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Obrovské tekvice a figy
M

ilovníci ovocia, zeleniny či kvetov si 3.– 4.
októbra mohli prísť na svoje v rimavskosobotskom dome kultúry. Konala sa tu pod záštitou
primátora mesta Štefana Cifruša výstava pestovateľov
ovocia a zeleniny. Zorganizoval ju Okresný výbor
Slovenského záhradkárskeho zväzu v spolupráci so
základnou organizáciou č.1 v Rim. Sobote. Na výstave prezentovalo 37 pestovateľov až 181 produktov. Tí
prišli nielen z Rim. Soboty a priľahlých dedín, ale aj
zo Včeliniec, Sušian, Figy a dokonca jeden pestovateľ
bol až z Galanty. Výstava bola prevažne orientovaná na jablká, ale návštevníci mohli obdivovať aj

hrušky, figy, datle, orechy, slivky, hrozno i zeleninu.
Zaujímavé boli obrovské tekvice. Výstavu zdobili
naaranžované kvety a kresby žiakov základných škôl.
„ Cieľom výstavy je upútať mladých ľudí a oživiť
v nich pestovateľskú tradíciu, ktorú nám zanechali naši otcovia a dedovia. Mladí ľudia by sa mali
venovať radšej záhradkárčeniu, ako rôznym negatívnym prejavom. Zároveň im chceme ukázať, že
si pekné ovocie či zeleninu vieme dopestovať aj
sami,“ uviedol predseda OV Slovenského záhradkárskeho zväzu v Rim. Sobote Ing. J. Bystriansky.
amb

Burza informácií o trhu práce
V Mestskom kultúrnom stredisku na Nám. Š. M.
Daxnera v Rimavskej Sobote sa 21. októbra od 9. hod.
uskutoční Burza informácií o trhu práce. Organizuje
ju tunajší Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) pod záštitou primátora mesta. Koná sa v rámci

Národného projektu VII A - Modernizácia služieb
zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem
informačných a poradenských služieb. Projekt je
spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
európskeho sociálneho fondu.
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Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Dovolím si tvrdiť, že slušnosť
sa z politiky
vytráca. Svedčia
o tom najnovšie
výroky predsedu SNS Jána Slotu na margo
šéfky maďarskej diplomacie.
Najprv ju nazval strapatou
paňou a pri odhalení dvojkríža na východnom Slovensku chuderou, ktorá nášmu
premiérovi nesiaha ani po
päty. Prirovnal ju aj k Hitlerovi.
Silná káva, čo? Pán poslanec
NR SR zrejme akosi pozabudol
na etiketu a na to, ako sa má
správať k dáme, ale aj na to, že
takéto osočovanie hraničí so
zákonom. O tom, že nazval
maďarských turulov papagájmi,
už ani nehovorím. Zarážajúce
na jeho nechutných výrokoch
je, že takýmto spôsobom
podnecuje národnostnú
neznášanlivosť, diskrimináciu
a intoleranciu. Pritom naša
krajina nedávno vstúpila do
EÚ- do spoločnosti mnohých
národov a národností, ktoré
by sa mali vzájomne tolerovať.
Nik z vládnych politikov pritom so Slotom nič nerobí. Ani
premiér Fico. Maximálne sa od
neho dištancujú. Jedine SMK
podala na neho trestné oznámenie. Na vine sú však aj ľudia,
ktorí ho volia a podporujú.
Slota sa zrejme chce takýmto
spôsobom zviditeľniť a získať
preferencie. Veď účel svätí
prostriedky. Dúfam, že kozmopolitná Rimavská Sobota
sa podobného cirkusu pri odhaľovaní dvojkríža nedočká...

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov na
predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo
na t. č. 56 04 673.

plastové okno
787 Sk
40x40, biele, hnedé, sklopné,
do bytových jadier, garáží
MONTAG, Hatvaniho ul.
0905 705 968, 0905 924921
tel.: 5811788, fax: 5811789
www.montag.sk
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Zrekonštruujú svadobnú sieň?
N

a našu redakciu sa obrátilo niekoľko
čitateľov. Trápila ich svadobná sieň na rimavskosobotskej radnici, ktorá nezapadá do jej
historických priestorov. Prvý muž mesta Štefan
Cifruš sa na margo reakcií našich čitateľov vyjadril takto: „Už počas svojho prvého volebného
obdobia som inicioval, aby bola svadobná sieň
dôstojnejšia, pretože v súčasnosti už nevyho-

vuje. Financie na jej rekonštrukciu však neboli
schválené ani finančnou komisiou, ani poslancami, i keď sme sa financie snažili zahrnúť do
rozpočtu. To je dôvod, prečo sa rekonštrukcia
svadobnej siene zatiaľ nezrealizovala. Vymenila
sa v nej iba klimatizačná jednotka.“
kan

Uvažujú o premiestnení úradu
do Župného domu
V

kancelárii primátora mesta prebehla minulý pondelok operatívna porada primátora,
jeho zástupcu, prednostu mestského úradu,
hlavného kontrolóra, náčelníka mestskej polície
a riaditeľov mestských podnikov. Jednou z rezonujúcich tém bolo prehodnotenie investícií
do bývalého Župného domu v Rim. Sobote

a možnosť presťahovania úradníkov z budov
na Svätoplukovej ulici do tohto objektu. Po
odchode sociálneho úradu by sa tam mali totiž
uvoľniť kancelárie.
„Neustále vrážame financie do rekonštrukcie
bývalého Župného domu, ale v priestoroch
nesídlime, iba ich prenajímame. Na presťahovanie mestského úradu však treba najskôr urobiť
analýzy a všetko dokonale zvážiť. Riešenie
tejto problematiky dostal za úlohu prednosta
MsÚ a konateľ MsBS,“ informoval nás primátor mesta Š. Cifruš. Podľa jeho slov v prípade
presťahovania mestského úradu do bývalého
Župného domu by sa uvoľnené budovy prenajali na administratívne účely súkromným firmám.
Priestory historickej radnice by naďalej ostali na
reprezentatívne účely a prijímanie hostí.
kan
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Zhanobili
pamätník
Terčom útokov vandalov sa stal 9. októbra
opäť Pamätník obetiam holokaustu v
Rimavskej Sobote. Vandali naň nalepili
dve nálepky so symbolom žltej Dávidovej
hviezdy, ktoré pripomínajú segregáciu
Židov počas 2. svetovej vojny. Zhanobenie
pamätníka si všimla náhodná okoloidúca.
Oznámila to predstaviteľovi tunajšej židovskej náboženskej obce MUDr. Dušanovi
Rybárovi, ktorý privolal políciu. Takéto vyčíňanie vandalov nie je v Rimavskej Sobote
počas posledných troch rokov ojedinelé.
Neznámi páchatelia tam v minulosti vyryli
ostrým predmetom rôzne heslá a nápisy,
napr. aj to, že Holokaust je klamstvo, zničili kvety a nalepili nálepky propagujúce
fašizmus. Takéto prejavy neznášanlivosti
sú odsúdeniahodné a v kozmopolitnej
Rimavskej Sobote nemajú obdobu! Podľa
vyjadrenia policajtov by možno neboli až
také časté, keby bola v blízkosti pamätníka
nainštalovaná bezpečnostná kamera.
kan

Dorieši sa priemyselný
park v kasárňach ?

V

minulom čísle sme vás informovali o tom, skonštatoval primátor mesta. Zároveň uviedol,
aká rušná diskusia prebehla na rokovaní že je najskôr potrebné doriešiť vybudovanie
tunajších poslancov v súvislosti s návrhom pro- priemyselného parku v areáli bývalých kasární.
jektu na revitalizáciu areálu bývalej ZŤS - ky, Vláda SR na svojom výjazdovom zasadnutí v Tiktorá roky chátra. Radní projekt napokon ne- sovci prisľúbila v tomto smere nášmu regiónu
pomoc vo výške 65 mil. Sk. Zatiaľ však žiadchválili. Na margo tejto témy, ktorá rezonuje aj
medzi obyvateľmi, sa primátor Rim. Soboty Š. ne financie napriek niekoľkým listom primátoCifruš vyjadril, že so ZŤS-kou je to ako s futba- ra adresovaným premiérovi Ficovi a ministrovi
hospodárstva neposkytla.
lom. Na jednej strane by to bola obrovská výzva
získať 330 mil. Sk z grantov a na strane druhej „Podľa uznesenia vlády by mala byť táto pomoc
obrovská zodpovednosť a odčerpanie množstva zrealizovaná do 31. decembra 2009. Zatiaľ nemáme dôvod neveriť vláde, ale mesto by financie pofinancií z mestskej pokladne.
trebovalo oveľa skôr, nakoľko už máme investo„Revitalizácia ZŤS by bola ťažkým sústom pre
rov. Potrebujeme urýchlene riešiť infraštruktúru
toto mesto, vykrvácalo by. Nemohli by sme kvôli
tomuto finančne náročnému projektu riešiť iné a kruhový objazd,“ podčiarkol Š. Cifruš, ktorého
projekty vrátane základných a materských škôl. prioritou je aj úprava komunikácií v Tomašovej
A vziať si na ne ďalšie úvery z bánk, by bolo a vybudovanie bazénov pri krytej plavárni. Tieto
veľkou záťažou pre mesto. Nie som proti gran- aktivity by mali byť zrealizované do konca votom z eurofondov, ale nemohol som odporučiť lebného obdobia.
poslancom, aby tento projekt schválili, pretože
kan
tu bola vidina fiaska neprítomným investorom,“
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V Rimavskej Sobote bude dvojkríž
P

o iných mestách na Slovensku aj v Rim. Sobote osadia dvojkríž v hodnote cca 600 tis.
Sk (19,92 tis. eur). Iniciátorom je SNS. Mesto
však zatiaľ zvažuje možnosti aj z architektonického hľadiska, kde by mal byť umiestnený. Sú
rôzne varianty. Do úvahy prichádza aj Hlavné
námestie a Nám. Š. M. Daxnera, kde sú busty
dejateľov Gemera-Malohontu.
„Nie je problém postaviť dvojkríž tak, ako sme

postavili sochu Petőfiho. Jeden už máme na
Pokoradzi a ďalší v cintoríne. Mesto na jeho
osadenie prispeje určitou finančnou čiastkou.
Trvám však na tom, aby počas jeho kolaudácie
bol prejav dôstojný spolunažívania v európskom spoločenstve, kde sa národy a národnosti
vzájomne tolerujú a rešpektujú. A nie vulgárne
reči, aké odzneli na východnom Slovensku,
pretože Rim. Sobota je kozmopolitné mesto,

kde žijú vedľa seba Slováci a Maďari bez
problémov,“ povedal primátor mesta Š. Cifruš.
Okrem dvojkríža by mala byť v Rim. Sobote osadená aj socha významného básnika, prozaika,
prekladateľa i politika Janka Jesenského. Tento
akt iniciuje Matica slovenská pri príležitosti 90.
výročia jeho ustanovenia do funkcie župana v
Rim. Sobote v r. 1919.
kan

Znemožnil asfaltovanie Kvetnej

A

sfaltovanie chodníka na Kvetnej ulici
v Rim. Sobote prekáža jednému z tamojších obyvateľov - Erikovi Faršangovi. Vysypal
naň piesok a TSM nemohli ďalej pokračovať v prácach. Podľa riaditeľa tejto mestskej
organizácie P. Rábelyho odôvodnil to tým, že
ide budovať šachtu. Prípadom sa zaoberala aj
polícia, ktorá ho vrátila na mestský úrad. Rieši
ho oddelenie stavebného poriadku, investičnej
činnosti a výstavby. Ako sme vás už v našom
týždenníku informovali, E. Faršang nedávno
adresoval niekoľko podnetov mestskému úradu,
ale i Obvodnému oddeleniu Policajného zboru
v Rim. Sobote týkajúcich sa rekonštrukcie Kvetnej ulice. Podľa neho bolo celé riešenie stavby
nevhodné a došlo k porušeniu stavebného
zákona, lebo nebolo vydané stavebné povolenie. Mesto sa však bráni tým, že k porušeniu
zákona nedošlo. Tieto práce si totiž nevyžadujú
stavebné povolenie ani územné rozhodnutie,
pretože to nie je novostavba. Ide len o rekon-

štrukciu jestvujúcej ulice. Zaujímavé je, že keď
sa ešte pred rekonštrukciou konalo pracovné
stretnutie s vlastníkmi rodinných domov, E.
Faršang na ňom nemal ani jednu pripomienku. A neskôr nasledovali sťažnosti. Napriek
nim však ostatní vlastníci okolitých rodinných
domov žiadali mesto, aby sa v prácach pokra-

čovalo. Veď na to čakali celú večnosť! Potrebu
rekonštrukcie ulíc v Tomašovej, vyzerajúcich
ako poľné cesty s vysokou prašnosťou a kalužami po dažďoch, pripomienkovali neustále na
verejných hovoroch. Upozornili na to aj niektorí
poslanci mestského zastupiteľstva.
kan

Eurookienko
Výhodný spôsob, ako prejsť na euro:

Vložte peniaze do banky a okamžite získajte úroky v hotovosti v eurách
Nastal správny čas na vloženie korunovej hotovosti do banky pred zavedením eura a pohodlne
sa tak pripraviť na novú menu. Slovenská
sporiteľňa, najväčšia banka na Slovensku,
pripravila pre klientov novinku, termínovaný
vklad EUROhotovosť. Tento vklad im pomôže
nielen výhodne premeniť korunovú hotovosť
na eurovú, ale aj zhodnotiť peniaze tak, že
úrok v eurách im Slovenská sporiteľňa vyplatí
v hotovosti hneď pri zriadení vkladu.
Za každých 100 tisíc korún vložených na termínovaný vklad EUROhotovosť s dobou viazanosti
18 mesiacov získa klient úrok 180 € (takmer 5,5
tisíc Sk). „Klientom sa snažíme vyjsť v ústrety
a prechod na euro im čo najviac zjednodušiť.
Teraz majú k dispozícii výhodné riešenie. Vďaka
termínovanému vkladu EUROhotovosť sa im

2009, keď už bude na Slovensku euro domácou menou,“ hovorí Janka Benčová, riaditeľka
Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne
v Banskej Bystrici.

úspory zhodnotia atraktívnym ročným výnosom
presahujúcim 4,45 %, a navyše hneď pri vložení
peňazí dostanú úroky v hotovosti v eurách.
Získajú tak eurovú hotovosť na prvé dni roka

Pri termínovanom vklade EUROhotovosť
neplatia klienti žiadny vstupný ani výstupný
poplatok. Vklad aj výnos prepočítava Slovenská
sporiteľňa konverzným kurzom 1 € = 30,1260
Sk. Klienti si môžu vybrať dobu viazanosti 12
alebo 18 mesiacov. Minimálny vklad je 25 tisíc
Sk.
Slovenská sporiteľňa zvýšila úrokové sadzby aj
iných termínovaných vkladov
Slovenská sporiteľňa tiež zvýšila úrokové
sadzby termínovaných vkladov s kratšou dobou
viazanosti (3 a 6 mesiacov) aj s dobou viazanosti
24 mesiacov. Pri vkladoch od 10 tisíc do 100 tisíc
Sk sa zvýšili sadzby až na 4,50 % p. a.

4 Školstvo
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Deň mlieka v Teplom Vrchu
S

vetový deň mlieka na školách si krásnou akciou pripomenuli i žiaci ZŠ s MŠ
v Teplom Vrchu. Počas veľkej prestávky ich
v školskej jedálni čakali samé „fajnotky“, ktoré
pripravili šikovné tety kuchárky s pomocou
našich žiačok. Pochutnať si mohli na rôznych druhoch nátierok ( tvarohová s vajcom
a kečupom, tvarohová s tuniakom, tvarohová
s banánom, tvarohová s jahodami, labužnícka
syrová, špenátová so syrokrémom) i na fajnom
orieškovom, karamelovom, vanilkovom, cola

cao či netradičnom choconero mliečku. Veľký
úspech mala i ochutnávka rôznych druhov
jogurtov, na ktorých si pochutili hlavne mladší
žiaci. Žiaci 8.-9. ročníka nás potešili krásnou
mliečnou scénkou a vypočuli sme si i pekné
mliečne básničky, ktoré vymysleli žiačky výmyselníčky. V bruškách sme mali plno mliečnych
dobrôt a už teraz sa všetci tešíme na ďalší
mliečny deň.
Mgr. Martina Švantnerová

Zaviedli elektronické vydávanie stravy

V

edúca školského stravovacieho zariadenia vypracovala projekt Elektronizácia a
revitalizácia zariadení školského stravovania
2008. Projekt bol úspešný a získal finančné
prostriedky vo výške 300 000,- Sk. Je zameraný
na elektronizáciu, t.j. zavedenie čipových kariet
na stravu (platidlo) s tým spojený program
na dochádzku, atď., a na obnovenie prvotného vybavenia kuchyne. Elektronizácia sa
okrem jedálne pri ZŠ Š.M. Daxnera na Ul. Dr. V
Clementisa týka i stravníkov v ZŠ s VJM na Ul.
Novomeského v Rimavskej Sobote. Realizácia
projektu začala počas letných mesiacov. Od
októbra by mali žiaci postupne prejsť na čipové
karty, ktoré si musí stravník zakúpiť sám. Cena
čipovej karty je 50,- Sk. Čipová karta je prenosná z ročníka do ročníka. V prípade straty alebo
poškodenia si musí stravník zakúpiť novú. 1.
októbra sa rozbehlo vydávanie stravy s novým
elektronickým zariadením pomocou čipových
kariet ( žiaci ich nazvali čítačky) k plnej spokojnosti. Žiaci boli nadšení novým spôsobom
vydávania obedov. Každý stravník sa do stravovacieho systému zapája prostredníctvom svojej
karty. Čítacie zariadenie sa skladá z dvoch častí:
čítacia jednotka, t. j. malý terminál namontovaný na okne výdaja stravy, kde si stravník

zasunie čipovú kartu. Druhá časť čítacieho
zariadenia sa nachádza vo výdajni – zvnútra,
kde kuchárka sleduje označenie, či je to žiak
I. stupňa, alebo II. stupňa, či má zaplatené,
alebo či už bol na obede a pod. Čítacie zariadenie stravníka označuje - signalizuje zvukom
krátkym či dlhým, a tak upozorňuje kuchárku.
Napr: pokiaľ nemá stravník zaplatené včas,
čítacie zariadenie upozorní pracovníka jedálne
dlhým zvukovým signálom, a tak nemôže dostať obed. V jedálni sa nachádza aj box, ktorý
slúži ako bankomat. Je to skrinka, v ktorej je
PC a takisto čítacie zariadenie na karty. Je tam
program, v ktorom sa stravník môže vyhlasovať,

alebo od druhého polroka si môže i vyberať
z dvoch jedál. Tak isto zasunie kartu do čítačky,
objaví sa jeho meno, číslo karty, jedálny lístok.
Vyhlasovanie zo stravy je možné len v prípade
neprítomnosti žiaka na vyučovaní, alebo zo
zdravotných dôvodov. Pokyny na postup pre
vydávanie stravy sú vyvesené v jedálni, v budove školy i v triedach. Vedúca školskej jedálne
M. Trochová a administratívna pracovníčka G.
Beníková denne vysvetľujú a ukazujú postup pri
čipových kartách i pri manipulácii čítačky pri
boxe. Ak sa žiak prestane stravovať, ukončí deviaty ročník, môže nepoškodenú čipovú kartu
vrátiť. Bude mu tak vrátená cena, ale samozrejme po určitom odpočítaní za opotrebovanie.
Kartu možno označiť menom a pod., ale len
v hornej časti , v žiadnom prípade nie tam, kde
je umiestnený čítací kód a z druhej strany biely
pás. Karta by sa tým znehodnotila. Stravníci zo
ZŠ s VJM na Ul. Novomeského začnú odoberať
stravu pomocou čipových kariet od novembra,
nakoľko je náročné vysvetľovanie na dvoch zariadeniach súčasne. Bližšie informácie priamo
v školskej jedálni.
Marta Trochová, vedúca školskej jedálne
Gabriela Beníková, administratívny pracovník

Spolu je ľahšie
Projekt na riešenie konfliktov medzi žiakmi

P

ri ZŠ v Rimavskej Seči sa pred niekoľkými
rokmi založilo Občianske združenie ROMARIM. Naším cieľom je podporovať žiakov vo
vzdelávaní, v športe a v kultúre. Na jar v roku
2007 sme objavili výzvu Grantového programu
Hodina deťom na predkladanie projektov s
témami, ktoré sú aj nám blízke: napríklad „podpora pozitívneho dialógu väčšinovej populácie
a národnostných menšín a etník“. Hneď sme sa
dali do práce a rozmýšľali, ako by sme mohli
pomôcť prostredníctvom tohto projektu našim
žiakom. Našu školu navštevuje vyše 400 žiakov
z rôzneho sociálneho prostredia. Z nich je 87%
rómskeho pôvodu a zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia. Veľmi ťažko ich motivovať
k vzdelávaniu a slušnému správaniu. Často sa
vyskytujú medzi nimi rôzne konflikty. Najväčší
problém máme s tým, že rodičia talentovaných
a aktívnych žiakov dajú preto svoje deti do inej
školy. Hoci viac cestujú, radšej dochádzajú.
S naším projektom by sme chceli túto situáciu zmeniť. Mimovyučovacími aktivitami by
sme chceli žiakov zblížiť a dať im možnosť,
aby sa navzájom spoznali, skamarátili, naučili
sa navzájom tolerovať. Náš projekt Grantový
program pozitívne hodnotil a podporil. Jeho
realizovanie sme začínali v polovici septembra.
Bude trvať do júna 2009. Do projektu bude

zapojených päť pedagógov, desať rodičov a tridsať žiakov od 9 do 10 rokov. Do programu sme
zaradili malé súťaže žiakov a rodičov, prácu
s rafiou, prípravu originálnych jedál, remeselnícke práce, nácvik rómskeho a maďarského
ľudového tanca, vystúpenie na školských podujatiach a iné. Prínos projektu vidíme v tom,
že takou formou by sa mohla znížiť agresivita
žiakov, konflikty medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi, zlepšili by sa komunikačné a životné
schopnosti, zručnosti a sebavedomie žiakov.
Mgr. Beáta Újjová,
členka vedenia OZ ROMARIM

z regiónu
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Dni obce Hrachovo
P

rvé októbrové dni sa v obci Hrachovo niesli
v duchu osláv 655. výročia prvej písomnej
zmienky o obci a významných školských jubileí.
Programom našich najmenších sme si v stredu
pripomenuli 30. výročie odovzdania do užívania
areálu materskej školy, ktorého sa zúčastnili aj
jubilejní prví škôlkari. Ďalší deň oslavovala základná škola, ktorá si okrem svojho 20. výročia
pripomenula aj 85. výročie zriadenia Štátnej
gazdinskej školy a 60. výročie Strednej školy
v Hrachove. Práve pri týchto príležitostiach sa
konal aj seminár pod názvom Súčasnosť a perspektívy vidieckeho školstva a znovuotvorenie
pamätnej izby Sama Vozára, prekladateľa a básnika z Hrachova. V piatok podvečer pokračovali
oslavy kultúrnym programom, na ktorom vystúpili aj mladí umelci z vokálno – inštrumentálneho zoskupenia POP OPERA z Bratislavy. Vyvrcholením Dní obce Hrachovo bolo sobotňajšie
slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva,
na ktorom boli ocenení občania obce. Popoludní sme pokračovali prehliadkou škôl a občianskeho združenia OZVENY, ktoré za pomoci šikovných miestnych žien pripravilo ochutnávku

Počas Dní obce
Hrachovo boli ocenení
aj občania obce.

domácich špecialít a v spolupráci s OZ Rodon
z Klenovca výstavku výrobkov detí z tábora
Remeslo má zlaté dno. Na svoje si prišli aj deti
a priaznivci športu, pre ktorých boli v telocvični
pripravené rôzne súťažné disciplíny, futbal i vo-

lejbal. Hlavný deň osláv sme ukončili tanečnou
zábavou, ktorá končila až v nedeľu nad ránom.
V nedeľné dopoludnie sa konali aj ekumenické
bohoslužby.
Mirka Kubaliaková

Galdík skončil na druhom mieste
V

tomto roku len pár ľudí zastupovalo
Rimavskú Sobotu na Hviezdoslavovom Kubíne, ktorý zorganizovali už 54-krát v Dolnom
Kubíne. Riaditeľ MsKS Ľubomír Šárik sedel
v porote v kategórii divadlo poézie, riaditeľ
ZUŠ Marian Lacko redigoval festivalové noviny
a v štvrtej kategórii bol medzi súťažiacimi Soboťan Peter Galdík. Recitoval text Luigiho Malerbu
Láska v studni, ktorý preložila Michaela Jurovská. Porota nakoniec veľmi pozitívne hodnotila
vystúpenie tohto teraz už poslucháča košického
konzervatória a Galdík skončil na rozdelenom
druhom mieste. Ako píše o jeho produkcii

členka poroty Soňa Pariláková: „Rozprávačský
talent a živosť, s ktorým nás recitátor viedol príbehom. Možno presnejšie naznačenie toho, ako
sa postavy vyvíjali, by vedelo posunúť k ešte
závažnejšiemu posolstvu. Napriek tejto drobnej
výhrade koncentrovaný výkon s presnou a
rezonujúcou pointou.“
Na Hviezdoslavovom Kubíne vystupovali aj
vlaňajší víťazi Celoslovenskej súťaže Mihálya
Tompu zo šiestej kategórie(zhudobnené básne)
Duo Industria z Komárna.
jdj, foto: Filip Lašút

Rozvíjajú komunitnú prácu
O

bec Rimavské Janovce sa zaradila do
zoznamu obcí, kde sa realizuje Program
podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce.
Bol podporený Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR zo zdrojov Fondu sociálneho rozvoja a je zameraný na pomoc sociálne
znevýhodneným skupinám obyvateľstva. V obci
boli obsadené 3 pracovné pozície: terénneho
pracovníka (Mgr. Martin Horváth) a asistent terénneho pracovníka (Katarína Magyarová, Vojtech Bohó). Vybraní sociálni pracovníci pracujú
v priestoroch OÚ v Rim. Janovciach od 1.októb-

ra. Náplňou ich práce okrem prieskumu terénu,
zisťovaniu problémov a navrhovania možných
riešení pomoci klientom a dobrej spolupráce so
štátnymi inštitúciami je aj poskytovať informácie, písať rôzne žiadosti, prípadne riešiť iné
problémy týkajúce sa sociálne znevýhodnených
skupín. Verím, že čoskoro zistíte, aké výhody
prináša pre obyvateľov tejto obce program, a
že bude osožný pre celú komunitu obce.
Mgr. Martin Horváth,
terénny sociálnych pracovník

Upravujú cintorín
Poslanci BBSK poskytli Rimavským
Janovciam finančnú dotáciu 30 000 Sk
(994,54 eura) na úpravu cintorína a jeho
okolia. Z týchto financií sa v cintoríne
vybudoval chodník do sektoru A, jeho
okraj sa vysadil ihličnatými kríkmi. Do
sviatku Pamiatky zosnulých sa plánuje
ešte dokončenie parkoviska pri hornej
bráne cintorína. Aj keď dotácia nepokrýva
všetky náklady úpravy cintorína, pre obec
je silnou finančnou injekciou a inšpiráciou k aktivitám, ktoré súvisia s verejným
priestranstvom v obci.
Ing. Stanislav Malček,'starosta obce
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Symbolika rastlín

Betonika
lekárska

Latinské meno stachys dostala
podľa tvaru kvetu — znamená
klas alebo palicu, od antického
botanika Dioskorida. Je to
trvalka, dorastajúca 60 cm
a je v Európe pôvodná. Rastie
v svetlých lesoch a na lúkach,
vresoviskách. Má chlpaté,
podlhovasté vajcovité listy na
chlpatej lodyhe. Ružové, alebo
nachovo červené kvety sú
usporiadané v hustom klase.
Inak pripomína pŕhľavu. Je
medonosná, jej koreň spôso-

buje hnačky a zvracanie. Kelti
ju považovali za posvätnú, veď
jej liečivé vlastnosti darovala
sama bohyňa Fraiida a trvalé
miesto mala aj neskôr v kláštorných záhradách a okolo
cintorínov. V kláštorných
nemocniciach sa využívala ako

liek proti dušnosti, bolestiam
hlavy, žltačke, obrne, kŕčom
a inému. Silný odvar likvidoval pálenie záhy aj bolesti
v krku. Lístky namočené
v horúcom červenom víne sa
prikladali na rany. Chránila
pred čarami, kúzlami a zlými
duchmi. Sušená a rozmrvená
sa sypala okolo domov, aby
vytvorila múr, za ktorý sa
nič zlé nedostane. V kadidle
čistila atmosféru aj auru. Pri
fajčení vraj sprostredkúvala
dobrú komunikáciu s Rohatým Božstvom- Cernunnom.
S betonikou sú spojené aj
povery o tom, že ak sa pridá do
jedla, urovnáva hádky, chráni
pred opilosťou a lieči tiež
tajomnú „nemoc škriatkov“.
Sveta Bornová

Nové prístupy vo vyučovaní
S

merovanie školstva v budúcnosti, spôsoby
učenia, či kritické myslenie boli jednými
z tém 2. okresnej konferencie pedagógov ZŠ
a SŠ pod názvom Nové prístupy vo vyučovaní.
Konferencia sa konala 24. septembra na ZŠ
P. Dobšinského a bola akousi prezentáciou
výsledkov dvojročného projektu nazvaného
Rozvoj európskej dimenzie v pedagogickom
procese v regióne Rimavská Sobota. V rámci
projektu, ktorý bol podporený z Európskeho
sociálneho fondu, absolvovali pedagógovia
kurzy anglického jazyka a informačných technológii. Po jeho skončení získali nové zručnosti,
ktoré využijú pri vypracúvaní medzinárodných
školských projektov i spolupráci v oblasti školstva a sú potrebné aj v novej školskej reforme.
„Samotná konferencia mala 2 časti: plenárnu
a prezentačnú. V plenárnej časti vystúpili
experti z vysokých škôl a združení s témami:
Mediálne kompetencie ako integrálna súčasť
profesijných kompetencií učiteľa, Profesijná asociácia a kariérny rozvoj pedagógov a
Podpora projektového vyučovania s využitím

IKT. Prezentačnú časť tvorili workshopy a tvorivé dielne, kde sa účastníci mohli dozvedieť
o nových prístupoch vo vyučovacom procese:
boli to ukážky zaujímavých vyučovacích
hodín, ukážky spolupráce v novovzniknutých projektoch, partnerstiev škôl s využitím
nových kompetencií a zručností učiteľov
v rámci vzdelávania prostredníctvom tohto
projektu,“ povedala koordinátorka projektu
Mgr. Ľ. Kubiňáková. V závere konferencie
primátor mesta Štefan Cifruš slávnostne
odovzdal absolventom vzdelávania osvedčenia
a spolupracovníkom projektu ďakovné listy.
„Naším cieľom bolo, aby sa učitelia a pedagógovia mali chuť učiť, aby nebrali celoživotné vzdelávanie na ľahkú váhu, teda
preniesť vzdelávanie bližšie k nim. Ako
vyplynulo z odovzdaných anketových lístkov,
účastníci si konferenciu veľmi pochvalovali a privítali by častejšie konanie podobných stretnutí,“ uviedla Ľ. Kubiňáková.
amb

Kútik pre gazdinky
Pečené kurča

Potrebujeme:

1 kurča, soľ, mleté čierne korenie, 2 cibule,
10 dkg anglickej slaniny, 500 ml čierneho piva.

Postup: Kurča dôkladne očistíme, umyjeme
a osušíme. Potom ho zvnútra aj zvonka osolíme
a okoreníme. Cibule ošúpeme a nakrájame na
mesiačiky, slaninu na prúžky. Kura vložíme
do pekáča prsiami nadol, pridáme nakrájanú
cibuľu a slaninu, niekoľko prúžkov poukladáme

priamo na kure a podlejeme 1/2 čierneho
piva. Kura prikryjeme, pečieme v predhriatej rúre pri 220 stupňov C. Počas pečenia ho
podlieva-me druhou polovicou piva a oblievame vypečenou šťavou. Po 20 minútach
kura obrátime a pečieme ešte asi 30 min. do
mäkka. Krátko pred dopečením odstránime
vrch pekáča, aby mäso získalo zlatú farbu.
Podávame so zemiakovou kašou. Dobrú chuť.
J. Molnárová

Súťaž o knihu
Gemersko
Gemer-Malohontský muzeálny spolok
Rimavská Sobota vydal v roku 2005 knihu
historika, archeológa a etnografa Istvána
B. Kovácsa s názvom Gemersko s podnadpisom Črty tváre regionálnej vlasti vo faktoch, obrazoch a myšlienkach. Publikácia
mapuje históriu bývalej Gemerskej župy
-jej zrod, lesk a zánik. Kto vymenuje aspoň
tri obce a mestá patriace do regiónu Gemera a prvý zatelefonuje na naše t. č. 58 11 311,
získa knihu Gemersko v slovenskom jazyku s podpisom autora Istvána B. Kovácsa,
ktorý ju do tejto súťaže venoval. Neváhajte
a súťažte s Gemerskými zvesťami!
red

Posteľ medzi
stromami
Takáto posteľ aj so skrinkami sa nachádza už pár týždňov medzi stromami na
Gorkého ulici v Rim. Sobote vedľa bývalej
reštaurácie. Občas tam vídať aj prázdne
fľaše od alkoholu. Keď tadiaľ každé ráno
prechádzam, vždy sa mi vynorí otázka:
spáva tam nejaký bezdomovec, alebo
niekto iba upratoval a zbavil sa nepotrebných vecí?
kan

Program GMOS
Tvorivé dielne
14.októbra — Stretnutie s remeslom
tvorivá dielňa tkaničiek a paličkovanej
čipky, GMOS Rim. Sobota, o 15.00 hod.
Výchovno – vzdelávacie podujatia
15. október —Poznávane ľudové hudobné
nástroje, výchovný koncert – píšťalky, fujary, gajdy, heligónka, ZŠ Hostinského Rim.
Sobota, o 14.00 hod.
Kultúrno – vzdelávacie podujatia
15. október — Slávnostné otváranie kultúrnych dní Dezsö Györyho, kladenie vencov
pri pamätnej tabuli D. Györyho, Mestská
záhrada v Rim. Sobote, o 17.00 hod.
16. október — Mesiac úcty k starším
podujatie venované seniorom, Kultúrny
dom v Rim. Janovciach, o 18.00 hod.

kultúra
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Výstava maďarských výrobkov
V

Gemersko – malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote sa 6. októbra uskutočnila
v rámci programu EÚ príde k vám domov výstava pod názvom Vynikajúce maďarské výrobky.
S podporou Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky ju zorganizoval BBSK. Výstavu slávnostne otvoril vedúci kancelárie MZV MR
Jenö Hámory. V príhovore ocenil vzrastajúcu
spoluprácu medzi oboma štátmi. Je presvedčený,
že podobné výstavy, na ktorých prezentujú svoje
výrobky predovšetkým malí a strední podnikatelia, prispejú k obchodným vzťahom medzi oboma krajinami. Práve na cezhraničnú spoluprácu
vyčlenila EÚ v rokoch 2007 – 2013 čiastku 176,5
mil. eur. Spolu s príspevkami zo samosprávy vo
výške 15% to bude spolu vyše 200. mil. eur. Ako
uviedol Hámory, takúto čiastku majú možnosť
získať regióny vôbec po prvýkrát.
Na výstave sa prezentovali zdravotnícke výrobky, keramika, chemické prostriedky, školské
potreby, knihy, liečivá, cestoviny, porcelán, pece,
krby.
„ Myslím si, že regióny, ako je ten náš, potrebujú

Z vernisáže výstavy
maďarských výrobkov.

tieto finančné prostriedky. Výstavy prezentujúce
výrobky sú miestami, ktoré prispejú k obchodným kontaktom medzi podnikateľmi,“ uviedla
riaditeľka múzea O. Bodorová. Podpredseda
BBSK J. Šimko je presvedčený, že sa spolupráca
oboch krajín aj napriek nie najlepšej politickej

O disko kluboch v meste
M

esto Rim. Sobota malo v minulosti viac
disko klubov. Tie buď skrachovali, alebo
ich vypálili mafiáni. Spomeniem napr. Aréna
klub. Teraz je v tých priestoroch predajňa nábytku. Nemáme dosť predajní nábytku. Pýtam
sa, prečo musel tento disko klub zaniknúť? Veď
to bol najlepší klub v okolí a navštevovalo ho
mnoho mladých i starých ľudí. Konali sa tam
aj koncerty známych skupín a spevákov zo
Slovenska i zo zahraničia. Teraz nemá mesto
ani organizátor kam pozvať skupinu alebo
speváka. Do Aréna klubu zavítali v minulosti
kapely z Talianska, Francúzska, Maďarska a
iných okolitých krajín. Mňa to veľmi mrzí, lebo
Aréna klub mal úroveň, nie ako ostatné kluby
v meste. Ďalší klub je Mistrál - terajší Miny city
klub. Je pekne obnovený, ale chýba mu úroveň
bývalého Aréna klubu. Veľa ľudí sem chodieva
len v piatok, v sobotu je poloprázdny. Čím to je?
Mrzí ma, že pán majiteľ tu práve v sobotu neorganizuje koncerty, ako to bolo zvykom v Aréna
klube. Verím, že tak by sem zavítalo viac ľudí.

Otázka znie, či majiteľ chce robiť akcie alebo
nie. Podľa mňa skôr nie. Chcem pozdraviť DJ
Buka, ktorý je super a bez neho to nie je ono.
A mimochodom, sú tam výborní čašníci, čašníčky aj SBS – kári. Samozrejme, aj fotograf,
ktorý robí pikantné zábery. Ďalší disko klub je
Deep klub alebo K2 šport klub. Ten je už tiež
minulosťou, v ňom som hrával ako DJ Melo. Bol
to skromný klub, krátku dobu otvorený a nemal
žiadnu úroveň. Mal zlé meno. Nejdem to viac
rozoberať, kto ho navštevoval, určite vie, o čom
píšem. Bolo tam zopár slušných a navštevovaných koncertov, o ktoré som sa postaral. Hrali
tam aj dobrí DJ, napr. DJ Frodo, DJ Erino, ale
aj DJ Buko, ktorý teraz hráva v MM city klube.
Nakoniec sa pýtam a zároveň vyzývam, kedy
a kto otvorí v meste nový disko klub, kde sa
budú konať koncerty, keď je amfiteáter v katastrofickom stave? Ľudí nebaví stále chodiť
do MM city klubu. Chcú zmenu. Zobuďte sa už
konečne!
Melo

Výstava drobných zvierat

králikov a 60 ks. hydiny. Okrem týchto zvierat
budú vystavované aj kanáriky a rôzne iné
exotické vtáky. O občerstvenie návštevníkov sa
postarajú členovia ZO v Čerenčanoch. Nebude
chýbať ani dobrá čerenčianska kapustnica.
Výstava bude pre návštevníkov otvorená 18.
októbra od 8:00 hod. do 18:00 hod., 19. októbra
od 8:00 hod. do 15:00 hod. Výstava sa koná vo
výstavnom areáli v Čerenčanoch.

Oblastný výbor Slovenského zväzu chovateľov
a ZO SZCH v Čerenčanoch aj v tomto roku
usporiada oblastnú výstavu drobných zvierat.
Na výstave budú vystavovať svoje najkrajšie
zvieratá chovatelia z okresov Rimavská Sobota,
Revúca a Lučenec. Podľa predbežných prihlášok bude na výstave 125 ks. holubov, 82 ks.

situácii bude naďalej rozvíjať, čo v konečnom
dôsledku prispeje k rozvoju regiónov. Výstavu
pripravili zástupcovia firmy Ergotop gróf Frigyes
Zichy a László Galsa. Trvala do 10. októbra.
amb

Hudobná
jeseň
Mestské kultúrne stredisko v Rim.
Sobote a Kruh priateľov hudby vás pozývajú v stredu 15. októbra o 19:00 hod. do
divadelnej sály v DK na XXVIII. hudobnú
jeseň. Na koncerte vystúpi Pavel Burdych
- husle a Zuzana Bérešová - klavír. Ďalší
koncert sa v divadelnej sále DK uskutoční 4. novembra o 19:00 hod. Vystúpia
Dagmar Zsapková a Jozef Zsapka.

Najkrajšie
kŕmidlo
BBSK a Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote pozýva verejnosť na
otvorenie výstavy Najkrajšie kŕmidlo
usporiadanej pri príležitosti Európskych
dní vtáctva v utorok 14. októbra o 14.
hodine. Výstava bude nainštalovaná vo
výstavných priestoroch múzea a potrvá
do 31. októbra.

Something
missing
V Mestskej galérii v Rimavskej Sobote
trvá do 17. októbra výstava mladej autorky Ľudmily Amálky Valenčíkovej pod
názvom Something missing. Predstavuje
práce, ktoré vznikli počas jej štúdií a
prináša aj nové posuny v autorkinom
tvorivom programe.
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Burza práce
splnila
očakávanie
ento rok na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (ÚPSVaR SR) sa nesie v znamení ústretovosti k zamestnávateľom. Preto je
jednou z priorít Odboru služieb zamestnanosti
na ÚPSVaR v Rim. Sobote zlepšiť spoluprácu
a budovanie partnerských vzťahov so zamestnávateľmi. Výsledkom toho bola príprava a reatakt a osobné konzultácie s účastníkmi. Niektorí
lizácia burzy práce, ktorá sa konala 2. októbra
v priestoroch Domu kultúry v Rim. Sobote pod vypĺňali dotazníky, dohodli si stretnutia na výberové konanie a 10 dokonca podpísali priamo
záštitou primátora mesta. „Príprava na burzu
práce, ktorá sa konala poprvý krát, bola namáha- pracovné zmluvy. V budúcnosti plánujeme burvá a dlhá. Boli vytypovaní zamestnávatelia, ktorí zu práce rozšíriť. “Snahou úradu bude prilákať
ponúkali pracovné miesta. Stovky pracovných zamestnávateľov aj zo zahraničia. Za týmto účepozícii ponúkalo celkovo 14, prevažne lokál- lom vznikol projekt cezhraničnej spolupráce.
nych zamestnávateľov,“ uviedla riaditeľka odbo- „V minulosti sme sa zúčastnili v maďarských
mestách Putnok a Miskolc dvoch stretnutí, na
ru služieb zamestnanosti ÚPSVaR v Rim. Sobote
Dana Cochová. Dodala:„Konštatujeme, že za- ktorých sme si s partnermi vymieňali skúsenosti. Tu sa dohodla v rámci nadnárodného
mestnávatelia boli spokojní, o burzu prejavilo
projektu medzi Regionálnym úradom práce sezáujem okolo 550 záujemcov. Najväčší záujem
bol o miesta v Taurise a Kauflande. Ako nám verného Maďarska a 6 úradmi práce SR, medzi
povedali zamestnávatelia, ocenili priamy kon- ktorými je aj ten náš, spolupráca. Zmluva bola

T

podpísaná 30. septembra. Témou je spoločné
využitie a rozvoj ľudských zdrojov,“ povedala
riaditeľka ÚPSVaR v Rim. Sobote Ida Melichová.
Pokračovala: „Máme harmonogram aktivít, podľa ktorého sa budeme zúčastňovať burzy práce
v Maďarsku. Predpokladáme, že v budúcnosti
sa partneri z Maďarska zúčastnia burzy práce
u nás. Od tejto spolupráce očakávame predovšetkým to, že sa podarí umiestniť našich uchádzačov o zamestnanie aj na zahraničnom trhu
práce. Konečným dôsledkom bude nakoniec
zníženie miery nezamestnanosti. Tá bola k septembru tohto roka 25,83 %.“
amb

Čaro keramiky

Názor

Nepiješ, nežiješ!

Pri pohľade na týchto neplnoletých sa vo mne vždy
vynorí otázka: Odkiaľ majú toľko pitia?

P

o dlhom týždni plnom práce či učenia nasledujú dva krátke dni oddychu. Určite
súhlasíte, keď poviem, že piatkové poobedie je
najočakávanejšie v celom týždni. Milujem ten
pocit, keď prídem domov a môžem bez výčitiek
svedomia hodiť tašku do rohu. Všetky práce idú
bokom a človek si len užíva sladké ničnerobenie. Aspoň môj piatkový večer vyzerá presne
takto. Zabalená do deky so šálkou čaju v jednej
a s ovládačom v druhej ruke netrpezlivo čakám
na nejaký zaujímavý program. Keď sa potom
v pondelok vrátim do neustáleho kolobehu svojich povinností, z každej svetovej strany počujem, aký mali všetci "nabitý" víkend plný fliaš,
štamperlíkov a poldecákov. Nikdy som nechápala decká, ktoré sa už ledva vlečú po ceste, pach
karpatskej z nich tiahne na päť metrov a ešte si
vždy strážia svoj božský mok, starostlivo zamaskovaný do fľaše od minerálky. Niekedy prejdú
okolo mňa „pubertiačky,“ pri výzore ktorých sa
neviem rozhodnúť, či majú len veľa , po našom
povedaných „cucflekov“, alebo nedajbože nejakú kožnú chorobu. Pri pohľade na týchto neplnoletých sa vo mne vždy vynorí otázka: odkiaľ
majú toľko pitia? Veď sa len zamyslime – zákon
zakazuje predaj alkoholu osobám mladším ako
osemnásť rokov. Tiež zakazuje podávanie alko-

holu v podnikoch a ja silno pochybujem o možnosti, že čo i len jeden z nich by mal doma vlastnú pálenicu. Jedinou odpoveďou na otázku je
prílišná sebeckosť a chamtivosť majiteľov, ktorí
v každom dieťati vidia potenciálneho zákazníka. Táto záľuba mladých v súčasnosti presahuje
všetky hranice. Pod vplyvom alkoholu chodia
nielen domov, ale aj na rôzne akcie, kultúrne
podujatia a dokonca aj do školy. Kde sa podeli
tie časy, keď som sa v ich veku tešila, že môžem
pozerať televízor do deviatej večer. Dnešná mládež v tomto čase opúšťa hniezdo, aby mohla zaplniť väčšinu nočných podnikov. Pýtate sa, kto
za to všetko môže? Ťažko povedať. Možno sú to
rodičia, ktorí svojim ratolestiam dávajú čím ďalej
tým väčšie vreckové. Možno sú to majitelia podnikov, ktorí toto všetko dovoľujú a možno je to
chyba samotnej mládeže, ktorá sa dá ovplyvniť
spoločnosťou. V prvom rade by sa však dnešný
mladí mali poobzerať všade naokolo, ako alkohol ničí ľudí od neho závislých, že ich núti robiť
veci, ktoré by za iných okolností nerobili. Akí sú
tí ľudia poľutovaniahodní, ako mnoho z nich nakoniec skončí. Mali by sa včas rozhodnúť, či sa
aj oni chcú stať jednými z nich.
Silvia Hanková

V Gemersko – malohontskom múzeu
v Rim. Sobote sa 8. októbra uskutočnilo
podujatie pod názvom ateliér keramiky@
gemer – malohont. Prezentoval sa na
ňom Ateliér keramiky na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave, ktorý
patrí pod katedru úžitkového umenia.
Prezentáciou prác absolventov školy
sprevádzal akademický sochár a zakladateľ spomínaného ateliéru Rudolf
Malacký. Ako uviedol, ateliér vznikol
pred 16 rokmi po rozpade ČSR, pretože
na Slovensku bol veľký záujem o tento
typ umenia. Ukážky prác boli z posledných desiatich rokov. Návštevníci videli
sochy vypaľované z hliny, porcelánovú
techniku, čínsku techniku ryžového porcelánu. Zaujímavou prácou bola socha
Budhu, ktorá vyjadrovala symbol vzniku
a rozpadu duše. Predstavili sa aj rôzne
predmety úžitkového umenia - čajníky,
dvojnádoby - rôzne súpravy, liturgické
predmety, záhradné techniky, interiérové
plastiky, vitráže.
amb
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
17. a 18. október
MUDr. M. Pálešová,
OZS – Ožďany, č.t. 56 94666

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
17. októbra sobota
lekáreň U leva

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 7. 10. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ervin Bálint, Jozef Janotík, Ondrej Hank, Renáta Breznyáková, Ing.
Martin Magic z Rim. Soboty, Emil Gecko z Čerenčian, Július Šinko
z Konrádoviec, Tibor Kasza z Chanavy, Milan Pohorelský, Michal
Stano, Denisa Vilhanová, Anna Vilhanová z Hnúšte, Jaroslav Stieranka z Hrachova, Pavel Šufliarsky z Rim.Janoviec, Kvetoslava Gembická z Tep. Vrchu, Ondrej Nagyváradi z Klenovca, Veronika Nováková
z Tornale, Ján Babarík zo Sušian, Jozef Kovalčík z Hrnč. Zalužian,
Zsolt Fodor z Husinej, Pavel Michalko z Tisovca, JUDr. Jozef Pupala
z Čierneho Potoka.
Prvýkrát darovali krv: Ing. Anna Murínová z Rim. Soboty, Klaudia
Michalková z Tisovca.

18. októbra nedeľa
lekáreň Jazmín

KINO
ORBIS
5.okt.

ZABRISKIE POINT

O strete rôznych generácii a životných hodnôt.
Americký film, MN. Vstupné
40/60 Sk ( 1.31/1.98 Euro),
titulky. Začiatok predstavenia len o 19:00 hod.
17.18.19. okt.

MÚMIA: HROB
DRAČIEHO CISÁRA

Zlo sa práve prebudilo.
Americký dobrodružný
film, MP od 12 r. Vstupné
65 Sk ( 2.16 Euro), dabing.
Začiatok predstavení o 17:45
hod. a o 20:00 hod.

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

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

•

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje
zoznam voľných nebytových
priestorov
1. Župný dom Nám. M. Tompu
2 ( Obvodný úrad ) - suterén /
pivnica/ : miestnosť č. 24 -19,44
m2, č. 25 - 80,62 m2, č. 26 -13,34
m2, č. 7 - 15,48 m2
- II. poschodie: č.75 – 20,06 m2,
75a – 34,00 m2 (spojené kancelárie), č.76 – 20,06 m2,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m2, 111,00
m2
3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 10,92 m2, 14,40 m2, 21,60
m2, 14,52 m2, 23,72 m2 + 1,05
m 2,
4. Budova na ul. Daxnerovej 2
- I. poschodie - 15,55 m2, 12,60
m2, 18,11 m2,
5. Administratívna budova na ul.
Tržnej - I. poschodie - 22,71 m2
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m2,
7,13 m2, 23,73 m2, 4,98 m2
MsBS s.r.o. – Rim.Sobota, T.č.

047/5511915 - nebytové priestory
7. Bytový dom na ul. Škutétyho
č. 12 - prízemie - 19,60 m2, 19,00
m2 + 7,30m2 (chodba ,hyg. zar.)
Kontakt : č.t. 0905753585
•
Mestská bytová správa s.r.o,
Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v
budove na Nám. M. Tompu 2
/Obvodný úrad/
CENNÍK ZA PRENÁJOM
ZASADAČIEK
•Zasadačka č. 47- I. posch.
— počet miest na sedenie 182,
predsednícky stôl 11 miest, cena
za prenájom /1-8 hodín/ — 3
600,- Sk (Podnik. subj.), 2 700,- Sk
(Nezisk.org.), ozvučenie sály—
450,-Sk (Podnik. subj.), 450,- Sk
(Nezisk.org.)
• Zasadačka č. 46 – I. posch.
— počet miest na sedenie 25 —
700,- Sk (Podnik. subj.), 500,- Sk
(Nezisk.org.), cena za prenájom /
1-8 hodín/
• Zasadačka č. 80 – II. posch.,
počet miest na sedenie 72, predsednícky stôl 4 miesta — 1 300,Sk (Podnik. subj.), 1 000,- Sk
(Nezisk.org.)
Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec ponuky, je možná individuálna dohoda. Kontakt: MsBS, s.r.o
Rim. Sobota, T.č: 047/5511915
nebytové priestory

•

Kurz SČK
„Opatrovateľská služba“.
Vybavujete si prácu v zahraničí
ako opatrovateľka v domácnosti?
Okrem základov cudzieho jazyka
musíte sa preukázať osvedčením
o absolvovaní kurzu „Opatrovateľská služba“.
Územný spolok SČK v Rimavskej
Sobote uskutoční uvedený kurz
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
Prijmeme: - čašníka /-čku
- pracovníčku na recepciu
– administratívnu
Podmienky:
- maďarský, anglický jazyk
- SŠ vzdelanie
- práca na PC (jednoduché účt.)
Príjmeme recepčného so sníž.
prac. schopnosťou
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Tel: 0918 392 513

STK prijme:

- kontr. technikov
(všetky vod. preukazy)
- administratívnu pracovníčku
Tel: 0918 392 513

od 25. októbra 2008
Prihlášky a informácie na Sekretariáte ÚzS SČK Rimavská Sobota,
ul. Hurbanova 15, č. tel.:
047/5631734, 0903 558 926

•

Zľavnený vstup do plavárne
pre poistencov VšZP
• v stredu v čase od 12.00 – do
20:00 hod. • v sobotu v čase od
10:00 – do 20:00 hod.
Riadne vstupné na 1 hodinu na
plaváreň je vo výške:
• 40,- Sk ( 1,33 €) pre dospelú
osobu • 30,- Sk ( 0,99 € ) pre deti
do 15 rokov
VšZP uhradí za svojho poistenca
z riadneho vstupné na 1 hodinu:
• 20,- Sk ( 0,66 €) za dospelú
osobu • 15,- Sk ( 0,49 €) za dieťa
do 15 rokov
Podmienkou zľavneného vstupu je
preukázanie sa preukazom poistenca VšZP a preukazu totožnosti.
Zľavnený vstup platí od 10.10.
2008 do 31.12. 2008.

10 inzercia
Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ulici Malohontskej, cena 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 385 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 1-izbový byt na Š.M.Daxnera, cena 550 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1457-41

• Predám 1-izbový byt na sídl.
Rimava-B2, cena 560 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná
rekonštrukcia, cena dohodou.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 620 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1457-41

• Predám 2-izbový byt na ul. Poručíka Ušiaka, cena 650 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 3-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 3-izbový byt na ulici
Daxnera, cena 1 530 000,- Sk.
(vlastné kúrenie, nájom 1 100,Sk.) Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 3-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 870 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 4-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 250 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 1 750 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1457-41

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
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0902 700 400.
1457-41

• Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1457-41

• Predám rodinný dom na Šibeničnom vrchu, cena 2 600 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám rodinný dom na Kurinci,
cena 3 000 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1457-41

• Predám rodinný dom na ul.
A.Markuša, cena 4 400 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám pozemok v Rim. Sobote /
pod benzínovou pumpou Slovnaft
/, cena 530,-Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400.
1457-41

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/ Šibeničný vrch-ul. Gaštanová /,
cena 800,- Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400.
1457-41

• Predám stavebný pozemok na
Kružne, cena 100,- Sk/m2. Kontakt: 0902 700 400.

námestí SNP 18 v Rim. Sobote.
Kontakt: 0908 533 110.
1462-48

• Predám starší rodinný dom
s veľkou záhradou /866 m2/
v Tomašovej, ul. Malá 3. Tel: 0907
761 060.
1416-42

• Predám 3-izbový byt v OV, v centre mesta. Kontakt: 0915 956 899,
0907 232 104.
1425-43		
• Predám garzónku na sídlisku
Rimava. Tel: 0904 307 733.
1429-43

• Predám rozostavaný rodinný dom
na Sobôtke (hrubá stavba pod
strechou). Tel: 0905 446 136.
1437-41

• Predám 2-izbový byt v OV na ul.
Malohontskej. Byt sa nachádza na
3. poschodí, má murovanú špajzu,
veľkú murovanú pivnicu a lodžiu.
Rozloha bytu je 70 m2. Tel: 0903
802 550 alebo 0908 929 516.
1377-41		
• Predám 2-izbový byt na sídl.
Rimava, cena dohodou. Volať po
17.00 hod. na tel. č.: 0908 885 595,
0905 857 578.

auto. Kontakt: alwado@alwadoreality.sk, 0904 504 504, 0915
837 041, volať Po-Pia, 8.00-16.00
hod.
1456-46

• Prijmeme predavačku do obuvi,
Hlavné nám. 19, Rim. Sobota. Žiadosť zaslať na adresu Ing. Krchňáková, TOP SHOP, Gagarinova 35,
Lučenec 984 01.
1463-42

• EURO-Art s.r.o. Rimavská Sobota
hľadá dealerov na distribúciu detských časopisov. Výhodné platové
podmienky. Tel: 0911 357 040.
1422-42

• Hľadáme mladých ambicióznych
ľudí na administratívu v kancelárii
– telefonáty, vypisovanie zmlúv,
korešpondencia, atď. Info: 0918
815 088, 0910 108 714.
1434-42				
		

Služby
• Spracovanie účtovníctva. Tel: 0911
846 062

1381-42

649-41

• Predám pozemok /orná pôda/ na
Kružne, cena 30,-Sk/m2. Kontakt:
0902 700 400.

• Predám veľký 3-izbový byt
s balkónom v OV, upravený, vo
Veľkom Krtíši na ul. B. Němcovej.
Tel: 0907 806 950.

1457-41

1382-42

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám byt v Rim. Sobote. Tel:
0908 813 591.
1388-41			
• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou a pozemok. Tel: 0905
556 390

• Ste nezamestnaný? Využite
príspevok z úradu práce 103 900,Sk. Vypracujem Vám projekt,
poskytnem poradenstvo. Tel: 0908
813 591.
1442-42		
• Pôžička, ktorá Vás nezaťaží. Je to
nový ojedinelý produkt, samosplácajúci variant, oddĺženie domácnosti, neposudzuje sa obch.
register, určené pre každého na
čokoľvek od 100 000,- Sk, bez
ručiteľa, bez ručenia nehnuteľnosťou. Tel: 0907 805 245, 0911
836 007.

1457-41

1457-41

• Predám halu na rôzny druh podnikania v interviláne Rim. Soboty.
Kontakt: 0902 700 400.
1457-41

• Predám 1-izb. byt v centre na
Malohontskej s balkónom. Cena
dohodou. Tel: 0917 087 904.
1440-42

• Predám rod. dom na ul. J. Kráľa!
Cena dohodou! Tel: 047/56
27 448, 0903 492 763.
1450-42

• Vezmem do prenájmu kancelárske
priestory v Rimavskej Sobote. Tel:
0903 693 619.
1451-42

• Dám do prenájmu dvojizbový byt
na ul. P. Hostinského pri Hypernove. Tel: 047/56 85 165- po 18.00
hod.
1454-41

• Výhodne predám 4-izbový dvojgeneračný byt na Západe. Tel: 0908
735 792.

1342-41

• Súrne zoberiem do podnájmu
1-izbový byt. Tel: 0905 628 123
1362-40

• www.makroreality.sk
1305-19		
• Kúpim 2- alebo 3-izbový byt. Volať
po 16.00 hod. na t.č.: 0904 892 117
1327-42

• Prenajmem obchodné priestory
v centre RS, na prízemí, vlastný
vchod, výklad do ulice. Rozmery
od 20 do 130 m2. 0903 306 291
1330-42
		
• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
		
		

Zamestnanie

1459-45

• Predám súrne stánok –elektr.,
voda, splašky alebo prenájom, ul.
Železničná č. 9, dvor. Tel: 047/56
24 005.
1460-43

• Ponúkam na predaj dlhodobo
prevádzkovanú značkovú predajňu COLINS, aj so zariadením. Na

• Prijmeme obchodných zástupcov.
Tel: 0918 685 556.
1455-42

• Hľadáme realitných maklérov. Práca na živnosť, dohodu. Kreativita,
flexibilnosť, prax v obore vítaná,
práca na pc, VP sk. B, vlastné

1444-42

• Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného
príspevku na začatie podnikania
z úradu práce. Tel: 0910 337 587.
1413-41

• Priebežné účtovanie, sklady,
mzdy, personalistika. Tel: 0910
337 587.
1414-41

• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. 0915 950 427.
1432-42

• Máte zdravotné problémy? Pomôžem s prírodnými doplnkami.
0910 158 697.
1435-42

• Oprava TV, DVD, Video, SAT.
Jabarov Viktor. 0905 323 277.
1436-43			
• Prestavba bytových jadier
komplet, voda – elektrika – plyn,
murárske práce – zabezpečíme
materiál a odvoz. Rozumná
cena, robíme kvalitne. Tel: 0944
128 708, 0918 283 026.
1400-50
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• Vyrábate a chcete predať? www.
sohars.sk, 0907 831 424
1281-45

• Brúsenie, tmelenie parkiet. Tel:
0902 748 202
1212-42		
• Vykonávame všetky stavebné
práce murárske, klampiarske,
vodárenské, zámočnícke, bytové
jadrá, stavbu striech, rekonštrukciu a izoláciu striech. Tel: 0907
173 956
1249-44

• Plastové okná, výrobky za cenu
výrobcu. Francisciho 1. Tel: 0907
831 424, www.sohars.sk
1151-43

• Ako ušetriť energiu. www.sohars.sk

1453-42

• Predám dve korytnačky komplet
s akváriom. Cena dohodou. Tel:
0907 389 055, 047/56 27 236.
1674-41		
• Predám odstavčatá. Tel: 0905
544 891
1673-42

• Predám nosnice. Tel: 0903 551 161

1152-43

Rôzne
• Lacno predám pulty aj presklenené, stojany, vešiaky. Tel: 0944
018 904.
1441-42		
• Predám váhy: kyvadlovú a s posunovacím závažím. Tel: 0944
018 904.
1443-42		
• Predám nové kuchynské stoličky
4 ks, záhradnú lavičku, strojček
na strihanie vlasov. Tel: 0905
127 299.
1445-42		
• Predám 2 kusy plastové okná
(trojkrídlové) a zachovalú manželskú posteľ, lacno. Tel: 0905
352 497.
1448-44

• Predaj jabĺk 12,- Sk/kg. Tel: 0908
824 203.
1449-43

• Predám mraziaci box, šrotovník
na zrno, cirkulár na drevo + stôl.
Tel: 0905 934 099.
1452-41		
• Predám vaňu, WC, umývadlotalianske, nové zabalené. Vaňa
170 x 80 akrylátová 3 900,- Sk,
WC 890,- Sk, umývadlo 790,- Sk.
Veľmi pekné. Tel: 0905 870 321.

• Predám jalovičku 4-mesačnú,
zajace na chov, odstavčatá a včelie
úle-lacno. Tel: 047 / 56 985 73.
1415-41

Auto-moto
• Predám Škodu 120 l, rok výroby
1985, ťažné zariadenia + EK, TK
sú platné. Cena 6 000,- Sk + dohoda.
1676-42

• Predám Š-105, cena dohodou.
Kontakt: 0902 318 418, 047 / 56
33 287.
1417-42

• Predám Š-120 L, cena dohodou.
Tel: 0904 438 376.
1427-41		
• 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

Oznam
• Od 1.10.2008 bude lekáreň
SALVATOR každú sobotu, okrem
štátnych sviatkov otvorená v čase
8.00 – 12.00 hod.
1461-43		
• Hľadám tanečného partnera vo
veku 35-55 rokov na latinské
tance, tango, valčík, so vzťahom
k tancu. Tel: 0908 901 661
1464-41

Chcete si
privyrobiť?

Zvieratá
• Z rodinných dôvodov predám
pekného 10-mesačného psíka
šarpeja, zaočkovaný s preukazom,
prítulný. Tel: 0904 456 850, 0902
794 995.
1671-43

• Predám krmníka 180 kg. Cena
45,-Sk/kg. Tel: 047/56 23 504.

Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských
zvestí.
Môžu byť aj študenti
alebo nezamestnaní.
Informácie osobne na
Svätoplukovej 5 alebo
na t. č. 56 04 673.

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár
uskutoční predaj brojlerových
kurčiat na farme v Slanej Lehote
dňa 21.10.2008
v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Cena 42,- Sk/kg.

2042-11

Oznámenie

			

1465-43

		

Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428

1370-42

1149-43

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

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov

Mesto Rimavská Sobota oznamuje
vlastníkom, nájomcom a držiteľom pozemkov v kat. území Vyšná
Pokoradz začatie konania o obnove evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim (ROEP).
• Správa katastra v Rimavskej Sobote, ako príslušný orgán v zmysle
§ 3 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák.
NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov (ďalej len
zákon) začalo v zmysle § 5 zákona
dňom vyvesenia tohto oznámenia konanie o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych
vzťahov k nim v katastrálnom
území Vyšná Pokoradz určeným
operátom je pôvodný katastrálny
operát.
• Vyzýva vlastníkov, nájomcov
pozemkov a ďalšie oprávnené
osoby, aby poskytli údaje o pozemkoch, o ich užívaní a o právnych
vzťahoch k nim, ktoré sú im známe
z doterajšieho usporiadania právnych vzťahov k týmto pozemkom.
• Údaje je potrebné poskytovať
komisii na obnovu evidencie
pozemkov a právnych vzťahov
k nim (ďalej len komisii) zriadenej
pre kat. územie Vyšná Pokoradz
v lehote do 31.10.2010 a to v pracovných dňoch od 9.00 hod. do
15.00 hod.
• Údaje a listiny je potrebné
predkladať komisii – predsedníčke komisie Anne Brezovickej na
Mestský úrad v Rimavskej Sobote,
Svätoplukova č. 9 – referát správy
majetku, III. poschodie, č. dverí 25,
č. tel. 047/5604633.

Dávame do prenájmu
zabehnutú
kaviareň Na Lúke.
Tel: 0908 179 484,
0905 745 377.
1446-44

11

2257-41

Prijmem
opatrovateľku
za výhodných platobných podmienok
k dvom deťom vo
veku 7 až 10 rokov,
cez týždeň po škole
v RS. Prednosť majú
osoby bez záväzkov.
Info: 0915 515 891,
0911 242 778
2247-39,41

Dám do dlhodobého
prenájmu 2-izbový
zrekonštruovaný byt
s veľkou otvorenou terasou
a s garážou pre dve osobné
autá v centre mesta na ul. I.
Hatvaniho. Cena dohodou.
Tel: 0905 251 181.
1458-43
Dňa 24.9.2008
dotĺklo srdce nášho
dobrého manžela,
otca, starého
a prastarého otca

Pavla MUDROCHA
(87 r.)
a 26.9.2008 sme ho odprevadili na miesto
odpočinku do hrachovského cintorína.
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste v túto
smutnú chvíľu boli spolu s nami.
Naša vďaka patrí aj celému kolektívu
odd. ARO pri NsP v RS pod vedením p.
primárky MUDr. M. Kasáčovej za vysoko
ľudský prístup k nám a hlavne k nemu
v posledných chvíľach jeho života.
					
Smútiaca manželka a dcéra s rodinou.
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Pôžička ktorá Vás nezaťaží:

KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka

•
•
•
•

NOVÝ, ojedinelý produkt
samosplácajúci variant
oddĺženie domácností
neposudzujeme v registri
neplatičov
• určené pre každého
• na čokoľvek od 100 000,- až ???
• bez ručenia nehnuteľnosťou

Rimavská Sobota
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

0905 100 870, 0910 449 129, 0949
338 579
1423-43

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.
Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.
2068

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036
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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
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PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.
2004

Výberové konanie
Mesto Rimavská Sobota vypisuje v zmysle § 4
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie
funkcie RIADITEĽA školy:
Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály
Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota Rimaszombat s predpokladaným nástupom od
1. 12. 2008.
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996

Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
v znení neskorších predpisov •absolvovanie I.
kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
Iné kritériá a požiadavky:
•najmenej 5 rokov pedagogickej praxe•občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť•osobnostné a zdravotné predpoklady na
výkon riadiacej funkcie
Požadované doklady do výberového konania:
•overené kópie dokladov o vzdelaní •doklad
o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo
jej náhrady •potvrdenie o pedagogickej praxi
•profesijný životopis •aktuálny výpis z registra
trestov (nie starší ako 3 mesiace) •predloženie
návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK
NA JESENNÉ UPRATOVANIE:

Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom
Sabová - pri bytovkách

10.10. – 17.10.2008
Dúžava – pri cintoríne
Mojín – pri autobusovej zastávke

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa
uskutoční 18.10.2008.Prípadné ďalšie miesta
resp. termíny pristavenia VOK budú riešené

forme •písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej
obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 31.
októbra 2008 na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 80 Rimavská
Sobota.
Termín a miesto výberového konania oznámi
vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
MUDr. Štefan Cifruš, MP,
primátor mesta

priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie
informácie a podrobnejšie podmienky je možné
dohodnúť na mestskom úrade, oddelení životného prostredia – č. tel. 5604648, 5604665, v
spoločnosti BRANTNER GEMER (EKORIS) - č.
tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.
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ŠIČKA
Termín nástupu:
- možnosť nástupu ihneď
Požiadavky:
- prax
- manuálna zručnosť
- kvalitný tréning šitia
Našim zamestnancom ponúkame:
- perspektívu dlhodobého zamestnania
- najlepšie platobné podmienky v regióne
- bohatý sociálny program, teplá strava

MIZA – Autopoťahy s.r.o.
prijmeme krajčírky, nevyučené
zaučíme, prijmeme pracovníka
do strihárne, prijmeme vodiča
na občasné prepravy Škodou
Fel. Pic-up. Tel: 0908 487 799.
1396

Preprava Aviou.
Lacno a rýchlo.
Tel.č. 0904 977 692,
0903 549 042
Predám tatranský
profil – brúsený

MAD SR, s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte
e-mailom na adresu: mad1@madsr.sk
Kontakt: 0905 250 226

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
2249-44

Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52

Renomovaná Talianska spoločnosť pôsobiaca na Slovensku prijme po osobnom
pohovore (nástup ihneď) do PP pracovníkov na nasledujúce profesie: zvárač,
inštalatér, zámočník, stolár, frézar, sústružník – prax v obore vítaná a pomocné
pracovné sily (prípravár).
Ponúkame stabilnú prácu s hodinou mzdou 8,50 € na severe Talianska, ubytovanie zdarma. Znalosť jazyka nie je podmienkou.
Bližšie informácie na tel. č. 0917/ 057 020

Súkromná firma vykúpi
vlašské orechy lúpané.
Orechy musia byť z tohtoročnej
úrody, suché, svetlé.

Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Otvorené denne 6:00–21:00
4490Sk
90

29

Sk

-18 %
Fidorka

Maslo exclusive

viac druhov
30 g
100 g = 29,67 Sk / 0,985 �

200 g
100 g = 14,95 Sk / 0,496 �
Platnos· od
8. 10. do 14. 10. 2008.

Prešovský kabanos
bal., 300 g
100 g = 13,30 Sk / 0,441 �

5990Sk
90

39

Sk

1,32 �

-33 %

Ilustrakné foto

Platnos· od
8. 10. do 14. 10. 2008.

S nami ušetríte
Hnusta03_190x135_Gemer_CB.indd 1

Sk

0,99 �

-33 %

0,30 �

3990Sk
90

31

2201-52

Vážení zákazníci,
predajňa OSCOM
(bývalý Quatro butik)

Vás pozýva na nákup:
•široký výber
spoločenských kostýmov,
šiat, blúzok
• dámske a pánske
pletené pulóvre, vesty
• dámske zimné plášte
(slovenská výroba)

1419-42

2253-41

8

M: 0908 931 360

Tešíme sa na návštevu

0908 930 234,
0907 344 996.

1090Sk
90

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.

Sk

1,06 �

-20 %

2241-41

AKCIA

MAD

Spoločnosť z dôvodu rozšírenia
výroby prijme pracovníčku
na novovytvorenú pozíciu:

13
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Pomáham
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r
t
vám še
ka ž d ý de 

Relax džús, 100%
%

Pomarank alebo
o
grep biely a ružový, 1 l
Ponuka platí od 8. 10. do 21. 10. 2008.
6.10.2008 13:10:05
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Hľadáme výčapníčky
/-ov/, barmanov, /-ky/,
krupiérov /-ky/, kuchárov /-ky/. pracovníkov
do fitnescentra.
Tel: 0903 801 265

Úvery pre zamestnaných
(na dobu neurčitú),
pre starob. dôchodcov.
Od 10 000,- Sk – 250 000,Sk. Info: 0918 327 396

1418-43

1410-40

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

KURZ NEMČINY pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 20.10.2008
Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne:
Aurélius – Germanica lingua
Mikszátha 27, Rimavská Sobota
(zelený dom v blízkosti reštaurácie Európa a obchodnej akadémie)

II. liga po siedmich rokoch
Po siedmich rokoch sa v Rimavskej Sobote opäť bude hrávať II. hokejová
liga mužov. Hokejový klub mesta Rimavská Sobota chce nadviazať na
niekdajšie pôsobenie klubu Transexpress v II. hokejovej lige, a tým pozdvihnúť najúspešnejší kolektívny šport na patričnú úroveň aj v našom
meste. V sezóne 2008/2009 bude družstvo mužov HKM pôsobiť v II.
lige – skupina východ spoločne s mužstvami Brezna, Gelnice, Humenného, Lučenca, Ružomberka a Sabinova. Kostru družstva HKM budú
tvoriť domáci odchovanci doplnení o hráčov z Banskej Bystrice a Detvy.
Svoje prvé domáce zápasy muži odohrajú už tento víkend. V sobotu
18.10. o 17,00 hod. sa stretnú v dohrávanom stretnutí s mužstvom HKM
Ružomberok a následne v nedeľu 19.10. o 17,00 hod. nastúpia proti HKM
Sabinov.
Touto cestou pozývame všetkých priaznivcov ľadového hokeja na
zmodernizovaný zimný štadión povzbudiť hráčov pri ich premiére na
domácom ľade.
Okrem mužskej kategórie začínajú svoju sezónu aj družstvá kategórie
mladších a starších žiakov v II. lige Stredoslovenského kraja.
HKM Rimavská Sobota

alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
2203_36

Pracovná ponuka
Mestský úrad v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 9
prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu:
referent oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy – referát stavebného poriadku, spoločná obecná úradovňa
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 01. 2009
• Požadované kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného, architektonického, resp.
právnického smeru, prípadne úplné stredoškolské vzdelanie stavebného
smeru • bezúhonnosť (dokladom o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) • Uprednostňujú sa uchádzači s osobitným
kvalifikačným predpokladom na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
v zmysle zákona č. 547/2003 Z. z.
• Ďalšie požiadavky:
minimálne 2 roky praxe a skúsenosti s prácou na stavebnom úrade
počítačové znalosti – Word, Excel
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
vyhlasuje výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesto
VK č.: 2008/5/33
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci
v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a
rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie
aktivít na oddelení pomoci v hmotnej núdzi.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Word, Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 599/2003 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní, zákona č.
312/2001 Z.z. o štátnej službe
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
POŽADOVANÉ DOKLADY pre každé výberové konanie:

• K žiadosti o pracovnú ponuku je potrebné predložiť:
profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe, telefónny kontakt,
kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (ak ho uchádzač získal)
• Uchádzači, ktorí prejavia záujem o pracovnú ponuku a spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky, môžu svoju žiadosť s dokladmi osobne
doručiť alebo zaslať v zalepenej obálke s označením: „Pracovná ponuka –
neotvárať!“ v termíne do 14. 11. 2008 na adresu: Mestský úrad, oddelenie
stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy, Svätoplukova 9, 979
01 Rimavská Sobota
• Termín a miesto pohovoru oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky, najmenej 7 dní
pred jeho konaním.
• Kontakt: Ing. Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, č. t. 047/562 44 26
Ing. Anna Csincsíková, ved. odd. SP, IČa D, MsÚ, č. t. 047/560 46 44
Jana Sobeková, odb. ref. personalistiky MsÚ, č. t.: 047/560 46 12
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla
výberového konania, • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného
predpisu, • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
profesijný štruktúrovaný životopis, • písomné čestné vyhlásenie
o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej
republiky, písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej
republiky, • písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
na vykonávanie štátnej služby, • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), pre občanov iných
štátov Európskej únie je povinné doložiť písomné čestné vyhlásenie
o ovládaní štátneho jazyka, • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania.
Termín podania prihlášok je do 27.10.2008. Rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047 2450 120 Fax: 047/5632064
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
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Budú financie na 1. ligu?
A

ko sme vás už informovali, rimavskosobotskí poslanci sa situáciou ohľadne
MFK Rim. Sobota zaoberali na svojom
septembrovom zasadnutí. Poverili primátora
mesta, prednostu mestského úradu a poslancov Brndiara, Pelleho a Koháryho rokovať
vo veci založenia spoločnosti s ručením
obmedzeným za účelom pôsobenia futbalu
v meste. Návrh riešenia bude predložený na
najbližšie zasadnutie poslancov. Ako uviedol
predseda MFK RS a primátor mesta Štefan
Cifruš, založenie občianskeho združenia
bolo len prechodným riešením na zachovanie futbalového mužstva A v 1. lige po tom,
čo hlavný sponzor oznámil mestu, že nebude
futbal financovať a mužstvo do súťaže v ročníku 2007/2008 neprihlási. Podľa vyjadrenia
Š. Cifruša vytvorenie spoločnosti s ručením
obmedzeným s podielom mesta a v prípade
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záujmu aj vstupom súkromných firiem bude
výhodnejším riešením i z daňového hľadiska.
Záujem o sponzorstvo futbalu však klesá,
takže je problemtické, či chlapci dokončia
sezónu tohto súťažného ročníka v 1. lige.
„Ak budú na to financie, tak áno. Ak nie,
tak nie. Už na začiatku druhého kola
tohto súťažného ročníka som upozorňoval na tento stav. Hlasovali sme jedenásti.
Z nich som bol kvôli financiám proti iba
ja. Mám tiež rád futbal, ale na 1. ligu treba
množstvo financií,“ vyjadril sa Š. Cifruš.,
ktorý jedinú záchranu rimavskosobotského futbalu vidí vo vytvorení spoločnosti
s ručením obmedzeným s účasťou mesta
tak, ako je to v iných mestách, vrátane
Košíc či Žiliny. Tie však majú silné podnikateľské subjekty, ktoré futbal podporujú.
kan

Plavecká štafeta roku 2008
O

kresné združenie telesnej kultúry
v Rim. Sobote (OZTK) organizuje
v spolupráci s obcami a mestami nášho
okresu Plaveckú štafetu roku 2008. Prebehne v dňoch 28.10.2008 a 30.10.2008 od 08,
hod. v rimavskosobotskej plavárni. Bazén
je 25 m dlhý, podmienkou je jeho preplávanie minimálne lx, avšak je možné plávať
v jednom ťahu i viackrát - podľa schopností
daného plavca. Súťažiť sa bude aj o titul
Najlepší plavec okresu. Dostane ho ten, ktorý
prepláva na jeden pokus najviac metrov s
otáčkami v 25 - metrovom bazéne za najkratší čas /5x,7x...atď/. Ďalej budeme hodnotiť
plavecky najzdatnejšiu obec (mesto), ktorá
prepláva najviac metrov nezávisle od počtu

účastníkov jednotlivých plavieb.
Sme presvedčení, že naša mládež potrebuje
neustále zlepšovať svoje telesné schopnosti,
a keďže plávanie je jednou s problematických disciplín, je v záujme nás všetkých urobiť čo najviac pre ich zdatnosť. Akcia, ktorej
hlavným rozhodcom bude Igor Antal, bude
súčasťou Celoslovenskej plaveckej štafety
2008. Viac informácií získate na t. č. 0903
237 035, 0905 152 672, 0903 541 036 alebo
na e-mailových adresách : oztkrs@rsnet.sk,
maksis@rsnet.sk. Prihlášku do súťaže nájdete na www.oztk-obfzrs.sk
Štefan Makši,
podpredseda OZTK

Žeby som si aj ja zbalila
nejakého športovca?

Výzva pre plastikových
modelárov
Nadšenci plastikového modelárstva, prezentujte
svoje modely a skúsenosti zo svojej zaujímavej
činnosti. Vaše modely a vynaložené úsilie si
to zaslúžia. Stretnutia sa konajú každý štvrtok
o 16.hod v priestoroch domu Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote na Bakulínyho ul.č. 14.
Kontakt: Igor Filipiak, mobil 0904610095, e-mail: filipiak.i@azet.sk
amb

1.liga prípraviek
Chlapci z ŠK Tempus bojujú
Výsledky: kategória desaťročných (roč. nar.
1998): MŠK Žilina - ŠK Tempus Rimavská
Sobota 0:0, Závodie Žilina - ŠK Tempus
Rimavská Sobota 2:0, kategória deväťročných
(roč. nar. 1999): MŠK Žilina - ŠK Tempus
Rimavská Sobota 2:7 (Pagáč 2 , Balciar 3,
Morong, Rapčan, Závodie Žilina - ŠK Tempus
Rimavská Sobota 5:1 (Janíček), kategória
osemročných (roč. nar. 2000): MŠK Žilina
- ŠK Tempus Rimavská Sobota 7:1 (Čipka), Závodie Žilina -ŠK Tempus Rimavská Sobota 3:6
( g. Hruška 3,Čipka, Morong Lukáš, Filipiak).
Súčasné poradie 1. ligy prípraviek (v každej
kategórii štartuje 12 mužstiev):11-roční:
1.MŠK Žilina, 2. MFK Ružomberok, 3. Dukla
BB, 7.ŠK Tempus RS, 10-roční: 1.ŠK Tempus
RS,2.ŽP Šport Podbrezová,3MŠK Žilina,

Foto: Lajos Telek

9-roční: 1. MŠK Žilina, 2. ŽP Šport Podbrezová, 3.Fomat Martin,4.ŠK Tempus RS. V 5.
lige (dorast sk. Juh) je futbalové družstvo
ŠK Tempus po 8. kole na prvom mieste, za
ním je Poľnohospodár Veľký Blh a FC 98
Hajnáčka. V II. lige (starší žiaci sk. Juh) je
ŠK Tempus po 8. kole na piatom mieste. Na 1.
mieste je MFK Nová Baňa, na druhom Dukla
Banská Bystrica B a na treťom mieste je MFK
Detva. Družstvo MFK Rim. Sobota je zatiaľ
na 10. mieste.
ov

Hokejová prípravka
Hokejový klub mesta Rimavská Sobota pozýva
všetkých záujemcov o ľadový hokej do hokejovej prípravky. Vek uchádzačov 4-8 rokov. Tréningy sa budú konať každý pondelok, utorok
a štvrtok od 16,15 do 17,15 hod. na Zimnom
štadióne v Rimavskej Sobote. Bližšie informácie vám budú poskytnuté priamo na Zimnom
štadióne, alebo na tel. čísle: 0905 597 675 - p.
Drugda.
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Míting priateľstva- medzinárodné plavecké podujatie
Najlepšiu pripravenosť ukázal len deväťročný Benjamín Babús,
ktorý obsadil dve prvé a dve druhé priečky.

M

esto Rimavská Sobota bolo minulý víkend hostiteľom plaveckých
klubov zo Slovenska a susedného Maďarska. Plaveckému klubu Rimavská Sobota sa v spolupráci s Krajským plaveckým združením Banská
Bystrica podarilo obnoviť tradíciu medzinárodného plaveckého podujatia
s názvom Míting priateľstva. Kluby z Banskobystrického kraja a oddiely
z Ózdu, Szerencsu, Mezokovezdu, Salgótarjánu a Egru vytvorili obrovské
športové podujatie za účasti takmer 200 plavcov. Míting otvoril predseda
Komisie mládeže a športu v Rimavskej Sobote Mgr. Štefan Koháry a predseda Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica pán Milan Záborský.
Deväť plavcov reprezentovalo aj naše mesto. Po takmer trojmesačnej prestávke opäť dokázali, že sú schopní uplatňovať sa aj na medzinárodných
podujatiach. Dohromady získali až sedemnásť ocenení. Najlepšiu pripravenosť ukázal len deväťročný Benjamín Babús, ktorý obsadil dve prvé
a dve druhé priečky. Zároveň si vo všetkých štartovaných disciplínach
výrazne zlepšil svoje minulosezónne maximá. Hanka Poljaková, ako najlepšia rimavskosobotská plavkyňa, obsadila dve prvé priečky, na zvyšné tri
disciplíny jej sily vystačili na jedno druhé, jedno tretie a nakoniec na jedno
štvrté miesto. Juraj Husár, po období, keď mu jeho zdravotný stav nedovoľoval súťažiť, sa opäť dostáva do pôvodnej kondície. Tromi tretími priečkami dokázal poraziť slovenskú konkurenciu a o najcennejšie umiestnenia
ho obrali len plavci zo susedného Maďarska. V prsiarskych disciplínach
si svoje maximá zlepšil Samo Šebők a získal jedno druhé a jedno tretie
miesto. V znakových disciplínach nás nesklamal Mihály Máté s dvomi
striebornými priečkami. Tretie miesta získal v disciplínach 50 metrov voľný spôsob a 50 metrov prsia. Do rimavskosobotského súťažného kolektívu
sa pomaly začali začleňovať aj Grétka Sallaiová, ktorá obsadila pekne 11.
a 14. miesto, a rovnako aj Lucka Staššáková s dvomi šiestymi miestami
a jedným deviatym miestom. Porovnať si sily mali možnosť aj najmenší

Benjamín Babús na
stupni víťazov. Cenu mu
odovzdáva Ing. Alexander
Madarász.

plavci narodení v rokoch 2000 a 2001. V dievčenskej kategórii zastupovala
PkRS Lea Antalová, ktorá obsadila jedno 13. a jedno 12. miesto. V kategórii
chlapcov získal cenný bronz Jakub Husár, ktorý si ešte napokon vybojoval štvrtú priečku v disciplíne 25 metrov prsia. Vzhľadom na to, že organizácia súťaže bola veľmi náročná, chcel by som sa poďakovať všetkým
priaznivcom plaveckého športu, ktorí svojou prácou a snahou pomohli pri
realizácii tohto podujatia, najmä firme Gemernákup a Ing. Alexandrovi
Madarászovi, pánovi Babúsovi, Poljakovi, Centru voľného času Relax, kaviarni Na lúke, ako aj Technickým službám mesta v Rim. Sobote. Pevne verím, že tradícia tohto podujatia ostane v našom meste čo najdlhšie a každý
rok sa budeme tešiť zo stúpajúcej návštevnosti.
Ján Valach, predseda PkRS

Jesenná akcia
Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.
pobočka Rimavská Sobota

Široká ponuka keramických
obkladov a dlažieb, sanity
a kúpeľňových doplnkov so
zľavou od 10 %.

ponúka do prenájmu
na Hlavnom námestí č. 1 v Rimavskej Sobote:
• kancelárske priestory
• skladové priestory
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych
číslach: 047/5604031, 047/4302221
2256

