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

AKCIA: Lečo klobása: 50 Sk/kg
Klobása Hegyesi: 130 Sk/kg

Zima ich nezaskočila

Železničná ul. 9, Rim. Sobota

ÚVODNÍK
Stačí len otrčiť
chechuľu

Možno povedať, že tohto roku prišla zima akosi priskoro. Mrzlo a padal sneh. Technické služby mesta Rimavská
Sobota však zima nezaskočila. Boli na ňu pripravené. Podľa slov riaditeľa tejto mestskej organizácie Pavla Rábelyho, od prvého novembra každú hodinu monitorovali počasie. Údaje o dosiahnutých teplotách i poveternostných podmienkach sa zapisovali na vrátnici. Podľa nich sa dal ďalší vývoj počasia predpokladať.
„Na zimnú údržbu sme mali pripravených 80 t soli a 500 t inertného materiálu. Prvýkrát sme odhŕňali sneh
v nedeľu 11. novembra o desiatej hodine večer. Na druhý deň skoro ráno sme už aj posýpali chodníky, aby sa
nešmýkalo,“ povedal P. Rábely. TSM pomáha pri zimnej údržbe technika. Majú tri vlastné traktory s pluhom,
multikáru s radlicou a sypačom, LIAZ so sypačom a UC-061.
kan
Dnes v čísle
BIELA MUČENICA str.5
2293

Vaša lekáreň

Prijmem vedúcu predajne
na predaj lam. podláh.
Zaučím.
Info: 0903 108 155

Železničná ul. 23, RS
pobočka I. Hatvániho 2, Rimavská Sobota
tel./fax: 047 563 1066, e-mail: predajna@rs.datex.sk

Mimoriadna ponuka HP zariadení tlačiareň+kopírka+skener
HP DeskJet F4180 alebo HP PSC 3180
farebná atramentová tlač a skenovanie USB 2.0
až 220 strán/min pri čiernobielej tlači a kopírovaní,
úsporná tlač a kopírovanie (od 1,25 Sk/ČB str.

v cene (vrátane DPH 19% 2.500,- Sk
Flash Usb kľúče od 1 GB už od 320 Sk, 2 GB od 500 Sk, 4 GB od 950 Sk

2286

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

www.jazmin.sk

Nedávno sa mi
posťažovala
jedna známa.
V práci majú
kolegyňu,
ktorá veľmi
„nemaká“, len sa výstredne
oblieka, počas pracovnej doby
si lakuje nechty a klebetí.
Výplatu má však vyššiu ako
ostatné kolegyne. Dôvod je
prostý. Stačilo, že šéfovi otrčila
chechuľu a už je z nej pracovníčka s určitými privilégiami.
Tento scenár, žiaľ, nie je na
pracoviskách ojedinelý. Bežne
sa stretávame so ženami,
ktoré si vyššie výplaty či lepšie
pracovné pozície nezískavajú
na základe svojich pracovných
kvalít a tvrdej driny. Dostávajú
ich kvôli iným „prednostiam“.
Otázne však je, ako potom takéto inštitúcie či firmy fungujú.
Niekedy mám pocit, ako keby
sa morálka a hodnoty z tejto
spoločnosti vytrácali. Ako keby
boli na príťaž. Veď jednoduchšie je šéfovi sa podhadzovať,
„pchať“ sa mu do zadku,
prípadne otrčiť chechuľu ako
tvrdo drieť, povedať si svoj
názor a stáť si za ním! I keď sa
na prvý pohľad zdá, že takéto
ženy si dlho dokážu udržať
svoju pozíciu na pracovisku,
opak je pravdou. Nikdy totiž
nemajú istotu, že ich väčšinou
postarší šéf chytajúci druhý
dych po čase nevymení za inú
favoritku...
Marta Kanalová,
šéfedaktorka
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Odpovede na interpelácie poslancov
Zaradenie pomníka
por. Ušiaka do majetku mesta
Poslanec Pavel Brndiar vo svojej interpelácii na mestskom zastupiteľstve tlmočil požiadavku
VMČ Bakta na zaradenie pomníka
por. Ušiaka do majetku mesta.
Odpovedal mu primátor mesta
Štefan Cifruš: „Mesto Rimavská
Sobota ako účtovná jednotka sa
pri zaraďovaní majetku riadi zákonom č. 431/2002 Z. z. „o účtovníctve“ v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo je dokladové.
V zmysle § 8 citovaného zákona je
účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom
zaručujúcim trvalosť účtovných
záznamov. Pomník teda zo zákona
nie je možné zaradiť do majetku
mesta. Mesto je povinné preukázať spôsob jeho nadobudnutia.
Majetok bez hodnoty nemôže byť
zaradený v účtovníctve, musí byť
ocenený (stanovená jeho reciproč-

ná hodnota) a v zmysle zákona tzv.
účtovný prípad musí byť doložený
účtovným dokladom. Záležitosťzaradenie pomníka do majetku
mesta – bola konzultovaná s auditorkou Ing. Molnárovou, ktorá
potvrdila, že je potrebné zistiť pôvodného vlastníka, aby sa uvedené
skutočnosti mohli zdokladovať
v účtovníctve.“
Oprava chodníka
na Fučíkovej ulici
Ďalšou interpeláciou bola žiadosť
obyvateľov Fučíkovej ul. zastúpených pani Antalovou o opravu
chodníka v dôsledku vykonaných
stavebných prác firmou Slovak
Telecom, a. s., Bratislava v rokoch
2003-2004
Na ňu tiež odpovedal primátor
mesta Štefan Cifruš: „Žiadosť obyvateľov Fučíkovej ulice s popisom
vzniknutej situácie bola doručená
v auguste tohto roka na oddelenie
stavebného poriadku, investičnej

činnosti a dopravy Mestského úradu v Rim. Sobote, kedy pracovník
oddelenia vykonal ohliadku chodníka a následne poskytol sťažovateľom vyčerpávajúcu odpoveď. Počas konečnej úpravy komunikácie
bola aj zo strany mesta kontrolovaná trasa vedenia a vykonávané
práce, pričom neboli zaznamenané žiadne nedostatky, a v nasledujúcich rokoch ani žiadne podnety
od občanov ulice. Mesto v tejto
veci vie byť nápomocné len v prípade, ak sa na základe zaradenia
investície do rozpočtu v nasledujúcich rokoch pristúpi ku kompletnej rekonštrukcii chodníka na
Fučíkovej ulici.
Rušenie nočného pokoja
Interpelácia poslanca Petra Dragijského sa týkala rušenia nočného pokoja reštaurácie pod
Chrenoviskom.
Primátor mesta Štefan Cifruš odpovedal, že na základe tejto inter-

pelácie boli zo strany oddelenia
strategického rozvoja mesta –
referátu podnikateľskej činnosti
preverené rozhodnutia o schválení podnikateľskej prevádzky
a otváracích hodinách v reštaurácii Omega. V zmysle rozhodnutia
zo dňa 24.3. 2004 bol zo strany
mesta vydaný súhlas s podnikateľskou činnosťou a umiestnením
prevádzky. Rozhodnutím zo dňa
20.7. 2006 sa zrušilo rozhodnutie
o čase predaja a platný je schválený čas predaja v pondelok až piatok od 6. do 16. 30 hod., v sobotu
a nedeľu je zatvorené. Na základe
interpelácie bol majiteľ prevádzky
upozornený na dodržiavanie otváracích hodín v zmysle platných
povolení a na povinnosť vyžiadať
si na každú konkrétnu akciu, ktorá
sa bude konať mimo povolených
otváracích hodín, osobitné povolenie. Inak môže byť sankčne
postihnutý v zmysle platných
právnych predpisov.
Spracovala: M. Kanalová

Spravodlivosť opäť dostala po nose
V uplynulých dňoch sme sledovali
v médiách prepustenie z väzenia
veľkopodnikateľa (veľkozlodeja)
Jozefa Majského, ktorý na otázku
novinárov odpovedal, že je nevinný.
Vôbec som nemal chuť vyjadrovať
sa k tejto téme, ale inšpirovalo ma
zmeniť moje rozhodnutie stretnutie
a rozhovor s jedným z poškodených
klientov nebankových subjektov.
Našťastie pre mňa nepatrím k poškodeným. Stretol som v našom
meste 81-ročného pána, ktorý ma
oslovil, že číta Gemerské Zvesti
a páčia sa mu články o futbale, ktoré robím, ale aj iné články, ktoré sú
tvrdé, ale pravdivé. A že drží palce
šéfredaktorke pani Kanalovej, aby
aj naďalej pokračovala vo svojej
práci tak ako doteraz. Oslovil ma,
či by sa nedalo napísať niečo aj
o nebankových subjektoch a okradnutých klientoch. Sľúbil som mu,
že pokiaľ to bude možné, tak nie je
žiadny problém. Zbadal som však
na ňom, že veľmi neverí, že by sa
mohlo okolo tohto niečo napísať.
Dal som mu sľub, že urobím všetko

pre to. Hoci sa zaoberám futbalom,
svoj sľub som dodržal. Stručne mi
porozprával, ako spolu s manželkou (medzičasom umrela) prišli
o 50 tis., ktoré si uložili v BMG Invest s tým, že keď príde ich posledná
hodina, budú mať, čo sa týka financií, po starostiach. Stal sa však pravý opak a prišli o svoje ťažko usporené peniaze. Ako mi pri rozhovore
povedal, osobne už neverí, že uvidí
svoje peniaze. Ale na chvíľu sa mu
uľavilo, keď ľudia, ktorí zapríčinili
krach nebankových subjektov, boli
právoplatne odsúdení a uväznení.
Medzitým ho veľmi trápilo, že tak
naivne naletel podvodníkom (jednu malú útechu však má, že nie je
sám). Všetkým poškodeným občanom spravodlivosť na Slovensku
v minulých dňoch napľula do tváre,
keď bol prepustený z väzenia na slobodu jeden z hlavných obvinených
a právoplatne odsúdených Jozef
Majský. Je to hanba pre tých, ktorí
mali prsty a rozhodli o prepustení človeka, ktorý spôsobil nielen
materiálne škody poškodeným

klientom, ale aj zdravotné problémy. A veľa je aj takých, ktorí už
nie sú medzi živými. Bohužiaľ, na
Slovensku je veľa takých prípadov,
keď ľudia, ktorí nadobudli svoj majetok nelegálne a nečestne, si ho
môžu beztrestne užívať. Je zarážajúce, keď vidíme v médiách, ako v supermarkete žena ukradla salámu za
300 Sk a dostane za to trojročné väzenie ale ľudia, ktorí nakradli miliardový majetok, sú na slobode. Viete,
aj dotyčný poškodený pán uveril
a naletel bombastickým reklamám
o veľkých ziskoch ale hlavne si chcel
zabezpečiť peniaze na pohreb. Tak
trocha sa nečudujem ľuďom, ktorí
naleteli. Títo tzv. majitelia nebankových subjektov sa často pohybovali v televíziách (Smotánka)
vedľa vysokých ústavných činiteľov (mimochodom pán Majský
môže opäť vystupovať v Smotánke
ako úspešný podnikateľ). Osobne
nemám nič proti čestným podnikateľom, ktorí svojím podnikaním
pomáhajú mnohým rodinám na
Slovensku tým, že dávajú ľudom

prácu a chlieb. Prekážajú mi však
takí, ktorí získali svoj majetok nelegálne a nečestne (už by bolo načase
prijať zákon o preukazovaní majetku). Týmto článkom by som chcel
apelovať na ľudí, ktorí majú na starosti spravodlivosť na Slovensku,
aby súdili podľa zákona všetkých
ľudí rovnako a nie podľa stavu peňaženky. Veľmi dobre vieme, že
ľudia s nízkymi príjmami vôbec nemajú šancu platiť si právnikov pri
súdnych sporoch, a tak vzniká na
Slovensku dojem, že spravodlivosť
je len pre bohatých. Aj tento prípad
poukazuje na to, že to nie je dojem,
ale bohužiaľ pravda. Na záver môjho rozhovoru s poškodeným klientom mi povedal, že by bol veľmi
zvedavý, ako by sa cítil a usmieval
obvinený J. Majský pri prepúšťaní z väzby, keby ho pred väznicou
čakalo vyše 100 tis. poškodených
klientov. Moja domnienka a odpoveď znie: Asi by nemal záujem
opustiť brány väznice. Strach by
mu to nedovolil.
Zdeno Marek
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Pri krytej plavárni vyrastú bazény
Areál oddychu resp. plážové kúpalisko sa v Rim. Sobote aj z hygienických dôvodov neprevádzkuje už
niekoľko rokov. Nie každý zo Soboťanov však má možnosť ísť v lete
na Kurinec. Preto sa zástupcovia
mesta rozhodli, že sa v Mestskej
záhrade pri krytej plavárni budú
budovať otvorené bazény: jeden s
rozmermi 50x21 metrov a druhý
detský bazén. Stavbu mestská rada
odporučila mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta zaradiť

do rozpočtu mesta na rok 2008.
Na základe tohto odporúčania boli
zadané úlohy pre oddelenie strategického rozvoja mesta a oddelenia
stavebného poriadku, investičnej
činnosti a dopravy mestského úradu zabezpečiť investičnú akciu.
„Boli stanovené kritériá na vypracovanie projektovej dokumentácie
s tým, že na jej dodávateľa prebehlo
minulý týždeň výberové konanie.
Následne bude podľa príslušného
zákona prebiehať posudzovanie

TSM vyhoveli obyvateľom
No konečne! Povzdychli si mnohí
obyvatelia sídl. Západ pri pohľade na pracovníkov Technických
služieb mesta Rimavská Sobota.
Počas uplynulého týždňa totiž
vyasfaltovali cesty na uliciach
T. Vansovej a L. Svobodu, ktoré
roky trápili obyvateľov tohto sídliska. Ako nás informoval riaditeľ
TSM Pavel Rábely, práce si vyžiadali náklady 1, 478 mil. korún.

Boli financované z rozpočtu tejto
mestskej organizácie. TSM dali
opraviť už aj zvonkohru na rímskokatolíckom kostole na Hlavnom námestí. Nefungovala od
18. septembra, lebo do nej udrel
blesk. Mnohých obyvateľov mesta
potešilo, že od 13. novembra už
hrá. Jej oprava stála TSM 79 tisíc
korún.
kan

vplyvov na životné prostredie, proces vybavenia stavebného povolenia i výber dodávateľa na realizáciu
stavby,“ informovala nás vedúca
oddelenia strategického rozvoja
mesta mestského úradu Ing. Eva
Muráriková. Ďalej uviedla, že ak
pôjde všetko podľa predpokladaného harmonogramu, práce by mali
byť ukončené do konca júla budúceho roka. Odhadované náklady
činia cca 25 mil. korún.
kan

Týždeň
maďarskej
kuchyne
Spojená škola v Rimavskej
Sobote pozýva na 6. ročník akcie Týždeň maďarskej kuchyne.
Kde: Čierny orol a Junior
Komplex
Kedy: 19. – 23. novembra
Kto: Jedlá pripravili žiaci,
majstri odbornej výchovy
a zamestnanci školy v spolupráci s partnerskou školou
z Maďarska.
Príďte si pochutnať na špecialitách maďarskej kuchyne,
ako plnená kapusta, bravčové
stehno Erdélyi, hortobátske
palacinky, halászlé a ďalších.

Deň sporenia Vysadili šesťdesiat drevín
Svetový deň sporenia, ktorý je 31.
októbra, si pripomenuli bývalí
pracovníci Mestskej pobočky Slovenskej sporiteľne v Rim. Sobote.
Na pozvanie riaditeľky JUDr. J.
Zvarovej v súčinnosti s odborovou
organizáciou sa zišli na spoločenskom posedení v preplnenom
Meštianskom dome 9. novembra.
Pospomínali si na roky činnosti
sporiteľničiarov u nás v minulosti.
Po výmenách skúseností v tejto
oblasti vzišlo predsavzatie, že aj
v roku 2008 sa stretnú na podobnej
akcii. Príklad hodný nasledovania.
n

Oddelenie životného prostredia
Mestského úradu v Rim. Sobote
počas uplynulých dní realizovalo
náhradnú výsadbu za výruby verejnej zelene, ktorá sa musela uskutočniť z rôznych príčin. Vo vybraných lokalitách sa vysadilo vyše 60
rôznych drevín v celkovej hodnote
35 tisíc korún. Medzi nimi boli javory, catalty i okrasné višne.
„Dreviny sa vysádzali za aktívnej
pomoci pracovníkov TSM. Zamerali sme sa hlavne na sídl. Západna ulice Kirejevská, Rybárska,
Rimavská a Clementisa. Skrášlili
sme aj okolie pamätníka obetiam

holokaustu na Cukrovarskej ulici.
Vysadili sme tam šesť okrasných
javorov,“ povedal vedúci oddelenia
životného prostredia Ján Bozó. Dodal, že pri rozhodovaní o možných
lokalitách náhradnej výsadby sa
bralo do úvahy množstvo faktorov,
medzi ktoré neodmysliteľne patria
inžinierske siete.
„Veríme, že sa nám spoločnými
silami a za neodmysliteľnej spolupráce Technických služieb mesta
podarí budovať stále krajšie mesto
a vynaložené úsilie nepadne za obeť
vandalizmu,“ uzavrel J. Bozó.
kan

ANKETA
Chcete mať deti?
Vybrali sme sa do ulíc Rimavskej
Soboty. Pýtali sme sa ľudí: Chcete
mať deti v dnešnej neľahkej dobe?
Tünde Farkašová, kozmetička
z Rimavských Janoviec:
„Myslím si, že je
to dobrá vec. Ja
by som si dieťa aj
adoptovala, keby
som nemohla mať
vlastné. Starala
by som sa oň
ako o vlastné. Narodenie dieťaťa
v živote ženy je najkrajší moment.
Maximálne by som chcela dve deti.
Pre mňa je to optimálne. Jedno
dieťa nestačí, pretože nie je ani
málo ani veľa. Sú aj takí, ktorí majú
viacej detí, nevedia sa o ne postarať
a ani ich vychovať. Nechcem však
nikoho uraziť.
Lucia Petríková, účtovníčka
z Rimavskej Soboty:
„Vzhľadom na môj
vek si viem ťažko
predstaviť, aby som
momentálne mala
dieťa. Dieťaťu treba
zabezpečiť okrem
ostatných aj sociálne podmienky, aby malo všetko.
Žijeme v takom čase, že máme európske ceny, ale výplaty zostávajú
na pôvodnej úrovni, takže je ťažké
nájsť v dnešnej dobe uplatnenie.
Dieťa je aj zodpovednosť, ale chcela by som ho neskôr mať. Môže byť
ich aj viac. Myslím si, že súrodenci
môžu byť navzájom aj najlepšími
kamarátmi.
Sandra Szajková, na materskej
dovolenke z Rimavskej Soboty:
„V dnešnej dobe je
starostlivosť o dieťa
veľmi ťažká, lebo to
vyžaduje veľa financií. Mám dve deti,
ale viac by som
už nechcela. Veľa
starostí spôsobuje výživa a výchova
detí, lebo je veľká nezamestnanosť, vysoké náklady na bývanie
a pod. Neviem, či sa moje deti v
budúcnosti budú vedieť zamestnať
a postarať o seba. Dnešná doba
je ťažká. Keď moje deti, vyrastú
budem mať o ne strach.
Pýtala sa: K. Kalmárová
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Pestrý november v Jesenskom
Základná škola na Ul. mieru 154
v Jesenskom pripravila v novembri
dve celotýždňové aktivity, ktorými
sa prezentovala aj v obci. Prvá bola
výstava výtvarných prác žiakov 1.-5.
ročníka s názvom Jesenná fantázia.
Výstava bola otvorená a sprístupnená obyvateľom obce v kultúrnom
dome od 12. do 16.novembra. Druhá aktivita bola v rámci Európskeho
týždňa vzdelávania. V rámci projektu Európsky týždeň vzdelávania
(19. 11. – 23. 11.) sme zorganizovali celotýždňový program obsahujúci
rad zaujímavých akcií. Počas tohto
týždňa si mohli rodičia zasadnúť do
lavíc svojich ratolestí a pripomenúť
si zlomky, či vybrané slová, ale taktiež mohli prežiť so svojimi deťmi
pekné športové popoludnie. Týždeň
vyvrcholil vedomostnou súťažou
v kultúrnom dome, počas ktorej

nám žiaci ukázali svoje znalosti
o významných osobnostiach vedy,
športu a kultúry. Víťazné družstvo
bolo odmenené peknými knižnými
cenami. Na mušku sa dostali okrem
uvedených tém aj témy o rasizme
a drogách. Projekt bol zameraný na
rozšírenie obzorov a vedomostí, ale
aj na rozvoj komunikácie, kooperá-

cie a kreativity žiakov. Cieľom bolo
aj prehĺbenie spolupráce rodičov
a školy a ich zapájanie do vyučovacieho procesu a školských aktivít.
Veríme, že všetci zúčastnení mali z
uskutočnených akcií príjemné zážitky.
PaedDr. Mária Kiráľová,
riaditeľka školy

Netradičné uvítanie prvákov
Netradičným spôsobom sa 5. novembra uskutočnilo uvítanie prvákov našej školy. Podľa scenára
spirituála školy Mgr. Miroslava
Kerekrétyho samotnému aktu
predchádzali zastavenia na mo-

tívy príbehu z Biblie pod názvom
Otroctvo v Egypte. Žiaci sa oboznámili s putovaním izraelského
národa do zasľúbenej zeme. Na
jednotlivých zastaveniach napodobňovali putujúcich. Za modlit-

bu Mojžiša dostali mannu ( chlieb
), symbolicky prešli cez Červené
more( ukryté v detskej vaničke ),
zachránil ich pohľad na medeného
hada, trikrát obišli silné hradby
Jericha. V závere ich putovania
im Józue a Káleb umožnili vstup
do školskej kaplnky - zasľúbenej
zeme. Potom nasledovala túžobne
očakávaná chvíľa - samotné pasovanie. Gabika Tóthová predniesla
za starších žiakov školy slávnostný príhovor. Predseda žiackeho
parlamentu Štefan Karhút spolu
s triednou pani učiteľkou Mgr.
Annou Talánovou uskutočnili samotný akt, pri ktorom každý žiak
dostal pasovaciu listinu. Všetci
prváci si potom za pomoci starších žiakov, ktorí ich celou akciou
sprevádzali a pomáhali im, otočili
stoličky smerom ku krížu, veď kríž
je znakom spásy. Ďalej nasledovali slávnostné Služby Božie, pri
ktorých nás na klavíri sprevádzal
brat farár Mgr. Štefan Gabčan, za
čo mu aj touto cestou ďakujeme.
Po ich skončení sa žiaci vrátili do
svojich tried a pokračovali vo vyučovaní. Touto akciou sa nováčikovia v Evanjelickej základnej škole
stali nielen skutočnými žiakmi
tejto školy, ale si tiež obohatili svoj
obzor v poznávaní Biblie.
Mgr. Anna Talánová

V svetovom muzikáli
hrá aj Soboťanka
V rámci Dňa boja za slobodu a demokraciu zorganizovalo Centrum
voľného času Relax v Rim. Sobote
mnohé pútavé kultúrno- spoločenské a športové podujatia pre
študentov rimavskosobotských
škôl. Ako nám povedala Bc.
Jaroslava Lajgútová, jedným
z nich bol zájazd do Prešova na
svetovú premiéru pôvodného
muzikálu František z Assisi. Hrali
ho na veľkej scéne Divadla Jonáša
Záborského. Pre študentov to
bol výnimočný umelecký zážitok.
Upútala ich prekrásna hudba
autora Gala Dušíka, scéna a výnimočné kostýmy účinkujúcich.
Zaskveli sa aj herci- finalista tretej
série SuperStar Filip Lenárth
a v úlohe Kláry naša rodáčka herečka Stanislava Pázmányová.
K. Kalmárová

Advent v CVČ Relax
Advent a vianočná atmosféra sa
nám neuveriteľne blížia, preto sme
oslovili riaditeľku Centra voľného
času Relax v Rimavskej Sobote
Mgr. Evu Greisigerovú, aby nám
priblížila podujatia, ktoré pripravili pre naše ratolesti. Tradičné
privítanie Mikuláša na Hlavnom
námestí bude 5.decembra. Bude
spojené s rôznymi súťažami, hrami
a sladkými odmenami. „Po tomto
programe deti radi privítame v sále
CVČ na mikulášskej diskotéke.
Ďalšie podujatie 13. decembra
bude venované folklórnej oblasti
a ľudovému zvykosloviu. 7. decembra sa budeme venovať pečeniu
a zdobeniu perníkov a aranžovaniu
vianočných symbolov a ozdôb.19.
decembra organizujeme program
pre deti v krízovom centre spojený
s odovzdávaním hračiek,“ povedala E. Greisigerová. V evanjelickom
kostole vystúpi 19. decembra
folklórny súbor Háj, detský folklórny súbor Lieskovček a deti z Evanjelickej základnej školy v Rim.
Sobote v programe, ktorý bude
venovaný tradičnému zvykosloviu
a koledám. V ten istý deň bude
v Ekorelaxe aj aranžovanie rastlín
a drevín. Posledným podujatím
budú pred CVČ Relax Túžby a želania - vianočné priania obyvateľov
mesta spojené s obdarovaním detí
v hmotnej núdzi hračkami.
K. Kalmárová
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V rímskokatolíckom kostole je relikvia blahoslavenej sestry Zdenky

Biela mučenica aj dnes pomáha ľuďom

Pred niekoľkými týždňami priniesli z Trnavy do rímskokatolíckeho kostola v Rimavskej Sobote relikviu blahoslavenej sestry
Zdenky Schelingovej. Ide o čiastočku z kostí z jej tela. Je uložená
v relikviári dovezeného z Krakova, ktorý sa podarilo zakúpiť vďaka sponzorom - najmä niektorým
lekárom, lekárnikom a iným tunajším podnikateľom. Prvýkrát
bola pred veriacimi prezentovaná
3. novembra. Ľudia sa k nej môžu
modliť, bozkávať ju, dotýkať sa jej
i prosiť o pomoc.
„Veriaci relikviu blahoslavenej
sestry Zdenky prijali nadšene.
Boli sme s ňou aj v kostole v Kružne, kde si ju všetci uctili na svätej
omši. Vzali sme ju aj do Domova dôchodcov v Rim. Sobote,“
povedal farár Rímskokatolíckej
cirkvi v Rim. Sobote Jozef Dluhoš a dodal: „ Pre mňa je relikvia

povzbudením, lebo znovu získavame priam fyzický kontakt s nebom. Pomáha nám to v modlitbe.
Domnievam sa, že sa dočkáme aj
svedectiev nadprirodzených zásahov sestry Zdenky.“ J. Dluhoš
verí, že sestra Zdenka bude v budúcnosti aj svätorečená.
Sestra Zdenka, rodným menom
Cecília Schelingová sa narodila 24.
decembra 1916 v Krivej na Orave.
Ako 15-ročná vstúpila do Inštitútu
milosrdných sestier Svätého kríža.
Väčšina jej rehoľného života spočívala v horlivej a radostnej službe
blížnym v Štátnej nemocnici v Bratislave, kde pracovala najprv ako
laborantka a neskôr ako asistentka
na röntgenologickom oddelení.
Vládnuce kruhy v Československu
otvorene prenasledovali katolícku
cirkev. Sestru Zdenku zatkli štátne
orgány 29. februára 1952 a odviedli do väzenia, pretože sa podieľala
na príprave úteku najprv jedného
nespravodlivo väzneného kňaza z nemocnice a neskôr šiestich
nespravodlivo väznených katolíckych kňazov z väzenia v Bratislave.
Vo vyšetrovacej väzbe musela
zniesť neľudské výsluchy, kruté
mučenie a nesmierne ponižovanie.
Napokon bola 17. júna 1952 odsúdená za údajnú velezradu na trest
odňatia slobody v trvaní 12 rokov
a na 10 rokov straty občianskych
práv. Kruté zaobchádzanie pri
výsluchoch zanechalo na zdraví
sestry Zdenky stopy a jej zdravotný stav sa zhoršoval. Odporcovia
cirkvi sa obávali mučeníkov. Preto
ju 16. apríla 1955 prepustili na slo-

bodu. Zomrela na onkologickom
oddelení v nemocnici v Trnave
31. júla 1955. Pochovali ju na starom trnavskom cintoríne. Sestra
Zdenka od svojho zatknutia do
posledných chvíľ pozemského života znášala všetky utrpenia s hrdinskou trpezlivosťou, s vedomou
ochotou aj zomrieť pre Boha a pre
dobro cirkvi, a to bez akejkoľvek
nenávisti voči tým, ktorí jej ubližovali. Svätý Otec Ján Pavol II. ju 14.
septembra 2003 v Bratislave- Petržalke ako prvú Slovensku vyhlásil za blahoslavenú, za mučenicu

Dôstojný pán Jozef Dluhoš s relikviou blahoslavenej sestry Zdenky.

Z listu čitateľky: Opäť je tu...
Sedím večer v prítmí pri okne.
Modlím sa. Pozerám na nočné
okná domovov. Je ticho. Vtom
ma napadnemyšlienka: Musí sa
to ešte raz písať aj všetkým našim
občanom... Začiatkom mesiaca
sme prežili krásne dni pokoja aj
v Rim. Sobote –Sviatok všetkých
svätých. Tichý deň spomienky
na cintorínoch na duše všetkých
našich zosnulých. Stretli sme sa

v rodinách. Zavŕšením týchto dní
bol opäť „príchod“ blahoslavenej
sestry Zdenky bližšie k našim rodinám - do kostola sv. Jána Krstiteľa- nášho farského domu v Rim.
Sobote. Máme ju tu natrvalo po
jej trpkom, nie dlhom pozemskom
živote. Je tu tichá, pokorná, ubitá,
ukrivdená, no so svojím úsmevom
na tvári. Vie o tom prinajmenej aj
celé Slovensko. Nenechajme ju

Katolíckej cirkvi. Sestru Zdenku
nazvali aj tzv. bielou mučenicou
i anjelom v ľudskom tele. Jej vzorom bola Terezka Ježiškova a má aj
podobnú duchovnosť. Pamätná tabuľa sestry Zdenky je umiestnená
na budove neuropsychiatrického
pavilóna rimavskosobotskej nemocnice, kde sa kedysi nachádzala
väznica, v ktorej bola väznená. Jej
socha sa nachádza v kostole v Jesenskom. Ľudia veria, že relikvia
blahoslavenej sestry Zdenky pomáha...
Marta Kanalová

v novom príbytku nepovšimnutú.
Prichádzajme k nej. Prosme, možno ďakujme. Ona nás vypočuje
aj poteší. Zoznámme sa s ňou,
máme na to možnosti a prostriedky. Máme ju pri sebe, osobne,
v relikvii na oltári cirkvi. Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás
a za naše mesto.
mk

Pozvánka
Gemersko-malohontské
osvetové stredisko a Mesto
Rimavská Sobota- Turisticko
informačné centrum pozývajú
na otvorenie výstavy
Milan MatúšDrevené miniatúry
20. novembra o 15,30 hod.
na prízemí rimavskosobotskej radnice.
Výstava je predajná a potrvá
do 15. decembra.
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Nový album kapely MADUAR
V rimavskosobotskom dome kultúry bolo 9. novembra rušno.
Populárna skupina MADUAR krstila svoj nový album 007.
Po sedemročnej odmlke sa tak vrátila na hudobnú scénu.

Napriek paralele so slávnymi bondovkami súvisí názov albumu s úplne inými faktami. V prvom rade ide
o poradové číslo albumu (po piatich radových albumoch a jednej
Best of kompilácii), taktiež o 7-ročnú odmlku. Číslo 7 je zároveň
šťastným číslom členov skupiny
a samozrejme rok vydania padol na
rok 2007. Krstilo sa šampanským
a krstnými boli známi moderátori
TV Markíza Marianna Ďurianová
a Rasťo Žitný. Okrem krstu Ladislav a Juraj Matyinkovci pripravili
spolu so svojimi hosťami aj nový celovečerný show program s názvom
NIGHT FEVER, ktorého premiéru
mohli diváci vidieť v rimavskosobotskom dome kultúry. Bol kombináciou live koncertu skupiny a špeciálnej oldies párty.
kan, Foto: J. Melicher

Nekaždodenné úvahy...
Chcel by som byť architektom.
Len si to predstavte: prechádzate
sa po ulici a počujete uznanie
a obdiv. A v duchu si poviem, že tie
stavby som navrhol ja. Alebo keď
Vás požiada nejaká rodina, aby
ste navrhli pre ňu nový domov, to
miesto, kde rastú deti. A ja by som
mal tú moc ľuďom taký domov dať
alebo sa o to aspoň pokúsiť
Igor Arvensis
Keby som bol bohatý, žil by som
si ako v rozprávke. Lenže niektoré
veci sa za peniaze kúpiť nedajú.
Sú to hodnoty ako zdravie, šťastie,
láska, vedomosti, úcta a charakter.
A potom – načo by som bol bohatý,
keby som bol hlúpy egoista a snob?
Lukáš Sobek
Želám si, aby som nikdy v živote nemusela riešiť otázky ako
nedostatok peňazí, čo si zoženiem
na jedlo a kde, kde prespím, čo
budem robiť zajtra...
Jaroslava Mlynárová
Mojím vzorom je Svätý otec Ján
Pavol II. Pre svoje činy a pre bezhraničnú lásku, ktorou dokázal
milovať Boha i ľudí a preto, že
dokázal odpustiť človeku, ktorý sa
ho pokúsil zabiť
Veronika Thurzóová

Rozčuľuje ma, keď sú niektorí ľudia povrchní a nevšímaví. Keď sú
najmúdrejší na svete a vždy musia
mať pravdu...
Darina Kocmanová
Nerada sedím sama doma len tak
nečinne, pretože to považujem
tak trochu za stratu času. Aj keď
niekedy ticho a samota liečia,
potrebujem kohokoľvek, s kým sa
cítim dobre.
Petra Antalíková
Nech je to čokoľvek, čo v živote
urobím a nebude to hodné chvály
pre každého, pre mojich rodičov
áno. Lebo oni sú tí, ktorí si vážia
všetky moje dobré skutky. Im som
vďačný za to, že som tu a dýcham
tento vzduch. Život je jedinečný
a pritom taký nevyspytateľný,
že si treba vážiť každý moment,
ktorý máme možnosť prežiť. Lebo
už dnešný deň môže byť ten
posledný.
Filip Balciar
Obdivujem speváčku funky hiphopovej skupiny Black Eyed Peac
Stacy Ferguson kvôli jej silnému
charakteru, ktorý jej dovolil
dvakrát zvíťaziť nad závislosťou
od drog.
Roman Baláž

Odkladáme veci na neskôr
nemysliac na to, že zajtrajšok
už nemusí prísť. Mnohí ľudia
vypĺňajú svoj voľný čas lúštením
krížoviek a pozeraním telenoviel.
Ale my raz budeme ovplyvňovať
budúcnosť našich detí a vnúčat...
Vika Floreková
V živote som bola najšťastnejšia,
keď sa mi narodila sestra. Bola
taká maličká, že ešte aj moja
bába bola od nej väčšia. Tento rok
začala chodiť do druhej triedy,
ale pre mňa navždy zostane tým
malým batôžkom.
Terézia Juhászová
Poznám takých ľudí, ktorých
peniaze úplne zmenili, lebo s nimi
nevedeli hospodáriť.
Adrian Piliš
Pilulky Pipi Dlhej Pančuchy ešte
v obchodoch nedostať a šesťdesiat budem mať až o štyridsaťpäť
rokov. Ak zostarnem, nebude to
med lízať. Ale táto neoptimistická prognóza bude mať aj svetlú
stránku: stanem sa pánom svojho
času a starať sa o mňa budú iní.
Otázkou však zostáva, či to aj
naozaj chcem.
Peter Galdík
Jedna vec mi prekáža: ľudia, ktorí

Veselé
popoludnie
V ZŠ P. Kellnera Hostinského
v Rim. Sobote sa 30. októbra
konala Halloween party. Žiaci
navštevujúci ŠKD sa v telocvični
v plnej kráse predviedli vo svojich
maskách. Bola pre nich pripravená
diskotéka a rôzne súťažné disciplíny. Víťazi získali sladké odmeny
a malé darčeky. Všetci odchádzali
v dobrej nálade a s úsmevom na
tvári.
vych. Vrábeľová

Mesto Rimavská Sobota
organizuje Vianočné trhy
12. a 13. decembra 2007
na Malohontskej a Jánošíkovej ul.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ,
Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 3. decembra 2007.
Informácie na tel.č. : 047/5604628,
5604665, 5631139
Predajné miesta budú očíslované.
Občerstvovacie stánky potrebujú
povolenie od RÚVZ v mieste
bydliska.
Príďte – budete vítaní !!!

sú zazobaní, sú často lakomí a nezáleží im na druhých.
Tomáš Sobek
Keď zostarnem, chcem byť hrdá
na to, ako som svoj život prežila
a využila každú šancu, ktorú mi
poskytol. Dúfam, že sa mi aspoň
malým dielom podarí prispieť
k tomu, aby bol svet lepší.
Barbara Števáková
Keby som dostala tú moc a mohla
by som zmeniť svet, čo by som vlastne zmenila? Sú veci, ktoré k životu
patria a my s nimi nedokážeme
urobiť nič. Všetci chceme, aby bol
svet krajší, milší, aby z neho vymizol
smútok a bolesť. Každý z nás to
môže zmeniť, len musí chcieť... Každému by som povinne naordinovala
lásku, pretože ten, kto má v sebe
lásku, nemôže robiť zle. Takže aj keď
nemáme tú moc zmeniť svet, máme
v sebe toľko sily, aby sme urobili
niekomu deň krajším.
Radka Vetráková
Hráči na automatoch by sa
mali zamyslieť nad tým, ako si
poškodzujú zdravie a podporujú
majiteľov kaviarní či barov.
Ivan Mäsiar
Z prác gymnazistov zostavila
PhDr. Marta Hlušíková
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Napadli regionálnych novinárov
Štáb tunajších regionálnych novinárov bol minulý piatok napadnutý. Ako nám prezradil jeden z jeho
členov Attila V., išli natáčať údajný
avizovaný štrajk v Sewone. Mimomochom, snažili sa získať informácie aj pre naše noviny. Do prevádzky neďaleko firmy Tauris ich však

nepustili a ani im nechceli osobne
poskytnúť žiadne informácie.
Onedlho zaparkoval pred firmou
auto jeden z Kórejčanov. Vystúpil
z neho a napadol člena štábu. Nervózne udrel päsťou do novinárskeho auta. Kameramanovi pritom
chcel vziať kameru aj s natočeným

materiálom, čo sa mu však nepodarilo. Podľa vyjadrenia Attilu V.
novinári o incidente informovali
políciu a podali trestné oznámenie.
Podobné udalosti nie sú ničím výnimočné. Mnohí novinári sa s nimi
v praxi stretávajú bežne.
kan

Život nechcených detí v istote
Deti sú neoddeliteľnou súčasťou
každého z nás, ale sú aj prípady,
keď je situácia iná. Tie, ktoré nemajú to šťastie, sú umiestnené
v detských domovoch a iných
inštitúciách , ktoré im poskytujú starostlivosť. Ale nenahradia
im skutočnú rodinu a pocit, že je
niekto, kto ich bezhranične miluje.
V rámci tohto spoločenského javu
zorganizovala neštátna odborná
organizácia Návrat- centrum pre
náhradnú rodinnú starostlivosť v
Banskej Bystrici v spolupráci s odborom sociálnych vecí a rodiny,
oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a kurately a oddelením
štátnych sociálnych dávok Úradu

práce, sociálnych vecí a rodiny národnú kampaň. Kampaň sa konala
15. novembra aj v Rim. Sobote.
Bola cielená na rôzne kategórie,
vekové skupiny a širokú verejnosť.
Zúčastnili sa jej aj pestúnski rodičia a odborníci z rôznych oblastí.
Následne sa viedli diskusie o danej
problematike. Kampaň sa realizovala s myšlienkou, že dieťa potrebuje rodinu a zázemie.
„Cieľom tejto akcie bola potreba
rodičovstva v ranom detstve, ale
aj v neskoršom veku. Dôležité je
poskytnúť dieťaťu nielen materiálnu istotu, ale aj citové zázemie
a starostlivosť. Treba podotknúť,
že rodinná starostlivosť si vyžadu-

je sociálnu a osobnostnú zrelosť,“
vyjadrila sa sociálna poradkyňa
Danka Žilinčíková.Na podujatí
bola aj istá pestúnska rodina z Rimavskej Soboty, ktorá má jedno
vlastné dieťa, 9-ročné dievča,
a jedno v starostlivosti - 5-ročného
chlapca. „Pre náhradnú pestúnsku starostlivosť sme sa rozhodli
z osobných- zdravotných dôvodov,
ale hlavným motívom rozhodnutia
bola túžba po druhom dieťati a plnohodnotný život. Rodine to prinieslo vnútorné naplnenie a pocit,
že môžeme nahradiť niekoho nenahraditeľného v živote dieťaťa,“
vyjadril sa otec rodiny.
K. Kalmárová

Labuťko
v dome kultúry
S novým projektom prichádza
na scénu Slovenské divadlo
tanca. Jeho názov je Labuťko
– Čajkovski/Ďurovčík/Pavlac.
Multižánrový projekt tanečnočinoherno-hudobného predstavenia vzniká s odkazom na jedno
z najznámejších a najkrajších diel
klasiky svetového baletu autora
P. I. Čajkovského Labutie jazero.
Táto predloha však v tomto prípade
slúži len ako pozadie. Ocitáme sa
totiž v zákulisí divadla, v ktorom
práve prebieha jedna z repríz
Labutieho jazera. Očami zostarnutého tanečného sólistu sa dívame
na mladú nastupujúcu hviezdu,
očarujúcu labuť so všetkou jej
nevinnosťou a talentovanou
genialitou. Ide o divadlo so snahou
o čistý a emociálny zážitok. Režisérom je Ján Ďurovčík. Účinkujú:
Marián Gaišberg, Nela Pocisková,
Ján Šporák, Marianna Paulíková,
František Šulek a členovia STD.
Predstavenie Labuťko bude 23.
novembra o 19. hod. v divadelnej
sále Domu kultúry v Rim. Sobote.
Vstupné je 250 Sk v predpredaji,
300 Sk v deň predstavenia.
kan

Pripomenuli si smutné výročie
Obyvatelia malej dedinky Čierny
Potok si 4. novembra pripomenuli smutné 63. výročie zavlečenia
ich spoluobčanov hortyovskými
nyilasiovcami do koncentračného
tábora Dachau. Ani jeden z nich
sa nevrátil. Spolu s nimi nyilasiovci odvliekli ešte štyroch Slovákov z osady Úsvit, Gemerčeka
a Hodejova –Kaparovo. Z Čierneho Potoka odvliekli Imricha
a Jána Šufliarskych, Mikuláša
Kminiaka, z Hodoša Juraja, Štefana a Petra Golianovcov, Štefana
Kapca, Jozefa Mikuša, z Hodejova
–Kaparovo, Ondreja Ostrihoňa,
Emila Matušiaka a Pavla Gondáša, z osady Úsvit Juraja Bechera
staršieho a Juraja Bechera mladšieho a z Gemerčeka Matúša
Bechera. Vrátili sa živí len Emil
Matušiak a Matúš Becher, ktorý

však o niekoľko dní po návrate
z koncentračného tábora na následky krutého zaobchádzania
zomrel. Iróniou je, že boli odvlečení pred postupujúcim frontom
len mesiac a tri týždne pred oslobodením obce. Odpustiť sa dá, ale
zabudnúť nie, tvrdia pozostalí pamätníci ! Niekoľkí živí pamätníci
so slzami v očiach spomínajú na
besnenie nyilasiovcov počas celej
okupácie. Nedokážu si vysvetliť
ako môže niekto tvrdiť, že počas
vojny si žili Slováci v okupovanom
území spokojne. O to viac je takéto tvrdenie bezostyšnou drzosťou
poslanca Miklósa Duraya, ktoré
uviedol pri rozhovore dňa 10. 4.
2007 v Hospodárskych novinách,
kde na strane 6 tvrdí: „.Ale hovoriť
o nejakej harmónii asi nie je úplne presné...Ja som starší od vás,

poznal som všetkých súčasníkov.
Choďte sa pozrieť do obce Čierny
Potok. To je čisto slovenská dedina, ktorá vznikla po roku 1922.
Oni neodišli a nič sa im nestalo.
Aj ďalšie také dediny sú. Medzi
Slovákmi a Maďarmi nikdy neboli otvorené spory, to nemá žiadne
tradície....“ Takže pán poslanec,
podľa vás je 10 nevinných mŕtvych
vzorom idylického spolunažívania
počas fašistického horthyovského
obdobia v poriadku a prezentujete ho ako vzorové? Zamyslite sa
nad tým, čo tvrdíte. Vaše tvrdenie
je výsmechom mŕtvych a urážkou
živých. O tom, ako sa žilo Slovákom počas okupácie v rokoch
1938-1944, by Vám povedal viac
žijúci svedok týchto udalostí, brigádny generál vo výslužbe Imrich
Gibala, ktorý nemohol dokončiť

gymnázium v Rimavskej Sobote,
lebo bolo po okupácii zrušené,
ušiel na Slovensko a o rok dokončil gymnázium v Tisovci a po
jeho absolvovaní narukoval do
slovenskej armády a po vypuknutí
Slovenského národného povstania bojoval. Je pravdou, že medzi
občanmi nie sú trenice, tie sú iba
medzi vami politikmi. V obci je
niekoľko zmiešaných manželstiev
a ani medzi susednými dedinami
sa občania nežerú a nenávidia tak
ako vy v politike. Bolo by na čase,
keby ste sa viac venovali zvyšovaniu zamestnanosti, životnej úrovne a nerozdúchavali národnostné
vášne, bez ktorých neviete spoluobčanom nič ponúknuť. Máme iba
jedno prianie,aby sa „besnenie“
spred 63 rokov viac neopakovalo!
JUDr. Jozef Pupala,
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NEHNUTEĽNOSTI
Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.
880-51

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

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

Predám 4-izbový dvojgeneračný byt 84 m2, čiastočne prerobený s kuchynskou linkou. Tel.:
0905 639 734 po 18.00 h.
1312-49

Predám garáž v Tomašovej na
Okružnej ulici vo dvore štvorbytovky. Tel.: 0905 639 734 po 18.00 h
1313-49

Predám rodinný dom v Padarovciach s plynovým kúrením.
Cena: 850 000,- + dohoda. Tel.:
0918 518 759
1314-49

Dám do prenájmu kancelárske (4 kancelárie, zasadacia
miestnosť, 3x sociálne zariadenia)
a bytové priestory (obývačka,
kuchyňa, spálňa, kúpeľňa – kompletne zariadené s rozlohou 146,40
m2 v polyfunkčnom dome na
Šibeničnom vrchu (bývalé ČSAD).
Možnosť parkovania 6 vozidiel,
veľká parkovacia plocha v areáli.
Kontakt: 047/58 12 089, 0911 571
219 – volať od 8.00 do 15.30 h
1319-48

Dáme do prenájmu skladové
priestory s kanceláriami 400 m2 v
Rim. Sobote. Tel.: 0905 253 350,
0915 875 849
1330-47

Prenajmem kanceláriu na
Železničnej ul. v Rim. Sobote. Tel:
0908 562 225.
1211-48

Predám rozostavaný rodinný
dom vo Vinici pri R. Sobote. Cena
dohodou. Tel: 0905 589 923
1341-48

Súrne kúpim 3-4 izbový byt.
Tel.: 0918 712 792
1358-48

Kúpim garáž na Športovej
ulici. Tel.: 0918 501 317
1360-48

Predám RD v Mojíne. Inf. na
t.č.: 0908 241 683
1363-48

Dám do prenájmu zariadenú
garzónku v centre mesta. Inf. na
t.č.: 0902 428 561
1367-47

Kúpim v Tornali starší dom.
Tel.: 0915 801 573
1373-47

Dáme do prenájmu priestory
oproti Autosalónu Škoda: 40m2,
41 m2 a 31 m2 a kanceláriu
na Hlavnom námestí: 10 m2.
Kontakt: 047/56 31 916, 0904
259 076
1378-48

Kúpim 2-izbový byt. Súrne.
Tel: 0902 315 146
1379-48

Predám komfortný byt
v Gortve. Tel: 0902 298 248
1383-47

Predám 4-izbový dvojgeneračný byt. Tel: 0908 735 792
1389-49

Dám do prenájmu obchodné
priestory na Železničnej ul. Tel:
0910 667 325
1390-49

Predám prerobený 3-izbový
byt v OV v centre mesta. Volať po
17.00 h na č.t. 0915 844 269
1402-48

nou činnosťou, vod. preukaz B,
aktívny prístup. Tel: 0907 473 526
1338-48

Ponúkame pracovné miesto
– referentka/referent logistiky.
Požiadavky : práca s PC, anglický
jazyk. Tel: 0907 473 526
1339-48

Hľadám šikovnú, pracovitú a
zodpovednú pracovníčku do kvetinárstva Henrieta, vyučenú alebo
s kurzom aranžovania. Telefon:
047/56 33 325 , 0905 895 837.
(Hlav.námestie, R.Sobota pod
reformov. kostolom)
1352-48

Hľadám kuchára/-ku. Tel:
0918 323 089
1353-48

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s., prevádzka Veľké Dravce
prijme do trvalého pracovného
pomeru 2 vyučených murárov s
miestom výkonu práce vo Veľkých
Dravciach. Požiadavky: prax min.
5 rokov.
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu spoločnosti, resp.
mailom: canikova@agrocs.sk
Kontakt: Ing. Čániková, tel:
047/43 73 279
2895-47

ZAMESTNANIE
Práca vo finančníctve. Tel:
0907 857 026
1183-48

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

Prijmeme pracovníkov na
tieto pozície: sústružník, frézar,
brusič, leštič, zámočník. Práca v
českej strojárskej firme. Turnusová
práca, týždenné zálohy, ubytovanie
a cesta zadarmo. Tel.: 051/77 33
888, 0907 157 004
1318-47

Suche Personenbetreung in
Wien (wie Pfleger), gute Deutsch Kentnisse. Mindenst gröse
1,75. Nicht Raucher (bevorzugt).
Führerschein B. (Praxis nicht
erforderlicht). Anmeldung unter:
0907 345 814
1342-49

Prijímam spolupracovníkov
na poskytovanie úverov – vysoké
provízie. Tel: 0905 359 909
1336-47

Ponúkame pracovné miestomanažérka (manažér obchodu).
Požiadavky: skúsenosti s obchod-

AUTO-MOTO

Legálna práca v Škandinávii.
Profesie v drevárskom priemysle, stavebníctve, IT, automobil.
priemysle atď. Tel.: 0905 177 544,
Poltár
1356-47

Hľadám pracovníkov do IT
predajne. Životopisy: michaeladroppova@gmail.com

Predám Valník 1203-dodávka (tal), cena 10 000 + dohoda,
RS. Tel.: 0905 434 347, 047/56
88 115
1366-47

Predám 4 ks zimných pneumatík bez diskov vo výbornom stave.
Rozmery 175/65 R/14 zn. Matador. Kontakt: 0905 444 718
1370-48

Predám na Peugeot 206 sadu
plechových diskov so zimnými gumami ako nové, značka Semperit
175/65 R 14 + originál Peugeot
puklice. Cena spolu 10 000,- Sk.
Kontakt: 0904 405 468
1381-48

Predám Favorit 136 glxi, r.v.
94, modrá metalíza, alarm, imobilizér,centrál, ťažné zariadenie,
strešné okno, zimné pneumatiky,
naj. 114 000 km, super stav za
super cenu. Tel: 0911 615 007
1391-49

Predám Peugeot 206 1,9 diesel, r.v. 98, 5 dver. super stav, cena
135 000 Sk+dohoda. Tel: 0904
633 676 alebo 0903 203 198
1393-47

Predám 4 nové zimné pneumatiky Barum 195/60 R 15 s oceľovými diskami, 4 puklice zn. Ford
a strešný nosič na Ford Fucion. Tel:
0907 069 923
1395-49

ZVIERATÁ

1368-47

Hľadám pracovníkov na montáž plast. okien a dverí, na ŽL. Tel.:
0908 518 089
1369-47

Ponúkam prácu, mes. zárobok
cca 10 000,- Sk, živnosť a auto je
podmienkou. Tel: 0903 752 886
1371-47

Prijmeme finančného poradcu
pre uzatváranie úverových zmlúv.
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129
1377-51

Príležitosť pre ambicióznych
a šikovných obchodníkov. Tel: 0903
844 135
1388-49

K staršiemu pánovi- mobilný,
prijmeme osobnú asistentku /výpomoc v domácnosti, spoločnosť/.
Volať od 19.00 do 21.00 hod. na č.t.
0910 987 537
1405-47

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

Predám odstavčatá. Cena
dohodou, tel: 0907 569 029
1321-48

Predám ošípané 130-180 kg.
Tel: 0908 265 466
1333-47

Predám ošípané. Cena dohodou. Tel: 0907 431 547, 047/56
98 453
1340-48

Predám kŕmnika – 200 kg. Tel:
56 98 573 – po 18,00 hod.
1347-47

Predám dobermany, 5 týždňové. Tel: 0905 357 884, 0905
357 993
1349-48

Predám: odstavčatá prasiatka
10 ks a kŕmniky od 80 kg do 140 kg.
Aj očistím. Tel.: 0915 625 196
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Predám šteniatka Sharpeia a
Rottwajlera. Tel.: 0903 549 042,
0904 100 947
1324-47

Predám odstavčatá. Tel:
047/56 94 370
1372-49

Predám 250 kg a 180 kg ošípané. Cena dohodou. Tel: 0908
919 567
1380-48

Predám prasiatka výhodne.
Tel: 0908 180 374
1384-47

Darujem 2-roč. psíka – stredný, pokojný, do dvora + šteňa 3-týždňové čierne. Tel: 047/5495102
1397-47

Predám šteniatka Šarpej –
psíky, odber 30.11.2007. Tel: 0903
591 847, 0914 128 238
1401-49

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

TETRA-K materiál, kvalitnejší
ako sadrokartón. Pružný, ohybný, lacnejší. Dosky a sendvičové
panely rôznych rozmerov. Info:
Lewastav.echoviny.sk, 0904 504
504
1305-51

Pestovateľská pálenica
Nižný Skálnik – začiatok sezóny
2007/2008 od 1.11.2007. Nahlásiť
sa možno na č.t.: 5484 758, 0915
803 372
1310-50

Predám detské lyže s viazaním
110 cm + lyžiarky – zadarmo. Tel:
0902 335 081
1343-47

Predám väčšie množstvo vešiakov (ramienok) veľmi lacno. Tel:
0915 950 427
1597-47

Predám palivové drevo buk,
dub, vhodné aj do krbov. Kontakt:
0908 420 777
1385-49

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

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

NOVINKA!

1306-50

Prevádzam účtovnícke práce,
jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, DPH, ročné výkazy. Tel.:
0905 947 231
1315-50

NAJ PONUKA – jednoduché
účtovníctvo od 400,- Sk, podvojné
ú. od 900,- Sk/1 mes. Tel.: 0904
674 152

1386-47

TIPITO – TIPOS. Nová
stávková kancelária na autobusovej stanici. Výhodné bonusy a
kompenzácia.
1335-48

Pozývame vás do novootvoreného bazáru s nábytkom v Bátke
smer Rim. Seč. Otvorené: ut, štv,
sobota od 10.00-14.00 h. Tel.: 0911
862 336
OPRAVA TV, DVD, VIDEO.
Jabarov Viktor, 0905 323 277,
Družstevná 28
1357-48

Predám 20m3 topoľa. Cena
dohodou. Tel: 0905 848 509
1387-47

Predám varštat, stolársky stôl.
Tel: 0915 625 196
1399-47

SLUŽBY
Pôžičky – 0910158697.
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

Umelé nechty až do domu. Tel.:
0911 448 728
1264-48

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

Chcete zarábať na tom, čo
používa každá domácnosť a každá
firma bez vstupných poplatkov?
Tel: 0903 649 701
VEŠTENIE Z KARIET (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Po-

1403-51

Vykonávam kompletný servis lyží a sprostredkujem predaj
použitých lyží a lyžiarok Tel: 0908
943 427, 047/4323904
1404-51

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

1317-47

1355-48

Predám veľké hrnce a rajnice
vhodné na zabíjačku. Lacno. Tel:
0907 801 543

1005-51

pia 8.30-16.00 hod., Čerenčianska
22 (vedľa Úradu práce) v Rim.
Sobote. Tel.: 0915 228 482

Vypracujem osobnú ročnú
prognostiku z TAROTU. V prípade Vášho záujmu stačí zavolať na
tel.č.: 0915 871 823, prípadne sa
informovať osobne alebo písomne
na adrese: EZOTERIKA, Svätoplukova 18, 979 01 Rim. Sobota

OZNAMY
Miestny odbor Matice Slovenskej, Bakulínyho 14, Rim.
Sobota oznamuje, že dňa
21.12.2007 o 14.00 hod. sa
uskutoční akt odhalenia II.
etapy projektu „Historické
osobnosti Gemera – Malohontu“.Osadenie 5 búst sa koná za
finančného príspevku Úradu
predsedu vlády SR, Nadácie
Matice slovenskej, Mesta Rim.
Sobota, BBSK – VÚC Banská Bystrica, Transpetrolu a.s.
Bratislava, Energobytu Rim.
Sobota, sponzorov - podnikateľov a súkromných osôb.
Za výbor E. Nebusová, preds.
MO MS

1375-46,48

Pôžičky – úvery (bankové aj
nebankové) pre všetkých. Extra
pre vybrané kategórie SZČO. Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129
1376-51

Ponúkam murárske práce,
bytové jadrá, maliarske práce,
zateplenie budov, kladenie podláh,
vodoinštalácia, odpad. Tel: 0911
615 007
1392-49

Kvalitné účtovníctvo. Tel:
0911 846 062
1394-48,50
Vykonávam murárske, maliarske, tesárske, klampiarske
a zámočnícke práce. Kvalita za
rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306
1398-50

Prestavba bytových jadier
komplet, voda-elektrika-plynmurárske práce-obklady-dlažby.
Zabezpečíme aj materiál a odvoz.
Zn. kvalita. Tel: 0918 971 954
1400-49

POTREBUJETE? VYBAVÍME za Vás. 0907 831 424

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj 3 – izbový byt
s balkónom na Ul. Rožňavskej
č. 5/39 v Rimavskej Sobote, 40
b. j., 10. poschodie – formou
verejnej ponuky. Minimálna
cena bytu 225.000,- Sk.
Obhliadka bytu sa uskutoční
dňa 20.11.2007 od 9.00 hod. do
10.00 hod.
Písomné žiadosti zasielajte
na Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové – referát
správy majetku, Svätoplukova
9, Rimavská Sobota.
Verejná ponuka sa bude
konať na MsÚ v zasadačke
č.dv.16 na 2. poschodí v Rimavskej Sobote dňa 23.11.2007 o
13.30 hod.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové –
referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626,
5604631, 5604633, resp. 0903
284 353.
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JUBILEJNÁ ZĽAVA!

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

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
rýchlo a lacno
1325-49
tel.č.: 0903 549 042, 0904 977 692

PREDAJ:

- granúl, konzerv, pochúťok, vitamínov, šampónov
pre mačky, psov, ryby, korytnačky - viac ako 120 druhov krmív!
- postrojov, obojkov, vodítok, oblečenia
CHOV-MIX, SNP 22 /budova múzea/ RS
Otv.: Po-Pia: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
2900-51

Hľadám spoľahlivého pracovníka do predajne poľnohosp.
potrieb a súčiastok v RS.
Životopis a výučný list. Tel:
0910 910 615

K staršiemu pánovi- mobilný,
prijmeme osobnú asistentku /
výpomoc v domácnosti, spoločnosť/. Volať od 19.00 do 21.00
hod. na č.t. 0910 987 537

1396-49

1405-47

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

oz a.
ov
D arm
zd

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

2742-47

PREPRAVA AVIOU (3t)

Ponúkam priestory 90
m2 pre firmy, kancelárie
v Rim. Sobote, SNP 12
(vchod vedľa Kooperatívy)
Tel: 047/56 34 901, 0908
508 195
1350-47
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pohotovostné služby

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

V pracovných dňoch od
16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od
7.30 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa. Dobšinského ul.,
Rimavská Sobota, čís. tel. 56
33 333 - LSPP dospelých,
56 34 444 - LSPP detí.
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
24. a 25. 11 MUDr.
Polievková K.
Okružná 53
Č. t. 56 33 940

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 13.11. 2007 bezplatne
darovali krv nasledovní bezpríspevkoví
darcovia krvi:
Ing.Ladislav Eliáš, Ladislav Zsambok, Viera Ján Galo, Barnabáš Mučík, Ján Kováčik,
Tibor Štec, Eleonóra Urbánová, Katarína Stančoková, Ing. Ingrid
Raisová, Zuzana Hazuchová, Dušan Kubík z Rimavskej Soboty, Peter Lacko, Milan Pohorelský, Daniel Reptiš, Martin Murinček, Ján Kopec z Hnúšte, Ján Hanzel, Margita Bartová, Ján Barto
z Klenovca, Ján Vas, Štefan Vas, Arpád Csíkfeješ z Bátky, Andrej
Kochan, Dušan Kochan z Vyšnej Pokoradze, Miroslav Haluška
z Čížu, Štefan Malček z Rimavských Janoviec, Emil Dérer z Tornale, Alžbeta Adamová z Jesenského, Oľga Kilíková z Nižných Valíc, Jaroslav Lacko z Rimavskej Píly, Ondrej Jurčák z Orávky, Iveta
Kozloková z Orávky, Štefan Mišurák z Lukovíšť, Elena Mészárošová, Karol Mészároš z Oždian, Ondrej Várady zo Skerešova.
Prvýkrát darovali krv v rámci akcie SČK „ Študentská kvapka krvi“ študenti Obchodnej akadémie, Stred. združenej školy
poľnohosp. potravinárskej a Spojenej školy- SPŠ- potravinárskej
v Rimavskej Sobote:
Alexandra Zsírošová, Ľubomír Siviček, Tomáš Bocák, Lucia Hrušková, Andrea Barcziová z Rimavskej Soboty, Kristína Szakalová,
Gabriel Pálinkáš z Tornale, Michal Krnavec, Lukáš Čipka z Hnúšte, Michal Albertus zo Zacharoviec, Marek Bolčo z Hrnčiarskych
Zalužian, Miroslav Koniar z Rimavskej Píly, Peter Ivaník z Jesenského, Lívia Porubiaková z Kružna, Tomáš Pašiak z Ratkovského
Bystrého, Pavol Kamenský z Revúcej, Klaudia Petríková z Lučenca, Zsolt Czigany z Vlkyne, Tomáš Čech z Lehoty nad Rimavicou..
Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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:
24. 11. sobota Salvator
25. 11. nedeľa Pri nemocnici
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

21. – 22. NOV.

WARHOLKA
Keď Andy stretol Edie, život
sa stal umením. Dráma USA
Začiatok predstavení len
o 17:45 hod.
21.- 22. NOV.

MR. BROOKS
Má všetko čo chcel, ale musí
to skrývať. Thriller s detektívnou zápletkou.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.
23.- 24.- 25. NOV.

TAJNOSTI
Jan Svěrák uvádza nový
film Alice Nellis. Komédia/
dráma ČR
Začiatok predstavenia len
od 17:45 hod.
23.- 24.- 25. NOV.

KRÁĽOVSTVO
Ako zastavíte nepriateľa,
ktorý sa nebojí zomrieť?
Thriller USA
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.
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EUROMOTEL
Restaurant

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

HUTNÝ SKLAD areál
ZBERU SUROVÍN – Albert

PREPRAVA
DO 1,5 TONY:

Cintorínska ul., Rim.
Sobota
0907/0905 502 504
Otvorené aj v sobotu!!!

tovar, sťahovanie...

2847-47

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote
oznamuje,
že dňa 20.11. od 9:00
do 16:00 hod., sa v
Mestskom kultúrnom
stredisku bude konať
BURZA INFORMÁCIÍ O TRHU
PRÁCE.
Ďalšie informácie získate na
tel.č.: 56 22 466,
56 03 313.

Tel.: 0903 555 356.
760-50

Ponúkam priestory 90 m2 pre
firmy, kancelárie v Rim. Sobote,
SNP 12 (vchod vedľa Kooperatívy)
Tel: 047/56 34 901, 0908 508 195

StemprOK s.r.o.
reťazec kvetinárstiev

prijmeme
- predavačky – floristky
- predavačov – floristov
- aranžérov

Info: 00421/0918 414 292
2890-47

BBTools, s.r.o., Chrenovisko 2680, Rimavská Sobota
Stavebné náradie a stroje
www.bb-staving.sk
e-mail: bbt@bb-staving.sk tel: 047/5811232
Prijmeme do zamestnania:
Obchodný zástupca v SR/MR
Podmienky: - samostatnosť, časová flexibilita
- min. stredná škola s maturitou technického smeru
- znalosť maďarského jazyka
- vodičský preukaz min. B
- obchodná prax
- znalosť angl. jazyka prednosťou
Ponúkame: - stabilita – firma od 1996
-nadštandardné mzdové podmienky
Pracovník marketingu/zahraničný obchod
Podmienky: - prax v marketingu/ obchode
- znalosť ang. jazyka
Ponúkame: - stabilita – firma od 1996
-cestovanie- zahraničný obchod
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Správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske podielnicke
družstvo v likvidácii Lenartovce, IČO: 00 201 880 vyhlasuje ponuku
na predaj časti majetku úpadcu mimo dražby v stave v akom stojí
a leží. Predmetom ponuky sú nehnuteľnosti v katastrálnom území
Číž zapísané na liste vlastníctva číslo 214 stavba senníka sup.č. 306
na parc.č. 504 a stavba dielne sup.č. 307 na parc.č. 506 a pozemky
v katastrálnom území Číž zapísané na liste vlastníctva č.957 ako EKN
parc.č. 4/1 zast.plochy o výmere 4778 m2 a EKN parc.č. 6 zastavané
plochy vo výmere 68 m2, hnuteľné veci podľa súpisu majetku a pohľadávky úpadcu. Písomné návrhy na kúpu nehnuteľného majetku
úpadcu je potrebné doručiť na adresu: Krajský súd v Banskej Bystrici,
Komenského 12, Banská Bystrica, k číslu konania 47-24 K 142/98 v uzatvorenej obálke, výrazne označenej slovami „PONUKA-NEOTVÁRAŤ“
do 30.novembra 2007. Písomné návrhy na kúpu hnuteľného majetku
a pohľadávok úpadcu je potrebné doručiť na adresu JUDr. Ján Čipka,
správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske podielnicke
družstvo v likvidácii Lenartovce, Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa.
Bližšie informácie možno získať na tel.č. 047/5422698.

Mária Koniarová
Účtovníctvo
Mzdy,Daňové priznania,Kontrolór obcí
Rim. Sobota,Francisciho ul. 2.posch,
budova VÚB č. dv. 16

M: 0903 556 224

Bicykle – šport
Hviezdoslavova 19 R.Sobota (pri Sociálnej poisťovni)
tel: 0475633764
Výber zo 100 bicyklov, Výpredaj modelov 2007, Kellys, Dema,
Author až 40%, Predaj aj na splátky, Záručný a pozáručný servis
Sánky, boby, korčule, hokejky
2898-47,49,51

SNP 12 Rim. Sobota
Predajňa Ozeta

AKCIA
Pánske nohavice
1090,690,Pánsky oblek
5490,2890,Pánske zimné kabáty
Zľava 500,- Sk
2899-49

2897-49

14

INZERCIA
19. november 2007

Voľné pracovné miesta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z prehľadu voľných
pracovných miest nasledovné voľné pracovné miesta nahlásené zamestnávateľmi:
KOOPERATÍVA, POISŤ. A.S.
Rimavská Sobota Poisťovací poradca ÚSO vzdelanie
GAS-KOJesenské,
Polná areál STS

Inštalatér ÚK, plyn, voda

Vyučený

REEDUKAČNÝ DETSKÝ DOMOV
Čerenčany
Vedúca školskej jedálne

Vyučený

GABRIEL CSÉPE
Rimavská Sobota

Opravár chlad. zariadení

Vyučený

Technik BOZP a PO
Účtovník ÚS vzdelanie

ÚSO vzdelanie

NSP HNÚŠŤA, n.o.
Hnúšťa

Lekár v odbore všeobecné lekárstvo

VŠ

GEMERSKÁ MLIEKÁREŇ
Rimavská Sobota

Robotník, Robotníčka

Vyučený

ŠK - SERVIS
Rimavská Sobota

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209, ako aj na webovej stránke www.upsvar.sk
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Futbalistky 1.DFC Rimavská Sobota ukončili jesennú časť súťaže

Soboťanky na predposlednom mieste tabuľky

Z reprezentačného zrazu, kde sme mali dvojnásobné zastúpenie: Branislava Benka (prvý zľava) v úlohe
asistenta trénera a Sašu Galambovú (druhá zľava v prvom rade).
Futbalistky to majú za sebou!
Prežili doslovne krst ohňom a zistili na vlastnej koži, že hrať veľký
futbal nie je prechádzka ružovou
záhradou. Ale srandičky bokom
a treba sa im poďakovať, že mnohé
ešte takmer v žiackom veku odolávali značnej presile. Prechod z takej úspešnej žiackej kategórie do
ženskej je veľmi náročný a hlavne
vtedy, keď klub na to nie je stopercentne pripravený. Bohužiaľ, tu dorastenecká súťaž nie je obsadená,
ako tomu je napríklad v Čechách,
a tak sme museli doslovne tieto mladé dievčatá hodiť, ako sa
hovorí, predátorom do džungle!
Snažili sa ako vedeli, boli tam aj
náznaky určitej kvality, ale tvorí
sa to za pochodu. Mnohé z nich to
nevydržali, niektoré prišli, ale len
na krátku chvíľu, s niektorými
sme sa rozlúčili, niektoré nemajú správnu podporu od rodičov
a mohli by sme pokračovať v
problémoch ďalej. Určite so mnou
budú súhlasiť aj tréneri ostatných mládežníckych družstiev,
že v školách sa prestalo pracovať
na hodinách telesnej výchovy tak,
ako tomu bolo predtým, že mládež
o šport prestala mať záujem a verte
mi, bude ešte aj horšie, ak okamžite nenájdeme radikálne riešenie!

Už som písal o tom, že šport na
Slovensku potrebuje poriadne zastrešenie, že 2 hodiny telesnej výchovy do týždňa je pre deti málo,
a tak nečudo, že športové krúžky
na školách sú už takmer nepopulárne! Pracovať v kluboch je veľmi
ťažké, deti neovládajú základné
zákonitosti napríklad správania
sa v kolektíve, nemajú hygienické
návyky, sú fyzicky málo odolné,
málo imúnne a hlavne neradypočúvajú a rešpektujú jeden druhého! Nemajú pozorovacie schopnosti, sú nepozorné, disciplína je
na veľmi nízkej úrovni a nemajú
zodpovednosť voči tomu, čo robia! Samozrejme ešte aj teraz sú
vzácne výnimky, ale to sú len takí,
ktorí vedia, čo chcú, alebo sú pod
dozorom rodičov. Preto si vážme
všetky deti, ktoré športujú, pretože
to robia vo svojom voľnom čase,
snažia sa urobiť niečo prospešné
nielen pre seba, ale aj pre svoj klub
a mesto, ktoré reprezentujú! Pochváľme ich, podporme ich aktivity a odmeňujme ľudí, ktorí to ešte
robia. Ľudí, ktorí ešte stále veria,
že robia správnu vec a v mnohých
situáciách zastávajú aj úlohu rodiča a učiteľa! Čím ďalej tým je ich
menej, pretože spoločnosť je prekomercionalizovaná a chorá! Veď

si porovnajte prácu napríklad mládežníckeho trénera a trénera dospelých. Je medzi nimi 20-násobný rozdiel ? Áno, napríklad v plate!
Nebolo by potrebné začať v motivácii pri tomto rozdiele? Nehovorím o práci v ženskom futbale, kde
je to postavené väčšinou na jednej,
alebo dvoch osobách! A motivácia
? Nehnevajte sa, o čom to hovoríme? V Rimavskej Sobote oslavuje
1. DFC tento rok svoje 15. narodeniny. Kde sa za tých 15 rokov dostalo? Je pravda, že reprezentačný
tréner Tarcala sa v roku 1995 vyjadril, že Rimavská Sobota je baštou ženského futbalu. Mali sme
družstvo žien v prvej lige, druhej
lige, vicemajsterky žiačok (dokopy

okolo 70 futbalistiek!). Dnes sme
na predposlednom mieste v prvej
lige žien a celý kolektív je znechutený. Máme čo robiť, aby sme hľadali nové motivácie, ale verte mi,
kým to bude fungovať tak, ako som
to uviedol vyššie, budú problémy
v Rimavskej Sobote aj naďalej. Je
dosť podnikateľov v meste, ktorí
by si mohli pomoc športu rozdeliť
vhodnou a adekvátnou formou pre
všetkých. A ešte raz podotýkam,
podporujme športovanie mládeže,
motivujme ich trénerov a nenaháňajme neustále duchov prvého
mužstva MFK! Pretože zo schopných mladých ľudí vyrastú aj dobrí
dospelí reprezentanti nášho mestského futbalu. Dajme šancu našim
mladým Soboťanom! Investície
nech idú na správne miesto, pretože mnohé sú predimenzované a potom neostáva na tie, kde to akútne
potrebujú! Futbalistky naďalej čakajú na svojho sponzora, pretože
hrať bez sponzora sa nedá, neexistuje žiadny klubový život, nemôžeme chodiť na turnaje, kde by
sme získavali skúsenosti, nemáme
spoločné oblečenie, nie je žiadne
lákadlo pre ostatné dievčatá, ktoré
by sa chceli tomuto športu venovať, rodičia nevidia význam pustiť
svoje deti na tento šport, pretože
je nepopulárny (nemajú pravdu,
lebo je to len v Rimavskej Sobote).
Veď je úplnou samozrejmosťou, že
na také vzdialenosti, aké my absolvujeme, sa chodí autobusom. Čaká
nás nesmierne množstvo práce.
Ďakujem rodičom, ktorí podporili
dievčatá –hráčky, ďakujem aj tým
ktorí pomohli svojím osobným autom pri zápasoch vonku.
Róbert Galamb

KONEČNÁ TABUĽKA PO JESENNEJ ČASTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Slovan Duslo Šaľa
ŠK Slovan Bratislava
ŠKF Žilina
MŠK Slovan Trenč.Teplice
TJ Skloplast Trnava
FC Union Nové Zámky
ŠK ŠTICH Humenné
DFC Láb
ŠK Selce
MFK Ružomberok
1.DFC Rim.Sobota
LADIES TEAM Bratislava

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
10
8
8
6
5
5
4
2
2
1
0

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

0
0
2
2
5
5
5
6
7
8
10
11

103:2
61:6
42:12
36:14
32:21
25:19
19:14
18:31
12:28
13:51
0:66
3:104

31
31
25
25
18
16
16
13
8
7
3
0
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Hodnotíme jesennú časť oblastných futbalových súťaží
Bola to vydarená sezóna
Oblastný futbalový zväz
v Rim. Sobote organizuje
a riadi súťaž pre 27 mužstiev
dospelých, 24 dorasteneckých
a 18 žiackych. V súťažnom
ročníku 2007/2008 boli zaradené do troch výkonnostných
tried. Pozrime sa teda, ako sa
súťaž v jednotlivých triedach
vyvíjala.

I. trieda
V najvyššej oblastnej súťaži štartovalo 12 mužstiev. Medzi ašpirantov na titul od augustového
štartu patrili futbalisti Gemera,
ale podobné ambície mal aj primátor Tornale Ladislav Dubovský,
ktorý sa netajil tým, že by Stárňa
– mestská časť Tornale- mala hrať
v budúcom roku v V. lige. Medzi
favoritov sme zaradili aj Klenovec,
ktorý na jar dosť nešťastne vypadol
z V. ligy. Predpoklady sa v podstate
naplnili. Jesenným majstrom sa
stal Gemer, vedený hrajúcim trénerom Zoltánom Csutorom. Počas
celej jesene podávalo mužstvo stabilné, vyrovnané výkony a potklo
sa len dvakrát. Prehralo v Králi
a pomerne nečakane stratilo body
aj na domácom ihrisku s Bátkou.
Napriek tomu bol Gemer najlepšie
strieľajúcim mužstvom (46 gólov) a inkasovalo najmenej (len 6
gólov). Okrem hrajúceho trénera
výborné výkony odvádzal aj strelec mužstva Brindzák, ale napriek

tomu sa Gemerčanom trojbodový
náskok pred druhou Chanavou
máli. Ozajstným prekvapením jesennej časti súťaže bola Chanava.
Až do posledného kola bola v boji
o jesenný primát, ale nezvládla zápas v Bátke a nakoniec sa musela
uspokojiť s druhým miestom. Ale
oproti vlaňajšku je to aj tak pozitívne napredovanie. Predovšetkým
útočníci Lenkey a Zsíros boli ťahúňmi mužstva, ktoré má reálne
šance v jarnej časti súťaže zasiahnuť do boja o postup. Na treťom
mieste skončili po jeseni futbalisti
Bátky, vedení trénerom Vojtechom
Gálom. Ale nesmieme zabudnúť
na skutočnosť, že Bátka už aj na jar
dosahovala pod vedením Štefana
Galla dobré výsledky. Bátka bola
jediným mužstvom, ktoré dokázalo obrať o body Gemer aj Chanavu.
Viac sa čakalo od futbalistov Kráľa, aj keď umiestnenie na štvrtom
mieste sa v žiadnom prípade nedá
považovať za neúspech. Keby bol
ich strelec Peter Hugyár častejšie
k dispozícii trénerovi Alexandrovi
Esztergályosovi, možno by tých
gólov a bodov bolo viac. Zdá sa,
že o záchranu budú na jar bojovať tri mužstvá. Revúčka, Husiná
a predovšetkým Veľké Teriakovce
to nebudú mať ľahké. Prekvapuje
predovšetkým posledné miesto
Veľkých Teriakoviec, pretože zverencov trénera Ondreja Borláša
každý videl pred začiatkom súťaže
aspoň v hornej časti tabuľky. Ale
skutočnosť, že sa im počas celej je-

sene nedarilo, potvrdzuje aj jediné
dosiahnuté víťazstvo, čo je viac ako
málo. V I. triede dorastencov štartovalo až 15 mužstiev a jesenný
titul získali mladí futbalisti Lubeníka pred Veľkým Blhom, Bátkou
a Ožďanmi. A že ako veľmi sa mýli
starosta Tornale v posudzovaní
možností Stárne, o tom svedčí aj
posledné miesto ich dorastencov
so ziskom jediného bodu. A to sme
ešte o účinkovaní žiakov Stárne
ani nehovorili.
II. trieda
Druhá najvyššia oblastná súťaž
nemala vyloženého favorita, a tak
jesenný titul Zacharoviec ani neprekvapuje. Mužstvo okolo skúsených harcovníkov Petra Štubniaka, či Štefana Kulčára, síce má
pred druhou Rim. Pílou (rezerva
Tisovca- pozn. red.) len bodový
náskok, ale kandidátom na postup
určite je. Nemožno však zabudnúť
ani na mužstvá, ktoré sa umiestnili
na tretej a štvrtej priečke- Abovce
a Stránsku. Prekvapením je posledné miesto Uzovskej Panice,
ktorá zrejme bude bojovať s Blhovcami o záchranu.
III. trieda
V najnižšej oblastnej súťaži štartovalo len šesť mužstiev, čo znamená, že mužstvá odohrali len po
päť zápasov. Zdá sa, že o postup
okrem jesenného majstra, ktorým

bola Gemerská Ves, budú bojovať
aj Sirk a Radnovce. Vo všetkých
troch triedach oblastného majstrovstva je len jediný celok, ktorý
nedokázal získať ani bod. A tým je
Sútor, ktorý strelil len dva góly, ale
za to ich dostal 39! Ku cti im však
slúži, že súťaže čestne dobojovali.
Žiacke súťaže
V oblastných žiackych súťažiach
bojovalo 18 mužstiev zaradených do dvoch skupín. V skupine
A zvádzali tvrdý boj medzi sebou
Hajnáčka a Jesenské, ale tesne
v pätách im je aj Gemerský Jablonec. Na konci tabuľky sú žiaci z Blhoviec, ktorí nedokázali získať ani
bod. V skupine B vedie suverénne
Revúčka, ktorá počas celej jesene
nestratila ani bod a jedine Jelšava dokázala s nimi držať krok. Na
konci tabuľky sú, kto iní, ako mladučkí futbalisti Stárne, bez zisku
čo len jediného bodu. Pri hodnotení jesennej časti súťaže nemožno
opomenúť ani kvalitnú prácu Oblastného futbalového zväzu, ktorý
pracuje pod vedením predsedu
Jána Čillíka. Dlhoroční funkcionári, akými sú Dezider Balajthy,
Gejza Tóth, Jozef Slovák a sekretár
zväzu Ján Forgon, dokázali udržať
v súťaži poriadok, venovali aj svoj
voľný čas práci na zväze a majú
nemalú zásluhu na tom, že o úrovni futbalu v oblasti sa hovorí ako
o stúpajúcej.
s

V Čerenčanoch ožíva mládežnícky futbal

Príchodom 1.DFC Rimavská Sobota ožil mládežnícky futbal v Čerenčanoch,čo je pre obec veľkým
prínosom, pretože je v nej veľa

mládeže, ktorá doslovne nie je
vo svojom voľnom čase nijako
organizovaná a nemá možnosti
vlastného vyžitia. A to sťažuje päť
tímov! Z toho sú tri mládežnícke (žiačky, žiaci, dorast), muži
a ženy. Starosta a predstavitelia
obecného zastupiteľstva prisľúbili, že v roku 2008 nastane radikálne zlepšenie, čo umožní prijať
ďalšie počty športuchtivej mládeže. Touto cestou pozývajú oba
kluby-1.DFC Rimavská Sobota

(žiaci, žiačky) a aj ŠK Čerenčany
(dorast), aby mládež z blízkeho
okolia, ba aj z mesta prišla medzi
nich, a tak mohla rozvíjať svoj futbalový talent. Je raritou, že medzi
žiakmi hrávajú aj žiačky a v okresnej súťaži prežili nejeden pekný
zápas. Je potešiteľné, že z klubu
1.DFC odišlo do mestských klubov ŠK Tempus a MFK niekoľko
hráčov, čo je len ukazovateľom
dobrej práce v klube a samozrejme aj účelovosť je vzájomná, pre-

tože túto možnosť môžu dostať
chlapci,ktorí dostávajú menej
príležitostí vo svojom klube, a tak
posilnia klub, ktorý hráva v nižšej
súťaži. Záujemcovia o možnosť
hrať v doraste sa môžu kontaktovať na prezidenta klubu Ľudovíta Žibritu 047/5649222, 0905
344 853, záujemcovia a záujemkyne do žiackych tímov na Mgr.
Róberta Galamba 047/5626367,
0907 267 515.
rg
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Konečné tabuľky oblastných súťaží

SVOJE ZÁPASY ZAĆALA
AJ JUNIORKA

19. november 2007

Oblastný futbalový zväz v Rim.
Sobote schválil konečné tabuľky po jesennej časti súťažného
ročníka 2007/2008.

V súťaž slušnosti je poradie na čele
nasledovné: 1. Abovce, 2. Tisovec B, 3.
Uzovská Panica. Posledný je Gemerský Jablonec.

I. trieda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. trieda
1. GEMER
2. CHANAVA
3. BÁTKA
4. KRÁĽ
5. KLENOVEC
6. MURÁŇ
7. STÁRŇA
8. RIM:SEČ
9. OŽĎANY
10. REVÚČKA
11. HUSINÁ
12. V.TERIAKOVCE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
6
5
5
5
5
4
2
2
1

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

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

46:6
39:29
25:19
25:21
27:21
28:25
27:27
23:38
17:21
19:35
13:35
14:26

28
25
22
18
17
17
16
16
13
7
7
5

V súťaži slušnosti sa na 1. mieste
umiestnila Rimavská Seč pred Bátkou
a Veľkými Teriakovcami. Posledná je
Chanava.

II. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
4
4
3
3
3
2
1

2
1
1
1
2
1
1
2
1

1
2
3
3
3
4
4
4
6

23:10
21:15
28:24
15:21
24:16
16:19
21:31
12:15
9:18

17
16
13
13
11
10
10
8
4

GEM. VES
SIRK
RADNOVCE
CHRÁMEC
TACHTY
SÚTOR

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
1
0

2
1
1
0
0
0

0 18:2 11
1 15:5 10
1 12:4 10
2 11:5 9
4 11:14 3
5 2:39 0

V súťaži slušnosti je na čele Sútor pred
Chrámcom. Posledné sú Tachty.

V dorasteneckých súťažiach sú
nasledovné konečné tabuľky:
I. trieda
1. LUBENÍK
2. VEĽKÝ BLH
3. BÁTKA
4. OŽĎANY
5. RIM. SEČ
6. PETROVCE
7. RIM. JANOVCE
8. CHANAVA
9. GEMER
10. V. TERIAKOVCE
11. MURÁŇ
12. KRÁĽ
13. REVÚČKA
14. HUSINÁ
15. STÁRŇA

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

11
11
11
9
9
8
6
6
5
5
5
4
3
2
0

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

1
2
3
2
5
5
7
7
7
7
7
7
11
11
13

82:19
86:20
58:15
45:13
64:44
73:33
56:43
30:46
46:51
30:43
58:76
29:44
31:57
11:92
9:112

35 -3
34
33
30
27 -3
25
19
19
17
17
17
15
9
7
1

II. trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JELŠAVA
TISO. /TACHTY/
ČERENČANY
BLHOVEC
ABOVCE
STRÁNSKA
ZACHAROVCE
UZ. PANICA
G. JABLONEC

8
8
8
9
8
8
8
8
8

8
6
5
4
4
2
2
1
1

0
0
0
2
1
3
1
0
0

0
2
3
3
3
3
5
7
7

45:7
55:11
34:27
29:36
41:21
24:35
18:29
16:45
14:65

24
18
15
14
13
9 -3
7
3
3

V žiackych súťažiach je poradie nasledovné:
A skupina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HAJNÁČKA
JESENSKÉ
G. JABLONEC
OŽĎANY
BÁTKA
1. DFC B
RIM. SEČ
HUSINÁ
BLHOVCE

8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
5
4
4
3
3
2
0

2
2
0
2
1
1
0
2
0

1
1
3
2
3
4
5
4
8

52:14
34:13
32:17
48:13
23:16
22:25
14:53
10:13
4:75

17
17
15
14
13
10
9
8
0 -3

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
5
4
4
4
2
1
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
1
3
3
3
4
6
7
8

48:3
67:13
24:13
28:19
41:42
24:15
13:38
16:60
4:62

24
21
15
13
13
12
6
3
0 -3

B skupina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

REVÚČKA
JELŠAVA
KRÁĽ
KLENOVEC
MURÁŇ
GEMER
V. TERIAKOVCE
CHANVA
STÁRŇA

Sobotskí džudisti na Medzinárodnej veľkej cene.
V sobotu 10. novembra vycestovali
džudisti z Rimavskej Soboty na Medzinárodnú veľkú cenu do Martina.
Tohto turnaja sa zúčastnili džudisti z
Čiech, Poľska, Rakúska a samozrejme Slovenska v celkovom počte 234
džudistov. Z Rimavskej Soboty sa
zúčastnilo 17 džudistov z oboch oddielov džuda pod vedením trénerov
Svoreňa a Antala. Chlapci a dievčatá
bojovali na tatami až do piatej hodiny

poobede čo sledovalo asi 150 trénerov, rodičov a hostí v telocvični SOU
– strojárskom v Martine. Rimavskosobotskí džudisti dosiahli pekné
umiestnenia: 1. miesta: Kanátová
Sophia do 38 kg mini, Slíž Kristián
do 55 kg ml.ž., Kanát Jaroslav do 55
kg st.ž., 2. miesto: Tommová Kristína do 44 kg, 3. miesta: Zibrín František do +46 kg, Utis Richard ml. do
30 kg, 5. miesta: Andrik Bence do 30

kg, Farkaš Denis do 42 kg, Mihály
Robert do +46 kg, 7. miesto: Boroš
Patrik do 27 kg, 9. miesta: Maďar Jaroslav do 42 kg, Kurák Jakub do 34
kg. A bez umiestnenia: Zachar Filip,
Malček Marek, Herko Andrej, Konya Zsolt a Sirotiak Juraj. Zároveň
sa chceme poďakovať pp. Zacharovi,
Utisovi st. a Andrikovi za pomoc pri
zabezpečení dopravy džudistov.
Ľ. Antal

HK PÚCHOV HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
4:6
Juniorka HKM Rimavská Sobota
začala svoje majstrovské zápasy
v nedeľu 11.11.2007 u súpera HK
v Púchove .Po tretinách 2 :2 , 2 :
2 a 0 : 2 zaknihovali aj prvé víťazstvo a tak mohli cestovať domov
s plným počtom bodov.
O góly v súperovej sieti sa postarali : Katreniak 2,Lacko,Oštrom,Juhaniak a Huszti .
Tréner HKM Peter Filipiak sa
vyjadril, že na to , že to bol prvý
zápas, že vycestovali prakticky bez
tréningovej prípravy na ľade (3 x
boli na vlastné náklady v Detve),
tak chlapci zabojovali a príjemne prekvapili. Mužstvo podalo
prekvapujúco kvalitný a kompaktný výkon.Potešením je aj fakt,že
chlapci prišli v plnom počte a hralo sa na štyri útoky. Do mužstva
bola zaradená aj päťka starších
žiakov, nakoľko táto kategória
mala tento víkend prestávku .
Ďalšie kolo:
Ďalšie kolo pocestujú už aj starší
žiaci na svoj zápas.Mladší nebudú
hrať, lebo Lučenec nemá v súťaži
túto kategóriu obsadenú .
18.11. (nedeľa) Starší žiaci
HC Lučenec - HKM Rimavská Sobota
23.11. (piatok) Juniorka
MFK RS - HC Turčianske Teplice
(zápas odložený na neurčito )
30.11. (piatok) Juniorka
HC Lučenec - HKM Rimavská
Sobota
gr

Krátko zo športu
Po deviatich kolách I. okresnej
ligy v minifutbale sú na čele Rimatex a Expresstrans. Oba celky
získali svorne po 24 bodov.
Ďalšie poradie je nasledovné:
Matyas (19), FC Euromotel (16),
Juve Rožňava (15), Autopulír
(12), FC Zara (12), ŠK Tempus
(9), Greko (3) a IK- COM (0).
V súťaži strelcov je na čele Roman
Uhrín (Rimatex) s 33 gólmi

pred Vladislavom Vávrom (Juve
Rožňava) s 27 gólmi a Tiborom
Šándorom (Rimatex) s 21 gólmi.
Rimatex Rimavská Sobota zvíťazil
v druhom kole Stredoslovenského
pohára vo futbale nad
Žilinou 10:2.
Strelcami gólov boli Uhrín 3,
Juhaniak, Welinger a Ruszó po 2,
P. Šándor1.

V III. lige volejbalistov je po štyroch zápasoch na čele Cinobaňa
pred Detvou a Veľkým Krtíšom.
VK Rimavská Sobota je bez víťazstva na poslednom mieste.
Na medzinárodnom turnaji
o Veľkú cenu Galanty štartovali aj
mladí judisti z ŠK Mladosť Relax
Rimavská Sobota. Najúspešnejším bol Kristián Slíž, ktorý

triumfoval vo váhovej kategórii do
55 kg v kategórii starších žiakov.
Jakub Gódor obsadil vo váhe do
66 kg druhé miesto a druhá bola aj
Sophia Kanátová medzi staršími
žiačkami, aj keď vekove patrí ešte
len medzi mladšie žiačky. Eva
Putnokyová obsadila vo váhovej
kategórii do 48 kg medzi staršími
žiačkami tretie miesto.
s
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Zaslúžené víťazstvo Rimatexu
Rimatex - ŽFA Žirafa Žilina 10:2 (8:0)
V druhom kole Slovenského pohára privítal Rimatex hostí zo
Žiliny. Veru pred zápasom by málokto veril v dvojciferný výsledok.
Domáci hráči za 5 min. takmer
rozhodli o zápase, keď už viedli
o 3 góly, hoci v tomto športe to nič
neznamená. Rimatex pokračoval
vo „valcovaní ´´ ďalej. Hlavne základná štvorka v zložení – Tibor
Šándor, Juhaniak- Peter Šándor,
Uhrin - pracovala ako hodinky.
Samozrejme ani ostatní nezaostá-

vali, ale v zohratosti to bolo cítiť.
Niektoré akcie boli doslovne „biliardové“ a diváci si mohli prísť na
svoje. Veľkou oporou domáceho
mužstva bol brankár Koreň, ktorý
súpera vždy v pravú chvíľu zastavil a takmer z protiútokov padali
do siete hostí ďalšie góly. Najmä
situácia z rohového kopu v 23´,
keď lopta na jeden dotyk putovala
z nohy na nohu a zavŕšená gólom,
bola oku lahodiaca. Na záver polčasu mal súper vyloženú šancu,

Kapitán futsalového tímu Rimatex Rimavská Sobota Tibor Šándor.

prekopol však bránu, a tak polčas
skončil v pomere 8 : 0! Domáci
mali do druhej polky rýchly nástup, opäť v 1´rozvlnili sieť súpera,
ale odvtedy začala ich hra byť nezáživná a bolo cítiť, že tempo hry
začalo ísť na úkor presnosti, hernej
disciplíny a taktiež aj striedaniam,
ktoré v závere boli dosť živelné. Žilina dala 2 góly a na záver uzatvorili domáci skóre na 10:2 . Zaujímavosťou stretnutia je ešte fakt, že
pri takom počte strelených gólov
kapitán domácich Tibor Šándor,
ktorý v Žiline strelil všetkých 5
gólov Rimatexu, v tomto stretnutí
nedal ani jeden!
Zostava domácich a góly: Koreň-T. Šándor, Juhaniak (2), P.
Šándor (1)-ŽK, Uhrin (3) - Budai,
Pekarčík, Wolinger (2), Ruszó (2),
Dragijský.
Mužstvo Rimatexu svojím pohárovým víťazstvom ukázalo svoje
kvality, ale to bude musieť potvrdiť vo veľmi dôležitom domácom
zápase druhej ligy proti Benfike
Gemm Čadca, ktorá tiež patrí medzi favoritov na prvenstvo
v skupine.Čadca porazila v prvom
kole Ružomberok 10 : 2 a o to viac

môže Rimatex mrzieť prehra v Žiline s ŠK Makroteamom „B“(7:5).
Favoritom súťaže je TJ Neografia
Martin, ktorá sa svojimi maximalistickými ambíciami netají, ale
naši hráči, ak budú pokračovať vo
svojom poslednom výkone, nemusia mať v tejto súťaži obavy .
Týmto pozývame všetkých priaznivcov futsalu, aj zvedavcov
o tento šport, aby prišli 16.11.
do športovej haly ŠK Tempus
o 19.00 hod. na už spomínaný
zápas s Čadcou.
Postreh fanúšikov:
Mnohí z fanúšikov si všimli bratov
Šándorovcov a položili si otázku:
Prečo títo naši chlapci nehrajú
v MFK 1. ligu? Obaja sú mladí, sú
z Rimavskej Soboty, svojou kvalitou sa určite vyrovnajú niektorým
hráčom, ktorí poriadne ani dres
neprepotia na majstrovskom zápase a necítia k mestu a klubu nič !
Možno majú niektorí pravdu, ale
museli by dostať šancu aspoň pol
roka hrať, aby sa ich prognózy naplnili. Títo chlapci by si to možno
aj zaslúžili, nie ?
gr

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní
V sobotu 10. novembra sa v Rimavskej Sobote konalo šieste,
posledné kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti žiakov, juniorov a seniorov v plávaní. Pretekov sa zúčastnilo 199 plavcov
z trinástich plaveckých oddielov
a klubov z celej stredoslovenskej
oblasti. Po minulom kole, konajúcom sa v Rimavskej Sobote, kde
na poslednú chvíľu odriekli účasť
plavecké kluby zo Žiliny, Dolného
Kubína a Liptovského Mikuláša,
sa tentokrát podarilo zhromaždiť všetky plavecké kluby z našej
oblasti. Pre plavcov z Rimavskej
Soboty to prinieslo veľkú konkurenciu, s ktorou sa popasovali
Hanka Poljaková, Juraj Husár,
Samuel Sebők a Mihály Máté.

Poljaková, Mihály a Husár obsadili prvé miesta v disciplíne 100
metrov prsia. Kvarteto mohol
doplniť aj Sebők, ktorý síce v tejto
disciplíne doplával prvý, no pre
neskoré vynorenie po obrátke bol
bohužiaľ napokon diskvalifikovaný. Táto diskvalifikácia prišla veľmi nevhod, keďže túto disciplínu
by mal plávať na zimných Majstrovstvách Slovenska. Po jednej
striebornej medaile si odniesli
Poljaková a Mihály v disciplíne
100 metrov znak. V disciplíne 100
metrov voľný spôsob sa najlepšie
z našich plavcov umiestnil Husár
na druhom mieste, Mihály na treťom mieste , Poljaková na šiestom
a Šebok na desiatom mieste.
jv

Juraj Husár pri štarte (v celých plavkách)
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