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Takto bude vyzerať moderná polyfunkčná budova na nároží ulíc Hatvániho a Jánošíkovej.

Stavajú moderný polyfunkčný objekt
O

bčania Rimavskej Soboty si všimli, že na nároží
ulíc Hatvániho a Jánošíkovej prebiehajú stavebné práce. Na parcele má vyrásť moderná polyfunkčná
budova. Investorom je spoločnosť AUTO 1, s.r.o.,.
Stavebné práce začali v marci tohto roku, predpokladaný termín ich dokončenia je jar alebo leto 2009.
V budove budú na prenájom ponúkané obchodné
a kancelárske priestory. Ako uviedol majiteľ firmy,
rodák z Rim. Soboty Ondrej Brezina, nakoľko sa
v našom okolí nenašla firma, ktorá by mala skúsenosti s realizáciou podobnej modernej stavby, stavia

ju maďarská stavebná spoločnosť Szab - Ép k.f.t.
z Egru. Ide o objekt, ktorého nosnú konštrukciu
tvorí železobetónový skelet, ktorý bude stáť tiež na
tzv. železobetónových pilieroch. Tento konštrukčný
systém umožňuje maximálnu variabilitu a nespočetné možnosti predelenia priestorov. Architektúra
objektu vychádza zo súčasných, ale aj z historických
poznaní. Budova bude teda vytvárať plynulý prechod
medzi panelovou zástavbou a historickou architektúrou. Projektoval ju Ing. arch. Erik Klaubert.
amb

Realitná kancelária

Vaša lekáreň

najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Možno povedať,
že keď je pekné
počasie, žobráci sa množia
ako huby po
daždi. Žobrú
na Ul. SNP, pred Hypernovou
či Kauflandom. Vídať ich aj
v meste v podchode pri stánku
so zmrzlinou a občerstvením.
Smutné je, že s natrčenou
dlaňou vídať v uliciach aj školopovinné deti. Prečo žobrú?
Určite nie všetci preto, lebo
by hladovali. O tom svedčí
aj prípad môjho známeho.
Nedávno bol nakupovať
v Kauflande. Keď vychádzal
z obchodného centra, zbadal
žobráka kľačiaceho na zemi
s natrčenou dlaňou. Pomyslel
si, že je hladný, a tak vybral
z tašky briošku. Žobrák však
jedlo odmietol so slovami, že
chce radšej 20 Sk. Podobných
prípadov je viac. Je totiž
známe, že mnohí „vyžobrané“
peniaze použijú na alkohol či
cigarety. A možno práve preto
sa ocitli na dne spoločnosti....

Gemersko
-malohontský
jarmok
Mesto Rimavská Sobota organizuje 26. Gemersko – malohontský jarmok 26. a 27. septembra
2008 na ul. Malohontskej,
Jánošíkovej a na Hlavnom
námestí. Povolenia sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5,
Rimavská Sobota od
2. septembra 2008. Informácie na tel. č.: 047/5604628,
5604665, 5631139. Predajné
miesta budú očíslované. Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie od RÚVZ v mieste bydliska. Príďte – budete vítaní !!!
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Túto sezónu TIC navštívilo viac turistov ako za posledné dva roky.

Albín z Írska hľadal kemp

L

etné obdobie je pre mnohých ľudí obdobím
cestovania a spoznávania svojej vlasti alebo
cudziny. Aj do nášho mesta zavíta cez leto
mnoho turistov. Obrátiť sa môžu na Turistické
informačné centrum (TIC) mesta Rim. Sobota
na Hlavnom námestí. To ponúka mnoho služieb, ako je predaj propagačných materiálov,
suvenírov, pohľadníc, kníh, máp, vstupeniek
na športové a kultúrne podujatia, mesačník
Dimenzie. Poskytuje aj informácie o podnikoch
v meste, kultúrnych inštitúciách, ubytovacích
a rekreačných zariadeniach, pamiatkach,
prírodných zaujímavostiach okresu, vydáva
informačné materiály o podujatiach v meste,
zabezpečuje sprievodcovskú službu, sprostredkovanie tlmočníkov.
„ Túto sezónu nás navštívilo viac turistov ako za
posledné dva roky. Veľa turistov je z Maďarska,

Poľska, Česka, ale tí cez mesto len prechádzajú.
Väčšinou trávia leto na Teplom Vrchu, v Číži
alebo v blízkom okolí. Zaujímavý bol albín
z Írska, ktorý hľadal kemping. Putoval sám
po krajinách a takmer nič nemal. Nakoniec
stanoval na Kurinci. Ozývajú sa nám aj rodáci
z Rim. Soboty, ktorí žijú trvale v zahraničí.
Chcú vedieť, ako sa žije v našom meste a čo sa
tu zmenilo,“ uviedla vedúca TIC Milana Jutková. Dodala: „ Naše mesto sa turistom páči. Radi
sa prechádzajú po Hlavnom námestí. Značne
vyhľadávané je Gemersko – malohontské múzeum, z okolia Rim. Soboty sú to hrady, zámky a
jaskyne. Z propagačných materiálov je najväčší
záujem o knihu Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach.“
amb

Žiadajú dopravné zrkadlo
N

a našu redakciu sa obrátili niektorí vodiči
zo sídl. Západ v Rim. Sobote. Trápila ich
situácia na križovatke miestnych komunikácií ulíc L. Svobodu a L. Novomeského. Pretože na
hlavnú cestu podľa ich slov vyúsťuje niekoľko
ulíc, situácia sa na vozovke v úseku od Tomašovej smerom k autobusovej zastávke III a II na
sídl. Západ stáva neprehľadnou a musia dávať
veľký pozor na to, aby videli prichádzajúce
vozidlá. Navyše niektorí vodiči nerešpektujú
ani dopravnú značku Zákaz zastavenia. Ich
problémy by zlepšilo umiestnenie dopravného
zrkadla. V tejto súvislosti sme oslovili dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Rim. Sobote kpt. Mgr. Mariana

Strihana. Uviedol, že žiadatelia o umiestnenie
dopravného zrkadla musia svoju písomnú
žiadosť adresovať na oddelenie stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy, konkrétnejšie referát dopravy a miestnych komunikácií
mestského úradu. Následne sa k tomu vyjadrí
ODI a na základe neho môžu osadenie dopravného zrkadla zrealizovať TSM.
„V tejto súvislosti bude z hľadiska bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky naše stanovisko
kladné. Osadenie dopravného zrkadla by malo
čiastočne pozitívne ovplyvniť bezpečnosť na vozovke a vo väčšine prípadov vylepšiť dopravnú
situáciu,“ skonštatoval kpt. Strihan.
kan

TIC okrem poskytovania informácií
predáva aj suveníry a propagačné materiály.

Otvorili
obchvat Figy
Minulý štvrtok slávnostne otvorili úsek
rýchlostnej komunikácie R2 – obchvat
Figy. I keď bol už skolaudovaný, dokončovacie práce, vrátane rekultivácie a obnovy
krytov cesty 1. triedy, budú prebiehať ešte
do konca októbra. Zmluvná cena výstavby
tohto 3, 308 km dlhého rýchlostného úseku bola 462,172 972 mil. Sk (15 341 332,14
EUR) bez DPH. Zhotoviteľom stavby je
spoločnosť Strabag. Vďaka obchvatu Figy
by sa mala zvýšiť bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky.
kan

Stratil zbraň

Bola na výstave
Expo v Zaragoze

V

španielskom meste Zaragoza sa koná od
14.6 do 14.9. svetová výstava EXPO 2008
na tému voda. Zúčastňuje sa jej vyše 100 krajín
zo všetkých kontinentov, ktoré v jednotlivých
pavilónoch prezentujú svoju krajinu a svoj
vzťah k životodarnej tekutine. Celej výstave
kraľuje maskot FLUVI, ktorý charakterizuje
kvapku vody. Slovensko sa na výstave prezentuje ako prameň Európy a každému, kto zavíta
do slovenského pavilónu, je ponúknutá na
ochutnanie niektorá z našich minerálok. EXPO
som navštívila 15. augusta v rámci odbornej
exkurzie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Hoci na prehliadku výstaviska sme mali
9 hodín, stihla som si prezrieť asi tretinu areálu.
Ing. Tamara Filadelfiová

Na políciu v Hnúšti sa obrátil 62-ročný
Zvolenčan. Oznámil, že minulý týždeň v
utorok stratil v lese v katastri mesta Tisovec v časti Bánovo krátku strelnú zbraň
spolu s jedným zásobníkom a 8 nábojmi.
Mal ju v legálnej držbe. Informáciu nám
poskytla banskobystrická policajná hovorkyňa P. Babulicová.
kan
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Vyrastie Family center

Mesto je na
euro pripravené

P

M

o Bille, Kauflande a Hypernove bude
mať Rimavská Sobota ďalšie obchodné
centrum. V septembri začnú neďaleko Hypernovy stavať Family center. Stavebné povolenie
je už podpísané a právoplatné. Family Center
v hodnote vyše 100 mil. Sk sa bude rozprestierať na ploche 7 800 metrov štvorcových,
pričom nebudú chýbať ani miesta na parkovanie vozidiel. Okrem obchodu s elektronikou,
tam budú aj obchody so spotrebným tovarom,
obuvou, drogériou a nábytkom. Podľa prísľubu
zástupcov rakúskej developerskej spoločnosti
Agoria Holding obchodné centrum by malo byť
otvorené v máji budúceho roka na Dni mesta.

Mesto sa snaží riešiť aj plochu pri zimnom štadióne na sídl. Západ. Vypísalo verejnú ponuku
na predloženie investičných zámerov za účelom
výstavby obchodného centra. Táto téma už dlhší čas rezonuje aj medzi obyvateľmi sídl. Západ.
Ako uviedol prvý muž mesta Š. Cifruš, zatiaľ sa
nik na verejnú ponuku neprihlásil. Podľa jeho
názoru plocha mohla byť riešená už dávnejšie
s parkoviskami, bufetmi, obchodným centrom.
V minulosti sa to však nepodarilo. Vedenie
mesta sa bude usilovať o to, aby sa v súvislosti
s nevyužitou plochou našli prijateľné riešenia.
kan

Aj primátor bol školák
P

o dvojmesačných prázdninách sa 2.
septembra brány škôl opäť otvorili. Prvý
školský deň s netrpezlivosťou, ale i slzičkami
v očiach očakávali prváci. Tí ostrieľanejší žiaci
si z neho ťažkú hlavu nerobili. Vedeli totiž,
čo ich čaká. Mnohí sa najviac tešili na svojich spolužiakov, ktorým mohli vyrozprávať
prázdninové zážitky. I keď to bolo už dávno,
školákom bol aj primátor Rimavskej Soboty
Štefan Cifruš. Prezradil nám, že jeho najobľúbenejšími predmetmi boli chémia a biológia.
Prírodným vedám sa venoval aj neskôr, veď
vyštudoval medicínu a stal sa stomatológom.
Na otázku, aký bol žiak, s úsmevom odpovedal: “Keď som chodieval do základnej školy,

nebol som takým rebelom, akým som teraz.
Rodičia a učitelia so mnou starosti nemali“.
A čo praje školákom? Aby sa pustili do práce
hneď na začiatku školského roka, aby prejavili svoje schopnosti, nezanedbávali školu a
zodpovedne sa stavali ku školským povinnostiam, čo sa pozitívne prejaví na koncoročnom
vysvedčení. Primátor bol počas otvorenia
školského roka na dvoch základných školách: ZŠ P. K. Hostinského na Družstevnej
ulici a ZŠ M. Tompu s vyučovacím jazykom
maďarským, ktorá sa nedávno zlúčila so ZŠ
I. Ferenczyho. Viac z prvého školského dňa
prinesieme v ďalšom čísle nášho týždenníka.
kan

estský úrad v Rim. Sobote vytvoril za účelom zavedenia eura
Eurotím. Táto pracovná skupina na čele
s prednostom zabezpečuje činnosti
spojené s prechodom na novú menu.
„Problematikou zavedenia eura sme sa
zaoberali s plnou vážnosťou. Veď bol
vytvorený aj pracovný Eurotím. Myslím si,
že mesto nebude mať problémy s prechodom na euromenu a všetko prebehne
k spokojnosti občanov. V tejto súvislosti
sa ľudia obracajú na ekonomické oddelenie mestského úradu, kde im pracovníci
ochotne poradia. Prechod na euro bude
však ťažký. To nie je len o konverznom
kurze, ale o väčších peniazoch v menšom množstve. Ľudia si budú musieť
zvyknúť na drobné mince,“ vyjadril sa
margo eura primátor mesta Štefan Cifruš.
kan

Informačný europanel vo vestibule mestského úradu.

Prípravy na školský rok
N

ový školský rok sa začal.
Nejednému rodičovi robia
vrásky na čele prípravy detí do
školy. Tie sa týkajú aj predajní so
školskými potrebami. „Minulý
týždeň bol ešte pokoj. Predpokladáme, že ľudia boli ešte na
dovolenkách. Aj keď sa priebežne
zásobujeme, tú pravú nákupnú
horúčku očakávame v prvý školský týždeň,“ povedala nám predavačka Oľga Lalová z Papiernictva
Z. Wirtschafter na Ul. B. Bartóka
v Rim. Sobote. Aj v predajni Balex

na Hviezdoslavovej ul. očakávajú
zvýšený záujem o školské potreby
v prvý školský týždeň. Ako
uviedla vedúca predajne Černoková, najväčší záujem je o zošity,
obaly, písacie a kresliace potreby.
A koľko stojí výbava školáka? „Do
školských potrieb som investovala okolo 7000 Sk. Keď išiel
môj syn do prvej triedy, stáli ma
o niečo viac, približne 10 000 Sk,“
vyjadrila sa mamička druháka
Xénia Pálová z Rim. Soboty.
amb

Hľadáte prácu?

Zahraničná finančná spoločnosť
hľadá schopných spolupracovníkov
M: 0911 726 645

2213-35

V papiernictvach bude väčší nával zákazníkov tento týždeň. Veď škola sa už začala.
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Čo sa nedá vyriešiť pri okrúhlych stoloch, podarí sa v prírode pri domácej pálenke a guláši.

Odborný piknik vo Včelinciach
Z

Účastníci pikniku si vyskúšali aj streľbu zo vzduchovky.

iniciatívy starostu obce Včelince Tibora
Kosztúra už tradične organizujú stretnutie
starostov regiónu, podnikateľov, poslancov
BBSK a zástupcov verejnej a štátnej správy.
Miestom stretnutia bola aj tento rok chata
Agrotery. Nachádza sa v krásnom prírodnom
prostredí vedľa hubovského jazera. Ako nám
povedal Tibor Kosztúr, už dávnejšie tu organizovali odborné stretnutia a kolaudácie. Tu
sa zrodil aj návrh, že by sa mohli stretávať iba
priateľsky.
„Čo sa nedá vyriešiť pri okrúhlych stoloch, niekedy to ide v prírode pri dobrej domácej pálenke a guláši,” poznamenal Elemér Tóth, starosta

Radnoviec. Organizátori pikniku očakávali
okolo 200 hostí od Michaloviec po Bratislavu.
Vyhrávala aj cigánska hudba so syntetizátorom.
Účastníci si mohli vyskúšať svoje zručnosti
na príležitostnej strelnici. Okrem podnikateľov si vyskúšala svoje schopnosti v streľbe zo
vzduchovky aj riaditeľka Obchodnej akadémie
v Rim. Sobote Mgr. Katarína Mattyašovská.
„Miesto je veľmi vhodné na lobovanie,” dodáva
ešte agilný starosta Včeliniec počas prijímania
hostí, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia
rimavskosbotských štátnych orgánov.
jdj

Maľovali na hodváb a tričká
V

„Maľovanie na hodváb je technicky odlišné ako
na iné materiály. Používajú sa špeciálne štetce,
farby, rámy. Hodváb, aby sa naň dalo maľovať, musí byť napnutý nad podložkou. Na to
používame rámiky. Potom si naň predkreslíme
motív a môže sa maľovať,“ povedala lektorka
Baranyay. „ Máme tu veľmi šikovné ženy. Každá
dáva do hodvábu samu seba.“ Keď sa hodváb
domaľuje, zafixuje sa žehlením alebo sa dá
zapiecť do rúry.
Aj na maľovanie tričiek sa používajú špeciálne
farby a techniky. Pod rukami účastníčok vznikali tričká s pestrými a nápaditými vzormi.
amb

o výstavných priestoroch galérie Ganevia v rimavskosobotskom dome kultúry
prebehli 23. septembra tvorivé dielne. Vznikli
s podporou OZ Oxymoron a Mestského kultúrneho strediska v Rim. Sobote. Záujemcovia si
mohli vyskúšať rôzne techniky práce s textilom,
ako je maľovanie na hodváb a tričko, pečiatkovanie, šablónovanie, airbush. Dopoludnie
bolo zamerané na maľbu na hodváb, neskôr
záujemcovia maľovali na tričko. Dielne viedla
lektorka A. Baranyay. Tá sa tejto záľube venuje
profesionálne už päť rokov. V Lučenci prevádzkuje obchod s vlastnými výrobkami. V ňom vedie kurzy tvorivých dielní pre deti a dospelých.

Každý je iný a predsa sme rovnakí

Program GMOS

N

UMELECKÉ SLOVO
4. september
Literárna kaviareň Lajosa Pósu
Hosť: András Berecz z Budapešti(rozprávač ľudových rozprávok), kaviareň „Tri
ruže“ Rim. Sobota, od 18:00 hod.

echcem poukázať na správanie niektorých
občanov voči iným etnikám a národnostným menšinám. Iba chcem vyjadriť svoje
myšlienky, ktoré sa týkajú prejavov odmietania,
neznášanlivosti a nenávisti voči týmto ľuďom.
Myslím na Rómov. Netvrdím, že všetci sú
rovnakí a zaslúžia si to isté. Samozrejme, majú
svoju mentalitu, ktorú my ostatní možno nikdy
nepochopíme. Platí to aj naopak. Napriek tomu
sú aj medzi nimi „civilizovaní“ jedinci, ktorí si
zachovávajú svoju česť a hodnotu. Majú určitý
životný cieľ, študujú, pracujú a starajú sa o rodinu. Jednoducho povedané- nežijú bezcieľne
a zo dňa na deň. Nie je ich však veľa. Kvôli ich
"menej civilizovaným“ spoluobčanom máme
skreslenú predstavu o ich živote. Posudzujeme ich podľa tvrdenia, že všetci sú rovnakí.
Lenže opak je niekedy pravdou. Nechcem však
ponižovať ani „druhú stranu mince“. Ak majú
skutočný záujem urobiť niečo pre svoj život,
netreba ich odsudzovať. Naopak, treba im dať
šancu a podať pomocnú ruku. Sú medzi nimi
aj takí, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Buď
vlastným pričinením alebo tragickou životnou

udalosťou. Ani vtedy im netreba ubližovať, ale
dať im nádej a pomôcť nájsť zmysel života.
Situácia s národnostnými menšinami nie je
taká vážna. Ale predsa sú medzi nami aj takí „
národniari“, ktorí dávajú svoj nesúhlas najavo
nie najlichotivejším spôsobom. Aj ja som sčasti
súčasťou národnostnej menšiny, ale stotožňujem sa s tvrdením ovládania jazyka štátu,
v ktorom žijem. Hlavne, čo sa týka komunikácie
v úradoch. To však, akým jazykom rozprávam
v súkromí, nikto neovplyvní. Pretože aj môj
„druhý materinský jazyk“ je súčasťou môjho
života. Nemyslím si, že ľudia sú len dobrí a zlí.
Niekde medzi nimi sú aj tí, o ktorých píšem
v týchto riadkoch. Možno sú moje myšlienky
ovplyvnené mojou mamou, ktorá pracuje ako
zdravotná sestra na pôrodnici v rimavskosobotskej nemocnici. Na tomto oddelení je veľa budúcich mamičiek Rómok. Ak by bol jej pohľad
iný, nemohla by vykonávať túto prácu. Keď jej
však po niekoľkých rokoch prejaví väčšiu vďaku
Rómka ako iná občianka, potom je táto veta na
zamyslenie.
K. Kalmárová

HUDBA
6.september
Czinka Panna
IX. ročník súťaže primášov z gemerského
regiónu, Kultúrny dom Gemer, od 13:00
hod.
7.september
Czinka Panna
Galaprogram súťaže, Mestské kultúrne
stredisko Rim. Sobota, od 19:00 hod.
TVORIVÉ DIELNE
6.-7.september
Edukačná prevencia závislostí
Práca v skupine zameraná na prevenciu
závislostí, SEV Drieňok Teplý Vrch, od
8:00 – 20:00 hod.

spravodajstvo
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Čakanie v prúde
V

divadelnej sále rimavskosobotského domu
kultúry sa bude 12. septembra o 19. hod.
hrať veselohra v dvoch dejstvách Čakanie
v prúde. Dielo Noela Cowarda je plné humoru, ale aj smútku nad starnutím. Odohráva sa
v domove pre staré herečky. Život deviatich
žien, ktoré pochádzajú z rôzneho prostredia,
majú rôznu mentalitu, skúsenosti a herecké
roly už za sebou, nie je práve bezkonfliktný....
Vo veselohre, ktorá bola pripravená k 55.
výročiu založenia Jókaiho divadla v Komárne,

sa nám predstavia s excelentnou hrou najlepšie herečky divadelnej scény Jókaiho divadla
a Divadla Thália, ktoré dlhoročnou činnosťou
získali uznanie a úctu publika doma aj v zahraničí. Viac informácií na stránke www.jokai.sk.
Vstupné: v predpredaji 120,- SK / 3,98
EURO (dospelí)/ 80,- Sk / 2,66 EURO
(mládež a dôchodcovia), v deň predstavenia 150,- Sk / 4,98 EURO (jednotne).
red

Bývalá kaviareň útočiskom vandalov

A

j takto končia neprevádzkované budovy.
Počmárané rôznymi, aj vulgárnymi nápismi s porozbíjanými sklami na oknách. Jednou
z nich je aj dlhšiu dobu nevyžitý, chátrajúci
objekt na Rožňavskej ul. v Rim. Sobote, kde
bola kedysi známa kaviareň a predajňa potra-

vín. Po nociach tam vyčíňajú vandali a schádzajú sa feťáci. Možno povedať, že niekedy je
tam poriadny hluk, ktorý prekáža obyvateľom
okolitých panelákov. Ojedinelé nie sú ani zásahy mestskej polície.
kan
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CVČ Relax
v Rimavskej Sobote
ponúka
Centrum voľného času Relax v Rimavskej
Sobote otvára v školskom roku 2008/2009
nasledovné záujmové útvary, kluby, krúžky a súbory:
Športové:
•Judo – prípravka, mladší a starší žiaci,
pokročilí •JUJUTSU •Hokej •Plavecká
príprava MŠ •Futbal - prípravka, mladší
a starší žiaci, pokročilí •Fitness klub- dievčatá,chlapci •Volejbal dievčatá •Turistický
krúžok •Tulák - ekoturistika •Cykloturistický krúžok				
Technické:
•Model klub – deti, mládež, dospelí
•Počítačové hry PC Games •Internet pre
všetkých
Tanečné:
•Mažoretky •Moderné tance –hiphop •DFS Lieskovček - prípravka•DFS
Lieskovček •DFS Lieskovček – spevácka
skupina •FS Háj – mládež dospelí •FS Háj
- prípravka
Prírodovedné:
•Mladý ekológ I. •Mladý ekológ II. •Envik klub •Klub chovateľov zvierat
•ZOO klub •Klub ochrancov prírody
•Klub dievčat •Krížom – krážom (exkurzie, náučné chodníky) •Rybársky krúžok
Spoločensko-vedné
a vedomostné:
•Dielňa tvorivosti I •Etnohis klub •Dopraváčik •Klub „Priateľ“ •Študentský
parlament •"Fórum mladých“ •Klub
zdravého životného štýlu

Súťaž lodných modelárov na Kurinci

C

entrum voľného času Relax a Model klub
v Rimavskej Sobote organizujú 6. septembra o 9.00 hod. v rekreačnej oblasti Zelená voda
na Kurinci pri Rybárskej chate „ Verejnú súťaž
lodných modelárov“ s medzinárodnou účasťou,
ktorej sa zúčastnia súťažiaci z rôznych častí
Slovenska, ako aj súťažiaci z Maďarska /Ózd,
Budapešť, Miškolc, Gyomaendröd). Súťažiť sa
bude v kategórii F 2 A, B, C – pohon elektromotorom /juniori a seniori/, F4A pohon elektromotorom / juniori a seniori/ a F DS /pohon parným motorom/. Možno laikovi tieto kategórie
nič nehovoria, ale sú to makety skutočných lodí
v zmenšenej podobe kategórie F-NS. Kurineckú
vodu budú brázdiť lode zvučných mien, ako

napr: Gneisenau, Bismarck, Vittorio Venetto
alebo lode s parným pohonom. Súťaž bude
pozostávať zo statického hodnotenia / presnosť
vyhotovenia a vzhľad lode/ a jazdy zručnosti
medzi bójkami na trojuholníkovej trati. Tí,
ktorí majú záujem o lodné modelárstvo, alebo
chcú príjemne stráviť voľný čas, sa môžu prísť
pozrieť a podporiť túto krásnu záľubu nielen
detí, mládeže ale aj dospelých. Zároveň sa môžete prihlásiť do Model klubu, ktorý pracuje pri
CVČ Relax , kde si môžu zhotoviť makety lodí
rodičia spolu so svojimi deťmi.
PaedDr. Dana Spišáková,
CVČ Relax

Činnosť záujmových krúžkov je celoročná.
Bližšie informácie Vám poskytnú pedagogickí pracovníci CVČ Relax na Ul. SNP č.
9 v Rim. Sobote alebo na Hviezdoslavovej
ul. v Ekorelaxe denne od 8.00 hod. do 16.00
hod. osobne alebo telefonicky na č. tel. 56
24691, 56 24576, e-mail: relax@rsnet.sk, uctorelax@rsnet.sk, ekorelax@rsnet.sk.
Upozorňujeme Vás, že žiaci základných
škôl, študenti stredných škôl a stredných
odborných učilíšť dostanú vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť, ktoré môžu
odovzdať podľa vlastného výberu jednému
poskytovateľovi záujmového vzdelávania.
Dúfame, že nám prejavíte dôveru odovzdaním vzdelávacieho poukazu. Odovzdať je
ho treba najneskôr do 25. septembra. Ak si
žiak alebo študent vzdelávací poukaz nevyberie, alebo ho nikomu neodovzdá, v tom
prípade prepadne a peniaze v štátnom rozpočte ostanú nevyčerpané. Na celoročnú
činnosť s Vašimi deťmi sa tešia pedagogickí
pracovníci CVČ Relax v Rim. Sobote.
PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax
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Bojujú proti hladu a chudobe.

Podpora malých rodinných fariem
H

eifer Project International (HPI) je mimovládna charitatívna organizácia, založená
v roku 1944 v štáte Arkansas v USA, kde sídli
dodnes. V súčasnosti má svoje zastúpenie v 35
krajinách sveta. Bojuje proti hladu a chudobe
podporou a pomocou vidieckym rodinám. Od
roku 1992 pôsobí i v krajinách strednej a východnej Európy. Podporuje vlastníkov malých
rodinných hospodárstiev. Jej stratégiou je dar
za dar, pričom si ľudia odovzdávajú mladé zvie-

Stvorenie sveta

N

a svete je nová komediálno-poetická
inscenácia Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla. Žánrovo má najbližšie
k muzikálu. Radošinské naivné divadlo chce
humornou formou priblížiť divákom „hviezdne
hodiny ľudstva“ - stvorenie sveta a prvých ľudí,
slasti rajského života, ale i dedičnú ťažobu
prvého hriechu. Divadelné predstavenie spĺňa
všetky kritériá náročného diváka po umeleckej, hudobnej, scénickej či režijnej stránke.

ra, vedomosti i skúsenosti. Projekty HPI sú financované z darov súkromných darcov nadácie
Heifer Project International v USA. Môžu sa do
nich zapojiť skupiny individuálnych chovateľov
hospodárskych zvierat (občianske združenia,
spolky), ktoré pracujú na malých rodinných
hospodárstvach s nízkym príjmom, mimovládne a vládne inštitúcie (detské domovy, domovy
pre telesne a mentálne postihnutých), ktoré sa
zaoberajú chovom zvierat. Chovateľ dostáva

Hudobno-slovné putovanie najstaršou históriou
ľudstva zakončíme na stavbe legendárnej Babylonskej veže a pri téme, ktorá je stále aktuálna.
permanentná neschopnosť ľudstva hľadať
a nachádzať spoločnú reč. Predstavenie bude
13. septembra o 19. hod. v Dome kultúry v Rim.
Sobote. Vstupné je 150 Sk (4,98 EUR) v predpredaji do 8. septembra a 200 Sk (6,64 EUR) od
9. septembra. Platné sú aj kultúrne poukazy.
Informácie a rezervácia vstupeniek na t. č. 56
21 550 (p. Koniarová).
red

Kútik pre gazdinky
Palacinky s malinami
Potrebujeme: 200 ml mlieka, 2 vajcia, 200 gr polohrubej múky, 2 PL kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, 1-2 PL oleja, 200 gr malín, 200 ml ovocného sirupu.
Postup: Celé vajcia rozšľaháme v mlieku, do masy postupne pridávame kryštálový a vanilkový
cukor, múku a vymiešame hladké cesto. Panvicu rozpálime, potrieme olejom a pečieme palacinky. Maliny očistíme, prípadne opláchneme a necháme v sitku odkvapkať. Vložíme ich do hrnca,
prilejeme ovocný sirup a asi 2 min. povaríme. Palacinky zvinieme a rozdelíme na taniere. Pridáme
povarené maliny a servírujeme. Dobrú chuť!
J. Molnárová

bezplatne hospodárske zviera. Zúčastňuje sa
kvalitného odborného vzdelávania financovaného nadáciou. Má možnosť získať drobnú pomoc
pri zabezpečovaní krmiva (semená), vitamínových a minerálnych preparátov a veterinárnu
starostlivosť. Viac informácií získate na: Heifer
Project International, Starý Trh 53, Kežmarok,
Tel.: 052/ 45 23 605, 0905 748 586, e-mail: marta@isternet.sk, www.heiferslovakia.org
kan

Oznámenie
Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. oznamuje motoristickej verejnosti, že v zmysle
uznesenia Mesta Rimavská Sobota začína
dňom 2. septembra prevádzkovať (vyberať
poplatok) na všetkých doteraz označených
parkoviskách a uliciach mesta. Výška
poplatku za parkovacie miesto zostáva
v platnosti z predchádzajúceho obdobia.
Taktiež zostávajú v platnosti všetky doteraz vydané (aktuálne) parkovacie karty.
Parkovacie automaty nebudú v prevádzke,
poplatok budú vyberať zodpovedné osoby,
ktoré každému povinne vydajú potvrdenie
(lístok) z elektronickej registračnej pokladnice o úhrade. Dlhodobejšie parkovacie
karty sa budú naďalej predávať v areáli
TSM na Športovej ulici. Kontrolu označovania vozidiel (umiestňovania kariet na
určené viditeľné miesto za čelným sklom)
bude vykonávať mestská polícia.

Ponúkam na predaj
stavebný pozemok na
Molnárke.
Veľkosť: 3500 m2. Cena
dohodou. Info: 0908 931 360
2183-35

Metrový textil
a textilná
galantéria
ponúka:
PVC obrusy – pre
školy, školské jedálne
a iné.
Možnosť nákupu na
faktúru.
Adr.: SNP 11, R. Sobota.
otv: Po – Pi: 9.00 – 17.00
hod., So: 8.00 – 12.00 hod

Maklérska spoločnosť UNIVERSAL,
a.s. so sídlom v Bratislave ponúka
záujemcom výhodné zamestnanie
u Vás doma vo vlastnom meste či
obci. Práca pre spoločnosť je sezónna, nenáročná pre všetky poisťovne na slovenskom trhu.
Kontaktujte nás čo najskôr koniec roka
sa nezadržateľne blíži...
SME TU PRE VÁS PRÁVE TERAZ!!!
Kontakt: 0905 894 381
email: rac@universalsk.sk

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

Oznamujeme záujemcom, že od 3. 9. do 12. 9. 2008 (15:00 – 17:00) prebieha

ZÁPIS NA KURZY ANGLIČTINY
so slovenskými a anglickými lektormi

v našom jazykovom centre
na ulici Cukrovarskej 47 v Rimavskej Sobote
(za Obchodnou akadémiou)
PONÚKAME:
• kurzy pre všetky vedomostné stupne, pre deti i dospelých • prípravu na maturitu, štátnu skúšku, certifikáty • konverzačné kurzy
s anglickým lektorom • obchodnú angličtinu pre firmy • individuálne hodiny • preklady, tlmočenie
Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr. R. Molnárová)

inzercia
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VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, vyhlasuje v súlade s „Programom
podpory rozvoja komunitnej sociálnej práci v obciach“ výberové konanie na
obsadenie pracovnej pozície

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, vyhlasuje v súlade s „Programom
podpory rozvoja komunitnej sociálnej práci v obciach“ výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície

Terénny sociálny pracovník Mestského úradu v Rimavskej Sobote s predpokladaným nástupom od 01.10.2008.

Asistent terénneho sociálneho pracovníka Mestského
úradu v Rimavskej Sobote s predpokladaným nástupom od 01.10.2008.

Dátum a čas uskutočnenia výberového konania: 17.09.2008 o 09.00 hod.

Dátum a čas uskutočnenia výberového konania: 17.09.2008 o 09.00 hod.

Kritériá pre výber terénneho sociálneho pracovníka:
• kvalifikačný predpoklad vzdelania: Ukončenie vysokoškolského vzdelanie I.
stupňa (titul Bc.) prednostne v odbore sociálna práca, resp. sociálna a misijná
práca v rómskych komunitách, sociálna práca v rómskych komunitách a iné
vzdelanie humanitného zamerania so súhlasom FSR. Kvalifikačný predpoklad
vzdelania je splnený aj za podmienky ukončenia vzdelania s maturitou s podmienkou začatia vysokoškolského štúdia I. stupňa v odbore sociálna práca
alebo príbuznom do jedného roku od nástupu na pracovnú pozíciu. • Osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť
riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť a pod. • Bezúhonnosť • Motivácia
pre prácu s členmi marginalizovaných skupín • Organizačné schopnosti •
Komunikačné schopnosti
Výhodou sú napr.: • Účasť na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných
aktivitách • Skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce
v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky/maďarský...) • Osobný záujem doplniť
si vzdelanie

Kritériá pre výber asistenta terénneho sociálneho pracovníka:
• kvalifikačný predpoklad vzdelania: Ukončenie stredoškolské vzdelanie
• Kvalifikačný predpoklad vzdelania je splnený aj za podmienky ukončenia úplného základného vzdelania na všeobecnej základnej škole s podmienkou začatia štúdia na strednej škole do jedného roku od nástupu na
pracovné miesto • Dlhodobá prítomnosť a poznanie cieľovej komunity •
Osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme a pod. • Bezúhonnosť •
Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín • Organizačné
schopnosti • Komunikačné schopnosti
Výhodou sú napr.: • Skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením • Skúsenosti z organizovaním aktivít vo svojej lokalite • Účasť
na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných aktivitách • Znalosť
jazyka cieľovej skupiny (rómsky/maďarský...) • Osobný záujem doplniť
si vzdelania

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
Životopis a motivačný list s uvedením telefónneho kontaktu
Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
Životopis a motivačný list s uvedením telefónneho kontaktu
Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať v obálke s označením „Výberové konanie“ v termíne do 12.09.2008 do 14.45 hod. na
adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 5, oddelenie kultúry a starostlivosti o občana, 979 01 Rimavská Sobota

Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať
v obálke s označením „Výberové konanie“ v termíne do 12.09.2008 do 14.45
hod. na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 5, oddelenie kultúry a starostlivosti o občana, 979 01 Rimavská Sobota

Super
letné
zľavy

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

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

Sociálna
ubytovňa

Predám tatranský
profil – brúsený

aj pre rodiny

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

Tel.: 0918 392 513

Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52
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Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ulici Malohontskej, cena 380 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400
1220-35

• Predám 2-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 714 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400
1221-35

2. 9. 2008

1191-38

• Predám RD v mestskej časti RS –
Mojín 9. Cena dohodou. Tel: 0907
170 150
1200-35		
• Kúpim alebo zoberiem do podnájmu 2-izbový byt. Tel: 0911 214 630
1670-44

• Dám do podnájmu 1-izb. byt
v centre mesta (B2). Tel: 0904
490 347, 0904 804 189.

• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná rekonštrukcia, cena 1 390 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

1210-36

1222-35

1213-35

• Predám 3-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 240 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

• Dám do prenájmu garáž na
ul. Rožňavskej v RS. Tel: 0903
190 224
1217-36		
• Predám 2-izb. byt na Družstevnej 42 a spálňu a obývačku. Tel:
047/56 32 060

1223-35

• Predám 3-izbový byt na ulici Daxnera, cena 1 530 000,- Sk (vlastné
kúrenie, nájom 1100,- Sk). Kontakt: 0902 700 400
1224-35

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 300 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1225-35

• Predám 4-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 780 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400
1226-35

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 1 750 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1227-35

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 2 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1228-35

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 2 330 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1229-35

• Predám pozemok v Rim. Sobote,
cena 500,-Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400

• Predám 3-izbový byt s balkónom
na sídlisku Západ v RS. Cena
750 000,- Sk. Info: 0908 813 591

1244-37

• Predám 3-izbový byt alebo
vymením za 2-izbový byt v Rim.
Sobote. Tel: 0904 598 943
1245-35

• Dám do prenájmu kancelársky
priestor blízko centra mesta. Tel:
0903 530 758
1250-35

• Predám garzónku. Cena 390 000,Sk. Tel: 0903 118 035
1251-36

• Kancelária 25 m2 na prenájom
oproti MsÚ. Tel: 0915 875 849
1117-37

• Dám do podnájmu od septembra 1-izbový byt zariadený na
Malohontskej ul. v RS. Tel: 0918
068 628
1118-36

• Dáme do prenájmu kancelársky
priestor 25 m2 na ulici Mikszátha
v Rimavskej Sobote (v blízkosti
obchodnej akadémie a reštaurácie
EURÓPA). Tel: 0904 821 835

1230-35

1119-35

• Predám pozemok v Rim. Sobote,
cena 800,-Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400

• Dáme do prenájmu rodinný dom
na Šibeničnom vrchu v Rimavskej
Sobote. Tel: 0904 821 835

1231-35

1120-35

• Predám stavebné pozemky
v lukratívnej časti Tomašová,
cena 1050,-Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400

• Predám 3-izbový byt v Rim.
Sobote. Cena dohodou. Tel: 0903
557 257
1123-36		
• Predám 2 a 3 izbový byt. 2-izbový
s balkónom v OV. Cena: 650 000,Sk. 3-izbový s loggiou. Cena:
750 000,- Sk. Tel: 0905 382 280
1126-35		
• Predám 2 a 3 izb. byt na sídlisku
Západ v RS. Zn.: Výhodne. Viac
info na t. č. 0905 382 280 alebo na
www.realityexkluziv.sk
1127-35		
• Predám rodinný dom vo Veľkom
Blhu. Tel: 0903 413 823
1128-36		
• Predám veľký 2-izbový byt v OV
na sídlisku Západ. Tel: 047/56
27 184 - po 19. hod.

1232-35

• Prenájom rodinného domu na Šibeničnom vrchu, cena 26 000,-Sk/
mesiac. Kontakt: 0902 700 400
1233-35

• Dám do prenájmu obchodné
priestory v centre RS oproti Domu
textilu, ul. SNP. 1. miestnosť – na
prízemí, výklad, vchod z ulice,
20 m2. 2. miestnosť – na prízemí,
malý výklad, 23 m2. Tel: 0903
306 291
1124-38

• Predám 3-izbový veľký byt . Lacno
– do 600 000,- Sk. Dohoda možná.
Súrne. Tel: 0907 531 820

1130-35			

• Predám 4-izb. byt, sídl. Rimava
D1, murované jadro. Tel: 0907
828 911, 0905 286 121
1131-35

• Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Západe od 1.9.2008. Tel: 0904
560 293 – po 14.hod.
1133-35

• Predám 3-izbový rodinný dom
s garážou, dvorom, malou
záhradou a vedľajšími miestnosťami. Cena 57 000 Eur. Tel: 0915
805 393
1135-36

• Predám 2-izbový luxusný zariadený byt v Jesenskom, podlahové kúrenie, klíma, záhradka,
možnosť kúrenia s krbom. Cena
750 000,- Sk. Tel: 0907 874 091
1136-36

• Predám 2-izbový byt v centre
mesta. Cena 750 000,- Sk. Treba
vidieť. Tel: 0903 218 353
1142-35		
• Prenajmeme veľký 3-izbový zariadený byt v centre. Kontakt: 0903
543 582
1145-36

• Predám RD vo V. Teriakovciach.
Tel: 0907 831 424, www.sohars.sk
1150-36

• Predám 1-izbový byt na Západe
v OV. Cena dohodou. Tel: 0915
826 268
1163-35

• Dlhodobo prenajmem 1-izb. byt
v centre RS. Platby mesačne: Ak
1 osoba – 5000,- Sk, ak 2 osoby
– spolu 6000,- Sk. Kontakt: 0918
433 806
1166-35

• Predám 2-izbový byt v OV v centre
mesta Tornaľa. Cena 450 000,- Sk.
Tel: 0904 870 133
1167-34

• Predám na ul. Rožňavskej 3,5-izbový tehlový byt v OV (so zariadením), 2. poschodie, 2 balkóny,
tiché prostredie, pekný, slnečný.
Treba vidieť. Cena 850 000,- Sk.
Dohoda možná. Tel: 047/56
21 297
1179-35

• Predám 2-izbový byt. Tel: 0907
874 759
1185-37

• Predám 3-izbový byt, balkón, OV,
sídl. Západ, ul. Kirejevská 39.
Cena dohodou. Tel: 047/56 49 614
1668-35

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v centre mesta komplet prerobený a zariadený. Kontakt: 0907
176 725
1195-35

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106

• Na predaj byty, domy v Rs, Lc...
www.realityexkluziv.sk
850-35		

• Dám do prenájmu obchodné
priestory v centre RS oproti Domu
textilu, ul. SNP. 1.miestnosť – na
prízemí, výklad, vchod z ulice,
20 m2; 2.miestnosť – na prízemí,
malý výklad, 23 m 2. Tel: 0903
306 291
924-34

• Predám garzónku v B1. Tel: 0904
307 733
997-34

• Predám pekný 4-izbový dvojgeneračný byt na Západe. Cena 790 tis.
Sk. Tel: 0908 735 792
1005-35		
• Kúpime poľnohospodársku pôdu
v okolí Rim. Soboty. Tel: 0903
449 164
1086-35

• Na predaj starší rodinný dom
s veľkou záhradou (866 m2) v Tomašovej, ul. Malá č. 3. Tel: 0907
761 060
1089-35			

Zamestnanie
• Nachtclub CÉZAR Rakúsko –
Graz hľadá dievčatá od 19 rokov.
Výborné finančné podmienky,
veľká klientela, ubytovanie a strava zabezpečená. Nemčina nie je
podmienkou. Kontakt: +43/664
95 39 383, +43/664 12 06 667
1202-37

• Muž 38 r. hľadá prácu ako pom.
prac. sila. Len Rakúsko. Tel: 0903
597 259
1203-36

• Hypernova Rimavská Sobota
prijme do pracovného pomeru
predavačov a pokladníka/čku.
Bližšie informácie na tel. čísle
047/56 15 133.
1206-35

• Hľadám prácu na doma. Robím
menšie zámočnícke práce. Tel:
0904 438 241
1209-35

• Ste nezamestnaný? Využite
príspevok z úradu práce –
103 900,- Sk. Vypracujem Vám
projekt, poskytnem poradenstvo,
účtovníctvo. Info: 0908 813 591
1215-35		
• Prijmem real. maklérov na Ž.L.
Výhodné podmienky! Prvá Rimavsko – Sobotská RK, s.r.o. Tel: 0918
717 216
1216-35

• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu – vodič rozvozu. Požiadavky: vod. preukaz B (C skupina
výhodou), prax vo vedení vozidla.
Tel: 047/5811868, 5633788,
0903/632250, koro@koro.sk
1253-37

• Prijmem predavačku (môže byť aj
dôchodkyňa) do školského bufetu
v Rim. Sobote s nástupom od
1.9.2008. Tel: 0903 829 248
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1114-36

• Prijmeme vyučenú kuchárku
s praxou. Tel: 0903 696 191.
1122-36			
• Prijmem vodiča mikrobusu – preprava osôb – Budapešť a okolie.
Podmienky: prax, maďarský
jazyk. 150 000,- Ft/mesiac + ubytovanie. Tel: 0907 804 425
1134-36		
• Ponúkam prácu. www.sohars.sk
Aj invalidi.
1153-38

• Zoberiem do partie elektrikára.
Práca po celej SR. 150 Sk/hod.
Tel: 0902 042 894
1170-35

• Prijmem čašníčku. Ihneď. Tel:
0905 213 476
1180-36

• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
asistentka / asistent nákupu
MTZ. Náplň práce: spolupráca pri
zabezpečovaní nákupu surovín,
obalov a služieb pre potreby
výroby. Požiadavky: SŠ vzdelanie
s maturitou, príjemné vystupovanie, vod. preukaz B. Tel: 0903
449 164, nakup@koro.sk, vkosin@
koro.sk
1084-35

Služby
649-35

• Zoberiem do opatery dieťa. Tel:
0911 239 653

1196-35

1198-36

• Prijmem predavačku.
Tel: 0902 566 857

• Brúsenie, tmelenie parkiet. Tel:
0902 748 202
1212-42		
• Milé dámy – od 2.9. – jesenná
akcia v Moletke na Železničnej č.
9 v RS.
1218-35		
• Milé moletky – príďte si doplniť
jesenný šatník – akcia – výhodný
nákup – kostýmčeky, kabelky,
kozmetika, blúzky, nohavice. Zľavy do 30 %. Bolero, Železničná č.
9, RS
1219-35		
• Vykonávame všetky stavebné
práce murárske, klampiarske,
vodárenské, zámočnícke, bytové
jadrá, stavbu striech, rekonštrukciu a izoláciu striech. Tel: 0907
173 956

1662-34

• Hľadám zdravotnú sestru do
ambulancie praktického lekára na
trvalý pracovný pomer. Nástup
ihneď. Tel: 0903 671 003
1071-36

• Prijmeme väčší počet murárov na
stavebné práce za výhodných platobných podmienok do Bratislavy.
Tel: 051/77 33 888, 0907 157 004
1074-35

• Prijmeme majstra na stavbu
s miestom výkonu práce v Bratislave za veľmi výhodných platobných podmienok. Tel: 051/77
33 888, 0907 157 004
1075-35

• Prijmeme vedúceho stavby za
výhodných platobných podmienok s miestom výkonu práce
v Bratislave. Tel: 051/77 33 888,
0907 157 004
1076-35

• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
regionálny obchodný manažér
pre východné Slovensko. Náplň
práce: komunikácia s kľúčovými
obchodnými partnermi v pridelenom regióne, príprava a riadenie
podporných akcií. Požiadavky: SŠ
vzdelanie s maturitou, príjemné
vystupovanie, vod. preukaz B,
prax v obchode výhodou. Tel:
0903 449 164, vkosin@koro.sk
1083-35

• Opravujem šijacie stroje.
Tel: 0907 129 509, LC.

• Kúpim dámsky bicykel (aj starší
typ) v dobrom stave. Tel: 0918
458 822

• Prijmem čašníčku do denného
baru. Kontakt: 0907 176 725

• Prijmem čašníčku alebo brigádničku do denného baru. Kontakt:
0907 176 725

1054-35

1085-35

1186-35

1028-36

• Doveziem štrk, piesok, šotolinu
a kameň. Za výhodné ceny. Tel.
0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39			
• Oprava TV, DVD, Video, SAT.
0905 323 277. Jabarov Viktor

1070-35

• Spracovanie účtovníctva. Tel: 0911
846 062

• Legálne opatrovanie v Rakúsku.
Mobil: 0910 158 697

1194-35

• KORO, s.r.o. ponúka voľné
pracovné miesta v potravinárskej
výrobe vo výrobnom závode
Rimavská Sobota. Info: 047/58
11 868, 56 33 788, 0903 632 250

• Prijmeme mladých ambicióznych
ľudí na prácu v kancelárii, PC,
administratíva, výborné platové
podmienky. Tel: 0915 156 040

1014-35

príspevku na začatie podnikania
z úradu práce. Tel: 0910 337 587

Rôzne

1207-36

• Predám čierny plech – 6 mm, 2 x 1
m, cena 1500,- Sk + predám T-čka,
40 mm, 1 m – 60 Sk. Tel: 047/56
96 246
1208-35

• Predám nábytok z 50–60. rokov,
čerpadlo, cirkulárku, staršie
bicykle, ručný vozík, hrnce,
zabíjačkový kotol, peterky. Cena
dohodou. Tel: 0907 592 521
1144-35

• Predám ovos. Tel: 0915 625 196
1148-35

• Predám šrotovník a predám sklenenú váhu do 500 kg. Tel: 0908
599 936, 047/56 26 734
1154-35		
• Predám rohovú sedaciu súpravu
+ 2 kreslá, francúzsku manželskú
posteľ a detskú vyťahovaciu dvojposteľ. Cena dohodou. Tel: 0908
669 647
1168-35

• Predám kuchynskú linku + set do
jedálne – stôl, 2 taburetky a rohová lavica. Cena 8000,- Sk, resp.
dohodou. Tel: 0905 982 178

1249-44

1169-35

• Firma LAKY ponúka maliarske,
murárske práce, sadrokartóny,
ulož. plávajúcej podlahy, obklady,
dlažby, zatep. fasády, prerob.
kúpeľní a iné stavebné práce. Tel:
0907 531 820

• Predám ovos kŕmny. Tel: 0905
317 663
1172-37			
• Predám bločky na stavebný materiál alebo faktúry, cena 1,5 %. Tel:
0915 183 843
1005-37		

1137-37

• Ako ušetriť energiu. www.sohars.
sk
1149-43

Zvieratá

• Plastové okná, výrobky za cenu
výrobcu. Francisciho 1. Tel: 0907
831 424, www.sohars.sk

• Predám odstavčatá. Tel: 0910
948 193

1151-43

1201-40

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424, www.sohars.sk

• Predám Yorkschier – teriéra psíka,
3-mesačného ako domáceho
miláčika za 5000,- Sk. Tel: 0904
354 091, 047/56 77 265

1152-43

• Pestovateľská pálenica Nižný
Skálnik začína sezónu pálenia
2008/2009 1.9.2008. Nahlasovanie
p. Juhaniak S. Tel: 0914 101 918
1188-35

• Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného

1254-36

• Predám kravu s 10-týždňovým
teľaťom – slov. strakaté. Tel: 0902
712 652

9

russel. Tel: 0905 243 936
1146-35

• Predám šteniatko westíka, 3-mes.
Cena: 2000,- Sk. Tel: 0903 591 847
1181-35

• Predám chovný pár westíkov, maltézanov, 17-mes. Cena dohodou.
Tel: 0903 591 847
1182-35

• Predám šarpeja psíka, 10-mes.
Cena dohodou. Tel: 0903 591 847
1183-35

• Predám 18-mes. psa bordo doga.
Cena dohodou. Tel: 0903 591 847
1184-35

• Predám 2 býčky, 3-mesač. – len
spolu. Tel: 56 90 252
1192-35

		

Auto-moto
• Predám Babetu po GO, 2-rýchlostná. Tel: 0911 178 826.
1204-36

• Predám PEUGEOT 205; 1,6 D; r. v.
1991. Veľmi dobrý stav, STK, EK
v roku 2008. Cena dohodou. Tel:
0907 613 741
1247-35		
• Predám Š-120 L, r. 88, ťažné,
5-stupň. prevodovka, STKEK/2009, cena 10.000,- Sk. Tel:
0904 438 376
1248-35

• Predám Š-OCTÁVIA Combi 1,9
TDI, 110 kW, Rv 2001, v max.
výbave, v 100 % stave, 180 000
km, cena 235 000,- Sk. Tel: 0904
216 178
1115-35

• Predám Š-OCTÁVIA, 1,9 TDI, 81
kW, SLX, r. výroby 1998, 105 000
km, 170 000,- Sk, v dobrom stave,
1. majiteľ, servisná knižka. Tel:
0903 559 534
1132-35

• Predám 5-stupňovú prevodovku
Š-130, suché poloosy + nové podbehy Š 120. Tel: 0902 294 061
1140-35

• Predám Fiat STILO, r.v. 2003, 1,6,
16 W, 105 ps, trojdverový, 52 000
km, červená farba. Cena dohodou.
Tel: 0905 509 871
1666-43		
• Predáme Citröen JUMPER 2,5
TDI, r.výroby 2000. Cena dohodou. Tel: 0903 903 539
1147-36

• Kúpim zimné pneumatiky 13r alebo len disky na DAEWOO Matiz.
Tel: 0904 881 684
1190-35

• Predám Škodu FAVORIT 135 L,
benzín + LPG. STK+EK platné, r.v.
1990, dobrý stav.Cena dohodou.
Tel: 0910 277 652
1197-35

1141-35

• Predám plechovú, prenosnú,
pozinkovanú garáž. Tel: 047/5621
999

• Predám 6-týžd. šteniatka jack

1109-35
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OZNÁMENIE
Pozývame všetkých Konrádovčanov žijúcich v Rimavskej Sobote na stretnutie rodákov dňa
6.9.2008 o 14.00 hod. v DK v Rimavskej Sobote. Všetci ste srdečne vítaní. Organizačný výbor

INDECO s.r.o.
skrine na mieru
s posuvnými dverami
Tormáš 4401, 979 01 Rim. Sobota

prijme stolára
Podmienky:

- stolár s výučným listom
- prax vítaná
- vodičský preukaz

Ponúkame:

- prácu v medzinárodnej spoločnosti
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- možnosť osobného rastu

Žiadosť so životopisom zašlite
na hore uvedenú adresu.
2208-36

Firma EXPRESSTAV s.r.o.

vykonáva zemné
práce – odvoz,
stroje JCB, 3CX,
UNC + LIAZ.
Tel: 0911 802 401

1138-38

TANKINA-STAVMIX
Rim. Sobota, Železničná 23 oznamuje

PRESŤAHOVANIE STAVEBNÍN
do Tomašovej, ul. Sedliacka,
do areálu bývalých Stavebnín
Otvorené od 2. septembra 2008
Otv.: Po-Pia: 7.30 – 17. 00;
So: 7.30 – 12.00
2215

Šport / inzercia

2. 9. 2008

Jazdecké preteky o cenu Carminy

J

azdecký klub Carmina v Rimavskej
Sobote organizuje 4. ročník jazdeckých
pretekov o cenu Carminy, čo je príležitosť
na stretnutie milovníkov koní. Uskutočnia
sa na Košickej ceste na Sobôtke v nedeľu 7.
septembra od 10. hodiny. Súťažiť sa bude
v parkúrovom skákaní v troch disciplínach:
1. parkúr- skákanie stupňa ZM do 90 cm (pre
mladých a začínajúcich jazdcov a kone), 2.
parkúr- skákanie stupňa Z s výškou prekážky do 100 cm, 3. parkúr- ľubovoľné skoky,
voľba dráhy s výškou prekážky do 110 cm.
Toto veľké podujatie po prvýkrát organizuje
mladá 19-ročná talentovaná jazdkyňa, ktorá
vedie od minulého roka jazdecký klub Carmina Lucia Sihelská. Ako nám prezradila jej
mamička Tatiana, v sedle vyrastala. Na koni
totiž jazdí od šiestich rokov. Talent zdedila
nielen po svojich rodičoch, ale aj po starom
otcovi. Má za sebou mnohé úspechy. Medzi

11

Relax pre športovcov

nimi aj tretie miesto na majstrovstvách Slovenska v drezúre v kategórii žiakov, niekoľko
popredných miest v dorasteneckých súťažiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,
ktoré dosiahla hlavne s koňom so zvláštnym
menom Ťuky-Ťuk. Na jazdeckých pretekoch bude štartovať aj ukrajinská jazdkyňa,
reprezentantka jazdeckého klubu v Štrkovci.
Organizátori pozvali aj pani Spodniakovú,
ktorá uskutočnila výstavu koní v Kokave nad
Rimavicou, a Barnabáša Bartu zo Širkoviec,
aby predviedol ukážku dvojzáprahu. Čestným hosťom bude Tomáš Javorský, delegovaný rozhodca, rozhodujúci vysoké súťaže
v parkúrovom skákaní. Zaujímavé je, že napriek svojmu veku, konkrétne šesťdesiatke,
sa ešte stále venuje skákaniu. Takže, ak máte
radi parkúrové skákanie a kone, nenechajte
si ujsť jazdecké preteky o cenu Carminy.
kan
Foto: Lajos Telek

Keď dotancujem, potom si pôjdem zajazdiť na koni. Ale nie je
kôň ako kôň...

Preteky v love kapra
Výbor Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote oznamuje, že
13. septembra sa uskutočnia tradičné preteky
v love kapra na VN Ožďany. Začiatok je o 7.
hodine. Očakávame vašu účasť!

Firma LIOS spol. s r.o. prijme do pracovného
pomeru OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
pre stredoslovenský kraj
Požiadavky: - dobré komunikačné schopnosti
		
- prax obchod. zástupcu
Ponúkame: - prácu v stabilnej spoločnosti
		
- dobré platové podmienky
Bližšie informácie na tel. čísle: 047/56 21 519,
lios@lios.sk

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428

1139-35
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ponúka:

* PREKLADY Z NEMECKÉHO JAZYKA
DO SLOVENSKÉHO A OPAČNE
*KURZY NEMČINY pre začiatočníkov
Od septembra na novej adrese: Mikszátha 27
979 01 Rimavská Sobota

(v blízkosti obchodnej akadémie a reštaurácie EURÓPA)

Tel: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

·

^`SYOÐR{V]
■

Aurélius-Germanica lingua

2203_36

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť
Potrebujete predať,
kúpiť rodinný dom,
chatu, chalupu, pozemok,
záhradu, garáž, byt?
Radi Vám pomôžeme
Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail:
alwado@alwado-reality.sk

Preprava Aviou.
Lacno a rýchlo.
Tel.č. 0904 977 692,
0903 549 042

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356

2085-52
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MÁME V!HODNÉ CENY ...
PRE VA"ÍCH MILÁ#IKOV...
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
Ro$né poistné
pre FO do 27 rokov

Cena v %

Ro$né poistné
pre FO od 27 rokov

Cena v %

2,800

92.94

1,700

56.43

901- 1300

3,900

129.46

2,300

76.35

1301 - 1500

5,800

192.52

3,400

112.86

A K C I A1501 - 1800

6,600

219.08

3,900

129.46

1801 - 2000

8,400

278.83

4,900

162.65

2001 - 2500

11,200

371.77

6,500

215.76

nad 2500

14,500

481.31

8,500

282.15

AKCIA

do 900

do 31. 12. 2008

Objem v cm3

do
31.
12.
20
08

Ceny sú prepo!ítané v konverznom kurze 1 EUR = 30,1260 SKK

Uvedené ceny platia pre:
v!etky nové poistenia osobn"ch a dodávkov"ch vozidiel do 3 500 kg
nov"ch klientov bez spôsobenej !kody za posledné 2 roky
pois#ované vozidlo, ktoré nebolo v predchádzajúcom poistení (PZP) poistené v na!ej spolo$nosti
ul. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

+ 421 905 894 381

www.universalsk.sk

Široký sortiment od najlacnejších po luxusný tovar, u Nás aj slovenské výrobky.

RS - KERAMIKA
Všetko pre vašu kúpeľňu
Predajňa na ploche 200 m2

ip
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5%

OBKLADY
DLAŽBY
SANITÁRNA KERAMIKA
VODOVODNÉ BATÉRIE
PLÁVAJÚCE PODLAHY
ŠPÁROVACIE HMOTY
SILIKÓNY
SNP 20, 979 01 Rimavská Sobota, vedľa GH múzea, Mobil: 0907 182 875
e-mail: rskeramika@termosat.sk, otv. po. – pi.: 8.00 – 17.00, so.: 9.00 – 12.00

Šport
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Predseda MFK RS Štefan Cifruš o financovaní futbalu i rozhodcoch

Chceme len normálne pískanie

P

red vyše rokom bolo založené OZ Mestský
futbalový klub Rimavská Sobota. Stalo
sa tak po odstúpení generálneho sponzora
akciovej spoločnosti Tauris, príčinou ktorého
bola zmena vo vlastníckych vzťahoch. Situácia
so získavaním financií na chod klubu nebola
nikdy jednoduchá. Sponzori sa totiž získavajú ťažko. „Futbal bol na mňa prehodený ako
horúci gaštan. Osobne by som mal oveľa menej
starostí, keby som nezaložil MFK, ale bolo by
hanbou nechať futbal so 100-ročnou tradíciou
v meste padnúť. Preto som mu chcel ako primátor mesta pomôcť. Rok fungovania občianskeho združenia ma však stálo veľa energie
i vlastných financií,“ povedal predseda MFK
Rim. Sobota Štefan Cifruš. Dodal: „Kedysi visel
v meste plagát s heslom Spojme sa za futbal!
Nik mi však nepomohol so získavaním financií
na chod klubu. Všetko ostalo len na mojich
pleciach. A za sponzormi treba neustále chodievať, čo je dosť náročné. Navyše, na štadión

chodieva okolo 700 ľudí. Kde sú vtedy, keď treba prispieť dvoma percentami daní na činnosť
nášho občianskeho združenia? Okrem dvoch
nik neprispel. Keby odovzdali časť svojich daní
v prospech futbalu, aspoň by som mal pocit, že
majú naozaj o to záujem.“
Podľa slov Š. Cifruša založenie občianskeho
združenia bolo len premostením v rámci prechodu z jednej spoločnosti na druhú. Dlhodobo nerieši situáciu týkajúcu sa financovania
futbalu. Podľa jeho slov ideálnejšie by bolo
založenie akciovky alebo s. r. o s majetkovou
účasťou mesta a súkromnej spoločnosti tak, ako
je to v iných kluboch na Slovensku. V takýchto spoločnostiach je totiž možnosť odpísať si
investície z daní.
Naši futbalisti sa snažia podávať dobré výkony
a sú pomerne vysoko v tabuľke I. ligy. Na
margo toho sa predseda MFK vyjadril nasledovne: "Máme veľmi kvalitných hráčov. Sú veľmi
tolerantní. Je to dobrý kolektív, ktorý mi vždy

dôveroval. Nikdy som chlapcom nedával veľké
méty, povedal som im len toľko, aby nášmu
mestu neurobili hanbu.
MFK však kladie dôraz aj na dorastencov
a žiakov.“
Možno povedať, že v ostatnom čase rozhodcovia nepískajú objektívne. Robia chyby v neprospech Rim. Soboty. To vyvoláva napätie
a nervozitu u hráčov i fanúšikov.
„Aj zápas voči Trenčínu ukázal, že rozhodcovia
majú veľké deficity. Mali sme ho jednoznačne
vyhrať, či už jedenástkou alebo neuznaným
gólom. Bola to veľmi disciplinovaná hra, ale
rozhodca nás v plnej miere poškodil. Chlapci
zarábajú peniaze a každé víťazstvo sa odrazí
na ich výplatách. Takýmto postojom rozhodcov strácajú chuť a energiu. Najhoršie je, že
tak ako iné kluby aj my posielame SFZ 120 tis.
Sk štvrťročne. Nič viac od nich nechceme, len
normálne pískanie.“
Marta Kanalová

Nešťastný záver stretnutia

MFK Rim. Sobota – AŠK Inter Bratislava 1:1 (0:0)

V

šlágri siedmeho kola prvej ligy boli domáci
futbalisti veľmi blízko k zisku troch bodov.
O víťazstvo prišli v nadstavenom čase zápasu.
Hostia vyrovnali, keď to už nikto nečakal. Škoda tohto momentu, hráči MFK RS si zaslúžili
v tomto stretnutí za svoj výkon bodovať naplno.
Od začiatku zápasu sa hral svižný futbal. Bolo
vidno, že proti sebe nastúpili dve špičkové mužstvá súťaže. Domáci hneď v úvode pohrozili tlakom, z ktorého vyťažili sériu rohových kopov.
Hostia pohrozili v 7. min strelou bývalého hráča
Rim. Soboty Sedláka, ktorá skončila nad bránou
domáceho brankára Kuciaka. V 15. min vyvolal
búrku nevôle hlavný rozhodca, keď po faule
na Pisára neodpískal pokutový kop. V 19. min.
strelecký pokus Fila skončil u brankára hostí.
V 28. min. boli hostia blízko k vedúcemu gólu.
Po centri z rohového kopu skončila hlavička
Tomčáka nad. V 31. min. Pisár nepremenil
svoju možnosť. V 39. min. skončila strela Fila
na dobre postavenom múre hostí. Do kabín sa
odchádzalo za bezgólového stavu. Po zmene
strán, v priebehu prvých 10. min., mali hostia
viac loptu na svojich kopačkách, ale domáci
ich nepustili do žiadnej vážnejšej príležitosti.
V 62. min. sa domáci dočkali, keď Gibala otvoril
skóre stretnutia a rozjasal domácich divákov.
Hráči MFK RS sa po tomto góle upokojili a mali
ďalšie možnosti poistiť víťazstvo. V 66. min.
tečovaná strela Živanoviča končí tesne vedľa.
V 69. min. Lazúr vystrelil nad. V 76. min mohol
Gibala streliť druhý gól. V 78. min. mali hostia
možnosť po peknej kombinácii vyrovnať. Strela
skončila vedľa žrdi brány. V 86. min obranca

Pred 921 divákmi rozhodoval Hrčka.
ŽK: Gibala.
Zostava MFK RS: Kuciak – Janečka – Rubint
– Geri – Mráz – Filo – Sihelský – Ádám( 46. min
Živanovič) – Lazúr( 90. min. Morháč) – Pisár –
Gibala( 8. min. Čižmár).
Ostatné výsledky 7. kola: Lučenec –
Ružomberok B 4:0, Michalovce - Humenné 3:0,
Šaľa – Trenčín 4:0, Prievidza – Podbrezová 2:1,
Košice B – Dunajská Streda B 6:1.

Tabuľka po 7. kole

Strelec gólu MFK RS M.Gibala.

Interu zablokoval strelu Lazúra. V nadstavenom
čase prišiel šok, keď hostia vyrovnali. Autorom
gólu bol striedajúci Chlebo, ktorý bol na ihrisku
len dve minúty. Mužstvá sa tak rozišli deľbou
bodov.
Hlasy trénerov: Tréner hostí V. Koník: „
Streli sa dve kvalitné mužstvá. Odvážame si
šťastný bod, ktorý má pre nás veľkú cenu. Som
rád, že mi vyšlo striedanie.“ Domáci tréner
K. Kisel: „Mrzí ma, že sme prišli o víťazstvo
v samom závere stretnutia. Chlapci si zaslúžili
za svoj výkon zvíťaziť.“

1. Šaľa

7

5

1

1

12:5

2. Inter B

7

4

3

0

13:4

16
15

3. Michalovce

6

3

2

1

12:7

11

4. Lučenec

6

3

2

1

10:5

11

5. Rim. Sobota

6

3

2

1

6:3

11

6. Košice B

7

2

3

2

11:7

9

7. Podbrezová

7

2

2

3

8:7

8

8. Prievidza

7

2

2

3

6:7

8

9. Trenčín

7

2

2

3

9:12

8

10. Humenné

6

2

0

4

4:11

6

11. Ružomberok B

7

1

1

5

8:18

4

12. Dun. Streda B

7

0

2

5

5:18

2

V stredu 3. septembra nastúpia futbalisti MFK
RS na ihrisku v Michalovciach. Začiatok stretnutia je o 15:30 hod.
Zdeno Marek
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
6. a 7.september MUDr. I. Kyseľová,
SNP 8, č.t. 5626124

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
6.september sobota
lekáreň Salvator

DAROVALI KRV

3.4.5.6.7. september
BÁTHORY
Kým bola v skutočnosti?
Historický veľkofilm SR /ČR/
UK/ HU, MN. Vstupné: 65 Sk.
Začiatky predstavení: o 17:30
a 20:00 hod.

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 26.8.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Pavel Suja, Ľubomír Antal, Peter Urek, Štefan Száraz, Ondrej
Gombala z Rim. Soboty, Ján Deraj z Vyš. Pokoradze, Jozef Kováč
z Oždian, Vladimír Kožiak, Marek Kožiak, Pavel Pauko z Hnúšťe,
Zuzana Domaová z Rašíc, Miroslav Gajdoš z Kocihy, Ivan Dianiška
z Tisovca, Štefan Básti z Novej Bašty, Ondrej Jurčák z Oravky, Elemír
Nyíri z Chvalovej, Alžbeta Antalová z T. Vrchu.
Prvýkrát daroval krv: Zdenko Putnoky z Hrachova.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

7.september nedeľa
Pri nemocnici

KINO
ORBIS

EUROMOTEL
Restaurant

Vás pozýva na:

LETNÉ POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

Ambulancia chronickej bolesti – je k dispozícii
v Rimavskej Sobote na Železničnej ul. č. 23 – II. posch.
• venuje sa: - chronickej bolesti, hlavne chrbta, kĺbov, hlavy, vnútorných orgánov, bolestiam z nádorových i nenádorových ochorení.
• okrem farmakologickej liečby sú pacientom podávané: - infúzne terapie, vaakumterapia, bloky periférnych nervov, liečba akupunktúrou,
či cezkožná elektrická nervová stimulácia /TENS/.
• pacientom zo zdrav. poisťovne UNION a DÔVERA liečbu
hradí poisťovňa
• poistenci z APOLLA sú limitovaní poisťovňou!
• pacienti zo VšZP a Spoločnej ZP si liečbu hradia sami!
• pacienti sú objednaní na presný termín a čas!
Tel: 047/54 24 195 /Po, Str, Pia/

Dám do prenájmu
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Tel.: 0907 83 0073
Hľadám administratívnu
pracovníčku
Podmienky:
- stredoškolské vzdelanie
- práca na počítači
Tel. číslo: 0918 392 513

Mesto Rimavská Sobota
ponúka na odpredaj formou
verejnej ponuky stavebný pozemok parc. č. KNC 875/3 – trvalý
trávnatý porast o výmere 846
m2, k. ú. Tomašová, za účelom
výstavby rodinného domu na
Ul. J. Kráľa v Rimavskej Sobote
v minimálnej cene Sk 467,-/m2.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové
– referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626,
5604633. Písomné žiadosti
zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

•

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) nebytové priestory (bývalé
pohostinstvo) na Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho
domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové
– referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604631,
5604626, 5604633. Žiadosti
zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

Mesto ponúka

•

Mesto Rimavská Sobota v zastúpe-

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

Konzultácia s plastickým
chirurgom - špecialistom
• Botox – redukcia mimických
vrások • Hyaluron – Restyllane
Intradermálny kolagén – náplň
dynamických aj mimických
vrások • Mezolift – okamžitá
rejuvenizácia • Kolagénová
modelácia pier.

OZTK ponúka

V R.K. Štúdiu dňa 27.9.2008
Hlavné námestie, tel:
047/5632333

•

na prenájom miestnosti v budove
na ulici Kráľa Svätopluka 22, R. Sobota (centrum mesta naproti MsÚ
–administratíva). tel. 0903 237 035.

•

Jazdecký klub ARAMIS ponúka možnosť jazdy na koni
vždy v stredu a v sobotu
v popoludňajších hodinách.
Terénna jazda pre pokročilých –
300 Sk
Hodinová jazda pre začiatočníkov
– 250 Sk
JK ARAMIS, Vinica – Šutovka,
Rim. Sobota
2205-36

2218-37

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360
2201-52

Talianske
obklady a dlažby
*Projekt * Vizualizácia
* Kalkulácia
M: 0915 674 755
2202-35,37

Predám:

traktorovú vlečku 5 ton – 3 ks
cisternu na pitnú vodu – 1 ks
Cena dohodou.
Kontakt:
0908 848 200, 0908 249 963
2202-35,37

OSPRAVEDLNENIE
Redakcia Gemerských zvestí sa
ospravedlňuje pani Anne Okošovej, ktorá podávala inzerciu, za
zámenu fotografie v spomienke
uverejnenej v č. 34 a opravenú ju
opätovne uverejňujeme. Nepríjemnosť nás veľmi mrzí.
Dňa 28.8.2008
uplynuli 4 roky čo
nás navždy opustil
milovaný manžel,
otec a starý otec

Štefan Molnár

z Rimavskej Soboty.
		
„Prestali pre Teba hviezdy svietiť, prestalo
slnko hriať. Ale tí, čo Ťa radi mali,
neprestali na Teba spomínať“.

Dňa 13.9.2008
si pripomíname
7. výročie od
tragickej smrti

Vladka
Slováka.

		
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame.
Sú okamihy, na ktoré spomíname.
Ťažko je nám bez Teba žiť,
keď nás nemá kto potešiť.
Môžeme Ti už len kvietky dať
a na Teba stále spomínať.
S úctou a vďakou
Smútiaca matka, brat Peter a teta Emika

