERMANICA LINGUA
ponúka:

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty

KURZ NEMČINY
pre začiatočníkov

Začiatok kurzu: 04.10.2007, Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne: Aurélius-Germanica lingua
Svätoplukova 415/16, Rimavská Sobota
(žltá budova oproti Mestskému úradu)
alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

HĽADÁTE ZAMESTNANIE?

2887

Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244

Firma JOKOW vám ponúka tieto pracovné miesta: BALENIE POHÁROV V SKLÁRSKEJ VÝROBE, POMOCNÉ PRÁCE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE. PRÁCA V ČESKEJ REPUBLIKE.
Nie je potrebná žiadna prax. Ponúkame: ubytovanie a cestu zdarma a
zálohy po týždni, HODINOVÁ MZDA 60-70 Kč v čistom!!! Požadujeme ukončené stredoškolské vzdelanie.

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

PRE NAJBLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE: 0911 332 442

29. 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.
01.11. 2007
MUDr.Schmiedt V.
SNP 4, č.t.56 26 643
3.a 4. 11. 2007
MUDr. Holíková M.
ul.Športova 1
č.t.56 31 572
prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.

11

SERVIS, OZNAMY

Darovali krv
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 23.1O.2007 bezplatne darovali
krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :
Ladislav Bódy, Zoltán Czene, Ivan Brezáni,
Ing.Peter Holub z Rimavskej Soboty, Vladimír
Trnavský, Peter Smutniak, Renata Godorová
z Hrachova, Ján Beracko, Eva Polakovičová, Peter Polakovič z Hrnčiarskych Zalužian, Júlia Šimonová, Zoltán Šimon z Horných Zahorian, Henrieta Hegedüšová z Dolných Zahorian, Michal Albert
z Hnúšte, Tibor Asztaloš z Tornale, Stanislav Piner z Tisovca, Martin Antal z Lehoty nad Rimavicou, Katarína Ulincová z Ruminiec,
Anna Szökeová zo Zacharoviec, Milan Horváth z Orávky, Štefan
Lámer zo Sušian, Zuzana Porubiaková z Kružna, Matej Maliar
z Bottova.
Prvýkrát darovali krv: Róbert Vontorčík z Orávky.
Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota



30.31.OKT.1.NOV.

ŠUP SEM, ŠUP
TAM

Horká komédia o realite sveta
mladých. Dánsky film. Začiatok predstavení v stredu a vo
štvrtok len o 20:00 hod.

IBA NA
OBJEDNÁVKU

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
2866

Romantická dráma USA. Začiatok predstavení: 20:00 hod.


31.OKT. 1.NOV.

TEPUY: CESTA
DO HLBÍN ZEME

Najnovší filmový dokument
Pavla Barabáša. Strhujúci
príbeh odohrávajúci sa hlboko
uprostred orinockého pralesa
vo Venezuele. Začiatok predstavení: 17:45 a 19:00 hod.



Železničná ul. 35, Rim. Sobota
OTV: Po - Pia: 7.30 - 17.00
Tel.: 0918 420 299, 047 56 21 041

OZNAM:
IA: 2
AKC0 Sk/m
0
1
na od

ce

IA: 2
AKC0 Sk/m
11
a od

cen

H

s DP

Silikónové fasádne
pastovité omietky

H

s DP

VÍKEND:
1.11 štvrtok- štátny sviatok
Kaufland
sobota U leva
nedeľa Kamilka
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

Posledný film z trilógie o životných stroskotancoch. Začiatok
predstavenia: 20:00 hod.

26.27. OKT.

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

LEKÁRNE
V PRACOVNÝCH DŇOCH:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00

SVETLÁ V SÚMRAKU-PROJEKT 100



PRACOVNÁ PONUKA

STAVMIX

28. OKT.

AKCIA PLATÍ DO 15. 11. 2007, alebo do vypredania zásob.

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Rim. Sobote v spolupráci s obvodným lesným úradom v súlade s príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 121ú2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky
591/2005 Z. z. nesk. predpisov ruší
vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch vydaného dňa
16. marca roku 2007 a to vzhľadom
na priaznivú požiarno-bezpečnostnú situáciu.

INZERCIA

EUROMOTEL
Restaurant

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

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

Špeciality
maďarskej kuchyne
UBYTOVANIE OD 69 SK!

Prijmeme čašníka/-čku.

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

2847-47

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

Gemerské Zvesti najčítanejšie noviny
v regióne!

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

29. októbber 2007

GEMERTERM s.r.o.
ul. DAXNEROVA 3465 Rim. Sobota
PONÚKA MONTÁŽ:
- montáž podlahového ústredného kúrenia
- radiátorového kúrenia
- servis a revíziu plynových spotrebičov a rozvodov

PREDAJŇA PONÚKA PLYNOVÉ KOTLE:
- BUDERUS, ATTACK, BAXI, VIADRUS
- Kondenzačný kotol SAMSUNG
- Kotol na hnedé uhlie VERIMATIK
- panelové riadátory

INFO: 047 56 31 267, M: 0905 152 800, 0905 150 701

NA PRENÁJOM
Skladové, výrobné priestory
(od 50 do 5 000 m2 )
kancelárske priestory
a pozemky v areáloch
RISA a RIMAVANU
0915 781 239, 0908 792 702

2883
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CENNÍK INZERCIE
pre regionálne týždenníky GEMERSKÉ ZVESTI a GÖMÖRI HÍRLAP,

platný od 1. júna 2007
RIADKOVÁ INZERCIA:

1 slovo
5,- Sk
foto v spoločenskej rubrike 50,- Sk

PLOŠNÁ INZERCIA:
Inzertné strany
1 cm2
celá strana (190 x 272)
1/2 strany (190 x 136)
1/2 strany (93 x 272)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

17,- Sk
8 600,- Sk
4 300,- Sk
4 300,- Sk
2 150,- Sk
2 150,- Sk
1 075,- Sk
1 075,- Sk

Titulná strana
1 cm2
1/2 strany (190 x 136)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

50,- Sk
12 650,- Sk
6 320,- Sk
6 320,- Sk
3 160,- Sk
3 160,- Sk

Obsahové strany
1 cm2
1/2 strany (190 x 136)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

1/2

1/4
23,- Sk
5 818,- Sk
2 900,- Sk
2 900,- Sk
1 455,- Sk
1 455,- Sk

Šírka stĺpčeka : 44 mm; 93 mm; 141 mm; 190 mm
Zľavy na opakovanie inzercie:
pri 3-násobnom opakovaní
pri 5-násobnom opakovaní
pri 6 – 12-násobnom opakovaní
pri 12-30- násobnom opakovaní
nad 30 opakovaní

10 %
15 %
20 %
25%
30 %

1/8

Agentúrna provízia: 15%
Vkladanie príloh:
dohodou podľa charakteru prílohy.
Cena inzercie je samostatne pre GZ, samostatne pre GH. Za doplnkovú farbu príplatok 300 Sk
Redakcia:
Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap, Svätoplukova 5, P.O.Box 79, 979 01 Rimavská Sobota
Tel./fax: 047/563 37 42, tel.: 047/56 04 673, e-mail: gemerskezvesti@stonline.sk
Periodicita: týždenník, vychádza každý pondelok
Uzávierka pre príjem inzercie vo štvrtok do 16,00 hod.
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INZERCIA

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA
Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka ubytovacie služby pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187
2888

Výroba a predaj
drevených brikiet

Pri väčšom odbere zľava. Možnosť dovozu!
ADRESA: LESTRADE s.r.o. Bátka, M: 0908 910 687, 0907 825 475
2897-43

PN
E
U
C
E
N
T
R
U
M
Cukrovarská 2086, Rim. Sobota
PONÚKA:

Mesto Rimavská Sobota
v zastúpení MsBS s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje

ZOZNAM
voľných nebytových priestorov

1. Župný dom Nám. M. Tompu 2 ( bývalý OÚ )
- suterén /pivnica/ :
miestnosť č. 24 -19,44 m², č. 25 - 80,62 m², č. 26 -13,34 m², č.
7 - 15,48 m²
- prízemie :
č.20-15,34 m², č.20a – 36,00m² (spojené kancelárie)
- II. poschodie :
č.75 – 20,06m², 75a – 34,00m² (spojené kancelárie), č.76 –
20,06m²,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m² , 111,00 m²
3. Budova na ul. SNP 15
- I. poschodie – 23,19 m², 45,54 m²
- podkrovie – 14,40 m², 21,60 m², 14,52 m², 23,72 m² +
1,05 m², 16,28m² + 1,36m²
4. Budova na ul. Daxnerovej 2
- I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m² , 18,11 m² , 14,38 m²

- zľavy na zimné pneumatiky
- výmena pri nákupe zdarma

5. Administratívna budova na ul. Tržnej
- I. poschodie - 22,71 m²

PONÚKANÉ ZNAČKY: Nokian, Hankook,
Barum, Lassa, Winter atď.
OTV: Po - Pi: 7.00 - 16.00, So: 7.30 - 12.00 hod.
TEL: 047 56 26 758

29. októbber 2007

6. Ul. Fábryho č.10
- 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
2885-45

MsBS s.r.o. – Rim.Sobota, T.č. 047/5511915 - nebytové priestory

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / bývalý okresný úrad/

CENNÍK
ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182

Podnik. subj. Nezisk.org.

- predsednícky stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/
3 600,- Sk
2 700,- Sk
Ozvučenie sály
450,-Sk
450,- Sk
Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25
700,- Sk
500,- Sk
Cena za prenájom / 1-8 hodín/
Zasadačka č. 80 – II. posch. - počet miest na sedenie 72 1 300,- Sk
1 000,- Sk
- predsednícky stôl 4 miesta
Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota, č: 047/5511915 nebytové priestory

ŠPORT
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Majstrovstvá Stredoslovenského Zápasníci znovu na turnaji
kraja v plávaní
v Maďarsku
V Dolnom Kubíne sa konali Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní. Na pretekoch sa zúčastnil aj Plavecký klub Rimavská Sobota v zastúpení štyroch plavcov. Všetci štyria si počínali veľmi dobre, o čom svedčia tri
prvé miesta Juraja Husára a Samuela Šebőka na 50 metrov prsia a Mihalya
Mátého na 50 metrov voľný spôsob. V najťažšej kategórii dievčat získala
Hanka Poljaková 2. miesto v disciplíne 200 metrov prsia a tretie miesto
v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. Husár a Mihály si okrem prvého
miesta priniesli navyše jedno druhé a jedno tretie miesto. Týmito pretekmi
pre Poljakovú a Husára vyvrcholila dvojmesačná príprava na Medzinárodný alpský míting v Innsbrucku.

Zápasníci Lokomotívy Rim. Sobota štartovali na medzinárodnom mládežníckom turnaji v zápasení voľným štýlom. Tentokrát absolvovali turnaj v meste Tiszacsege, ktorý sa konal na počesť 23.októbra, čo je štátny
sviatok Maďarskej republiky. Najviac sa presadil v kategórii kadetov Štefan Bacskai v hmotnosti do 63 kg, keď obsadil medailové 3. miesto. Na 4.
miestach skončili medzi staršími žiakmi v kategórii 42 kg Michal Michálek
(vekom je len mladší žiak) a 66 kg Rastislav Tóth. Po skončení súťaže bola
výprava Rimavskej Soboty pozvaná na ďalší turnaj na nedeľu do maďarskej
Kaby , čo znamená, že zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota výsledkami robia veľmi dobré meno svojmu mestu.
J. Radnóti

Bronz Martina Antala v Prešove a zlato Igora Molnára v Taliansku
Počas dvoch víkendov sa karatisti karate klubu URAKEN Rim. Sobota zúčastnili dvoch
turnajov. V prvom kole Slovenského pohára
v Prešove získal Martin Antal bronzovú medailu v kategórii starších žiakov v kata, keď po
víťazstvách nad Forrom z Rapidu Bratislava,
Matalom z Prešova a Piršelom z Kachi Nitra
prehral len s Turoňom z Trenčína. Získal tak
prvé body do celkového hodnotenia o postup
na majstrovstvá Slovenska. Igor Molnár štartoval v talianskom prímorskom meste Carrara
na ITALIAN OPEN 2007. Turnaja sa zúčastnilo 32 krajín a viac ako 700 pretekárov v 52
kategóriách. Igor v kategórii juniorov v kata

v štýle Shito-ryu po výhrach nad M. S. Menezesom z Brazílie, G. Ortmannom z Belgicka,
H. Tarabiehom z Izraelu, M. Sarnitzom z Rakúska a M. Caneladom zo Španielska získal
zlatú medailu. Igor okrem skvelého výsledku
na spiatočnej ceste domov pred zrakmi fotografov zachránil šikmú vežu v Pisse pred
„spadnutím“. Na snímke z turnaja je Igor s
niekoľkonásobným majstrom sveta naším reprezentantom Romanom Volákom. Pretekári
karate klubu URAKEN Dorotka Balciarová
a Igor Molnár odlietajú v stredu na Krétu,
kde sa zúčastnia Svetového pohára v karate v
meste Heraclion.
Ing. V. Molnár

Názor:
Kríza v rimavskosobotskom futbale?
Mnohí neprajníci futbalu v našom meste sa tešia terajšej situácii futbalistov a futbalistiek. Nechápu určité súvislosti s realitou, ktorá je niekde inde,
ako sa na prvý pohľad zdá. Nielen v našom meste to futbalu nejde , ale tento
problém je celoslovenský a povedal by som, že je to vecou aj širších súvislostí v slovenskom športe. My, ktorí v športe pracujeme, vieme, že je napríklad
potreba zmeniť zákon o športe. Len pre zaujímavosť vymenujem subjekty,
ktoré by mali túto problematiku urýchlene vyriešiť. Sú to : Slovenské združenie telesnej kultúry, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov, Šport pre
všetkých, Rada ministra školstva pre šport, Sekcia štátnej starostlivosti o
šport MŠ SR, vládny splnomocnenec pre šport, Združenie technických a
športových činností SR, Národné športové centrum, Slovenská športová
komora regiónov a v neposlednom rade vyššie územné celky a ich športové
komisie. Je snaha o centralistické riadenie športu v regiónoch, čo tiež nie
je dobré, pretože športové orgány v krajoch, okresoch a mestách by sa mali
zachovať aj naďalej. Vzťahy v športe by sa mali normalizovať a to chýba aj
futbalu v meste. Ale na to by bolo treba odpolitizovať šport, čo je takmer
v súčasnosti (zatiaľ) takmer nemožné! Finančné prostriedky z hazardných
hier by sa mali nejakou cestou vrátiť do športu. Máme mnoho príkladov na
to, že ich dávame nesprávnou formou na riešenie výčinov vandalizmu, kriminality, drogovej závislosti a musím pripomenúť aj liečenie novej vážnej
choroby- závislosti na počítačoch a mobilných telefónoch. Vedia to posúdiť
tréneri a tí, ktorí v akejkoľvek činnosti pracujú s mládežou.
Nezatracujme našich športovcov a športovkyne, podporme ich, nastal čas
na vážne rozhodnutia. Slovenský šport na ne čaká už príliš dlho. Slovenský
šport potrebuje strešný orgán a, bohužiaľ, je príliš veľa subjektov i jednotlivcov, ktorí sa chcú o tieto funkcie uchádzať. Doprajme teda čas aj futbalu
v Rimavskej Sobote nech sa otrasie a nech naberie novú, správnu cestu.
Cestu takú, ktorá podporí mladú generáciu a dá základy pre ďalšie, dúfajme úspešné roky tohto najpopulárnejšieho športu u nás.
Mgr. R. Galamb

Michal Radnóti víťazom Veľkej ceny Brna
Ďalší cenný úspech zaznamenal juniorský reprezentant Slovenska,
zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Michal Radnóti na medzinárodnom turnaji v zápasení voľným štýlom na Veľkej cene Brna. Stal sa
víťazom hmotnosti do 60 kg v kategórii juniorov (okrem neho zo slovenských reprezentantov zvíťazili len Hutňan medzi kadetmi a Pálinkáš medzi seniormi). Turnaj zorganizoval klub Hellas Brno pri príležitosti 110.
výročia založenia klubu za účasti zápasníkov zo 6 štátov v krásnej novej
hale Tatranu Brno- Bohunice. Výsledky ďalších našich pretekárov: v kategórii kadetov do 85 kg obsadil 4. miesto Richard Totkovič a do 100 kg
7. miesto Lukáš Loskot. Medzi juniormi ešte štartoval Dalibor Strapko
a obsadil 5.miesto do 84 kg. Mladší zápasníci štartovali na medzinárodnom turnaji v maďarskom meste Gyönygyös a výsledkami tiež nesklamali. V konkurencii mladých zápasníkov z Maďarska a Slovenska získali
jednu zlatú a jednu striebornú medailu. Zlato za 1. miesto medzi kadetmi do 58 kg získal Štefan Bacskai a striebro za 2. miesto medzi staršími
žiakmi v hmotnosti do 66 kg Rastislav Tóth.
J. Radnóti
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Názor: Ako ďalej, hráči MFK Rimavská Sobota?
V mojom príspevku sa chcem vyjadriť
k situácii v klube. V prvom rade chcem
pripomenúť predovšetkým hráčom,
ale aj ľuďom, ktorí sa pohybujú a pracujú okolo rimavskosobotského futbalu, že na zápase RS- St. Ľubovňa bolo
392 divákov. Dvadsať rokov chodím
pravidelne na zápasy môjho klubumesta, ale ešte som nezažil takú slabú
divácku kulisu ako teraz. Tí, čo ma poznajú lepšie, vedia, že som fanatik do
futbalu a som hrdý na mesto, v ktorom
som sa narodil a žijem v ňom (hoci je
chudobné, ale je moje).
Chcem pripomenúť niektorým hráčom, že veľa fanúšikov a rodákov
z Rim. Soboty muselo vycestovať do
zahraničia kvôli práci. Prečo to píšem?
Preto, lebo po zápase so Starou Ľubovňou vznikol konflikt medzi fanúšikmi a niektorými hráčmi. Keď nám
bolo od niektorých hráčov povedané,
citujem: „Viete, aj my hráme za peniaze.“ Veľmi dobre sme videli, ako ste
zahrali proti amatérom, ktorí chodia
do práce a futbal majú iba ako koníček. Po zápase som sa rozprával s jedným hráčom St. Ľubovne a čo som
zistil? Máme trikrát lepšie podmienky
ako hráči Starej Ľubovne. Po zápase
v Lučenci si fanúšikovia povedali, že
už to horšie nemôže byť. Potom vedenie klubu udelilo mužstvu pokuty, prišiel zápas proti St. Ľubovni a hráči
MFK (až na pár jedincov) sa vysmiali
ozajstným fanúšikom do očí. Fanúšikovia sa dohodli, že prvý polčas mužstvo nebudú povzbudzovať. Chcem
pripomenúť, že je to prvýkrát za posledných 15 rokov, čo fanúšikovia bojkotovali zápas, a mám vážne obavy, že
v najbližšom domácom zápase proti
Trebišovu prídu ešte v menšom počte.
Počúvam zo všetkých strán a viem,
koľko ľudí nepraje nášmu klubu a namiesto toho, aby ste, páni hráči nechali na ihrisku srdce a potešili ozajstných
fanúšikov, robíte pravý opak. Veľmi
ma mrzí, ako nahrávate na smeč tým
neprajníkom. Preto vás vyzývam: Začnite hrať aj pre nás, ktorým nie je ľahostajná situácia okolo futbalu v Rim.
Sobote! Hráči, ktorí pôsobia v našom
meste dlhšiu dobu, vedia, že fanúšik
dokáže urobiť krásnu atmosféru a vycestuje za mužstvom aj na zápasy na
ihriskách súperov. Ako príklad uvediem minuloročnú baráž, aj keď sme
vedeli, že nemáme šancu kvôli financiám postúpiť, predsa fanúšikovia cestovali a stáli za mužstvom. V zápase
v Lučenci fanúšikovia jasne dokázali,
že aj teraz stoja za mužstvom. Dokonca tam boli aj takí, ktorí pracujú v zahraničí, a prišli len kvôli tomuto derby
zápasu. Vybrali si futbal pred možnosťou stráviť vianočné sviatky doma. Píšem to preto, lebo som počul, že niektorí hráči kvôli tomu, že dostali pokuty,
nemali motiváciu, a preto sme nedo-

kázali vyhrať ani proti poslednému
mužstvu tabuľky. Viete, veľa našich fanúšikov už tiež nemalo motiváciu
ostať žiť a pracovať v tomto meste za
7000 Sk, a preto odišli za prácou do
celého sveta. Preto vás vyzývam: Tí,
ktorí nemajú záujem hrať a bojovať za
naše mesto, nech radšej odídu tiež do
zahraničia! Musím však pripomenúť,
že tu máme aj hráčov, ktorí sú ochotní
bojovať a záleží im na tom, aby potešili
fanúšika Rim. Soboty. Ale treba sa
zbaviť tých, čo sa im nechce, alebo nie
sú spokojní s finančným ohodnotením. Nutne potrebujeme bojovné typy
hráčov, na ktorých vidno, že keď sa nedarí, tak zabojujú a spravia všetko pre
úspech. Ako príklad môžem uviesť kapitána mužstva Mráza-Janečku-Pisára ale aj dlhodobo zraneného GeryhoFila-Kaščáka. Na týchto hráčoch

človek, ktorý závidí a tobôž nedopraje.
Moje krédo je, že každý sa má v živote
tak, ako robí. Preto chcem vyzvať
niektorých hráčov: Nehrajte sa na urazených za udelené pokuty a hrajte tak,
aby vedenie klubu nemuselo siahať po
takýchto nepopulárnych opatreniach.
Ďalej potešte vašou hrou aj fanúšikov,
ktorí vám ozaj fandia a prajú, a nie neprajníkov, ktorí sú po posledných výsledkoch a hernom prejave „na koni“
a vyhadzujú primátorovi mesta, že
načo vstupoval do futbalu a vráža tam
peniaze z mestskej pokladnice. My,
fanúšikovia chceme od vás, aby ste bojovali a hrali, ako najlepšie viete. Nechceme už ďalej zažívať to, čo v posledných odohratých zápasoch. Však
si z nás robia srandu po celom Slovensku. St. Ľubovňa získala v priebehu
súťaže 8 bodov, z toho 4 získala v sú-

vidno, že chcú a zabojujú, aj keď sa nedarí. Jasne potrebujeme razantný rez
v kádri, lebo momentálne sú si hráči
istí svojimi flekmi. V dobrom svetle sa
ukazuje aj odchovanec Rim. Soboty
Sihelský. Viete, bolo deklarované, že
bude väčší priestor pre dorastencov
,ale v tejto súťaži sa to dá robiť iba postupne- zaraďovať odchovancov do
zostavy. Nemôžeme postaviť 6-7 dorastencov do zápasu. Musia získať
skúsenosti a hernú prax. Ďalej vyzývam trénerov mužstva, aby menovali
a jasne povedali mená tých hráčov,
ktorí nespĺňajú požiadavky alebo sa
im nechce. V zime sa s nimi rozlúčime
a podľa finančných možností bude treba doplniť káder mužstva. Súrne potrebujeme tvorivého záložníka a útočníka, ktorý bude strieľať góly. Ako iste
viete, v minulých dňoch oslávil primátor mesta Š. Cifruš 50 rokov. Od hráčov si zaslúžil krajší darček, ako sú
zbabrané zápasy. Po tom, čo mesto zobralo futbal pod svoje krídla, sa vedenie snaží, aby hráčom nemeškali výplaty a podľa mojich informácií je
v týchto veciach všetko v poriadku. Tí,
ktorí ma poznajú, vedia, že nie som

bojoch s nami. Humenné má na konte
1 výhru aj to proti nám (písané pred
14. kolom). Nerobme už zo seba Jánošíkov. Nikto od vás nečaká postup ale
vzhľadom na tradíciu a históriu klubu
očakávame bojovné výkony, aby sme
sa opäť tešili na futbal a mali z neho
zážitok a nie stres a nervy. V našom
meste je málo dôvodov na radosť a zábavu. Urobte všetko pre to, aby sa vrátili ľudia do hľadiska. Ja stále tvrdím,
že futbal bez fanúšikov a plných tribún
nemá zmysel. Nedávno som v televízii
videl derby zápas Škótskej ligy Glasgow- Celtic. Po výsledku 3:0 nikto nevypískal hráčov Celticu, ale fanúšikovia im zatlieskali za bojovný výkon.
Nebojte sa zašpiniť dresy. Klub má zamestnankyňu, ktorá ich vyperie. Dovoľte mi vyjadriť sa ešte k zápasu v Lučenci. Po 2 dňoch od jeho skončenia
som sa dopočul, že nášmu klubu hrozí
vysoká finančná pokuta za správanie
fanúšikov. Nerozumiem tomu, za čo
máme platiť. To, že hráč Lučenca Chalúpka provokoval už v pohárovom zápase, ďalej hráč Iskra sa chcel pobiť
s fanúšikom Rim. Soboty, pri vstupe
na štadión nám odhadzovali vrchnáky

z umelých fliaš, že policajt, ktorý mal
asi 1,60 m a 55 kg , sa rozkrikoval, že
nás snímali kamerou pri vstupe na štadión ako nejakých zločincov a vrahov
(odporúčam polícii, aby radšej snímali tých, ktorí stavajú veľké domy a kupujú si drahé autá a nepracujú nikde),
že jeden z SBS-károv sa snažil byť dôležitý a naháňal 13-ročného chlapca,
ktorý chcel len fotografovať, že usporiadateľ hodil svetlicu do nášho sektora, ktorá iba tesne minula tehotnú
ženu (keby ju bol trafil, potom by videl
ten cirkus), že po strelenom góle hráč
Chalúpka vytiahol dres a pod ním mal
napísané- citujem: Chalúpka už kričí,
Rimavská je v p... Aj touto cestou sa
chcem poďakovať redaktorovi Novohradských novín, že to odfotil a zverejnil, čo využil fanúšik Rim. Soboty
a poslal to na disciplinárnu komisiu,
a tak bol prizvaný aj hráč Lučenca
Chalúpka, aby vysvetlil svoje správanie. Je to aj podnet pre našich terajších
funkcionárov, aby sme neplatili darmožráčom len tak pre nič-za nič. Ináč
zbadať zmenu vo vedení klubu, ktoré
komunikuje s fanúšikmi, a ktorému
fanúšikovia aj touto cestou ďakujú za
pomoc pri organizovaní zájazdu (Košice- Lučenec). Každý, kto sleduje futbal, si položí otázku: Prečo tá Rimavská leží v žalúdku ľuďom z vedenia
SFZ a disciplinárky? Pred zápasom
v Lučenci sa hralo na Slovensku najväčšie derby Trnava- Slovan. A to, čo
sa dialo tam, či už pred zápasom, ale
hlavne po ňom, keď na druhý deň bolo
v novinách zverejnené, že to tam vyzeralo ako v Bejrúte, kde doslova išlo
o život, či už fanúšikom, ale aj príslušníkom poriadkových síl, kde vám nad
hlavami leteli kamene a dlažobné kocky, tak sa mi zdá smiešne, že náš klub
má platiť pokutu za zápas v Lučenci.
Ak dostaneme pokutu za ten zápas,
tak potom musia páni zo SFZ a disciplinárky vylúčiť mužstvá Trnavy
a Slovana zo súťaže. Pýtam sa: Zranil
niekto z fanúšikov Rim. Soboty niekoho? Ublížili niekomu na zdraví alebo
rozbíjali niečo v Lučenci? Nie, nestalo
sa nič až na pár slovných nadávok. Ak
predsa len budeme musieť platiť pokutu za nič, všetko zverejníme aj s nahrávkou zo zápasu v Lučenci súkromnej televízii. Ako som si všimol,
pribúda viac ľudí ochotných pracovať
pre klub, čo je len dobre, a iste dokážu
kompetentní svoju oddanosť a vernosť
klubu a využijú všetky dostupné
prostriedky, aby nás už začali brať vážne v slovenskom futbale. Tieto moje
riadky píšem aj v mene fanúšikov, ktorým záleží na osude klubu a ktorí si
vážia hráčov, ktorí bojujú a hrajú pre
ich potešenie. V budúcom vydaní Gemerských Zvestí sa vrátim k celkovej
situácii vo futbale na Slovensku.

Zdeno Marek

V 12. kole krajských futbalových súťaží

Gemer a Chanava
valcujú súperov

V 12. kole troch líg krajského majstrovstva dosiahli najdôležitejšie
víťazstvo hráči Veľkého Blhu, ktorí porazili svojho najväčšieho
konkurenta Nenince a sú blízko k jesennému titulu v V. lige. Tri
body v tomto kole získali aj Tisovec, Hnúšťa a Rimavské Janovce, no
nečakal sa ani zisk bodu Hajnáčky v Hliníku.
III. LIGA
Králiky- Rim. Sobota B 2:1- gól
hostí: Scherer. Napriek tomu, že
martinská rezerva MFK Rim. Sobota bola posilnená o niekoľkých
hráčov z kádra áčka, nepodarilo sa
jej zíkať ani bod. Zostava rezervy:
Kuciak- Klokovčík, Tomáš, Ižip,
Ladňák- Rohoň, Filo, Koleno, Purdek- Scherer, Novosedliak.
TABUĽKA III. LIGY
13
13
13
12
13
12
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12

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

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

0
2
3
2
4
5
6
4
6
5
6
7
5
6
6
8

36:9
25:10
24:17
21:17
15:13
19:18
21:14
14:16
21:32
15:21
19:23
29:33
12:17
9:16
16:31
12:21

31
27
20
20
19
19
17
17
17
16
15
14
13
13
13
8

IV. LIGA
Tisovec- Podlavice 3:2- góly domácich: Masár, Wollinger, Štulajter.
V stretnutí dvoch rozdielnych polčasov nechýbalo veľa, aby domáci
stratili body.
Hliník- Hajnáčka 3:3 – góly hostí:
Igo 1, Agócs. Hostia už viedli 2:0
a 3.2, ale domácim sa podarilo
päť minút pred koncom zápasu
vyrovnať.
Poltár- Jesenské 2:0- hostí v tomto
zápase doslovne zarezali rozhodcovia. Uznali gól rukou domáceho
celku, ale neuznali vyrovnávajúci
gól hostí. Navyše A. Czeneho v 52.
minúte vylúčili.
Revúca- Veľký Krtíš 0:2 – ďalšia

domáca prehra znamená, že Revúca zimuje na poslednom mieste
tabuľky.
TABUĽKA IV. LIGY
1. RUŽINÁ
2. NOVÁ BAŇA
3. VEĽ.KRTÍŠ
4. POLTÁR
5. HLINÍK n.H
6. TISOVEC
7. BRUSNO
8. JESENSKÉ
9. KALINOVO
10.SELCE
11.PODLAVICE
12.TOMÁŠOVCE
13.HAJNÁČKA
14.REVÚCA

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
7
7
6
6
5
4
3
3
3
2
3
1

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

1
1
2
4
3
6
5
3
5
7
7
6
8
11

25:7
39:14
22:10
23:17
21:18
17:22
17:19
11:13
13:16
15:17
15:25
15:27
17:33
14:26

31
29
24
22
21
18
17
17
13
11
11
10
10
3

V. LIGA
Rim. Janovce- Sklabiná 3:2- góly
domácich: Hriň, FAzekas, Vince.
Hnúšťa- Vinica 6:0- nedohraté,
pretože hostia pricestovali s minimálnym počtom hráčov a v 15 min.
rozhodca stretnutie ukončil.
Veľký Blh- Nenince 2:0- góly: Drugda (11 m), Doležal.
s
TABUĽKA V. LIGY
1. VEĽKÝ BLH
12
12
2. NENINCE
3. HNÚŠŤA
12
4. OLOVÁRY
12
5. RADZOVCE
12
6. MÁLINEC
12
7. LUBENÍK
12
8. HRNČ. ZÁLUŽ. 12
9. RIM.JANOVCE 12
10.VINICA
12
11.MODRÝ KAMEŇ 12
12.SKLABINÁ
12
13.MÝTNA
12
14.BOĽKOVCE
12

10
9
7
7
6
6
6
4
5
4
3
3
2
2

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

1
2
2
4
5
5
6
4
6
7
6
7
9
10

32:12
31:13
33:16
29:13
31:19
35:25
20:22
17:17
22:27
17:29
21:30
20:26
15:46
10:38

Výsledkový servis
ligových zápasov TJ ŠK Tempus
Rimavská Sobota
mládežníkov

V I. triede oblastného
majstrovstva vo futbale

Bieda v podaní futbalistov Tisovca

1. BÁNOVÁ
2. ZVOLEN
3. DOLNÁ ŽDAŇA
4. KRÁLIKY
5. D. STREHOVÁ
6. R. SOBOTA
7. KYSUCKÉ N. M.
8. KREMNIČKA
9. ST. BYSTRICA
10. FIĽAKOVO
11. LIET. LÚČKA
12. MAKOV
13. BYTČA
14. NÁMESTOVO
15. L. ŠTIAVNICA
16. KRÁSNO

17
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31
28
24
22
19
19
18
16
16
13
12
11
7
6

V predposlednom kole najvyššej oblastnej futbalovej súťaže sa vedúce duo opäť vytiahlo.
Gemer nastrieľal osem a Chanava sedem gólov. Ale o tom,
kto bude jesenným majstrom,
rozhodne až posledné kolo.

20.10.2007
II.LIGA ŽIAKOV SSFZ SKUPINA JUH

VÝSLEDKY 10. KOLA I. TRIEDY:
Gemer- Revúčka 8:0 – góly:
Brindzák 3, Barczi a Valaszkai po
2, Csutor.
Chanava- Husiná 7:2 – góly: J. Zsíros 4, Lenkey 2, Agócs (vlastný)Agócs, Bodor.
Veľké Teriakovce- Bátka 0:2- góly:
Váradi, Gál.
Ožďany- Klenovec 1:1 – góly: Beník – Barto.
Muráň- Stárňa 2:0 – góly: Velk, Kochiar.
TABUĽKA I. TRIEDY:
1. GEMER
2. CHANAVA
3. BÁTKA
4. MURÁŇ
5. R. SEČ
6. KRÁL
7. KLENOVEC
8. OŽĎANY
9. STÁRŇA
10.HUSINÁ
11.REVÚČKA
12.V.TERIAKOVCE

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

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

1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
0
2

1
1
3
4
4
5
4
5
5
7
8
7

43:6
37:24
20:17
26:23
21:34
23:21
23:19
17:17
24:27
13:32
17:33
13:24

25
25
19
16
16
15
14
13
13
7
6
5

V I. triede dorastencov je po 12.
kolách na čele tabuľky Veľký Blh
(30 bodov) pred Bátkou (30) a Lubeníkom (29). V II. triede sa už súťaže skončili. Jesenným majstrom
je Jelšava (24) pred Tachtami (18)
a Čerenčanmi (15).
V žiackej súťaži vedie A skupinu
trojica: Ožďany, Hajnáčka a Jesenské s 13 bodmi. V B- skupine je na
čele Revúčka (21) pred Jelšavou
(15) a Muráňom (13).
s

TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 15-MFK Revúca 4:2
g. Ternócky 2,Slovák,Znam
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U13-MFK Revúca 1:4
g. Bial,Galo, Petrus ,Gilian,
PRÍPRAVKA -REGIONÁLNA
LIGA JUH
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 11-Hnúšťa 11:1
g. Václavik 4,Horváth 3, Boroš,
Maňovský,Kršák,Múčik
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 9-Hnúšťa 10:0
g.Hruška 4,Morong Jozef
2,Rapčan,Vilček,Janíček

Príďte
na ženský futbal
V sobotu o 11. hod. sa na
umelom trávniku v Rim. Sobote bude hrať ženský futbal.
V súboji sa stretne 1. DFC
Rim. Sobota so Slovanom
Bratislava. Ako nám prezradil tréner Róbert Galamb,
bude to posledný zápas
doma v tejto sezóne. Okrem
neho futbalistky čakajú dva
zápasy vonku.
kan

Krátko zo športu
MFK Rim. Sobota- Lučenec
1:1- v 14. kole II. ligy staršieho
dorastu. Gól domácich: Betík.
MFK Rim. Sobota- Lučenec 2:0
– v II. lige mladšieho dorastu.
Góly domácich: Žíroš a Kojnok.
MFK Rim. Sobota- Podbrezová B 1:1- v II. lige starších žiakov. Gól: P. Illéš. MFK Rim. Sobota- Podbrezová B 10:0 – v II.
lige mladších žiakov. Góly: Bán

5, Szőke 3, Illés, Kiss.
Mladosť Relax Rim. SobotaVrútky 10:4- v I. lige stolného
tenisu. Body: Polgári 3, Horváth
2,5, Huszti 2, Voliar 1,5, Zagyi
1. Mladosť Relax Rim. SobotaTvrdošín 6:8- body: Horváth,
Voliar, Huszti a Polgári po 1,5.
Po 4. kole IV. stolnotenisovej
ligy sú na čele Lučenec B a ŠKP
Rim. Sobota po 9 bodov, pred

DSTK Rim. Sobota 8 a Revúčkou 7 bodov.
Po 6. kole I. okresnej ligy
v minifutbale je na čele dvojica
Rimatex a Expresstrans s 15
bodmi pred Euromotelom (13),
Rožňavou (12) a Matyasom
(10).
V Prešove sa uskutočnilo prvé
kolo Slovenského pohára starších a mladších žiakov v karate.

Z rimavskosobotských pretekárov získal Martin Antal tretie
miesto.
Renáta Surová z Klenovca
získala na celoslovenskom bedmintonovom turnaji v Bánove pri Šuranoch tri prvenstvá.
Okrem dvojhry vyhrala štvorhru
spolu s Klenovčankou Hruškovou a v mixe s Trenčanom Horákom.
s
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Zlepšená hra na pasienkoch

Slovanistky nad lídrom víťazne

Inter Bratislava- MFK Rimavská Sobota 1:0 (0:0)

I. liga žien vo volejbale- tretie dvojkolo

V zápase 14. kola sa predstavili hráči
MFK Rim. Sobota v hlavnom meste,
kde podľahli domácemu Interu. V hre
Rim. Soboty bolo badať zlepšenie aj
bojovnosť. Žiaľ, smola v koncovke nám
zabránila bodovať v tomto zápase.
V 1. polčase sa hral medzišestnástkový
futbal, keď pred oboma bránami bolo málo
vzruchu. Prvá poriadna strela na bránu
prišla až v závere polčasu, keď z hranice 16ky pálil hráč MFK Filo ale domáci gólman
Košický jeho prudkú strelu vyrazil. V 2.
polčase dostal domácich do vedenia Hodek
v 52. min., keď obišiel Nachtmana a strelou
po zemi prekonal brankára MFK Kuciaka.
Po obdržanom góle prevzali iniciatívu hostia ale zlyhali v koncovke. V 71. min. mal
šancu Sihelský ale nepodarilo sa mu prekonať brankára Interu. V 89. min. hráči MFK
menovite Nachtman trafil žrď brány domácich, k dorážke sa nedostal Líška, ktorému
zabránil v skórovaní hráč domácich Ševela.
V 90. min. mohol ešte vyrovnať Čižmár ale
svoju šancu nepremenil. V tomto zápase
sme si zaslúžili minimálne bod ale nepremenili sme svoje príležitosti.
Pred 678 divákmi rozhodoval Vlk.
Prvú prehru v súťaži zaznamenal líder ta-

buľky Prešov v Lučenci. Raritou tohto zápasu bolo šesť červených kariet, udelených
rozhodcom Vnukom, po tri na každej strane.
V 15. kole hrá MFK RS na svojom štadióne
v sobotu 3. 11., súperom bude Slavoj Trebišov. Začiatok zápasu je o 13,30 hodine.
OSTATNÉ VÝSLEDKY 14. KOLA
Prievidza- Trebišov
2:0
Stará Ľubovňa- Šaľa 1:0
Lučenec –Prešov
3:1
Humenné- Podbrezová 1:1
Michalovce- Košice B 1:3
Zdeno Marek

TABUĽKA po 14. KOLE
1. PREŠOV
2. PODBREZOVÁ
3. INTER BA
4. KOŠICE B
5. ŠAĽA
6. LUČENEC
7. PRIEVIDZA
8. RIM.SOBOTA
9. MICHALOVCE
10.TREBIŠOV
11.ST. ĽUBOVŇA
12.HUMENNÉ

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
7
7
6
6
5
5
5
5
3
3
1

2
4
2
4
4
4
4
2
2
3
2
7

1
3
5
4
4
5
5
7
7
8
9
6

27:8
20:9
22:17
22:16
17:15
25:21
21:25
18:20
15:17
14:30
12:28
12:19

35
25
23
22
22
19
19
17
17
12
19
10

VK Slovan Rim. Sobota- Kometa Košice
Prvý zápas: 3:1 (18,-18,15,19) Rozhodca: Andrejčák
Druhý zápas: 3:0 (15,23,19) Rozhodca: Andrejčák
Slovanistky po veľmi dobrom kolektívnom výkone zdolali bez väčších problémov lídra tabuľky z Košíc. Družstvu
veľmi prospel príchod Kristíny Pálmayovej po materskej
dovolenke, ktorá bola veľmi platnou posilou najmä v obrane. Staršie skúsenejšie hráčky v zápasoch veľmi dobre
dopĺňali ešte len juniorky M. Chodúrová ako libero a A.
Hrivňáková. Nebyť prehry v Humennom Slovanistky
mohli byť v popredí v ligovej tabuľky. V ďalšom kole Slovanistky privítajú na domácej pôde v derby zápase Iskru
Hnúšťa.
Zostava VK Slovan Rim. Sobota: Megelová, Rendeková, Pálmayová, Kudlíková ml., Drugdová, Hrivnáková,
libero: Chodúrová, Bodnárová, Kačániová.
Trénerka: A. Kudlíková st.

Ďalší smoliarsky
zápas našich
kolkárov

z pera futbalového fanúšika

Páni futbalisti, už dosť bolo hanby!
Na náš futbalový štadión chodievam asi
30 rokov. Ale nikdy som sa necítil tak
zradený, podvedený a najmä znechutený ako v sobotu 21. októbra. A nebol
som sám. Trvalo dva týždne, kým sme
sa srdiaci fanúšikovia vysporiadali s potupnou prehrou v Lučenci. Dúfali sme,
že práve Stará Ľubovňa bude súperom,
na ktorom sa naše mužstvo chytí a odrazí
k lepším výkonom. V meste boli pohovory
s hráčmi (fanúšikovia), vedenie na štadióne a čakali sme pozitívne reakcie, najmä
bojovnosť, aj keď sa nedarí. Výsledok vieme 2:2 s posledným mužstvom tabuľky, z
ktorého väčšina hráčov pracuje, a poobede chodia na tréningy. Je hanbou nášho
mužstva, keď najstarší hráč 36-ročný Jožo
Pisár drie na ihrisku najviac alebo aj mladý Sihelský. Prečo? Lebo sú Soboťania
a záleží im na ich a klubovom mene. Že
pán rozhodca Kráľovič pískal tendenčne
proti Rim. Sobote je jedna vec. Ale za nás
rozhodca (ktorý bol mimochodom z TT)
bojovať a góly dávať nebude. Tí, čo vám
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prestali veriť pred zápasom so Starou
Ľubovňou, urobili dobre, keď v tej zime
ostali doma. Vás to neštve, keď na vás
doma príde 390 divákov a o dva týždne
na TV kto príde, keď prehráte najbližší
zápas s Interom? Ja určite nie a ani fanklub. Máme len jedny nervy. Ak nemienite
hrať so srdcom a mienite byť ešte urazení, keď vám niekto niečo vytkne, zbaľte
si kufre a choďte preč z tohto mesta. My,
fanúšikovia, sa za vás hanbiť nemienime.
Len na to som zvedavý, že kto by vás chcel
v I. a II. lige po tých výkonoch, čo tu predvádzate- samozrejme, na pár výnimiek.
Horko-ťažko mesto zachránilo klub pred
hlbokým pádom do nižších súťaží a vy sa
za to takto odvďačujete?! Vedeli ste, aké
zmluvy podpisujete, nikto vás tu nedržal. Porozmýšľajte nad sebou a vstúpte si
do svedomia. Ak vám vyhovuje, že ľudia
v meste po vás budú pľuť, tak ja to už nechápem. Ja by som chodil kanálmi. Pohár
trpezlivosti pretiekol.
Peter Balík

KK Rim. Sobota- MKK Svit 2:6 (3157:3181)
Po prehre s Fiľakovom naši kolkári prehrali aj so Svitom.
Bol to ďalší zo smoliarskych zápasov rimavskosobotských
kolkárov.
Sklamali hráči, ktorí majú ťahať družstvo k víťazstvám.
Výkony Roba Šmatlíka a Otta Povinszkého ukázali, kde
sú ešte nedostatky.
ZOSTAVA: Milan Kojnok (577), Marek Sendrei (507), Róbert Šmatlík (535), Július Sendrei (515), Tibor Tavarszký
(509), Otto Povinszký (514).
Kolkársky klub Rimavská Sobota zároveň pozýva verejnosť
na kolkáreň, ktorá je počas precovných dní otvorená od 16.
hodiny. Prosíme záujemcov o Mestskú ligu, aby prišli na kolkáreň v
utorok 6.11. o 17:00 hod. alebo sa prihlásili na tel. čísle 0903
683 869.
Róbert Šmatlík
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