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úvodník
Pravda víťazí

Župný dom v novom šate

Okoloidúci si všimli, že priečelie Župného domu na Nám. M. Tompu v Rim. Sobote dostalo nový šat.
Rekonštrukčné práce prebiehali od 26. júla. Ako uviedla vedúca oddelenia strategického rozvoja mesta
mestského úradu Ing. Eva Muráriková, zahŕňali čistenie omietky od premalieb, zvetraných častí, umytie
fasády tlakovou vodou a nový náter. Odtieň farby určil Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, nakoľko klasicistická budova z 18. stor. je kultúrnou pamiatkou.
„Na rekonštrukciu fasády Župného domu získalo Mesto Rim. Sobota v rámci grantového programu
Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom- podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok, podporovaného nadáciou SPP, dotáciu vo výške 5 mil. korún. Kofinancovanie z rozpočtu mesta bolo 1330 800
Sk, teda 20% podľa grantových podmienok,“ vyjadrila sa E. Muráriková. Podľa jej slov na ministerstvo
kultúry bol už podaný projekt na ďalšiu časť rekonštrukcie Župného domu – ľavého krídla pozdĺž Železničnej ulice. Mesto žiadalo grant vo výške 6 978 795 Sk, pričom bude projekt kofinancovať 5 %, resp.
sumou 367 305 Sk.
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Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Nedávno sme
si zaspomínali na nežnú
revolúciu.
Vtedy na
námestiach
často zaznieval slogan: Nech
pravda a láska zvíťazí nad lžou
a nenávisťou. Od Novembra
1989 uplynulo už 18 rokov.
Mnohí sa určite zamýšľajú nad
tým, či sa tento výrok naplnil.
Situácia v súčasnej spoločnosti, kde panuje pretvárka, faloš,
vypočítavosť, závisť, ľahostajnosť a morálka i hodnoty sa
dostávajú kdesi na jej okraj, je
opačná. V rôznych oblastiach
života sa stretávame s tým, že
pravda bolí a je nepohodlná.
Nie sú ojedinelé situácie, kedy
si ľudia pred pravdou zatvárajú oči a radšej zaboria nos do
piesku. Táto „pštrosia“ politika je totiž oveľa pohodlnejšia,
ako zmieriť sa s pravdou alebo
sa postaviť na stranu tých,
ktorí za ňu bojujú, i keď je to
ťažké a problematické. Pravda
však vždy vyjde najavo, aj
keby mala byť pod zemou
zakopaná. Niekedy to však
trvá až príliš dlho...
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
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Spomienky na nežnú revolúciu
Pre každého znamenala nežná
revolúcia v novembri 1989
niečo iné. Pre niektorých to
boli otvorené hranice, sloboda
tlače a prejavu, pre iných
možnosť podnikania. Spomienky účastníkov revolúcie,
ktorí sa postavili na odpor
totalitného režimu, sa hlboko
vryli do pamäti. Preto sme sa
niektorých z nich opýtali, ako
si spomínajú na novembrové
udalosti v roku 1989.
Jaroslav
Bagačka:
„Spomínam
si na sledovanie udalostí
v médiách.
Najvýraznejší
zážitok som mal 27. novembra,
keď bol generálny štrajk, ktorého
som sa zúčastnil. Boli tam aj skupiny žiakov z našej terajšej Spojenej školy v Rimavskej Sobote.
Mal som možnosť vystúpiť aj na
pódiu. Bol to jedinečný zážitok ale
do aktívnejšej politickej činnosti
som sa zapojil až v roku 1990.“
Alexander
Vaškúty:
„Bolo to niečo
fantastické.
Bol som vtedy
chorý a spomínam si na
moju nebohú
manželku. Z Mojína nešiel
žiadny autobus a ona chcela ísť
na míting, ktorý bol pri bývalej
tabakovej továrni v Rim. Sobote.
Išla pešo. Povedala mi, aby som
na video nahrával mítingy, ktoré

dávali v televízii. Nahrával som
teda míting v Prahe. Potom
sme sa o udalostiach zhovárali. Myslím si, že predsavzatia
nežnej revolúcie sa sčasti naplnili.
Onedlho budeme svedkami toho,
o čo sa celé generácie mladých
ľudí snažili. Budeme mať voľnú
cestu do celej Európy, do ktorej
nás prijali. Je to fantastické, že sa
aj zavedením eura zrušia hranice.
Jedna vec, ktorá sa nenaplnila
a musím to povedať s ťažkým srdcom, je to, keď pán Mečiar povedal: „ Nebojte sa, keď ma zvolíte,
u nás na Slovensku nebude platiť
žiadny lustračný zákon.“ Tým
bol položený základ mečiarizmu,
ktorý trvá do dnešného dňa.
Je to generačný problém. Kým
nepríde nová generácia a nebude vymenená celá garnitúra
vládnucich činiteľov, nie je možná
žiadna zmena. Otázne je aj to, či
sa každý človek snaží robiť podľa
najlepšieho vedomia a svedomia.
A keď príde na to, že sa má zastať
pravdy, bojovať proti zlu a neozve
sa, tak vlastne súhlasí so zlom. Ak
má však svedomie a prejaví sa,
tak je vlastne za odkaz Novembra 1989. Žiaľ, veľmi veľa ľudí si
myslí, že si kúpi cestu do neba,
lebo má majetok a sú v politike pri
moci. Láska a pravda však musia
zvíťaziť nad lžou a nenávisťou.
To sú slová, ktoré vystihujú aj
dnešnú dobu.“
Daniel Brezina: „Na nežnú
revolúciu si
spomínam ako
na jedno z najlepších období

môjho života. Jednoznačne som
podporoval aktivitu ľudí, ktorí
boli na námestiach, ich odhodlanie pre zmenu. To mi dávalo
aj silu, že som vydržal a vydržali
sme v tom aj viacerí, že sme robili
prácu, ktorú bolo treba urobiť. Čo
sme urobili, nech zhodnotia iní.
Bol som medzi tými, ktorí sme si
mysleli, že sa budeme mať lepšie,
že bude fungovať zdravotníctvo
a sociálna starostlivosť. Napriek
tomu, že sme vedeli, že v štátoch,
ktoré sú riadené pravicovými
stranami, tieto veci fungujú. Tu
to zatiaľ nefunguje, takže toto sa
nenaplnilo. Ale s odstupom času
vidno, keď sme boli trošku naivní,
že sme si mysleli, že zmena
nastane tak rýchlo. Musí sa však
najskôr zmeniť spoločnosť. Ale
zmenili sa základné hodnoty,
ktoré boli hlavnými myšlienkami
Novembra 89: sloboda tlače, voľné cestovanie, zrušené hranice.
Problémom však bola neskorá
legislatíva, lebo tým sa mohla
naštartovať taká privatizácia, aká
bola. Neboli pripravené zákony,
ktoré by ochraňovali alebo určovali presné pravidlá.
Kedy tu bude lepšie? Keď budú
fungovať kvalitne banky (tie už
fungujú), poisťovne, nemocnice,
keď budú peniaze. Na to však,
aby v spoločnosti nastali zmeny
k lepšiemu, musí sa vytvoriť také
prostredie, aby nebola kolísavá
legislatíva. Bude to však trvať
niekoľko rokov, kým sa našim deťom vyplatí vrátiť sa na Slovensko
zo zahraničia, kde dnes pracujú.
Neviem, či sa toho dožijem. Revolúcia však stála za to!
M. Kanalová

Stretnutie
účastníkov
novembrových
udalostí
V Rim. Sobote sa pri príležitosti
18. výročia nežnej revolúcie, resp.
Novembra 1989 konalo stretnutie účastníkov novembrových
udalostí a zakladateľov hnutia
Verejnosť proti násiliu. Jeho
organizátormi boli mestský zväz
SDKÚ-DS a okresná rada KDH.
Ako sa vyjadril jeden z organizátorov stretnutia, jeho cieľom
bolo pripomenúť si November
1989 nielen z pohľadu samotných
udalostí a spomienok, ale aj určitého naplnenia ideálov slušnosti
či morálky v politike. Účastníci stretnutia spomínali aj na
rimavskosobotských lídrov nežnej
revolúcie - Daniela Brezinu a nebohého Petra Leboviča, bývalého
šéfredaktora Gemerských Zvestí.
Spomienka patrila aj aktívnemu
vystúpeniu slovenských študentov proti totalite 16. novembra
1989 v Bratislave, kde jednou zo
študentských vodcov bola i naša
rodáčka Henrieta Hrinková. Na
stretnutí sa hovorilo aj o novembrových ideáloch a snoch, ktoré
boli veľké. Realita je však často
iná. Medzi hosťami bol aj farár
rímskokatolíckej cirkvi Jozef
Dluhoš. Hovoril o blahoslavenej sestre Zdenke, ktorá bola
obeťou totalitného režimu, ktorý
otvorene prenasledoval katolícku cirkev. V závere bolo prijaté
Vyhlásenie priamych účastníkov a
sympatizantov nežnej revolúcie v
Rimavskej Sobote.
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Vyhlásenie priamych účastníkov a sympatizantov nežnej revolúcie v Rimavskej Sobote
My účastníci a sympatizanti novembrových udalostí v roku 1989
sa k ich priebehu a odkazu hrdo
hlásime. S radosťou konštatujeme,
že hlavné ciele a zámery hnutia
Verejnosť proti násiliu -slobodné
voľby, sloboda tlače, zhromažďovania, odideologizovanie kultúry
a ďalšie - sa naplnili. Dnešná mladá generácia má nielen otvorené
okná, ale aj všetky cesty do vyspelej Európy a sveta. Zároveň však

musíme s ľútosťou konštatovať,
že v ponovembrovom politickom
a niekedy i ostatnom verejnom
živote sa objavujú a presadzujú prvky korupcie, klientelizmu,
oslabovania morálnych princípov,
nacionalizmu, xenofóbie a množstvo iných negatívnych prejavov.
Vyzývame preto všetkých miestnych, regionálnych a republikových politikov a osobnosti, aby
sa k hodnotám novembra vrátili,

aby naša spoločnosť nielen snívala
novembrový sen, ale aby sa aj reálnejšie napĺňal. My sa k hodnotám
nežnej revolúcie budeme neustále
hlásiť i k jej etickému i duchovnému odkazu. Budeme tento odkaz
sprostredkúvať ďalším generáciám. November 1989 považujeme
za jeden z vrcholov našich občianskych životov.
V Rimavskej Sobote
16.novembra 2007

Daniel Brezina, Pavol Novotný,
Anton Kerti, Zoltán Bán,
Viliam Vaš, Alexander Vaškúty,
Anna Pötheová, Ivan Hlaváč,
Milan Kocka, Dušan Rybár,
Mária Rybárová, Milan
Sedláček, Stanislav Polievka,
Katarína Polievková, Pavel
Láska, Július Sojka, Ondrej
Borláš, Ľubomír Mikláš, Peter
Kminiak, Jaroslav Bagačka.
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Stretnutie poľnohospodárov a potravinárov
Predstavenstvo Gemerskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Rim. Sobote
(GPPK) zorganizovalo 16.
novembra pracovné stretnutie
poľnohospodárov a potravinárov z nášho regiónu.
Otvoril ho predseda GPPK Ing.
Štefan Juhász. Zároveň predložil
správu o situácii v agrokomplexe
nášho regiónu. Bola zameraná
na nedostatky a problémy v tejto
oblasti. Nedostatky sa týkali prevažne financií, administratívy,
výroby, materiálneho zabezpečenia, dovozu a vývozu. Súčasne
predkladal aj ich vhodné riešenia,
prehodnotil rok 2007 a vytyčoval

perspektívy do budúcnosti. Na
stretnutí boli prítomní funkcionári štátnych organizácií z ministerstva pôdohospodárstva, generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Miček
zo sekcie plánu a rozvoja vidieka
a Ing. Jozef Nemšovský, generálny riaditeľ pôdohospodárskej
platobnej agentúry z Bratislavy.
Tí predložili nové zmeny a spôsoby riešenia. Súčasťou pracovného
stretnutia bolo aj vyhodnotenie
dosiahnutých výsledkov v regióne
a ocenenia najlepších poľnohospodárov a potravinárov.
Prvenstvo v celoslovenskom meradle získala POĽNOFARMA
MOGBI z Hrachova. V celonárodnej súťaži TOP AGRO Sloven-

sko za rok 2006 bola ministrom
pôdohospodárstva SR vyhlásená za najlepšiu manažérku roka
Gabriela Králiková z tejto firmy.
Ďalšími ocenenými boli: AGROMAT Dubovec, Roľnícka akciová
spoločnosť Botovo, AGRORISbývalý AGROTAURIS spol. s r.o.
Rimavská Sobota, Štefan Bodon
z Dubovca a spoločnosť AGROKOMPANY s.r.o. Tachty.
„Verím, že pracovné stretnutie
splnilo očakávania všetkých zúčastnených a zároveň pomohlo
našim potravinárom a poľnohospodárom v úspešnom vytyčovaní
a dosahovaní cieľov,“ vyjadril sa
Ing. Štefan Juhász.
K. Kalmárová

Nová šanca pre deti vidieka
V Kraskove žije veľa detí predškolského a školského veku, ktoré
nemajú vhodný priestor na detské
hry. Preto sme sa rozhodli, že im
odovzdáme predčasný mikulášsky
darček - detské ihrisko. Starostka
obce Zdena Očovayová vypracovala projekt s názvom Nová šanca
pre deti vidieka. Na jeho realizáciu
sme získali 10 tis. korún z Ban-

skobystrického samosprávneho
kraja. Na projekte sa dobrovoľne
podieľali obyvatelia Kraskova,
poslanci obecného zastupiteľstva
a iní pracovníci v rámci aktivačnej
činnosti. Vytvorením vhodných
priestorov pre telesnú aktivitu detí
zamedzíme nepriaznivému vplyvu
ulice, ktorá ich často vychováva
a nemá dobrý morálny vplyv na

rozvoj a rast osobnosti dieťaťa.
Pri pohľade na rozžiarené tváričky
detí sme sa utvrdili v tom, že naša
práca nebola zbytočná. Môžu sa
tu dosýta voziť na kolotoči, na
farebnom vláčiku, hojdať na hojdačkách alebo hrať v pieskovisku.
A ich mamičky môžu pri nich príjemne relaxovať.
Zdenka Ičonyová, ObÚ

Prvé zalesnenie holiny už prebehlo
Na našu redakciu sa nedávno obrátil exposlanec a člen Komisie
kontroly MsZ Štefan Szőke. Nebol spokojný s tým, že v lokalite
od Rimavskej Soboty smerom na
Lučenec Lesy SR, š.p., OZ Rim.
Sobota vyrúbali pred dvoma rokmi stromy, ale zatiaľ nebola zrealizovaná náhradná výsadba. V tejto
súvislosti sme o odpoveď požiadali riaditeľa LSR,š.p., OZ Rimavská Sobota Matúša Výbocha.
Vyjadril sa, že ide o lesný porast
pri E50 pred Čiernou Lúkou. Je
to JPRL č. 302. „Je pravdou, že tu
bola v roku 2005 vykonaná ťažba.
V roku 2006 sme vysiali dub a prijali prirodzené zmladenie dreviny
hrab. Tento rok bola zvyšná plocha dozalesňovaná dubom. Popri
týchto činnostiach sa tu vykonávala aj ochrana mladých lesných
porastov proti burine - vyžínanie,

ktoré je zrejmé aj z fotodokumentácie - a aj proti zveri - sadenice
duba sú natreté repelentným náterom svetlomodrej farby, ktorú
každý na mieste rozozná,“ uviedol
M. Výboch. Podľa jeho slov odborné posúdenie vykonaných prác
bude predmetom odovzdávania
a preberania odborného obhospo-

darovania predmetných lesov novému užívateľovi lesa spoločnosti
LES KORP Hnúšťa. „Takže prvé
zalesnenie holiny bolo vykonané,
v prípade potreby bude potrebné
už len v prípade strát na zalesňovaní doplniť opakovaným zalesnením,“ uzavrel M. Výboch.
kan

anketa
O vandalizme

Opäť sme sa vybrali do ulíc
Rimavskej Soboty. Pýtali sme sa
ľudí: Čo si myslíte o vandalizme
v našom meste?
Mirolav Kéry,
živnostník z Rimavskej Soboty: „Dôsledky tohto správania sú
čiastočne spôsobené
rodinou a školou. Mládeži chýbajú dobré vzory, ktoré vytvárajú
rodičia. Majú osvojené zlé trávenie voľného času. Rodičia nemajú
čas na deti z dôvodu zabezpečenia
financií pre rodinu. Situáciu
zapríčiňuje aj súčasná sociálna
politika. Dnešná mládež je málo
aktívna, nevenuje sa športu,
nenavštevuje kultúrne podujatia.
Ale sú medzi nimi aj výnimky.“
Ladislav Raisz,
dôchodca z Rimavskej Soboty: „Podľa
mňa je dnešná mládež
nevychovaná. Rodičia
aj škola nesú zodpovednosť, ale
v druhom rade aj vláda. Túto situáciu doniesol zo sebou západný
životný štýl. Dnes sa človek bojí
vyjsť na ulicu. Bežne sa stáva, že
niekoho zbijú, okradnú, ako keby
to bola samozrejmosť. V tomto
smere sme najviac ohrození my,
dôchodcovia. Mestský park bol
kedysi najkrajším parkom na Slovensku. Teraz je však najvhodnejším miestom kriminality.“
Elena Forceková,
upratovačka z Hnúšte: „Aj ja mám dieťa,
ktoré má svoje záľuby,
ale niekedy mám pocit,
že rodičia sú druhoradí. Mladí
trávia veľa času pri televízore,
počítači a iných výdobytkoch modernej doby. Neviem sa stotožniť
s grafitmi, pretože znehodnocujú verejné budovy. Zároveň
spôsobujú finančnú škodu ich
majiteľom. Ale ak je pre nich
priestor a prostredie, kde sa môžu
realizovať, je to v poriadku. Bojím
sa, že aj moje dieťa trávi voľný
čas v nevhodnej spoločnosti, ale
verím tomu, že vie čo robí.“
Pýtala sa: K. Kalmárová
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„Tu domov mám – a nie som sama”
Rozhovor s Elkou Vidinskou o rodine, láske a hudbe
Nedávno vyšla prvá platňa
Elky Vidinskej pod názvom
Trpké cukríky. Vidinská sa narodila v Tornali, ale žije v Košiciach, kde v jednej súkromnej
umeleckej škole vyučuje klavír
a spev. Pochádza z bulharskej
rodiny, ale okrem slovenčiny
spieva aj po maďarsky.

Pochádzate z Tornale, ale žijete a
pracujete v Košiciach. Bol niekto v
rodine, kto mal hudobný talent?
Áno, pochádzam z Tornale, ale od
svojich 14 rokov žijem v Košiciach.
S mojím rodným mestom je však
spojené všetko, na čom som neskôr stavala svoju budúcnosť. Od
malička som sa často nachádzala v
takom prostredí, kde znela hudba,
kde sa spievalo. Takže je to asi tak,
že som dieťa svojich rodičov a od
obidvoch som zdedila niečo, čomu
hovoríme talent, ktorý som rozvíjala v hudobnej škole a neskôr na
Konzervatóriu v Košiciach, ale ja
vlastnou, vnútornou umeleckou
aktivitou.
Vyučujete v jednej súkromnej
umeleckej škole klavír a spev.
Predtým ste písali skladby pre detí,
ktoré vyšli aj na cédečkach. Sú takí
študenti, ktorí sa aj po skončení
školy zaoberalú s hudbou?
Učím hru na klavíri a spev na Súkromnej základnej umeleckej škole
na Krosnianskej. Škola od svojho
vzniku každý rok produkovala
nejaké ucelené predstavenie, v
ktorom sa predstavilo veľké množstvo našich žiakov zo všetkých
odborov: hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný. A tak
vznikala potreba vytvoriť k pôvod-

ným textom scenárov aj pôvodnú
hudbu. Dodnes si pamätám na
atmosféru vzniku každej jednej
hudobnej rozprávky: Bomba škola, Popoluška, Snehová kráľovná,
Čarovný sen, Rozprávkový sen,
Peter, Škola volá atď. V týchto
predstaveniach účinkovali naši
žiaci s veľkou radosťou. Niektorým sme vydali aj ich vlastné sólo
CD pôvodných piesní. Pre mnohých sa tento ich detský pocit radosti stal smerodajným pri výbere
ich ďalšieho vzdelávania.
Muzikál Peter je hra o mladíkovi, ktorý droguje a nevie nájsť
cestu v živote. Veríte, že také hry
pomáhajú chorým ľudom, aby
našli svoje osobné šťastie a cestu k
uzdraveniu?
Áno, samozrejme, že tomu verím.
Keby vo mne nebola viera a vnútorné presvedčenie, že veci majú
zmysel, tak sa do nich nepúšťam.
Protidrogová hra s pesničkami
Peter je skutočným príbehom
skutočného chlapca, ktorý pliage
drogy podľahol, ale vďaka obrovskému šťastiu a láske sa, aj keď s
ťažkosťami,zo závislosti dokázal
vymaniť včas.
V minulom roku vyšlo vaše prvé cédečko s názvom Trpké cukríky pre
dospelých. Aké hity sú na platni?
S kým ste spolupracovali?
Moje CD je o láske v jej najrôznejších podobách. Či už je to láska muža a ženy, láska k matke, či
k domovu. Texty mi písal Martin
Čičvák – mladý režisér žijúci v
Prahe, pán Peter Hudák – režisér,
scenárista, niektoré som si napísala sama. Krásne maďarské texty
dvoch piesní mi napísala Júlia Kissová, hudobne na albume okrem
mňa spolupracoval Jozef Hudák
Gajzi, dramaturgicky Vincent
Svat, piesne aranžoval Miro Šály,
ktorého gitarové nahrávky dali
mojim piesňam originalitu.
Na platni je aj viac pesničiek s
balkánskou tematikou. Vaša rodina z matkinej strany pochádza z
Bulharska. U Vás doma ešte stále
žijú bulharské zvyky?
Bulharská kultúra v našej rodine
žije dodnes a zakladá sa hlavne
na hlbokej úcte k ľuďom, k životu

a práci bez akýchkoľvek rozdielov.
Každoročne bulharské tradície sú
oživované pri spoločnom rodinnom stole na Veľkú noc, na Vianoce na Nový rok. Samozrejme, že sú
prítomné v každodennom rytme
života. Moja starká mi odovzdala
svoj talent zhovorčivosti a výrečnosti, ale jej bulharský temperament je silno sprevádzaný maďarským temperamentom, ktorý
jej bol daný tým, že sa narodila
v Balašských Ďarmotách. A tak
aj maďarská kultúra a maďarské
pesničky postupne ovplyvňovali
zárodok môjho talentu.
Tu domov mám a nie som sám –
spievate v jednej pesničke. Čo pre
Vás znamená Slovensko?
Žijeme v krajine, ktorá by mala
byť pre nás kúskom raja na zemi.
Máme hory, máme úrodné polia,
máme slnečné nížiny, rieky, krásne jazerá. Myslím si, že máme byť
na čo hrdí. Naším velkým bohatstvom je aj to, že tu žije viacero národností v mieri. A to je to najpodstatnejšie a najobohacujúcejšie.
Slovensko je aj moja rodná zem,
sem patrím. Veď moji starí rodičia
si ju vybrali pre život v nej. A ja
som im za ich rozhodnutie vďačná
a rešpektujem ho.Komu venujete svoje pesničky?
Moje piesne nevnucujem nikomu.
Doposiaľ si sami našli svojich poslucháčov, ale, samozrejme, spievam ich pre všetkých ľudí a myslím si, že moje melódie a ich texty
spôsobujú v poslucháčoch pocit,
že patria im, pretože ja spievam
o sebe, o mojom živote, o mojich
túžbach, o mojich láskach, o mojich sklamaniach a radostiach o
krásnych Košiciach o Vianociach,
o mojej mamičke. Patria každému
človeku. Spievam o sebe a zároveň
o citoch každého človeka. Najväčšiu radosť mám, keď vidím z vyžarujúcich tvárí a pohľadov mojich
divákov a poslucháčov vnútorné
prežívanie, v ktorom sa na chvíľku
všetci stotožňujú so mnou, s mojimi pesničkami. Je to krásny pocit.
Vtedy patríme všetci do jedného
celku. Tak by to malo byť aj vonku
v reálnom živote.
János Juhász Dósa

Drevené
miniatúry
Milana Matúša
Gemersko-malohontské osvetové
stredisko, Mesto Rimavská Sobota a Turisticko- informačné centrum otvorili 20. novembra výstavu s názvom Drevené miniatúry.
Prezentuje 70 diel Milana Matúša
z Revúcej. K tvorbe a práci s drevom priviedlo Milana Matúša
pred desiatimi rokmi silné puto
medzi ním a sestrou. Inšpiroval
ho jeden pohľad na obrázok, a tak
sa tomu začal venovať. „Drevo je
tvárny materiál, poddáva sa mi
pod rukami a krásne vonia. Vždy,
keď s ním pracujem, mám určitú
predstavu o konečnom produkte.
Ale niekedy ma prekvapí vnútorná štruktúra dreva pri vyrezávaní
a výsledný produkt môže byť odlišný od mojej predstavy,“ povedal
M. Matúš, ktorý svoje miniatúry
vyrezáva najmä z orechového
dreva. Používa však aj slivkové,
čerešňové a lipové drevo. Jeho
prvým výrobkom bola chalúpka.
Odvtedy vyrobil 350 diel. „Kým
som sa nezačal venovať miniatúram, mojou pracovnou náplňou
bola údržba a oprava zdvíhacích
zariadení. A le teraz sa venujem
iba tejto činnosti. Veľmi ma zaujala a vždy mám radosť z výsledného produktu,“ hovorí M. Matúš.
Výstava jeho miniatúr je predajná
a potrvá do 15. decembra.
kk

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 !!!

Školstvo / Kultúra
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Vodo – Voda
Nie nejde o preklep. Názov je
uvedený v správnej podobe.
Ide o obyčajnú vodu z vodovodu.
Zo všetkých strán sa na nás hrnú
reklamy, ktoré propagujú rôzne
produkty. Všetci to prijímame ako
samozrejmosť a venujeme tomu
väčšiu či menšiu pozornosť. Zdá
sa však, že prichádza čas, keď sa
budeme čoraz častejšie vracať
k tradičným hodnotám, a teda aj
k prírode a jej nenahraditeľnosti
a absolútnej jedinečnosti v našom
živote. Sme prepojení so svojím
životným prostredím rôznymi
spôsobmi a konkrétnymi látkami.
Jednou z prírodných látok, ktorá
je absolútne nevyhnutná a nenahraditeľná pre život je samozrejme
voda. V našich slovenských podmienkach berieme túto životodarnú tekutinu ako bežnú a každému
ľahko dostupnú. Nie všetky krajiny sveta môžu k vode pristupovať
tak samozrejme. V mnohých oblastiach našej Zeme je voda strategickou surovinou. Nemusí to
trvať dlho a voda sa stane zdrojom
záujmu obchodných i politických
záujmov mocných na našej planéte. Nemusím asi zdôrazňovať,
že hovorím o vode sladkej-pitnej.
Vody slanej a znečistenej je dostatok. Naša Základná škola Š. M.
Daxnera na sídlisku Západ v Rimavskej Sobote sa chce zapojiť
do aktivít, ktoré budú propagovať
a podporovať iniciatívy ohľadom
pitnej vody. Prvým krokom je
naša aktívna participácia na projekte Vodo-Voda, ktorý sa v týchto dňoch rozbieha na strednom
Slovensku a v Podtatranskom

regióne pod gesciou vodárenskej
spoločnosti Veolia, ktorá spravuje hospodárenie s pitnou vodou
v uvedených oblastiach. Projekt
oslovuje mladých ľudí s požiadavkou na ich možnosť aktívne
vstúpiť do propagácie pitnej vody
v podmienkach svojej školy a okolia v ktorom žijú. Nie je náhoda, že
sa obracia na mladých ľudí. Je veľmi pravdepodobné, že problémy
s nedostatkom a nekvalitou pitnej
vody sa ich budú bezprostredne dotýkať v blízkej budúcnosti.
Naši žiaci preto aktívne vstúpia
do tohto procesu. V priebehu
najbližších mesiacov vypracujú
svoju predstavu o možnostiach
propagácie pitnej vody vo svojom
okolí a potrebe ochrany kvality jej
zdrojov. Vo svojej reklame na pitnú vodu budú vychádzať z týchto
overených faktov o vode: je najprirodzenejším prostriedkom na
uhasenie smädu. Neobsahuje látky, ktoré by pri dlhodobom užívaní mali nepriaznivý vplyv na naše
zdravie. Podlieha prísnym kontrolám, dokonca prísnejším ako balená voda vo fľašiach, je vhodná na
každodenné použitie.Dobrá voda
obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok. Je oveľa lacnejšia
ako rôzne sladené nápoje. Nemusíme kupovať umelohmotné fľaše,
ktoré často končia na skládke, alebo v spaľovni. Chránime si svoje
zdravie. Pitie sladených nápojov
spôsobuje obezitu, kazenie zubov,
rednutie kostí a ďalšie choroby.
Ďalšie informácie na www.vodovoda.sk
Mgr. Viliam Vidinský,
riaditeľ ZŠ Š.M.Daxnera

Bohoslužby počas Adventu
Rímskokatolícky kostol: v sobotu 6.30 slovenská
vo všedný deň 16.30 slovenská
17.00 maďarská
v nedeľu: 7.00 maďarská
8.00 slovenská
9.15 maďarská
0.30 slovenská
17.00 latinská
24.12 polnočná 22.00 maďarská
24.00 slovenská
Počas Vianoc sväté omše ako v nedeľu.
24.12. Služby božie- kostol Evanj. a. v. cirkvi 15.30 slovenské
17.00 maďarské
Slávnostné bohoslužby v kostole reformovanej kresťanskej cirkvi
17.00

Jablkový týždeň v našom klube

Už tradične každý rok na jeseň si
pripomíname Deň jablka. Celý
týždeň sa deti pripravovali na
tento neobyčajný deň. Aktivity
boli zamerané na tému Jabĺčko,
základ zdravej výživy. V rámci celotýždňovej aktivity deti vystrihovali, lepili jabĺčka, ktorými potom
skrášľovali prostredie školského
klubu. Kto nemá až také šikovné
rúčky, mohol sa zapojiť do lúštenia tajničiek a krížoviek. V Deň
jablka na chodbách i v oddeleniach vládla „jabĺčková nálada“.

Z každého oddelenia sa šírila
jabĺčková vôňa. Tento deň sme
spestrili ochutnávkou jabĺčkových
dobrôt, ktoré doniesli deti, alebo
ich pripravili s pani vychovávateľkami. Na slávnostne prestretých
stoloch nechýbali pečené alebo
nepečené dobroty a jabĺčkové
nápoje. Po ochutnávke nasledovala zábava. Súťažilo sa v rôznych
disciplínach. Spomeniem aspoň
niektoré: jabĺčkový tanec, rýchle
jedenie jabĺk, šúpanie jabĺk,
vyťahovanie jabĺčka z vody, súťaž
o najkrajšie jabĺčko. V tento
týždeň ani v jednom oddelení
nechýbala misa s nakrájanými
jabĺčkami. Môžeme len dúfať,
že naše aktivity neboli zbytočné
a deti sa budú v budúcnosti stravovať zdravo.
Elvíra Bodonová,
ŠKD pri ZŠ P. Dobšinského

Pestrý a bohatý Advent 2007
Aj tento rok pripravilo Mesto
Rimavská Sobota v rámci
Adventu 2007 množstvo zaujímavých podujatí. Slávnostné
otvorenie adventného obdobia bude 30. novembra o 18.
hod. v evanjelickom kostole
ekumenickými bohoslužbami.
Na nich vystúpi primátor mesta Štefan Cifruš a zástupcovia
všetkých cirkví v meste. Ako nás
informoval vedúci oddelenia kultúry a starostlivosti o občana mestského úradu JUDr. Štefan Baláž,
3. decembra sa o 18. hod. v dome
kultúry uskutoční benefičný koncert SČK. CVČ Relax organizuje
5. decembra o 15,30 hod. privítanie Mikuláša na Hlavnom námestí. Bude spojené s mikulášskym
popoludním pre deti. V dome
kultúry sa 6. decembra od 9. hod.
uskutoční divadelné predstavenie, remeselnícka dielňa a tanečný
dom pre žiakov z maďarských škôl
s názvom ART MISIA. Základná
umelecká škola organizuje 7. decembra o 17. hod. program krúžkov a kolektívov s názvom Radostné Vianoce 2007.
Ľudovému zvykosloviu bude venované folklórne pásmo Od Lucie

do Vianoc..., ktoré bude 10. decembra o 14. hod. v CVČ Relax.
Predvianočný koncert žiakov ZUŠ
sa uskutoční 11. decembra od 10
hod. v dome kultúry. V ten istý deň
organizuje Knižnica M. Hrebendu podujatie s názvom Povedala
knižka knižke- čítanie známych
osobností mesta zo svojej najmilšej knihy z detstva.
V dome kultúry sa 12. decembra
uskutoční stretnutie dôchodcov
a 13. decembra bude o 18. hod.
benefičný koncert OZ Betlehem.
V kine Orbis prebehne od 18. do
19. decembra Medzinárodný festival dokumentárnych filmov.
Odhalenie búst národovcov J.
Botta, I. Kraska, Ľ. Kubániho, T.
Vansovej a P.K. Hostinského na
Námestí Š. M. Daxnera sa uskutoční 21. decembra o 14. hodine.
Sprievodným podujatím Adventu
2007 budú Konvergencie- remeselnícke dielne a divadlo pre postihnuté deti zo špeciálnych škôl.
Organizuje ich MsKS v dňoch 4.,
11. a 18. decembra.
Nebudú chýbať ani tradičné predvianočné trhy 12.- 13. decembra
na Malohontskej a Jánošíkovej
ulici pri pošte.
kk

6

Publicistika

26. november 2007

Rodina gymnazistov sa rozrástla
V budove rimavskosobotského gymnázia sa 15. novembra
uskutočnilo slávnostné prijímanie nových žiakov do cechu
študentského, známejšie ako
Kabu.
Po zaznení hymny Gaudeamus igitur večer oficiálne otvorili riaditeľ
školy Mgr. Ján Čeman a predsedníčka žiackej školskej rady Zuzana
Vývleková príhovormi. Kreativitu
prejavili prváci a primáni vo svojich programoch, či už v tanečných
alebo krátkych scénkach. Samot-

né prijatie pozostávalo zo sľubu
dodržiavať desatoro pravého gymnazistu, napríklad ako sa vyhnúť
písomkám, skúšaniu či poopravené ľudové príslovie - čo môžeš urobiť dnes, odlož na zajtra a máš dva
dni fajront. Keďže sú naši prváci
a primáni ešte gymnaziálne bábätká, dostali od svojich krstných
rodičov – druhákov cumlík a detskú výživu. Prijatí boli aj triedni
profesori. Veľkým sklamaním
bolo, že oni cumlíky nedostali. Po
ceremónii prišlo to, na čo sa všetci

najviac tešili – diskotéka. Študenti
sa poriadne vybláznili. Uznanie
patrí profesorom, ktorí sa k deťom
pridali. O ôsmej večer sa všetci vytancovaní a trochu unavení vracali
domov. Vďaka patrí pánu riaditeľovi, profesorom, ktorí obetovali
svoj voľný čas, organizátorom
a pánovi Bojkymu za zapožičanie
sály. Aj s ich pomocou sa rodina
gymnazistov mohla rozrásť tak,
ako sa patrí.
Zuzana Vývleková
predsedníčka ŽŠR

Nie je žobrák ako žobrák

Určite všetci poznáte ľudí, ktorí
v Rimavskej Sobote kľačia, príp.
sedia na zemi a žobrú peniaze.
Kľačiac s natrčeným pohárom,
čiapkou dúfajú, že im okoloidúci
hodia nejaké peniaze. Sú oblečení

v starých, zanedbaných šatách,
sú špinaví a vo väčšine z nás
vzbudzujú odpor. Neviem, kto
z nich je naozaj chudák odká-.
zaný na žobranie, a kto sa na
žobráka len hrá. Zaráža ma to,

že pre zárobok neurobia nič a len
sedia a čakajú na milodary okoloidúcich. Nedávno som cestoval
na liečenie a v Ružomberku som
čakal na autobus viac ako hodinu.
Aj tam som videl na autobusovej stanici chudáka, špinavého,
v starých roztrhaných šatách. Nekľačal na zemi, ale niečo pre svoj
zárobok aj robil. Umýval autobusy na stanici a ako som si
všimol, šoféri sa s ním skamarátili. Dokonca mu okrem zaplatenia častokrát urobili aj kávu.
Vodu si naberal do veľkých fliaš
z umelej hmoty z neďaleko tečúceho Váhu- a hoci bolo mínus, pracoval s vyhrnutými rukávmi. Takže sú žobráci a žobráci. Niektorí
len posedávajú a niektorí si snažia
zarobiť peniaze prácou.
akjos

Na cestách
za volantom
Prvý sneh zaskočil vodičov motorových vozidiel. Ešte na Dušičky
parkovalo obrovské množstvo áut
pri cintoríne i inde. Pri výpadovke
okolo neho jazdil bohovský džíp.
Jeho vodička esemeskovala,
občas otriasla popol z cigarety cez
otvorené okno. Z auta sa ozývala
hlasná hudba. A to bol Sviatok
zosnulých! Musím ju „pochváliť“,
že je taká všestranná. Ktovie, ako
by sa správala, keby jej skrížili
cestu policajti. Asi by sa vyhovorila z možnej pokuty a všetko by
išlo ďalej. Na dvojprúdovke na
Malohontskej ulici v Rim. Sobote
by sa mohol človek aj zabiť pri
prechode pre chodcov, kde je výjazd za poštou riešený krkolomne.
V Bratislave bola veľká dopravná
kontrola so zameraním na dodržiavanie povolenej rýchlosti počas
jazdy. Za šesť hodín sa zistilo 160
priestupkov. Je škoda, že to nerobia častejšie aj v našom meste. Je
smutné a zarážajúce, keď človek
zapne televíziu a vidí nehodu,
pri ktorej vedľa horiaceho auta
prešiel vodič bez mihnutia oka.
Neohovoriac o tom, keď zrazili
dôchodcu, ktorému na úrazovej
chirurgii museli amputovať ruku.
Na mnohých miestach stoja
kolóny áut aj niekoľko hodín.
Dúfajme, že si dajú predsavzatia
na Nový rok, že budú dávať pozor,
aby sa na cestách nič nestalo. Či
pôjde o naše mesto alebo iné na
Slovensku. Len, aby...
ba

Prečo týrame nevinné zvieratá?
Hovorí sa, že človek je inteligentná, mysliaca bytosť,
ktorá nikomu neublíži. Lenže
v prípade ochrany a slobody
zvierat je táto situácia celkom
iná.
Týrame ich, zabíjame a ubližujeme
im pre našu vlastnú radosť a potešenie. Získavame trofeje, ktoré
nám zútulňujú domov. Lovíme ich
pre nádhernú srsť a kožu, z ktorých vyrábame výrobky pre naše
potešenie, len aby sme boli výnimoční a krajší. Testujeme rôzne

prípravky a chemikálie, ktorými
poškodzujeme ich zdravie alebo
v horšom prípade zapríčiňujeme
ich smrť. Výstražné tabuľky pri
cestách nemajú význam, pretože pre niektorých nepozorných
vodičov sú neviditeľné. Niekedy
našou vlastnou nezodpovednosťou podceňujeme naše správanie
vo voľnej prírode, spôsobujeme
požiare a ohrozujeme životy zvierat. Zvieratá, ktoré nežijú v našich
zemepisných šírkach, sú umiestnené v zoologických záhradách.
Žijú tu za mrežami, obdivujeme

ich pre krásu, ale neuvedomujeme
si ich trápenie. Zvieratá, ktoré sú
v zajatí, majú obmedzený pohyb
a voľnosť. Napriek tomu chovatelia, ktorí sa o ne starajú, majú dobré srdce. Sú aj ohrozené druhy,
ktorých počet sa znižuje a preto sa
označujú za chránené. Ochrancovia zvierat, ktorým záleží na týchto
tvoroch, vytvárajú rezervácie, kde
sú v bezpečí. Niektorí majitelia
svojich štvornohých miláčikov
vystavujú na rôznych súťažiach,
kde reprezentujú svoju krásu a oddanosť. Túlavé zvieratá zatvárame

do útulkov, kde im poskytneme aj
odbornú starostlivosť, ak sú zranené. Potom čakajú na nových
majiteľov, ktorí sa o nich budú starať s láskou a oddanosťou. Ak nás
však po určitom čase zvieratko
omrzí a vyhodíme ho na ulicu, je
to od nás maximálne nezodpovedné a neľudské. Najväčšou hrozbou
ich života je ľudská bytosť, voči
ktorej sú bezbranné a slabé. Preto je dôležité uvedomiť si fakt, že
ochrana a sloboda zvierat je súčasťou nášho života.
K. Kalmárová
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SPOMIENKA

SNP 12 Rim. Sobota
Predajňa Ozeta

AKCIA

Dňa 27.11.2007 si pripomíname 5.výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný a milujúci manžel, otec a starý otec
Imrich Kacz z Rim. Soboty.
So spomienkou v srdci ostávajú manželka, deti s rodinami
a ostatná rodina

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

x
x

Dňa 26.11.2007 bude tomu
rok, čo nás opustil milovaný
otec, starý otec a svokor
Július Mag z Rim. Soboty.
S láskou naňho spomínajú synovia Július a Peter s
rodinami

2899-49

Preprava
do 1,5 tony:

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

M: 0903 556 224

tovar,
sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.
2897-49

760-50

Chata Zbojská Vás pozýva na
Mikulášsky víkendový pobyt v
termíne 07.-09.12.2007
tel.: 048-6199227
e-mail zbojska@zoznam.sk
Ponúkam priestory 90 m2 pre firmy,
kancelárie v Rim. Sobote,
SNP 12 (vchod vedľa Kooperatívy)

Tel: 047/56 34 901, 0908 508
195

6 651,- Sk
4 988,-Sk
a Dezent A

4 497,- Sk

2 968,-Sk
3 593,- Sk

2 695,-Sk

Matador MP58

MP58 a plechový disk KFZ

PODMIENKY AKCIE: Viac informácií získate
na predajných miestach PNEUBOX SR a na
www.pneubox.sk.

Akcia platí
aj v decembri 2007

Rimavská Sobota, Cintorínska 712, 047/563 36 65, rimsobota@pneubox.sk

Uvedené ceny zahŕňajú DPH.
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ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
1389-49
 Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.

880-51

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
 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
 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 4-izbový dvojgeneračný byt. Tel: 0908 735 792


 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
 Hľadám 2- alebo 3- izbový
podnájom v Rim. Sobote. Tel: 0902
545 281

1406-49

Hľadám 1-izbový podnájom
v Rim. Sobote. Tel: 0902 545 281


1407-49
 Predám 3 izbový družstevný
byt v Tornali, ul. Školská 18. Info
na 047/55 94 364

1410-48
 Predám 5 árový pozemok na
Kurinci. Zóna tichá. Tel: 0902
293 982

1417-48
 Predám

garáž v blízkosti Západu. Tel: 56 24 000
1418–48
 Kúpim byt pre seba v Rim.
Sobote. Platím v hotovosti. Nie
som realitná kancelária. Tel:
0903 531 470 po 19.00 h, 047/56
34 394

1419-51
 Predám rozostavaný rodinný dom /hrubá stavba pod strechou/ na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136

1426-49
 Dám do prenájmu priestor na

podnikanie na Hlavnom námestí
na prízemí.Tel: 0907 884 948
1429-50
 Dám

do prenájmu garáž. M:
0908 188 269
1431-48
 Dáme do prenájmu priestory
vhodné GH-na obchod., kanc.
a sklad. účely neďaleko centra RS.
047/5631054, 5631264, 0903
531 470

1432-51
 Predám

rodinný dom sup.č.
126 s pozemkami v Rimavskej
Píle zapísané na liste vlastníctva
číslo 7, 504. Tel: 047/5422698,
047/5494542

 Práca vo finančníctve. Tel:
0907 857 026

1183-48
 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
 Ponúkame pracovné miestomanažérka (manažér obchodu).
Požiadavky: skúsenosti s obchodnou 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

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

Súrne hľadám krajčírky
s praxou. Inf: 0904 636 464
1423-2
 Prijmeme čašníka /-čku
do novej kaviarne na Hlavnom
námestí v Rimavskej Sobote.
Info: 047/5631766, mob.:0911
900 476

1437-50

Prijmem brigádnika na
mesiac december. Plat 8.000 Sk.
0907 176 725


1439-48

ZVIERATÁ

 Kúpim

1438-48

 Predám odstavčatá. Cena
dohodou, tel: 0907 569 029

1321-48
 Predám ošípané. Cena dohodou. Tel: 0907 431 547, 047/56
98 453

1340-48
 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

1364-48
 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 šteniatka Šarpej –
psíky, odber 30.11.2007. Tel: 0903
591 847, 0914 128 238

1401-49
 Predám nemeckých ovčiakov,
2 ks čierno pálené, zaočkované,
krátkosrsté. Tel: 047/5697249-po
20.00 hod.

1412-48
Predám mäsové výkrmové ošípané nad 130 kg. Cena za 1 kg - 47
Sk. Tel: 0907 857 117

1416-49
 Predám šteňatá nemeckých
ovčiakov čiernopálené-psov. Kontakt: 0905 261 007, tel.: 047/56
97 249 po 20.00 h

1422-48
 Predám ošípané. Tel: 0908
265 466

1425-51



1435-48

1-2 izbový byt v meste „súrne“, platím ihneď. 0907
176 725

1137-49

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


AUTO-MOTO
 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,
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strešné okno, zimné pneumatiky,
naj. 114 000 km, super stav za
super cenu. Tel: 0911 615 007
1391-49

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
 Predám plech. disky na Fiat
Lancia. Tel: 0905 234 443

1409-49
 Predám

Škodu Felíciu v dobrom stave, plus zimné gumy s diskami. Cena: 70 000,- Sk. Tel: 0905
734 377
1424-48

Predám Felíciu GLX 1.6 – výborný stav. Tel: 0907 884 948


1430-50
 Predám Renault Megane 1,4,
r.v. 1996. Tel: 0907 801 192

1436-49

dub, vhodné aj do krbov. Kontakt:
0908 420 777
1385-49
 Predám pokladňu Euro 2000.
Nová, nepoužitá, lacno. Tel: 0902
042 894
1411-48
 Predám televízor Orava, uhlopriečka 50 cm, r.v. 2003, dobrý
stav. Tel: 0903 581 689
1413-48
Predám novú kuchynskú linku
2,80 m aj s umývacím drezom,
mramorovú 9000,-. Tel: 0907
346 387
1599-48
GH-48
 Predám: panelový radiátor,
dĺžka 1 m-3 ks a čiernu bundu, veľ.
54, pekná, zachovalá – lacno. Tel:
5623332, 0918 395 200
1434-48
 Kúpim sporák spravím vývodom. Tel: 0905 178 715
1600-50

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


1355-48
 OPRAVA TV, DVD, VIDEO.
Jabarov Viktor, 0905 323 277,
Družstevná 28

1357-48
 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


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
 Predaj použitých stolárskych
strojov. Tel: 0910 953 330

1287-51
 Predám palivové drevo. Cena
dohodou. Tel: 0918 605 511

1295-50

NOVINKA!
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 väčšie množstvo vešiakov (ramienok) veľmi lacno. Tel:
0915 950 427


1597-47


Predám palivové drevo buk,

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
 VEŠTENIE Z KARIET (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Popia 8.30-16.00 hod., Čerenčianska
22 (vedľa Úradu práce) v Rim.
Sobote. Tel.: 0915 228 482

1306-50
 Prevádzam účtovnícke práce,
jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, DPH, ročné výkazy. Tel.:
0905 947 231

1315-50

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


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

1403-51
 Vykonávam kompletný servis lyží a sprostredkujem predaj
použitých lyží a lyžiarok Tel: 0908
943 427, 047/4323904

1404-51
 Právne poradenstvo – JUDr.
Takáčová. Info: 0905 120 269
1408-51
 Prijmem do opatery dieťa. Tel:
0918 323 442

1414-51
 Chceli by ste si objednávať
značku Oriflame za členské ceny?
Jedinečná príležitosť! Členstvo
zadarmo plus zaujímavé darčeky!
Tel: 0907 849 964

1415-50
 Rýchle pôžičky-vhodné pre
každého! M: 0911 241 672, 0910
277 652

1420-51
 Tatiana

Longauerová-Cuk-

rárska výroba, sídl.Západ Rim.
Sobota, m:0907 648 157 ponúka
novinky za výhodné ceny:
-torty Ř 23 – 1,20 kg – 200,- Sk:
čokoládová, vanilková, orieškovonugátová, ananásová, karamelová,
sušená.
-torty za 250,- Sk v tých istých
príchutiach v tvare kočíka, mačky,
psa, auta, nákl. auta, vlaku a v rôznom inom tvare. Denný predaj
čerstvých zákuskov priamo v sídle
prevádzky.
-Novinka : torty s jedným obrázkom aj osobným.
Na Vianoce!
Môžete objednať alebo si zakúpiť
polotovary vo výrobe: linecké košíky balené, sušené tyčinky balené,
rakvičky balené, korpusy vaječné,
piškótové, čokoládové, orechové
a vianočné medovníčky balené.
1219-49
 Nespoliehajte sa na Ježiška,
spoľahnite sa na nás! Peniaze
pre každého, kto zavolá. /0908
966 901/

1427-50
Ponúkame ekonomické služby
/vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva/, daňové priznanie, mzdy, poradenstvo. Tel:
047/5631 264, fax: 047/5631 054,
m: 0903 531 470

1248-49

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



1292-51

Výberové konanie
Mestský úrad v Rimavskej Sobote vypisuje výberové konanie na
trvalý rozvoz stravy pre dôchodcov v meste Rimavská Sobota
a v mestských častiach Bakta,
Dúžava, Mojín, Vyšná Pokoradz
a Nižná Pokoradz od pondelka
do piatku v časovom rozpätí od
11.00 hod. do 14.00 hod. Služba
sa zabezpečuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení
neskorších zákonov, v znení
neskorších predpisov ustanov. §
102- zadávanie zákaziek nízkymi
hodnotami. Písomnú ponuku
zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie kultúry a starostlivosť
o občana v zalepenej obálke do
10. 12. 2007.
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JUBILEJNÁ ZĽAVA!

PREPRAVA AVIOU (3t)
rýchlo a lacno
1325-49
tel.č.: 0903 549 042, 0904 977 692

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

Hľadám spoľahlivého pracovníka do predajne poľnohosp.
potrieb a súčiastok v RS.
Životopis a výučný list. Tel:
0910 910 615
1396-49

poluxrs@centrum.sk

AKCIA: 6-komorový profil v cene 3- komorového

zľava 30%

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

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

Super akciové ceny!

Kuchynské linky na mieru :
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

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

Predaj aj na splátky QUATRO
Adresa: Nábytok Hajdu, Rimavské Janovce (v kaštieli), otvorené : pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 hod., sobota : od 9.00
do 12.00 hod. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809.
2625-50

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
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
POZOR!
Lekárska služba prvej pomoci
(LSPP) sa presťahovala z doterajších priestorov na Daxnerovej
ulici do priestorov novovybudovaného Zdravotníckeho strediska
Rimava na Dobšinského ul.
(vedľa Diagnostického centra
Dg., resp. oproti detskému
zdravotnému stredisku a tlačiarni
Gemko).
V pracovných dňoch od 16.00 do
7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30 do
7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Dobšinského ul., Rimavská Sobota, čís. tel. 56 33 333 - LSPP
dospelých, 56 34 444 - LSPP
detí.

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. Tormová K. Športová 1
č. t. 0905 218 275

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa
20.11.2007 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví
darcovia krvi:
Norbert Töke, Tamáš Bálint, Štefan Gaško, Rudolf Merčák,
Štefan Habodász, Darina Tomková, František Goceliak, Peter
Lecsö, Gejza Styavina, Radoslav Kántor, Adrian Krajňák, Jozef
Schön, Jozef Czene z Rimavskej Soboty, Štefan Gembický,
Jaromír Gembický, Štefan Hanic zo Zacharoviec, Ľubomír
Nágel, Ivan Dianiška z Tisovca, Peter Knechta, Marian Stieranka z Hrachova, Božena Jánošíková, Ing.Zuzana Jánošíková
z Bottova, Pavel Petráš z Hnúšte, Branislav Bakša z Hrnčiarskych Zalužian, Ján Palic z Rimavských Zalužian, Marek
Laurinc z Rimavského Brezova, Ladislav Mikloš zo Stránskej,
Tatiana Paprčková z Belína, Zoltán Várady z Čížu, Andrej
Bolacsek z Kráľa, Ivan Cerovský z Rimavských Janoviec,
Jaroslav Rusznák z Vrboviec, Ján Kromholc z Kokavy nad
Rimavicou, Jozef Deák z Večelkova, Ján Deák z Klenovca
Prvýkrát darovali krv: Michal Václavik z Nižného Skálnika,
Richard Pasiar z Hnúšte, Michal Petrinec z Rimavskej Soboty.
Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK
Rimavská Sobota

NABÚCHANÁ

Stačí jeden úlet a končí sa
sranda. Komédia USA.
Začiatok predstavení len
o 17:45 hod.

NIET NÁVRATU

Psychologický thriller.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.
••••••••••••••
30. NOV., 1.,2.DEC.

KLIATBA DOMU
SLNEČNÍC

Deti vnímajú paranormálne
javy citlivejšie ako dospelí.
Začiatky predstavení:
17:45 a 20:00 hod.

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu nebytové priestory v budove na Hlavnom námestí č.2 v Rimavskej Sobote – suterén o výmere 272 m˛ /bývalý Sultán/ za nasledovných podmienok:
v nasledujúcich rokoch výška nájmu prvé dva roky podnikania: Sk 12 000,-/mesiac + preddavky za teplo
vo výške Sk 2 000,- + prevádzkové náklady • výška nájmu v nasledujúcich rokoch min. Sk 15 000,- +
preddavky za teplo, prevádzkové náklady • zachovať charakter prevádzky: reštauračné služby s poskytovaním stravy vyššej kategórie, (vináreň, hudobná produkcia, iné/, zásobovanie zo zadnej časti prevádzky, len
vo vyhradených hodinách stanovených mestom.Žiadosti zasielajte na MsÚ – oddelenie právne a majetkové
do 31.12.2007.• Informácie na čísle telefónu: 047/5604626, 047/5604631, resp. 0903 284 353.• Ponukové
konanie sa bude konať na MsÚ, Ul. Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota, zasadačka 2. poschodie č.dv. 16
dňa 10.01.2008 /štvrtok/ o 14.00 hod..• So žiadosťou je potrebné doručiť na MsÚ: podnikateľský zámer, fotokópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra.• Samotná cenová ponuka sa bude podávať
priamo na ponukovom konaní dňa 10.01.2008.

VÍKEND:
1. 12. sobota lekáreň Kaufland
2. 12 nedeľa lekáreň Polianka
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.
Oznámenie
Technické služby mesta
Rimavská Sobota oznamujú, že v dňoch od 27.11. do
1.12. bude krytá plaváreň
z technických príčin
zatvorená.

27.- 29. NOV.

tel.: 047 563 3167
0915 671 186
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O OZDRAVENÍ PODNIKOV, PODPORE VZDELANOSTI A ROZVOJI ĽUDÍ
NÁŠ ROZHOVOR so spolumajiteÖom firmy ICARCOM Partizánske
Ing. Mariánom MUDRÍKOM

Nedať sa zaslepiť vlastným profitom

Môžete nám stru²ne priblížiõ firmu a jej rozvoj?
- Firma pôsobí na trhu jedenásõ rokov. Je to relatívne krátky ²as, avšak fungovanie najmä
v za²iatkoch sa vyzna²ovalo
najvä²šou produktivitou. Firma

za²ala ako kancelársky predajca
po²íta²ov na 36 m2 v podnájme.
Neskôr zaujala pozíciu aj ako
realizátor rozsiahlych po²íta²ových sietí, vytvorením vlastného softwérového oddelenia,
otvorením vlastnej predajne.
V personálnej oblasti sme sa
rozrástli z jedného pracovníka
na dnešných dvanástich odborníkov, ktorí pracujú pre firmu.
Okrem toho poskytujeme odbornú prax pre stredoškolskú
mládež, ²ím si robíme prehÖad
o našich budúcich potenciálnych
zamestnancoch, kolegoch.
Váš názor na posilÜovanie
pozície na trhu?
- Ja, ako jeden z majiteÖov
som zástancom investovania
do rastu firmy. HmatateÖne
to pociõujeme prechodom
z nájomných priestorov do

JEDNA OTÁZK A pre ...
Jaroslava HAŠ+ÁKA, partnera private equity skupiny Penta
Pre²o Penta investuje do
zdravotníctva?
- Špecializujeme sa na vstup
do neefektívne spravovaných
podnikov ²i odvetví, kde vidíme
priestor na to, aby sme priniesli
hodnoty. Pochopili sme, že štát
je aj v zdravotníctve veÖmi zlý
vlastník, ktorý nedokáže riešiõ
závažné problémy, naopak svojím konaním ich ²asto prehlbuje.
V celej vyspelej Európe sa Öudia
dožívajú dlhšieho veku, zvyšujú
sa ich nároky a výrazne rastú náklady na zabezpe²ovanie zdravotnej starostlivosti. Štát nemá
k dispozícii dostatok finan²ných
zdrojov a ani manažérskych
zru²ností, aby sa s takýmito
vážnymi problémami dokázal
úspešne vyrovnaõ. Preto sme
svedkami trendu, keµ reformy
zdravotníckych systémov v eu-

rópskych krajinách vytvárajú
priestor pre vstup súkromných
investorov. Deje sa tak v západnej Európe, ale aj v susedných
krajinách napríklad v +esku ²i
Maµarsku. ŽiaÖ, na Slovensku
sme svedkami opa²ného vývoja. Aktuálne kroky vládnej
moci skôr vedú k podpore
plytvania vzácnymi zdrojmi.
Vracajú nás do ²ias, keµ bol
celý zdravotnícky sektor výrazne zadÔžený, pacienti boli
na ²akacích listinách a platby
lekárom meškali. Avšak, aj
napriek sú²asnému nepriaznivému vývoju, som rád, že sme
vstúpili do zdravotníctva. Som
totiž presved²ený, že „zdravý
sedliacky“ rozum: viem koÖko
peÜazí mám a viem, koÖko
môžem minúõ, sa nedá donekone²na klamaõ.

vlastných a v sú²asnom období
v získaní a sõahovaní sa do ešte
vä²ších vlastných priestorov
s lepšou polohou. Stagnovanie
a nedostatok rozvoja sú istou
cestou k zániku. Je veÖa firiem,
ktorých okamžitý profit zaslepil
a použili ho na vlastnú spotrebu.
Dnes už o nich nepo²ujeme, ak
neberieme do úvahy exekúcie za
ich nesplnené záväzky.
Tento rast a úspech sa dá
dosiahnuõ len vtedy, ak zachovávate ur²ité pravidlá...
- Prvým pravidlom je kontakt
s potenciálnym, ale aj aktuálnym
klientom. V po²iato²nej fáze
vývoja firmy najmä cez osobný
kontakt, neskôr širším pôsobením reklamy. Druhým je umožniõ spolupracovníkom pracovaõ
s adekvátnymi prostriedkami.
Tretie pravidlo je investícia do
rozvoja a stanovenie vízie, kam
chceme smerovaõ, a už dnes sa
na to pripravovaõ.
Úspech aj malých firiem
vo veÖkom závisí od legislatívneho prostredia
v krajine...
- Samozrejme, že na ceste rastu sa stretávame s množstvom
problémov - nejasná, ²asto sa
meniaca legislatíva, nezmyselné
štatistiky, ale aj vnútorné problémy firmy, ²o pozná každý manažér, ²i už v komunikácii, ako
aj pri ujasÜovaní cieÖov. PodÖa
môjho názoru, k rastu neprispieva nízka vymožiteÖnosõ
práva a korupcia. Pripojenie
Slovenska do EÚ nám otvorilo
a ešte otvorí možnosti pôsobenia
aj v širšom regióne. Tiež naše záväzky k rešpektovaniu pravidiel
EÚ zna²ne stabilizujú legislatívu
a ekonomiku pri meniacich sa
vládach. Toto všetko ma denne
presvied²a o µalšom raste firmy,
ekonomiky a Slovenska.
Alena BORSZÉKOVÁ

EDITORIAL
ROZVOJ JE BUDÚCNOSm
Stagnácia je cesta k zániku;
naopak: rozvoj znamená sústavne hÖadaõ priestor, kde môžem
ponúknuõ nie²o nové, lepšie.
Ako P. Horváth v jazykovom
vzdelávaní, firma ICARCOM
vo výpo²tovej technike alebo
Penta v zdravotníctve. Priestor
je vždy, no niekedy je õažké
a drahé nájsõ ho. Sprevádza
to riziko a investície. A to aj
investície do Öudí. Nie náhodou
sme sa pýtali v ankete, kto je dobrý zamestnávateÖ. A zrejme nie
náhodou vä²šina neodpovedala
na podotázku... Firma je viac
než súhrn zamestnancov. Preto
musí byõ záujem firmy prvoradý
- a nemusí byõ v protiklade so záujmom zamestnanca. Je náhoda,
že v ankete sa nehovorí aj o potrebe, aby zamestnanci chápali svojich zamestnávateÖov?
MICHAL BEUADIK

ANKETA O ANKETA
+o je to dobrý zamestnávateÖ? (+o od neho o²akávame, ²o sme za to ochotní
daõ my?)
 Ján BO+KAY, skladník
v súkromnej firme v Bošanoch:
Dobrý zamestnávateÖ je ten, kto
sa vyzná vo svojom odbore, vie
daõ dokopy dobrý kolektív, vyžaduje kvalitu a vie si náležite oceniõ svojich zamestnancov (tým
nemyslím nie²o nad priemernou
mzdou v danom regióne). V takom prípade je ²lovek ochotný
vydaõ so seba maximum, poprípade obetovaõ nie²o aj zo svojho
voÖného ²asu.
 Mgr. ZLATA MILATOVÁ, u²iteÖka, V. Krtíš: Dobrý
zamestnávateÖ je ten, ktorý pre
svojich zamestnancov vytvorí
dobrú pracovnú atmosféru. Aby
zamestnanci mohli chodiõ každé ráno do práce pokojne – bez
zbyto²ných stresov a následných
žalúdo²ných problémov. Základom by mali byõ dobré pracovné
vzõahy v každom pracovnom
kolektíve.
Oudovít VISOKAY, robotník, Trebišov: Dobrý zamestnávateÖ je ten, ktorý v plnom rozsahu dodržiava mzdové dohody
a chápe každodenné problémy
svojho zamestnanca.
 Mgr. Martin BLAŠKO,
riaditeÖ CV+, Stropkov: Dobrý zamestnávateÖ je ten, ktorý
„nedrží zamestnancov príliš nakrátko“, nespráva sa despoticky
(Pokra²ovanie na nasledujúcej strane)
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Víťazstvo si stolní tenisti vychutnávali naplno
V sobotu 17. novembra privítali na
domácich stoloch stolní tenisti TJ
Mladosť-Relax Rimavská Sobota
v piatom kole 1.ligy súperov z prvej
polovice tabuľky. V dopoludňajšom zápase proti Štart VD Prešov
po fantastickom výkone všetkých
domácich hráčov deklasovali hostí v pomere 13:1, keď hostia získali
prvý bod za stavu 11:0 po vzdanom zápase, kedy si už domáci
hráči začali šetriť sily na poobedie.
Ide o historicky najvyššie víťazstvo
našich stolných tenisov počas ich

účinkovania v 1.lige. Body : Voliar, Polgári, Horváth 3,5, Huszti
2,5. Vážnejšiu zápletku malo poobedňajšie stretnutie s družstvom
Lokomotíva Košice „B“, keď hostia prekladali zápas „A“ mužstva
v Bratislave kvôli tomu, aby mohli
nastúpiť ich dve opory v zápase
proti našim . Výborný vstup do
zápasu priniesli štvorhry, kedy ani
po deviatom tohtoročnom zápase
neokúsila trpkosť prehry dvojica
Voliar-Horváth, ktorých podporila stále sa zlepšujúca súhra druhej

našej dvojice Huszti-Polgári, čo
potvrdili víťazstvom nad mladými
superligistami. Prvé kolo dvojhier
ukázalo ambíciu domácich využiť
domáce prostredie na porazenie
mimoriadne silného súpera. V dramatických zápasoch so šťastným
koncom pre domácich vyhral najprv Horváth v zápase „jednotiek“
a následne zvýšil priebežný stav
na 4:0 Voliar víťazstvom nad najlepším hráčom hostí. Košičania sa
stále nevzdávali a výsledok znížili
na 3:5. Potom však znova prišla

chvíľa domácich a tri za sebou idúce víťazstvá hráčov Huszti, Polgári, Horváth rozhodli o výsledku.
Záverečné prehry domácich už
nič nezmenili na skutočnosti, že
víťazstvo 8:6 si stolní tenisti vychutnávali naplno. Body : Horváth, Polgári 2,5, Voliar, Huszti
1,5. Po sobotnajšom dvojkole postúpili stolní tenisti TJ Mladosť na
priebežne 3. miesto a o týždeň ich
čakajú stretnutia u svojho veľkého
rivala v Krupine a Martine.
Eugen ZAGYI

Športové podujatia CVČ Relax
V rámci Dňa študentstva CVČ
Relax v Rim. Sobote zorganizovalo od 13. do 15. novembra športové súťaže. Zapojili
sa do nich študenti z rimavskosobotských škôl.
O súťažiach a výsledkoch nás
informoval Mgr. Vojtech Vaszily, vedúci oddelenia telovýchovy
a športu.

Povedal, že sa súťažilo v basketbale dievčat a chlapcov,
stolnom tenise, MIX volejbale a futbale chlapcov. 13.
novembra sa uskutočnil basketbal dievčat v obchodnej akadémii. Prihlásili sa 3 družstvá
a víťazom sa stali domáce hráčky.
V tento deň prebehla aj súťaž v stolnom tenise jednotlivcov pre chlapcov a dievčatá. Na prvom mieste

sa spomedzi chlapcov umiestnil
Boris Varga z Gymnázia v Rim.
Sobote a u dievčat Roberta Janská
zo Združenej strednej školy poľnohospodárskej a potravinárskej.
Súťažilo sa aj v basketbale chlapcov. Prihlásili sa štyri družstvá.
Odohrali 6 zápasov. Na prvom
mieste sa umiestnilo družstvo
chlapcov z Gymnázia v Rim. Sobote. 15. novembra prebehla súťaž

MIX volejbal. V jednom mužstve
hrali traja chlapci a tri dievčatá.
Prihlásili sa štyri družstvá. Víťazmi sa stali žiaci z Obchodnej
akadémie v Rim. Sobote. V ŠK
Tempus sa uskutočnila súťaž piatich mužstiev v halovom futbalovom turnaji. Víťazmi sa stali žiaci
zo Stredného odborného učilišťa
strojárskeho v Rim. Sobote.
kk

Výsledky 3. kola vo volejbale mužov
3. liga muži:
3. kolo : V Cinobani dráma
v Rim. Sobote deľba bodov
Cinobaňa - Detva   3 : 2 (17,13,16,-17,14) 120 min a 3 : 2
(18,-24,24,-20,16) 105 min.
Zostavy
Domáci : Valentíny,Belko,
Nemček, Milner, Ondris,Terem
( Imre )
Hostia : Schmidt, Solin, Kollárik,
Krnáč, Paluch, Porubský
Rozhodoval : Abelovský
Diváci : 30
Takéto dramatické stretnutie domáci ešte nezohrali s nikým v súťaži. V prvom stretnutí to mal byť
jednoznačný zápas pre domácich,
lebo v každom sete viedli o 5-6
bodov. Domáci však niektoré sety
nedokázali vyhrať, a tak museli

o víťaztvo bojovať až v tajbrejku.
Ten bol zavŕšený šťastným koncom pre domácich. V druhom
zápase to bolo ako na hojdačke.
Pre diváka veľmi zaujímavé a napínavé stretnutie až do konca.
Domáci museli o víťazstvo bojovať
tiež až v tajbrejku, kde prehrávali
so skúseným tímom hostí už 8:14
a zdalo sa až neuveriteľné, že sa
zápas dá vyhrať. No po chybách
hostí a úspešných blokoch domácich Cinobanci vyhrali aj tento set
16:14. Týmto si udržali neporaziteľnosť v súťaži, aj keď to bolo na
vlásku. Zápas bol maratónom pre
obe družstvá, hráči boli na palubovke takmer štyri hodiny.
OZTK Rimavská Sobota – VK
Polar Veľký Krtíš 2 : 3 (-24, -20,
15, 23, -14 ) 90 min,
3 : 1 (-25, 21, 5, 16) 80 min.

Zostavy:
Domáci : Bódy, Kres, Kamenský,
Suja, Zachar, Hríň ( Račko )
Hostia : Vaňo, Kamenský, Nácesta, Bartoš, Trebuľa, Hruška (
Babinský)
Rozhodca: Antal
Diváci: 15
Prvý zápas bol veľmi vyrovnaný,
a kvalitou predvedenej hry by sa
obe družstvá mohli rovnať s družstvami v 2.lige. Lepšie začali hostia, keď sa ujali vedenia 2:0 na sety.
Diváci však vyburcovali domácich
k zlepšeniu výkonu a tí vyrovnali
na 2:2. V tajbrejku však nezvládli
koncovku a vlastnými chybami
set prehrali, čím prehrali aj celé
stretnutie. V druhom zápase to už
bol koncert Soboťanov. Po výbornom výkone celého družstva tento jasne vyhrali domáci. Družstvo

V. Krtíša nezačalo zle, no neskôr
nezvládlo zápas najmä kondične,
ale hlavne psychicky, keď v treťom
sete uhrali len 5 bodov. V štvrtom
sete po zranení domáceho Zachara nastúpil na ihrisko najstarší
hráč celej súťaže Račko, ktorý
prispel k prvému víťazstvu domácich. Najlepším hráčom domácich
bol Bódi.
Zápas VK Polar Veľký Krtíš - VK
Cinobaňa bol preložený na
14.12.2007.
Tabuľka po 3.kole
1. VK Cinobaňa
2. VK Polar Veľký Krtíš
3. VK Detva
4. OZTK Rim. Sobota

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

18:8
11:12
11:12
8:16

12
9
8
7

jr
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Míting Priateľstva Župa- Nográd
V Salgótarjáne sa konali medzinárodné plavecké preteky Míting
Priateľstva 2007. Na pretekoch
štartoval výber pretekárov zo
stredoslovenskej oblasti, medzi
ktorými nechýbali ani plavci z Rimavskej Soboty. Plavci boli nominovaní Krajským plaveckým združením Banská Bystrica na základe
dosiahnutých výsledkov v kalendárnom roku 2007. Preteky boli
pokračovaním prvého kola, ktoré
sa konalo v jarnej časti vo Veľkom
Krtíši. Nominácie sa mierne zmenili oproti prvému kolu. Plavecký
klub Rimavská Sobota už tradične
reprezentoval Juraj Husár, ktorý
vyhral vo všetkých svojich disciplínach prvé miesto. Nemohla
chýbať ani Hanka Poljaková, ktorá
získala jednu zlatú a jednu strie-

bornú medailu. Tradičný smoliar
Samuel Šebok síce obsadil piate
miesto v disciplíne 100 metrov
prsia, no vyplával si svoj osobný
čas a zo slovenských pretekárov sa
v tejto disciplíne umiestnil najlepšie. Mihály Máté získal jedno piate a jedno šieste miesto, najstarší
Jakub Zorvan jedno piate a jedno
ôsme miesto. Bol však v miernej
nevýhode, keďže plával v kategórii ročníkov 93 a starší. Na záver
treba skonštatovať, že nielen naši
plavci, ale aj plavci z celého Banskobystrického kraja si počínali
veľmi dobre, o čom svedčí fakt, že
väčšinu ocenení si plavci priniesli
na Slovensko. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tento plavecký
míting v nasledujúcom roku presunie do Rimavskej Soboty, čo by

veľmi pomohlo podpore plaveckého športu v našom meste. Členovia plaveckého klubu sa však

Radnóti bronzový na Turnaji olympijských nádejí
Pekným úspechom sa skončil kvalitne obsadený medzinárodný Turnaj olympijských nádejí v zápasení
voľným štýlom juniorov a starších
žiakov pre zápasníka Lokomotívy
Rim. Sobota Michala Radnótiho. Zápasníci z desiatich štátov
si zmerali sily v sobotu v košickej
Sibamac aréne, ako generálka na
budúcoročné majstrovstvá Európy juniorov a junioriek v zápasení , ktoré budú práve v Košiciach.
Z pretekárov Lokomotívy Rim.

Sobota sa najviac darilo Michalovi
Radnótimu vo váhe do 60 kg, keď
obsadil 3.miesto. Škoda pokazeného semifinálového duelu s reprezentantom Rumunska – zhodnotil
výkon svojho zverenca jeho otec a
tréner Jozef Radnóti – vo vyrovnanom zápase stačila len chvíľka
nepozornosti a namiesto finále
ostal boj o bronzovú medailu s reprezentantom Nemecka. V tomto
súboji sa však už náš zápasník
počas celého zápasu sústredil na

100% a po tretinách 2 : 0 a 1 : 0
zvíťazil a obsadil 3.miesto. Menej
sa darilo Richardovi Totkovičovi
v 84 kg ( on je však ešte aj budúci
rok len kadet ), keď sa po prehre
s reprezentantom Českej republiky so súťažou rozlúčil a obsadil konečné 13. miesto. Medzi staršími
žiakmi Rastislav Tóth v 66 kg po
prehrách z pretekármi s Ukrajiny a Nemecka obsadil konečné
7.miesto.
J. Radnóti

Výsledkový sumár zápasov
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota mládežníkov
17.11.2007
ŠK Tempus odštartoval halovú sezónu na domácej pôde, kde triumfovali chlapci z východu KAC
Košice.
Turnaj mladších žiakov ročník 1995
ŠK Tempus – FTC Fiľakovo 2:0
g. Galo 2
ŠK Tempus -ŠK Badín 4:1
g. Galo 2, Bial, Petrus
ŠK Tempus - MFK Rimavská Sobota 2:3
g.Petrus, Galo
ŠK Tempus – MFK Rožňava 4:3 g.Galo 3, Petrus
ŠK Tempus – KAC Košice 0:3
Najlepší brankár: Tomáš Máté ŠK Tempus RS
Najlepší strelec: Michal Lenghart MFK Rožňava
Najlepší hráč: Juraj Duchoň KAC Košice

Konečné poradie:
1.KAC Košice,2. MFK Rimavská Sobota,3.ŠK Tempus Rimavská Sobota,4.MFK Rožňava,5.FTC Fiľakovo,6.ŠK Badín
Turnaj starších žiakov
Starší žiaci cestovali na turnaj do Badína, kde obstáli
na 4.mieste.
Hala ŠK Badín
ŠK Tempus – Dukla Banská Bystrica 0:2
ŠK Tempus - Spišské Podhradie 3:5
ŠK Tempus – Jupie Banská Bystrica 1:1
ŠK Tempus – Čierny Balog 4:1
Konečné poradie:
1.Spišské Podhradie,2.Dukla Banská Bystrica,3.Jupie Banská Bystrica, 4.ŠK Tempus,5.Čierny Balog.

v každom prípade tešia na nasledujúci ročník.
Ján Valach

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

LILIPUT

detské odevy v Rim. Sobote
pri pošte
Vás pozývajú na predvianočné
nákupy.

Ponúkame

- zimné vetrovky

- oteplené nohavice
- disney pyžamá
- disney spodné prádlo
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Rimatex Rimavská Sobota - Benfica Gemm Čadca 12: 8 (4:2)

Rušný a iskrivý futsalový zápas
Hoci pozvánka z minulého čísla
už prišla po zápase, tí, ktorí prišli
na stretnutie, neoľutovali. Videli
rušný a miestami aj iskrivý zápas
(hlavne zo strany neslušných hostí).O futsal v Rim. Sobote začína
byť záujem aj zo strany futbalistov, pretože sa objavil ďalší – Ján
Dacho z Tisovca, ktorý by mal byť
posilou. Domáci mali do zápasu
opäť raketový nástup a vidno, že
táto sústredená taktika je v domácom prostredí veľmi účinná.
Dali dva góly a naberali na tempe
zápasu. Čadca sa však ukázala ako
kvalitné mužstvo a do polovičky
polčasu vyrovnala stav. Rozhodujúcim momentom bolo asi vylúčenie Časnoka, pretože domáci
pridali ďalší gól a z trestného

kopu uzavreli polčasový výsledok
na 4:2. Druhý polčas bol naďalej
vyrovnaný až do stavu 6:6, keď
však domáci pridali ďalšie tri góly,
bolo rozhodnuté. Hostia sa už nezmohli na vyrovnanie, vystupovali
nedisciplinovane, čo bolo na škodu ich hry. Stretnutie skončilo víťazstvom Rimatexu 12:8, ktoré je
zaslúžené a spravodlivé(hlavne,
keď údajne hráč Čadce hral na
cudzí preukaz a mali v úmysle aj
predčasne ukončiť stretnutie).
Zostava Rimatexu:
Koreň – T. Šándor(7),Uhrin(3),Wollinger, P. Šándor, Šťavina ,Pekarčík, Ruszó(1), Budaj,
Dacho(1), Dragijský, Perdík.
Rozhodovali: Budáč a Brťka.
Mnohí priaznivci sa pýtali na

podrobnosti o súťaži a vylosovaní,
tak ich prinášame:
V 2.lige STRED hrajú nasledovné mužstvá :
1.TJ Neografia Martin
2.ŠK Makroteam Žilina B
3.Benfica Gemm Čadca
4.VFK KU Ružomberok
5.Rimatex Rimavská Sobota
Štruktúra súťaže: Každý s každým
1 x doma, 1 x vonku + play off
1 – 4, 2 – 3 na dve súťažné stretnutia ( výhodu domáceho prostredia
v prvom a v prípadnom
treťom stretnutí má lepšie postavené družstvo po 10. kole )
RIMATEX hrá taktiež Pohár stredoregiónu v skupine C, kde sú zastúpené nasledovné mužstvá:

1. Rimatex Rimavská Sobota
2. ŽFA Žirafa Žilina
3. 1 HFC Lučenec
4. Sclotes Fiľakovo
Štruktúra súťaže: V troch skupinách regionálne členených sa
hrá systémom každý s každým 1x
doma a 1x vonku ( extraligový ŠK
Makroteam Žilina A nasadený do
semifinále),víťazi skupín postúpia
do semifinále (A-B, C –ŠK M.Žilina“A“), ktoré a bude hrať na dve
hrané stretnutia. Finále bude 25.
- 26. apríla 2008.
Dúfame, že sme uspokojili záujem
fanúšikov futsalu v Rim. Sobote
a že na domáce zápasy Rimatexu
prídete v čo najväčšom počte.
gr

17. november oslávili stredné školy aj športom
Aj tento rok oslávili študenti
stredných škôl 17. november
športovými akciami. Na futbalovom turnaji chlapcov (kde
bohužiaľ dievčatá chýbali) sme
oslovili troch, ktorých sme sa opýtali: Si spokojný so starostlivosťou
o šport na škole? Chcel by si, aby
bola hodina telesnej výchovy častejšie? Prečo? Aké druhy športu
mestu chýbajú? Akému športu
sa najradšej venuješ ? Vieš si
predstaviť, že by si ho vykonával
aj profesionálne?
Richard Durec, ZSŠPaP,
2.D - ekonomika prevádzky
a dopravy:

šie, lebo by som mal viac priestoru
na moje športové vyžitie. Taktiež
moji spolužiaci by mohli častejšie navštevovať telocvičňu a robiť
niečo pre svoje zdravie. Myslím si,
že terajší počet hodín TV nepostačuje. Podľa mňa sú v meste zastúpené všetky druhy športov. Chýba
však športová hala. Venujem sa
aktívne futbalu, hrávam za MFK
a rád by som ho v budúcnosti vykonával aj profesionálne. Myslím
si však, že naši chalani dostávajú
málo príležitostí presadiť sa v prvom mužstve dospelých, čo by sa
mohlo zlepšiť. Samozrejme, záleží to od nás mladých, od našej
poctivej práce, ale nie vždy to tak
platí.“
Tomáš Smečko, Spojená škola,
2. P - odbor kuchár:

„Áno, máme viacero krúžkov na
škole(volejbal, basketbal, futbal).
Zúčastňujeme sa všetkých športových akcií v meste aj v škole. Chcel
by som, aby bola hodina TV častej-

„So športom v škole by to mohlo
byť aj lepšie. Podmienky na to

máme (telocvičňa, hádzanárske
ihrisko) a aj žiaci by možno chodili...Na niektoré športové akcie
ani nechodíme, športový život na
škole takmer neexistuje, čo je dosť
smutné. Počul som, že voľakedy
tu bolo rušno. Ešte dobre, že môžem chodiť na futbalový krúžok.
Privítal by som viac hodín telesnej
výchovy, ale nemali by byť v rozvrhu posledné, lebo mnohí utekajú
domov na spoje a mnohokrát si
potom na hodine nie je ani s kým
zašportovať. Aj keď som milovníkom futbalu, mestu určite chýbajú
športy ako basketbal, chlapčenská
hádzaná a podobne. Škoda, že
mesto nechalo zničiť atletickú dráhu, lebo atletika sa mi páči a chýba
tu. Najradšej sa venujem futbalu,
páči sa mi aj tenis, rád si zahrám aj
basketbal. A či by som sa venoval
niektorému športu profesionálne
? Asi to nie je otázka pre mňa, ale
iní by to uvítali.“
Peter Stanko, obchodná akadémia 2.B:
„U nás na OA som spokojný. Fungujú krúžky basketbal, futbal, volejbal. Máme bazén, výborné podmienky na športovanie. Údajne

škola mala v minulosti aj športové
stredisko, čo by nebolo na škodu
ani teraz. Chyba je len v tom, že aj
pri týchto podmienkach je o šport
a krúžky malý záujem. Áno hodín
TV by určite malo byť viac. Súhlasím s názorom, že posledné hodiny už nespĺňajú svoj účel na 100%
(je veľa dochádzajúcich a utekajú
na spoje, autobusy). V meste mi
veľmi mi chýba hokej. Dúfam, že
sa čoskoro rozbehne. Počul som,
že voľakedy sa v meste cvičila
gymnastika, čo tiež mestu chýba,
lebo si myslím, že gymnastika je
základom všetkých športov. Od
malička sa venujem futbalu, rád si
zahrám aj basketbal a tenis. Viem
si predstaviť, že by som sa futbalu venoval profesionálne, ale za
súčasných podmienok to už asi
nepôjde.
gr
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Vysvedčenie našich mužstiev v krajských futbalových súťažiach

Jesenná sezóna bola celkom úspešná
V troch ligách krajského
futbalového majstrovstva
zastupuje náš región deväť
mužstiev. V tej najvyššej – III.
lige- máme jediný celok, rezervu MFK Rimavská Sobota.
Vo štvrtej lige nás reprezentujú Tisovec, Jesenské, Hajnáčka
a Revúca, kým v V. lige sú
Veľký Blh, Hnúšťa, Lubeník
a Rimavské Janovce.

III. liga
Náš jediný zástupca- MFK Rimavská Sobota B- v skutočnosti totiž
nepatrí do nášho regiónu. Tvorí ho
totiž martinský klub, pravidelne
doplňovaný o hráčov rimavskosobotského áčka. Ide o hráčov, ktorí
sa nezmestia do základnej zostavy
M. Komanického, nastupujú po
zranení, možno niekedy aj z trestu
za nepresvedčivý výkon v áčku.
Mužstvo vedené trénerom Ľubomírom Páleníkom získalo v 15 zápasoch jesene 23 bodov a je na 5.
mieste tabuľky. Na pohľad to nie je
zlé umiestnenie, ale vedenie martinského klubu čakalo viac. Aj keď
s účinkovaním hráčov MFK vládla
zväčša spokojnosť , čakalo sa, že
s Kuciakom v bráne , mnohokrát
s Rubintom, Tomášom, Gerim,
alebo Purdekom v zostave, získa
rezerva viac bodov. Jediný strelený
gól Purdeka je zvlášť málo. Podľa
manažéra klubu Jána Stehlíka sa
však nevzdali svojho cieľa: umiestniť sa to tretieho miesta.. Nuž jar
ukáže, či sú to reálne ciele.

IV. liga
Mužstvá majú za sebou už aj predohrávané prvé jarné kolo, takže
v odvetnej časti ich čaká už len 12
zápasov. Z našich celkov je najvyššie Tisovec, ktorý počas jesene
menil trénera Rosiara za Petráka.
Pravdou je, že v úvode dosiahli Tisovčania niekoľko nepríjemných
výsledkov, po ktorých vedenie
siahlo k zmene, ale spokojnosť
nevládne ani so súčasným šiestym
miestom. Je to značný ústup z pozícií minulých rokov, veď štrnásťbodová strata na vedúcu Novú
Baňu a trinásťbodová na druhú
Ružinú prakticky nedáva žiadnu
šancu zasiahnuť na jar do bojov
o predné priečky. Práve opačným
prípadom je Jesenské. Vlani takýto čas malo mužstvo na svojom
konte len osem bodov a bolo kandidátom na zostup. Avšak jar bola
raketová a mužstvo v zbieraní bodov pokračovalo aj na jeseň. Pod
vedením trénera Štefana Szántóa
zvlášť na súperových ihriskách
hralo kvalitne a úspešne , pričom
ich strata zraneného Mogyoródiho stála určite niekoľko bodov.
Najlepšie mali obsadený brankársky post, kde mali troch adeptov- Benko, Drak, Szabó. Ale len
14 strelených gólov signalizuje,
že mužstvo sa potrebuje posilniť,
hlavne v ofenzíve, aj keď návrat
Mogyoródiho a príchod Šándora
sa kvalitatívne ukáže už v jarných
zápasoch.
Hajnáčka mala počas jesene dve
tváre. V prvých šiestich kolách sa
zdalo, že bude jasne vypadávajú-

cim celkom, ba zlé jazyky tvrdili,
že ani nedohrá súťaž. Paradoxne
po dohode svojho kapitána Vojtecha Ruszóa do Kokavy sa mužstvo postavilo na nohy a dostalo sa
z poslednej priečky na II. miesto,
čo je už lichotivejšie postavenie.
Avšak zisk 16 bodov ešte nedáva
záruku zverencom trénera Jozefa
Patakiho na istú účasť vo IV. lige aj
pre budúci ročník. Revúca sa poriadne zahráva s osudom. Začala
súťaž veľkolepo, keď nadelila Hajnáčke poltucet, potom sa to seklo
a na druhé víťazstvo jesene museli
čakať na záver súťaže. Zverenci
trénera Igora Schniedla majú stratu na predposledné Tomášovce
síce len štyri body, ale ak sa chcú
zachrániť, musia na jar pozbierať
aspoň 27-28 bodov. K tomuto zisku im momentálne chýba 21-22
bodov a vo zvyšných 12 stretnutiach to vôbec nebude ľahké.

V. liga
Jediným vážnym favoritom na
postup pred začiatkom súťaže bol
jednoznačne Veľký Blh. Zverenci
M. Valkučáka nesklamali a splnili úlohu favorita. Do jarnej časti
idú so štvorbodovým náskokom
pred Nenincami a osembodovým
pred Hnúšťou. Pri kvalitnej zimnej
príprave by to malo bohato stačiť,
zvlášť keď ani jeden z prenasledovateľov nemá vážny záujem o postup. Iványovci však určite dobre
vedia, že IV. liga bude vyžadovať
viac, hlavne širší hráčsky káder

a kvalitného brankára. Norbert
Czene je totiž stále hráčom Jesenského.
Hnúšťa pod vedením trénera Mariana Petroka po jeseni tretia, ale
určite mohla dosiahnuť aj viac.
Zisk 27 bodov im nedáva veľké
šance v boji o postup, čo by si už
v Hnúšti určite všetci želali.
Lubeník každoročne pasujú do
roly kandidáta na zostup. Zverenci trénera Gulkáša to zakaždým
aj vracajú a nakoniec dosahujú
umiestnenie v strede tabuľky.
Nebolo tomu ináč ani tentokrát
a šieste miesto im zaručuje kľudnú
zimnú príprava a zrejme aj bezstarostnú jar.
Na záver hodnotenia sme nechali nováčika súťaže- futbalistov
Rimavských Janoviec. Tí pod
vedením trénera Júliusa Nôtu
skončili po jeseni na 8. mieste
a predovšetkým zisk 19 bodov im
dáva dobrú východiskovú pozíciu
do jarnej odvety. Mužstvo okolo
Romana Uhrína však potrebuje
doplnenie dvoch- troch hráčov,
čoho si je určite vedomý aj tréner
a pracuje na tom aj vedenie klubu.
Celkove sa dá povedať, že s účinkovaním mužstiev nášho regiónu,
až na Revúcu, vládne spokojnosť.
Ostáva nám len dúfať, že Veľký Blh
doplní účastníkov IV. ligy, odkiaľ
nevypadne Revúca a budeme tak
mať na jeseň v tejto súťaži až piatich zástupcov, čo je už sila. Avšak
pred nami je zimná príprava a tá
bude veľmi dôležitá pre úspešnosť
v jarnej časti súťaže.
s

HC Lučenec - HKM Rimavská Sobota 4: 2 ( 1:1, 1:1, 2:0)
Naši starší žiaci ťahali v
„susedskom“ derby za kratší
koniec. 18.novembra navštívili zimný štadión v Lučenci a po
dvoch vyrovnaných tretinách
ich súper zlomil až v tej záverečnej.

„Chlapci boli v plnom počte,
odolávali fyzicky zdatnejšiemu
súperovi a za predvedený výkon
si aj napriek prehre zaslúžia
pochvalu,“ vyjadril sa ich tréner
Peter Filipiak a dodal: „Netrénujeme na ľade, čo je paradox

pri tomto športe a chlapci sa už
nevedia dočkať tejto možnosti
v Rimavskej Sobote.
Góly dali Kováč a Marko. Práce
na štadióne v Rimavskej Sobote
sú ešte v plnom prúde, hoci

niektoré firmy už svoje termíny
dodržali. Samozrejme k jeho
úplnému dokončeniu ešte chýba
mnoho detailov, ale verejnosť je
už nedočkavá. Všetci sa tešíme,
ako to dopadne.
gr
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Prvé tri body z ihrísk súperov

Slovan Duslo Šaľa – MFK Rimavská Sobota 0:1 (0:0)
K sobotňajšiemu stretnutiu nastúpili hráči MFK RS na ihrisku
mužstva Šale, kde sa im tradične
darilo aj v minulosti. Futbalisti RS
podali všetci do jedného bojovný
a dobrý výkon a zaslúžene zvíťazili. Domáci síce hneď na začiatku zápasu zahrávali dva rohové
kopy po sebe, ale nevypracovali
si vážnejšiu príležitosť. Prvýkrát
hostia pohrozili v 13. minúte, po
prieniku agilného Pisára. V 15.
min. skočila strela Pisára na bočnej sieti. Hneď o minútu brankár
domácich Penksa zneškodnil lobovaný pokus Lazúra. V 22. min.
sa k slovu dostali aj domáci, ich
príležitosť skončila nad bránou
MFK. V 30. min. sa do príležitosti
dostal znovu Pisár. Domáci jeho
strelu stečovali na rohový kop. Od
tohto okamihu sa až do konca pr-

vého polčasu nestalo už nič vážne.
V 47. min. mali hráči Šale najväčšiu šancu v zápase, ktorá sa skončila na žrdi bránky MFK. V 57.
min. sa blysol gólman RS Kuciak,
keď vyrazil priamy kop domácich.
V 65. min. prišiel rozhodujúci
okamih zápasu, keď o 3 bodoch
pre hráčov Rim. Soboty rozhodol
krížnou strelou v žrdi Michal Filo.
Výraznou mierou prispel k víťazstvu aj brankár MFK Kuciak,
ktorý vyrazil v 73. min. nebezpečnú strelu domácich po rozohratí
priameho kopu. V 84. min. mal
poisťovací gól na kopačke najlepší
hráč na ihrisku Pisár ale domáci
gólman zneškodnil jeho pokus.
V samotnom závere zápasu hráči
Rim. Soboty nepustili domácich
do šancí a po poslednom hvizde
rozhodcu sa tešili z prvého víťaz-

stva dosiahnutého u súpera v jesennej časti súťaže. Poďakovanie
patrí fanúšikom Rim. Soboty,
ktorí merali dlhú cestu do Šale na
osobných autách. Hráči MFK sa
im odvďačili bojovným výkonom
a výhrou. Pred 402 divákmi rozhodoval Tomčík.
ŽK:
Filo, Živanovič, Sihelský.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-Rubint-Nachtman-Mráz-Kučerňák-Živanovič-Filo-Čakajík
(74. min. Sihelský)-Pisár (85.
min. Čižmár)-Lazúr (90. min.
Ádám).
V poslednom jesennom kole privítajú hráči MFK RS lídra tabuľky
Prešov. Hrá sa v sobotu 1. decembra, začiatok zápasu o 13.00 hod.

Zároveň chcem poprosiť fanúšikov, aby prišli v čo najväčšom počte sa rozlúčiť s jesennou časťou súťaže a povzbudiť hráčov MFK RS.
Ostatné výsledky 17. kola
Humenné- Prievidza 1:0
Podbrezová- Inter BA 2:1
Prešov- Trebišov 7:0
Michalovce- Lučenec 2:1
Košice B- St. Ľubovňa 3:2
1. Prešov
2. Podbrezová
3. Košice B
4. Rim. Sobota
5. Inter BA
6. Michalovce
7. Šaľa
8. Lučenec
9. Prievidza
10. Humenné
11. Trebišov
12. St. Ľubovňa

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
9
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3

2
5
4
3
3
2
5
4
5
7
3
3

1
3
6
7
7
8
6
7
7
6
10
11

41:8
26:13
26:21
22:22
24:26
23:21
19:19
29:26
23:33
16:19
17:40
16:34

44
32
25
24
24
23
23
22
20
19
15
12

Výsledky kolkárskych zápasov
Trstená –Rimavská Sobota 7: 1 (3301-3107)
Celkový výsledok je veľmi krutý pre hostí, keď nastúpili bez dvoch
štandardných hráčov základnej zostavy Kojnoka a Povinszkého. Domácichtrápili iba v prvej dvojici. So špecifikom trstenskej dráhy- mastnotou
na nej a guliach- sa hostia nedokázali vyrovnať.
Zostava KK Rim. Sobota:
Šmatlík 559,Vanek 515,Tavarszký 516,Sendrei M 475,Topor 508.
Toma 534. Bod získal Šmatlík.
KK Rim. Sobota - Podbrezová 3304-3240, na body 6:2.
V nedeľu 11. novembra sme privítali v priateľskom zápase niekoľkonásobné majsterky Slovenska a účastníčky ligy majstrov družstvo ŽP Podbrezová. Vo veľmi vyrovnanom zápase sa zrodilo niekoľko výborných výkonov, z ktorých vynikol výsledok R. Šmatlíka 638. Ten ukázal, že drina
pri rekonštrukcii sa vyplatila.

KK Rim. Sobota- PKŠ Košice 1:7 (3252:3378)
V tomto zápase sa nekonal zá-zrak a Košice ako jeden hlavných ašpirantov na postup do extraligy predviedli vynikajúci výkon na dráhach
v Rim. Sobote, ktorý znamenal prekonanie rekordu dráhy v družstvách
o 86 kolkov. Z domácich jedine R. Šmatlík, ktorý znova atakoval 600tovku, získal bod.
Zostava KK Rim. Sobota: Róbert Šmatlík 597, Tibor Tavarszký 544,
Otto Povinszký 553, Ivan Vanek/ od 60 h. Ladislav Topor 516, Milan
Kojnok 540, Július Sendrei 502.
KK Rim. Sobota B- Zv. Slatina 11:3 (2083: 1940)
Zostava KK Rim. Sobota B:
Miroslav Václavík 520, Július Sendrei 527, Ján Václavík 476, Otto Povinszký 560.
Róbert Šmatlík

Poďakovanie kolkárov
V mene všetkých kolkárov zo ZP
Šport Podbrezová „C“ chceme
vyzdvihnúť výbornú prácu a prístup kolkárskeho kolektívu v RS
a R. Šmatlíka, ktorý sa nemalou
mierou zaslúžil za momentálny
stav rimavskosobotskej kolkárne, ktorá sa ich zanietenosťou

a láskou ku kolkom zaradila
medzi ďalšie dobré kolkárne
v tejto súťaži a verím že nebyť
ťažkej finančnej situácie v tomto
klube tak by to chalani dotiahli
až k dokonalosti. Naša hlboká
poklona nad ich super robotou.
Myslím si, že od tejto sezóny sa už

každé mužstvo v našej lige bude
tešiť že si tu môže zahrať a nie sa
obávať ako tam dopadne. V ŽP
Športe máme výborne podmienky
to priznávame, a preto klobúk
dole pred takýmito nadšencami
kolkárskeho športu...určite mu
to len pomôže. Naozaj dobra

práca chlapcov a kolektívu v Rim.
Sobote.
S pozdravom kolkári ŽP Šport
Podbrezová.
PS: od Rado Kurty z Podbrezovej.
Ďakujeme

Vydáva: Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Adresa redakcie: Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova5, Rimavská Sobota. Šéfredaktorka: Marta KANALOVÁ, tel. 5811 311, redaktorka: Katarína Kalmárová, jazyková redaktorka: Helena Urdová, technický redaktor: mo,
Inzercia: tel.: 5604673, fax: 56 33 742, e- mail inzercia: gemerskézvesti@rimavskasobota.sk. Uzávierka čísla: každý štvrtok do 16.00 hod.
Autorsky neoznačené materiály sú redakčné. Tlač: Reality- Print, Rimavská Sobota, Fábryho 10. Vychádza v sieti Media Box. Rozširuje:
Mediapress spol.s.r.o. Lučenec a súkromný distribútori. Zaregistrované na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod č. 1/2000.
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26. november 2007
ÚPSVR V Rimavskej Sobote informuje
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-KO
Jesenské				

Inštalatér ÚK, plyn, voda		

Vyučený

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
Hnúšťa				

Automechanik			

Vyučený

GABRIEL CSÉPE
Rimavská Sobota			

Opravár chlad. zariadení		

ÚSO vzdelanie

ŠK - SERVIS
Rimavská Sobota			
					

Technik BOZP a PO			
Účtovník				

ÚS vzdelanie
ÚSO vzdelanie

NSP HNÚŠŤA, n.o.
Hnúšťa				

Lekár v odbore všeobecné 		

lekárstvo VŠ

SLOVNAFT BENZINOL
Rimavská Sobota			

Kuchárka				

Vyučený

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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26. november 2007

Mesto Rimavská Sobota ponúka
na odpredaj budovu na Ul. Šrobárovej s. č.
746 (tzv. Pappov dom) v Rimavskej Sobote
formou verejnej ponuky. Minimálna cena
budovy je stanovená na 2 665 481,- Sk.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
najneskôr do 15. 01. 2008.

















Informácie:
Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota
č. t. 047/5604626, 5604631, 5604633.













Pozývame Vás do novootvorenej

BYTOVÝ TEXTIL

vzorkovej predajne VLAMIX
na ul. Francisciho v RS

oproti VÚB banky

(budova VÚB) vchod zboku

Vás pozýva na výhodný nákup vianočných darčekov.
Každý týždeň akcia na vybraný druh tovaru.

1.posch. 12. Ponúkame výrobky
z ovčej vlny a iný zaujímavý tovar
vhodný aj ako darček.
Otv.: Po, Str, Št, Pi: 9.00-11.30, 12.30-16.30, Ut: 9.00-11.30,
12.30-16.00, So: 9.00-12.00

2909-48

Ponúkame aj detské deky, paplóny pre deti,
posteľ. súpravy, plachty, paplón+vankúš,
veľký výber obrusov, záclon a závesových
látok za tie najvýhodnejšie ceny v meste.
Príďte sa pozrieť u nás ušetríte.
2908-48

Mobil Club
Všetko pre Váš mobilný telefón
Predaj-Výkup-Výmena-Príslušenstvo-Odblokovanie mobilných telefónovPredaj na splátky-Pozáručný servis

Nokia 6500
Nokia 6300
Nokia N 73
Samsung SGH-E250
Nokia 6233
Sony Ericson W200

9990,4990,7990,3790,3990,2990,-

Nokia N80
Nokia 6230
Nokia 6101
Sony Ericson K800
Samsung M300

T.č.: 0908 900 015
Hlavné námestie 19 /budova Štýlu/
Hlavné námestie 3311 /vedľa Absintu/

8990,2990,1990,7490,2490,-

2905-48

- realitná činnosť
- zbavte sa starostí
predávajte a kupujte
cez Bonus
- zabezpečujeme inzerciu vašej nehnuteľnosti
- vypracujeme všetky
potrebné zmluvy za Vás
- zastupujeme klienta
pri riešení obchodného
prípadu
Volajte: 0907 473 526
2904-48,49,50,51

Nábytok
od slovenských výrobcov
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
Akcie
na vybrané druhy tovarov
047/5631524,
0903530819,0915864033
2903-48,49

Slovenský poľovnícky zväz RgO
v Rim. Sobote, ul. Mikszátha č. 43
organizuje
TEORETICKÝ KURZ PRE SKÚŠKY
Z POĽOVNÍCTVA
termín a zahájenie prednášky:
podľa požiadaviek uchádzačov
prihlášky a informácie: na horeuvedenej adrese alebo na t.č.: 5622377,
0905 574 720
2907-48,49

