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NA BICYKLOCH OKOLO TATIER
Fotoreportá na 6. strane

upan oèakáva väèiu aktivitu od samospráv

BBSK chce pomôc okresu

Ilustraèné foto

Technické
sluby mesta otvorili bazén na Kurinci
Druhá z¾ava Z. Sucháèová s celebritami.

Horúèavy lákajú k vode

Teplé slneèné poèasie láka k vode.
Kúpania chtiví sa u od minulého
piatka môu osviei aj v 25- metrovom bazéne na Kurinci, ktorý spravujú Technické sluby mesta Rimavská Sobota. Pod¾a vyjadrenia vedúceho rekreaèno-portových sluieb
TSM Mikuláa Egreczkého, je napúaný pitnou vodou. Pouitie termálnej vody je moné a po namontovaní technológie na jej úpravu.
Vstupné zostalo oproti vlaòajku
nezmenené. Deti zaplatia 20 Sk
a dospelí 40 Sk. Kúpalisko je otvo-

rené celý týdeò od 9. do 21. hodiny. V rekreaènej oblasti Zelená vodaKurinec je od apríla v prevádzke
portovo rekreaèná zóna. Vybudovalo ju mesto, ktoré získalo grant z
EÚ. Návtevníkom sú k dispozícii
tyri tenisové kurty s umelým povrchom, volejbalové ihrisko, dve ihriská na pláový volejbal, minigolfový areál s 21-jamkovým ihriskom
a detské ihrisko s pieskoviskom.
Areál oddychu resp. pláové kúpalisko sa nebude prevádzkova ani
tento rok. Dôvodom je nevyhovujúVadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
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rieenia pre krajie bývanie
+ strechy.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúa, Francisciho 167
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AKCIA
Leèoklobása 50 Sk/kg
Údená tenká slanina
55 Sk/kg

ci technický stav a nesplnenie legislatívnych noriem na prevádzku
otvoreného kúpaliska.
Areál oddychu sme chceli da
do prenájmu. Prihlásil sa jeden
záujemca, ktorý vak svoj zámer
nevedel zrealizova. Navye pozemky nie sú majetkovo vysporiadané. Èas je mestských
a zvyok patrí viacerým majite¾om. Aby pláové kúpalisko vyhovovalo hygienickým normám,
musela by by zabezpeèená recirkulácia vody. To by si vak vyadovalo znaèné náklady, ako aj
napúanie vodou, ktoré by stále do 2 mil. korún. Z týchto dôvodov je prevádzkovanie areálu oddychu nerentabilné, povedal M.
Egreczky. Mimochodom poèas celého roka sa mono kúpa aj v krytej
plavárni.
-kan-

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
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Výnimoèná ponuka - dopredaj

Multifunkèné zariadenie HP PSC 3180

2049

tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk

tlaèiareò, skener, kopírka a èítaèka pam.kariet
farebná bezokrajová atramentová tlaè formátu A4
a 22str./min. pri èiernej tlaèi, 20str./min. vo farbe
najrentabilnejia tlaè v tejto cenovej kategórii

2 990 Sk

Ku kadej multifunkcii CANON balík fotopapiera zadarmo!

Vaa lekáreò
www.jazmin.sk

eleznièná ul. 23
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MOTOROVÝ
VYÍNAÈ
7 990 Sk
KORUNA MARKET, Nová 2
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v cene (vrátane DPH 19%):

Marcinek a vedúci odborov, starostovia obcí, primátori miest, zástupcovia tátnej správy, riaditelia organizácií, zástupcovia polície i podnikatelia. Cie¾om stretnutia bolo analyzova najdôleitejie problémy
v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy, cestovného ruchu, kultúry, kolstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
v okrese.
(Pokraèovanie na 2. strane)
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Z iniciatívy predsedu BBSK Milana Murgaa sa v pondelok 11. júna
uskutoènilo v Rim. Sobote pracovné
stretnutie, zamerané na rieenie sociálno-ekonomickej situácie v okrese. Zúèastnili sa ho podpredseda BBSK Jozef imko, riadite¾ Úradu BBSK Ján

www.koruna.rimava.sk

