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Zmeny pokračujú

Horúcim bodom zastupiteľstva druhá zmena rozpočtu mesta

Poslanci budú zasadať

V utorok 26. júna o 9. hodine
bude v zasadacej miestnosti
MsZ v bývalom Župnom dome
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote. Poslanci
sa budú na ňom zaoberať správou o činnosti mestskej rady,
majetkovoprávnymi otázkami,
správou o plnení úloh v oblasti

životného prostredia, plánom
hlavných úloh kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra
mesta a návrhom plánov práce
výborov mestských častí na
druhý polrok 2007. Na programe bude aj správa o výsledku
vykonaných kontrol, návrh na
druhú zmenu rozpočtu mesta,

informatívna správa o založení
OZ Mestský futbalový klub Rimavská Sobota a transformácii
futbalu v meste a partnerská
skupina pre prípravu koncepcie rozvoja mesta pre obdobie
2007-13. Zasadnutie poslancov mestského parlamentu je
verejné.
kan

Vážení čitatelia,
určite ste si
všimli, že týždenník Gemerské zvesti, má
opäť inovovanú
grafiku. Náš redakčný kolektív
má totiž nového technického
redaktora. Je ním Jaroslav Verlík, so skúsenosťami v tejto oblasti. Verím, že svojou prácou a
kreativitou postupne prispeje
ku skvalitneniu našich mestských novín. Naďalej sa budeme snažiť Gemerské zvesti po
grafickej i obsahovej stránke
zlepšovať, aby sme vás vždy
včas informovali o tom, čo sa v
meste deje a prinášali aj zaujímavosti zo života ľudí. Zároveň
vás chceme upozorniť na to,
aby ste vaše príspevky zasielali na e-mailovú adresu: marta.
kanalova@rimavskasobota.sk,
uzávierka redakčných materiálov je do štvrtka do 12. hodiny.
Marta KANALOVÁ
šéfredaktorka

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

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
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Údená tenká slanina: 55 Sk/kg
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Nostalgia na zašlé časy
Ako stará mama som si chcela vziať
svojho dva a polročného vnúčika do
prírody. Malý povedal: „Babčika,
ideme do piesku!“
„Do piesku, tak dobre,“ uvažovala
som: „ Ale kam?“
Na Sídlisku Západ máme síce jedno
pieskovisko, ale ako vysvetlím malému človiečikovi, že v tom piesku žije
kadečo. A to do slova a do písmena.
Toľko psov som nevidela venčiť od
tej doby, čo som vyrastala u starej
mamy na dedine. A to chodia všade.
„Poďme inde,“ navrhla som. Vybrali
sme sa teda s vedierkom a hračkami
na sídlisko Rimava ku rieke. Sklamanie bolo obojstranné. Mokré blato a
špina nám veľmi nepridali na nálade
bŕlať sa v piesku. A tak sme sa vybrali

k hojdačkám smerom na cintorín.
No nepochodili sme. Aspoň sme si
natrhali drobné kvietky. Škoda, že
sme sa na blízku nemohli ani napiť.
Veď Chata údolie je len smutnou
spomienkou na limonádu z papierového pohára a na zmrzlinu. A ten
bývalý park! Tá cukrová vata, píšťalka, detský džavot uprostred prírody.
Tam je teraz burina ako v pralese.
Škoda, že už ani staré, košaté stromy
nedajú v týchto horúcich dňoch
obyvateľom mestečka upokojujúci
chládok pred kostolom na námestí.
Teplo bez kvapky vody. Vodičky. Pláže. Škoda, že nádherné vypestované
parky zmizli z mestskej záhrady. Aj
fontány sú už iba minulosťou. Alebo
nostalgiou?!
ba
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poznámka

Práca akosi nevonia
V médiách je pomerne často pretriasaná téma vysokej nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota.
Väčšinou sa pripisuje len nedostatku pracovných
príležitostí. Je situácia zapríčinená naozaj iba týmto
faktom? Myslím si, že problém netreba hľadať len v
nedostatku pracovných príležitostí, ale aj v ľuďoch
samotných. Dovolím si tvrdiť, že mnohým, aj z radov
dlhodobo nezamestnaných, práca akosi nevonia. Makať ako Američania rozhodne nebudú (mimochodom
tí pracovitejší a schopnejší už dávno odišli do zahraničia). Chceli by len ľahko, bez väčšej námahy, získať
pomerne vysokú výplatu. Ak sú na nich kladené na
pracovisku vyššie nároky, namiesto toho, aby sa s nimi
popasovali, zdupkajú. Nájdu sa aj takí, ktorí radšej sedia doma na sociálke a fňukajú, že nemajú peniaze.
Nič však pre to, aby svoju situáciu zlepšili, neurobia.
Často sa vyhovárajú aj na to, že tu nie je žiadna práca.
Jedno staré múdre príslovie však hovorí, že kto chce
pracovať, robotu si nájde..
Marta KANALOVÁ

Ideové prúdy po sneme v KDH zmierené?

„Nezmieriteľnosť“ dvoch ideových prúdov
sa nakoniec prejavila len pri hlasovaní o stiahnutí bodu rokovania o návrhu novely stanov
KDH, keď tesná väčšina 112 proti 104 delegátov odmietla tento návrh. Takže, následne sa
síce o stanovách rokovalo, ale okrem jedného
odseku o navrhovaní prezidentského kandidáta, novela po takmer trojhodinovej diskusii nebola schválená. Najväčší potlesk z prítomných
čelných politikov hnutia zožal prvý slovenský
eurokomisár Ján Fígeľ, a tak delegáti hneď v
úvode naznačili aktérom vnútrostraníckeho
boja, že rozkol či nebodaj štiepenie KDH si
neželajú. V politickej správe dosluhujúceho
predsedu boli vypočítané všetky úspechy (druhá najsilnejšia strana v komunálnej politike) a
zásluhy KDH (rovná daň, reforma súdnictva a
polície) v bývalej koaličnej vláde, ale dôvodom
vystúpenia z vlády a devalvácii hodnôt hnutia v
minulej vláde sa Pavel Hrušovský dôsledne (a
takticky, ako ukázal ďalší priebeh snemu) vyhýbal ! V úvode vystúpili aj predsedovia partnerských opozičných strán SDKÚ-DS a SMK.
Napriek bodrému vtipkovaniu, vykresľovaniu
8-ročného rozvoja a pokoja na Slovensku i
náznakom o KDH ako svojej pôvodnej materskej strany, delegáti odmenili svojho bývalého
spolustraníka Mikuláša Dzurindu vlažným
potleskom. O mnoho úprimnejšiemu privítaniu sa dostalo predsedovi SMK Pálovi Csáky-

mu, ktorého aj pred úvodom snemu obkolesilo
so srdečným záujmom množstvo delegátov,
a ktorý označil KDH za poslednú novembrovú stranu s obdobným systémom hodnôt ako
SMK. Po týchto vystúpeniach pokračovalo
snemovanie odpočtom činností dovtedajších
podpredsedov KDH M. Sabolovej, J. Šimka,
M. Fronca, J. Brocku a P. Čiernika, v ktorých
zazneli nielen úspechy ale i obavy o ďalšie smerovanie hnutia.
V následnej politickej diskusii sa zo strany
novinárov očakávali ostré vystúpenia delegátov prúdu okolo Vladimíra Palka - kandidáta

Staronový predseda
Pavol HRUŠOVSKÝ

Dlho odkladaný snem KDH v Prešove
zvolil v sobotu 16. júna 2007 svoje nové
predsedníctvo a pod vedením staronového
predsedu Pavla Hrušovského bude hnutie
kontinuálne pokračovať v politike umiernenej kresťanskej a konzervatívnej nevesty.
Takže médiami dopredu avizovaný boj vraj
dvoch nezmieriteľných krídiel sa nekonal
a KDH sa presne rok po parlamentných
voľbách personálne konsolidovalo.

na nového predsedu hnutia, čo sa ku prekvapeniu zástupcov médií nekonali. Naopak väčšina
diskutujúcich podporila jednotu KDH a vyzývala na čestnú a korektnú súťaž v rámci strany.
Čo sa aj vo vystúpeniach jednotlivých aktérov
volieb o funkcie v predsedníctve realizovalo. Až
na niekoľko kontroverzných ale pravdivých poznámok V. Palka o minulom účinkovaní KDH
v postkomunistikých vládach a jeho útokov
na v minulosti skompromitovaných členov
hnutia, snem prebiehal v pomerne uvoľnenej a
pokojnej atmosfére. Trocha rozruchu priniesla
i pre verejnosť neočakávaná otvorená podpora
zakladateľa KDH Jána Čarnogurského pre V.

Palka. Tretí kandidát na predsedu hnutia Ján
Morovič, i keď sa snažil a predostrel hodnotnú analýzu s náznakmi programových riešení,
nebol rovnocenným súperom oboch predstaviteľov hlavných názorových prúdov.
V tajných voľbách získal Pavel Hrušovský
hneď v prvom kole podporu 194 delegátov, a
tak obhájil svoj post predsedu KDH. Jeho vyzývateľ Vladimír Palko s odstupom 84 hlasov
mohol len zagratulovať k víťazstvu svojho súpera. Ján Morovič presvedčil len 7 delegátov
hnutia.
V následných voľbách podpredsedov hnutia
v prvom kole zvíťazili len M. Fronc- s 248, J.
Brocka s 225 a D. Lipšic so 198 hlasmi. V druhom kole volieb zvíťazila aj jediná podpredsedkyňa KDH M. Sabolová so 153 preferenciami.
Na funkciu podpredsedu pre samosprávy sa
zviedol urputný trojkolový súboj medzi kandidátmi Košíc M. Kažimírom, Banskej Bystrice
P. Muránskym a Prešova P. Tarcalom, v ktorom posledne menovaný získal nadpolovičnú
väčšinu hlasov delegátov, a tak sa stal piatym
podpredsedom KDH. Vo voľbách za členov
celoslovenskej rady , rozhodcovského súdu a
kontrolnej komisie KDH sa aj vďaka blížiacej
sa polnoci, delegáti došli k rýchlemu konsenzu. Rimavskú Sobotu bude v CSR KDH zastupovať Peter Kminiak a náhradným členom
rady bude Alexander Vaškúty.
Snem KDH ukázal personálnu jednotu a
kontinuitu hnutia po parlamentných voľbách,
ale ako naznačil Daniel Lipšic, strana bude
musieť osloviť nielen svojich členov, ale bude
musieť otvoriť témy, ktoré oslovia hlavne mladých a nezabudne na voličov. Takže Quo Vadis
KDH ? Len čas a dôsledná práca ukáže ako
to strana zvládne. A pretrvávajúce dva ideové
prúdy ? Budú musieť pracovať a fungovať spoločne ako dve krídla anjela !
Viliam Vaš, delegát snemu
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Primátor Š. Cifruš prijal darcov krvi
tu matku, ktorá práve porodila
dieťa, mladého človeka, ktorému
sa brána života ešte len otvára,
otca rodiny, ktorého potrebujú
zdravého a živého jeho deti. Pre

tento krásny pocit, pre tiché slzy
v očiach a úprimný stisk rúk sa
oplatí rozdávať. Chápem to i ja
o to viac, že svojou dušou stále
patrím aj k veľkému počtu zdraPrimátor mesta Štefan Cifruš pri
prijatí bezpríspevkových darcov
krvi. Text a foto: M. Kanalová

Pri príležitosti Svetového dňa
darcovstva krvi prijal v obradných miestnostiach na radnici
primátor Rim. Soboty Štefan
Cifruš nositeľov striebornej,
zlatej a diamantovej plakety
prof. MUDr. Jana Janského.
Tieto ocenenia získalo 26
bezpríspevkových darcov krvi
minulý rok.
„Chcem vám vyjadriť svoj obdiv, úctu i vďaku za vaše humánne skutky aspoň takýmto
skromným spôsobom. Darujete vzácnu tekutinu, ktorá zachraňuje ľudský život. Darujete
ju pre dobrý pocit, že práve tá
vaša krv privedie znovu k živo-

Hľadajú vraha Lučenčanky
Polícia v Lučenci vyšetruje vraždu mladej
ženy, ku ktorej došlo v presne nezistenom
čase.
Nehybné telo 38-ročnej
Henriety K. z Lučenca našiel v utorok 19. júna náhodný okoloidúci v areáli
bývalej mestskej práčovne
pri mestskom parku v Lučenci. Žena mala poranenú hlavu s rozlámanými
lebečnými kosťami. Podľa
zistení polície, bola v noci z piatku do soboty
na diskotéke v tamojšom nočnom podniku

CAGE. Odtiaľ odišla z doposiaľ nestotožnenou osobou. Z diskotéky sa domov nevrátila
a od soboty rána bola nezvestná. Bližšie informácie o príčine smrti a čase úmrtia určí
súdna pitva. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy, za čo
hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 15
až 20 rokov. Polícia žiada účastníkov diskotéky, ktorí mladú ženu videli, alebo ju poznali, aby sa prihlásili ako svedkovia. Henrieta
K. mala na diskotéke oblečené: čierne tričko
s bielym nápisom, modré rifle s čiernym vybíjaným opaskom a obuté mala čierne tenisky
s ružovým pásom. Informácie nám poskytla
policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Budú stavať nájomné byty
Zlepšiť by sa mala najmä bytová situácia
mladým rodinám s nižšími príjmami
V okrese Rim. Sobota prebehol prieskum investičných zámerov obcí a miest
v oblasti výstavby nájomných bytov a
zariadenia sociálnych služieb v rokoch
2008-20010. Projekty budú vo výške maximálne 80 % financované z úveru s 1 %
úrokovou sadzbou, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania, a dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Ako nás informovala Katarína Matzenauerová, poverená posudzovaním
a kontroly ŠFRB, bolo oslovených 107
obcí. Záujem však nebol veľký. Budúci
rok plánujú výstavbu nájomných bytov
obce Včelinec, Stará Bašta, Martinová,
Sútor, Pavlovce, Lenartovce, Rimavské
Zalužany, Rimavská Seč, Klenovec, Cakov a Rimavská Sobota. O výstavbu za-

riadenia sociálnych služieb prejavili záujem obce Klenovec, Rimavské Janovce a
Ožďany. V roku 2009 by chceli nájomné
byty stavať obce Chanava, Jesenské,
Čerenčany, Husiná, Vlkyňa, Rakytník,
Rimavská Seč, Klenovec a Rimavská
Sobota a zariadenia sociálnych služieb
obce Jesenské, Hostice, Rimavská Sobota a Hnúšťa. V roku 2010 mienia stavať
nájomné byty obce Jesenské, Kružno,
Husiná, Sútor, Rimavské Janovce, Rimavské Zalužany, Rimavská Sobota a
Hnúšťa. Podľa slov K. Matzenauerovej
obecné nájomné byty by mali prispieť
k zlepšeniu bytovej situácie v okrese
najmä mladým, začínajúcim rodinám
s nižšími príjmami, ktoré si zatiaľ nevedia riešiť svoje bývanie inou formou.

votníkov, ktorí v hodnotách človečenstva dávajú zdravie človeka
na prvoradé miesto,“ povedal vo
svojom slávnostnom príhovor Š.
Cifruš.
Podľa slov riaditeľky sekretariátu
Územného spolku SČK v Rim.
Sobote Márii Majerčíkovej, prijatia darcov krvi primátorom
mesta organizujú každý rok aj
v Hnúšti, Tornali a Tisovci. Ich
cieľom je, aby sa im poďakovalo
aj takouto formou zo strany samosprávy. A aby aj ostatní občania vnímali ich humánne činy.
Bezpríspevkovým darcom krvi
sa prvýkrát tohto roku bude udeľovať plaketa Dr. Kňazovického.
Dostanú ju muži, ktorý darovali
krv viac ako 100-krát a ženy viac
ako 80-krát.

PRACOVNÁ PONUKA
Mesto Rimavská Sobota
Mestský úrad Rimavská Sobota, Svätoplukova
9, 979 01 Rimavská Sobota
prijme
do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
redaktora, redaktorky
redakcie Gömöri Hírlap v Rimavskej Sobote,
s predpokladaným nástupom od 1.8.2007.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- ukončené úplné stredoškolské vzdelanie
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis
z registra trestov nie starší ako tri mesiace)
- dobrá znalosť s počítačovou technikou – Word,
Excel
- dobrá znalosť maďarského a slov. jazyka
- znalosť a skúsenosti v prekladateľskej práci
textov zo slovenského jazyka do maďarského
jazyka
- vyžaduje sa práca v teréne
- prax v redakcii vítaná
K žiadosti o pracovnú ponuku je potrebné
doložiť:
- profesijný životopis, telefonický kontakt
kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o pracovnú
ponuku a spĺňajú všetky požadované predpoklady a požiadavky, môžu svoju žiadosť s požadovanými dokladmi osobne doručiť alebo zaslať v
zalepenej obálke s označením: Pracovná ponuka
– Redaktor GH – Neotvárať! na túto adresu:
Mestský úrad, Ing. Ladislav Kovács, prednosta Mestského úradu, Svätoplukova 9, 979 01
Rimavská Sobota. Termín uzávierky prihlášok je
16.7.2007.
Informácie: Ing. Ladislav Kovács, prednosta
MsÚ, Rimavská Sobota,
tel. kontakt: 56 24426, resp. Marta Kanalová,
šéfredaktorka redakcie
Gemerské Zvesti, Rimavská Sobota,
tel. kontakt: 0911 612 366, 5811311.
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Nadaní hudobníci

Vytrvalí chlapci skupiny Attermead

Sú štyria. Na dnešok už skutočne scelená skupina. Viackrát týždenne
počuť ich hudbu zo skúšobnej sály, kým ich generácia kdesi vegetí, alebo trávi svoj čas po krčmách. Za nimi je niekoľkoročná, vytrvalá práca,
hoci sú sotva ešte dospelí. Sú tretiakmi strednej školy. Kedysi dávno, ešte
na škole, sa zrodil nápad hrať hudbu. Vytvoriť melódiu a text. Nesnívali
len, a ani v súčasnosti sa neuspokoja len so snom. Nič nebolo dané, iba
výdrž a pomery dobrých kamarátstiev. No a usilovnosť, dobrá výchova,
spraviť niečo dobré. Hudobné nástroje boli spočiatku také začiatočnícke, ako ich hudba. No formovali sa, brúsili sa, nehľadiac na čas či únavu. Nakoľko ich stretnutia bývali hlučné, potrebovali svoje teritórium,
čo pre nich toho času znamenala garáž. Neuspeli, pretože vyrušili okolo
bývajúcich. Čo teraz? Stará mama poskytla jednému z nich chatu, kde
sa vedeli dostať iba autobusom alebo dlhou, pešou túrou. Už aj prastará
mama im poskytla rodinný dom, ktorý bol len prechodným riešením. I
keď sa pasovali s takýmito problémami, neprestajne hrali hudbu. Učili
sa texty i spev. Texty písali v angličtine. V súčasnosti majú chlapci z kapely na svete už šesť svojich skladieb, ktoré možno nájsť aj na internete.
Mali už aj koncertné vystúpenie. Samozrejme, že by chceli toho viac.
Ich štýl by sa dal charakterizovať skôr ako tvrdý rock, hoci paleta skladieb je pestrá. Mimochodom kapela Attermead pozostáva z členov: Michal Kohút (bicie), Ladislav Šári (spev), Norbert Gálik (gitara) a Gabriel Molnár (basgitara). Dúfajme, že o nich ešte budeme počuť. Najskôr
koncom júna, kedy vystúpia v amfiteátri.
csk
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POĎAKOVANIE
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote usporiadal 19. júna
školenie BOZP spojené so športovými aktivitami v Rekreačnom stredisku
Drieňok Teplý Vrch. Za pomoc a spestrenie by sme sa chceli srdečne poďakovať personálu uvedeného rekreačného strediska a nasledovným sponzorom:
APK p.Kosorín, firma p.Gulika, Hostinec Lipa p.Ing. Molnár, Hostinec Gemerská Ves p.Gáll, Krčma Veľké Teriakovce p.Bartók, K-T Predaj plynu p.
Tirala, Lekáreň Média p.Ing. Kalina, Lekáreň Verafarm Hnúšťa p.PharmDr.
Sihelská, Regionálna správa ciest Rim. Sobota, T- Mobile Rim. Sobota,
Turisticko-informačné centrum Rim. Sobota, Šport- Hračky Hl. Námestie
p.Herčko, URSDK Bottovo p. Porubjak, Vytnes p.Ing. Bášti, Zdravotnícke
potreby p.Majerčík.
Ing. Ida Melichová, riaditeľka

Kúpele ČÍŽ - pýcha okresu

V jeden zamračený deň sme so ženami z Vrboviec navštívili Kúpele
Číž. Pretože ani jedna z nás v nich ešte nebola, o to viac sme si
vychutnávali komfort, aký sme dostali. Od rána patril celý areál
len nám a upratovačom. Napriek tomu, že u nás pršalo, v Číži bolo
počasie nádherné. Privítanie personálu bolo na štandartnej úrovni.
Poukazovali nám areál. Chvíľu sme sa cítili ako milionárky. Pri
pohľade na zariadenie izieb sme od údivu otvárali ústa. Dole klobúk
pred majiteľom areálu a vďaka EÚ za pomoc. Na kúpalisku sme
šantili ako malé deti. Myslím, že takýto oddych sme si po večerných
nácvikoch divadelného programu pre deti aj zaslúžili. Dúfam, že
náš program uvidia aj iné dedinky. So ženami sme sa dohodli, že
náš výlet znovu zopakujeme. Veď netreba chodiť k moru. Stačí pár
koruniek, jedno super auto a výlet je hotový.

Ľuba Hrušková

Verejný rozhlas na Dúžavskej ceste
V ZŠ a MŠ na Sídl. Dúžavská
cesta v Rim. Sobote je už školský
rozhlas. S prácami sa začalo koncom apríla. V ďalšej etape projektu, ktorá sa začne realizovať v júli,
sa bude budovať verejný rozhlas.
Projekt realizuje OZ Modifikácia
a podporila ho Nadácia SPP sumou 287 500 korún.
„Na samotnej streche školy
budú umiestnené amplióny veľkého rozsahu, pripevnené na
konzolách. Aby sme zabránili
odcudzeniu a znehodnoteniu
technických častí, v projekte sme rátali aj s rozšírením už
existujúceho zabezpečovacieho
zariadenia tak, že samotná strecha školského zariadenia bude

elektronicky zabezpečená na pult
centrálnej ochrany,“ vyjadril sa
predseda OZ Modifikácia Zoltán
Házik. Ďalej uviedol, že verejný a
školský rozhlas by mal napomôcť
k celkovej informovanosti Sídl.
Dúžavská cesta, kde žije vyše tisíc
obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
„Chcel by som osloviť všetkých
predstaviteľov verejnej a štátnej
správy ako aj miestnych podnikateľov, aby materiály, ktoré
považujú za potrebné zverejniť,
zasielali na našu e-mailovú adresu:
modifikacia.epr.21@zoznam.sk prípadne na predseda_
oz.modifikacia@zoznam.sk,“
povedal na záver Z. Házik.
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V cestovkách
o dovolenkách
Čas dovoleniek, prázdnin a leta
sa blíži. S ním sa spája aj cestovanie. Zašli sme teda do rimavskosobotských cestovných kancelárií a opýtali sa, ako bude u
nich vyzerať tohoročná letná
sezóna.
Dana Ulická,
CK Gemko:

„ Už dlhé roky
sprostredkovávame zájazdy hlavne
do Grécka,
hoci sa naša
ponuka vzťahuje aj na ostatné
štáty. Tohto roku sme začínali
17. sezónu. Cez leto štartujeme
s 22 skupinami, máme zákazníkov aj z Českej republiky a Maďarska. Naše ceny sú prijateľné,
snažíme sa vyhovieť skupinám,
rodinám i jednotlivcom. Naše
služby často využívajú aj školy.“
Marta Frídelová, CK Media:

Leto v kultúrnom duchu
Aj tento rok pripravilo Mestské
kultúrne stredisko v Rim. Sobote podujatie kultúrne leto 2007.
Jeho hlavnou koordinátorkou je
Táňa Koniarová. Odštartuje 30.
júna koncertom hudobných skupín v amfiteátri Letné decibely. V
druhý júlový deň sa pri fontáne
na Hlavnom námestí uskutoční
koncert dychovej hudby Sobotienka. Pestrá bude aj Folklórna
streda 4. júla v dome kultúry,
ktorá priblíži záujemcom kroje
rôznych regiónov Slovenska.
Nebude chýbať ani výstavka
kyjatických hračiek a tvorivá
dielňa Rudolfa Stehlíka. Tanec
bude dominovať od 9. júla na
letnom sústredení Klubu tanečného športu Impulz na Šírave.
Záujemcovia pod odborným
dohľadom trénera Júliusa Schwarca z Rožňavy načerpajú nové

skúsenosti a naučia sa i novú
choreografiu. Koncertný večer
spevákov, rodákov z Rim. Soboty pod názvom Hviezdy nášho
mesta sa uskutoční 13. júla. Mali
by vystúpiť aj Erik Aresta, kapela
Maduar, Jana Dúžiková i Petra
Kepeňová. Milovníkov country
poteší svojim koncertom kapela
Bluetrend. Koniec júla sa bude
niesť v duchu divokého Západu.
Uskutoční sa totiž Westernový
deň- Zlatá horúčka v Rim. Sobote. Na kozmetické novinky,
líčenie a módne trendy bude zameraná Oriflám letná párty. V
auguste sa uskutočnia tradičné
umelecké LETAVY, koncert populárnej maďarskej rockovej kapely Tankcsapda a na hlavnom
námestí bábkové predstavenie z
Maďarska nazvané GIGANTO
CIRKUS.
kan

Kultúrne leto 2007
koncertom hudobných skupín LETNÉ
DECIBELY
30. júna o 18. hod. v
amfiteátri. Predstavia
sa hudobné skupiny:
Attermead, In Vitro,
Propaganda a Portikus. Vstupné je 50 Sk.

TIC počas turistickej sezóny

Deti si v rámci Dňa otvorených dverí posedeli v kresle primátora
letných mesiacov opäť prebehne podujatie TIC na námestí.
V rámci neho budú praktikanti
z obchodnej akadémie poskytovať propagačné materiály
a predávať drobné suveníry a
reklamné predmety na Hlavnom námestí. Svoju prácu bude
prezentovať aj ľudový výrobca.

„Naša činnosť sa skladá
zo sprostredkovania.
Zmapujeme
čo najlepšie ponuky a odstúpime ich jednotlivým záujemcom.
Dovolenky sú v plnom prúde.
Najväčší záujem je o Bulharsko,
Grécko, Chorvátsko a Taliansko.
Naše ponuky vyhovejú každým
požiadavkám, závisle od peňaženky. Zaoberáme sa aj liečebnými pobytmi za hranicami.
Katyi Erzsébet:

„Roky sprostredkujem
výlety do rôznych
častí
sveta. Počas
celého roka s láskou očakávam
všetkých, ktorí chcú cestovať, lebo
sa chcú iba poradiť. Na to nikdy
neľutujem svoj čas. Mám pravidelných klientov, ktorých stále
pribúda. Snáď najžiadanejšími
výletmi sú hlavne u rodín v strednej cenovej kategórii. Snažím sa
záujemcom podávať čo najlepšie
informácie, aby som im uľahčila
rozhodovanie.“
csk

Mestské kultúrne
stredisko
a Gemersko-malohontské
osvetové stredisko
v Rim. Sobote
zahajuje

V rámci Dňa otvorených dverí radnice si deti vyskúšali kanceláriu primátora.
Foto: A. Bartová, TIC

Letná turistická sezóna pravidelne začína v Turistickom
informačnom centre v Rim.
Sobote prvý júnový týždeň
a končí v poslednú augustovú sobotu. V rámci nej sa
ja tento rok uskutočnil Deň
otvorených dverí na radnici.
Konal sa pri príležitosti MDD.

žiaci zo ZŠ P. Dobšinského si
prezreli pracovné a reprezentačné priestory, dokonca si
posedeli aj v kresle primátora
mesta. Súčasťou podujatia bol
aj malý kvíz a drobná odmena
pre najlepších. Deťom boli na
pamiatku rozdané pohľadnice Rim. Soboty s podpisom
primátora mesta. Počas

„Od 1. júla do 31. augusta bude
TIC otvorené aj každú sobotu a
počas pracovných dní nepretržite od 7,30 do 17. hod., okrem
bežných služieb sa počas leta
sústreďujeme na predaj vstupeniek na letné festivaly, ktorý
sa rozbieha,“ povedala vedúca
TIC Milana Jutková. Dodala,
že koncom augusta sa budú
pripravovať na kontraktačnopredajnú výstavu Gemer Expo,
ktorá by mala byť na jeseň.
Podľa jej slov turistov najčastejšie zaujímajú informácie o ubytovaní, stravovaní, regionálnych špecialitách, turistických
atrakciách regiónu, návštevách
hradov, zámkov kaštieľov a tipy
na voľný čas. Najčastejšie sem
chodievajú Česi a Maďari. Väčšina turistov však len cez Rim.
Sobotu prechádza.

kan
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Nádherný ľudský
a pedagogický prístup
Materská škola je pre dieťa jedno z prvých miest, kde postupne spoznáva nových ľudí, no najmä hľadá pocit istoty. A keď ju nájde, stáva sa
toto miesto na určitý čas jeho druhým domovom. Takýto domov našiel
aj môj synček Dominik v špeciálnej triede MŠ na ul. Hatvániho v Rim.
Sobote. Najmä preto, že vedeniu škôlky nechýba nádherný ľudský
a pedagogický prístup, ktorý dokáže deťom už pri vstupe do triedy
rozohriať srdiečko a tešiť sa na chvíle strávené vždy novými hrami,
náučnými prvkami, nácvikom rôznych programov... Dnes, keď sa
lúčime, sa chcem ako matka úprimne poďakovať celému učiteľskému
kolektívu, menovite: zástupkyni riaď. Dorote Vitályosovej, učiteľkám
Janke Velekovej, Danke Vengrínovej a asistentke Ingrid Gyorgyovej za
dlhoročnú, obetavú a neľahkú prácu a popriať, nech sa im naďalej darí
vytvoriť krásny pocit istoty aj ďalším deťom. Vďaka vám pani učiteľky.
Dominik Oravec s maminou

Gemerská kytička
V Dome kultúry v Rim. Sobote sa
6. júna uskutočnil XI. ročník Gemerskej kytičky, prehliadky tvorivosti detí materských škôl mesta. Bol spojený so sprievodnou
výstavkou ich výtvarných prac
na Hlavnom námestí. Garantom
podujatia bola regionálna Spoločnosť pre predškolskú výchovu
s predsedníčkou M. Elznicovou.
Pódium hýrilo krásou, veselosťou,
hravosťou a spontánnou radosťou
detí materských škôl, ktoré chceli
vďačné publikum potešiť tančekmi rôzneho žánru, elegantným
vystúpením mažoretiek, muzikálom Začarovaný les a ľudovými
hudobnými hrami. Vystúpili dva
spevokoly Slniečko a Speváčikovia i víťazi mestského kola v prednese a v speve Včielkin slávik. Vystúpenie bolo spestrené cvičením
na rôznorodom náčiní a náradí.
Najemotívnejším
momentom
bolo jogové cvičenie postihnutých
detí, ktoré všetko svoje úsilie, lásku, odvahu vložili do svojej priro-

dzenej detskej túžby – niečo dokázať. V radoch publika nechýbali
slzy dojatia. Uvitá Gemerská kytička – jej kvety- deti sa lúčili spoločnou piesňou Svet je plný detí
a my vieme, že každé dieťa potrebuje lásku pozornosť, že si zaslúži
šancu, ktorá mu otvorí bránu do
veľkého sveta. Gemerská kytička
je náročné podujatie na prípravu,
organizáciu, ale niekoľkoročná
skúsenosť nás presvedčila o tom,
že dieťa, ktoré stojí pred stovkami divákov, je schopné ovládať
svoj strach- neistotu, naučí sa byť
zdravo sebavedomejšie, nadobúda schopnosť reprezentovať, mať
istotu potláčať prebytočné emócie
a sústrediť sa na to podstatné, na
výsledok. Deti majú možnosť ukázať, čo sa v nich skrýva, a byť na
to hrdé. Ďakujeme deťom, učiteľkám , organizátorom a všetkým,
ktorí uvili Gemerskú kytičku do
jedinečnej krásy.
Za Reg. Spoločnosť pre predškolskú výchovu Z. Jačmeníková

Spojená škola v Rim. Sobote
vás pozýva na zábavu

Pod krídlami
čierneho orla

Kedy: Každý piatok o 18,00
Kde: Na nádvorí Čierneho orla na Hlavnom námestí
Hudba: Vždy živá
Vstupné: žiadne
Občerstvenie: Pestrá ponuka jedál a nápojov
Vzhľadom k očakávanému veľkému záujmu verejnosti
je možné si rezervovať stoly u p. Duloviča v Atriu Reduta
Spojená škola- Plníme vaše sny o zábave !

DEŇ V PRÍRODE
Veľké triedy z Materskej školy na
Ul. Rybárskej v Rim. Sobote sa
4. júna zúčastnili jednodňového
vzdelávacieho výletu v Drieňku
na Teplom Vrchu. Bol naplnený
lesnými pedagogickými hrami,
tvorivými dielňami a voľným
pobytom v prekrásnom prostredí, v lone prírody. Lesné pedagogické hry pripravili zamestnanci Lesného závodu v Revúcej.
Deti si mohli v troch skupinách
hravou formou overiť svoje
zručnosti, vedomosti, mieru postrehu. Zároveň si prehlbovali
rešpektovanie určitých pravidiel v prírode a samozrejme, že
sa mohli i do sýtosti vyšantiť.
Popoludní sa triedy zúčastnili
tvorivých dielní pod vedením
Ing. Ružičkovej, kde pracovali
s farebnými voskovými bobuľkami. Z nich vyrobili sviečku a
dekorovali ju. V ďalšej činnosti
odtláčali do pripraveného vzoru
biely modurit, z ktorého napokon vyrobili náhrdelník. Počas

mravenčej práce prvej skupiny
si ostatní naplno užívali voľné
chvíle v ekologickom detskom
kútiku, kde boli hojdačky, rôzne preliezky zaujímavého tvaru
a dizajnu, zhotovené z dreva.
Skupinky sa vymenili. Jedinečným osviežením dňa bolo
brodenie sa na kraji priehrady
a pozorovanie rybičiek. Vzdušný a slnečný kúpeľ bol bodkou
návratu šťastných, unavených
detí do materskej školy, kde ich
už čakali zvedaví rodičia. Chceli by sme úprimne poďakovať
organizátorom, p. Ružičkovej,
zamestnancom lesného závodu
Ing. I. Viszlaimu, Ing. E. Vavrekovej, Ing. Z. Borošovej, P.
Kolačnému, s ktorými sme aj
v minulosti spolupracovali, za
ústretovosť, obetavosť, vysokú
profesionalitu a bezprostredný
vzťah k deťom, ako i za jedinečnú atmosféru, ktorú dokázali
vyčariť. Zlatica Jačmeníková
učiteľka MŠ

Chcete získať výučný list?
Spojená škola – SOU služieb Rimavská Sobota umožní v rekordne krátkom čase získať výučný list v odboroch kuchár,
čašník, kaderník, murár, predavač, elektromechanik. Záujemcovia nech sa prihlásia na sekretariáte školy.

Chcete získať maturitu?
Spojená škola- SOU služieb Rimavská Sobota umožní získať
maturitu pre absolventov učebných odborov SOU v odboroch spoločné stravovanie, elektrotechnika, prevádzka
obchodu, odevníctvo, vlasová kozmetika. Záujemcovia nech
sa prihlásia na sekretariáte školy.

Chcete získať absolutórium?
Spojená škola- SPŠ potravinárska Rimavská Sobota umožní
získať absolutórium v pomaturitnom štúdiu hygiena potravín.
Vhodné pre uchádzačov s ukončenou maturitou akejkoľvek
školy.
Záujemcovia nech sa prihlásia na sekretariáte školy.

Darovali krv

pohotovostné služby

POZOR ! POZOR !
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala
z doterajších priestorov na
Daxnerovej ulici do priestorov novovybudovaného
Zdravotníckeho strediska
Rimava na Dobšinského ul.
(vedľa Diagnostického centra
Dg., resp. oproti detskému
zdravotnému stredisku a tlačiarni Gemko).
V pracovných dňoch od 16.00
do 7.30 hod. nasledujúceho
dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30
do 7.30 hod. nasledujúceho
dňa. Dobšinského ul., Rimavská Sobota, čís. tel. 56 33 333
- LSPP dospelých, 56 34 444
- LSPP detí.
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Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote
dňa 19 .6. 2007 bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia krvi: Jaroslav Baláž, Zoltán
Ország, Miroslava Kopeczová, Ivana Stachová, Anna
Hukelová, Štefan Kaločai, Marian Majan, Ildikó
Ďurišková, Andrej Szabó, Peter Tilinger, Ernest Petrík,
Ladislav Kertész, Miloš Tomeček, Miroslav Halaj z
Rimavskej Soboty, Ľubomír Benco, Viera Illéšová, Diana Bencová, Miroslav
Kováč, Matej Kaľavský z Klenovca, Zoltán Šonkoľ, Ján Slanec, Zoltán Berki z
Tornale, Gabriel Nagy, Jozef Vincze z Vyšných Valíc, Ľubomír Vrábeľ, Eva Bystrianská z Čiernej Lúky, Ján Keresteš z Gemerskej Vsi, Ján Marek z Hrnčiarskych
Zalužian, Martin Matuška z Oždian, Peter Kováčik z Kružna, Július Šinko z
Konrádoviec, Jozef Uhrin zo Sútora, Štefan Mišurák z Lukovíšť, Ľubor Palkovič
z Veľkých Teriakoviec, Gabriel Benický zo Štrkovca, Viktor Tóth z Levkušky, Štefan Grebecz z Behyniec, Koloman Kankuja z Hostíc, Miroslav Garaj z
Cinobane, Ladislav Ebergényi z Hnúšte, Ladislav Palúš z Rimavského Brezova,
Ladislav Bódi z Rimavskej Seči, Karol Mogyoródy zo Skerešova, Anna Szökeová
zo Zacharoviec, Ladislav Tóth z Veľkého Blhu, Vladimír Kuchta z Tisovca.
Prvýkrát darovali krv: Elemér Nyíri z Chvalovej.
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim.Sobota
CENNÍK INZERCIE

pre regionálne týždenníky GEMERSKÉ ZVESTI a GÖMÖRI HÍRLAP,

platný od 1. júna 2007

RIADKOVÁ INZERCIA:

1 slovo
5,- Sk
foto v spoloþenskej rubrike 50,- Sk

PLOŠNÁ INZERCIA:
Inzertné strany
1 cm2
celá strana (190 x 272)
1/2 strany (190 x 136)
1/2 strany (93 x 272)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

17,- Sk
8 600,- Sk
4 300,- Sk
4 300,- Sk
2 150,- Sk
2 150,- Sk
1 075,- Sk
1 075,- Sk

Titulná strana
1 cm2
1/2 strany (190 x 136)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

50,- Sk
12 650,- Sk
6 320,- Sk
6 320,- Sk
3 160,- Sk
3 160,- Sk

Obsahové strany
1 cm2
1/2 strany (190 x 136)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

23,- Sk
5 818,- Sk
2 900,- Sk
2 900,- Sk
1 455,- Sk
1 455,- Sk

10 %
15 %
20 %
25%
30 %



1/2

1/4

Šírka stĎpþeka : 44 mm; 93 mm; 141 mm; 190 mm
ZĐavy na opakovanie inzercie:
pri 3-násobnom opakovaní
pri 5-násobnom opakovaní
pri 6 – 12-násobnom opakovaní
pri 12-30- násobnom opakovaní
nad 30 opakovaní

Začiatky o 19.00 a 21.00 hod.

1/8

Agentúrna provízia: 15%

Vkladanie príloh:
dohodou podĐa charakteru prílohy.
Cena inzercie je samostatne pre GZ, samostatne pre GH. Za doplnkovú farbu príplatok 300 Sk
Redakcia:
Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap, Svätoplukova 5, P.O.Box 79, 979 01 Rimavská Sobota
Tel./fax: 047/563 37 42, tel.: 047/56 04 673, e-mail: gemerskezvesti@stonline.sk

Periodicita: týždenník, vychádza každý pondelok
Uzávierka pre príjem inzercie v piatok o 12,00 hod.

26. utorok 27. streda

RANDE MESIACA

Sú leniví. Sú pomalí. Sú
nemožní. Sú ako my. Kým
nepríde ona...
Komédia USA
Réžia: Greg Coolidge
Hrajú: Dane Cook, Jessica
Simpson, Dax Shepard...
Uvádza: Saturn Entertainment, 103 min., titulky, MP
od 12 r., Vstupné: 59,Začiatky predstavení: 19:00
hod.
26. utorok 27. streda

ZUBNÝ LEKÁR

ODSTREĽOVAČ

Včerajšok bol o cti. Dnešok
je o spravodlivosti.
Akčný film USA
Réžia: Antoine Fuqua Hrajú: Mark Wahlberg, Danny
Glover, Rhona Mitra...
Uvádza: Tatrafilm, 125
min., titulky, MP od 12 r.,
Vstupné: 65,Začiatky predstavení:
21:00 hod.

V súkromných ambulanciách počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
30. 6. a 1. 7.
MUDr. TORMOVÁ K.
Športová 1.
t. č. 0905 218 275
V prípade zmeny je oznam uvedený
na budove tzv. stomatologickej polikliniky na Športovej ul.

LEKÁRNE
V pracovných
dňoch
Lekáreň U leva, Hlavné námestie 4 a Lekáreň Salvator, Ul.
SNP 19 do 17.00 hod.
Lekáreň Média, Ul. B. Bartóka 1 do 18.00 hod. (aj v sobotu
od 8.00 do 12.00 hod.).
Lekáreň v hypermarkete
Kaufland do 20.00 hod.(aj v
sobotu a nedeľu).
V sobotu 30.6. od 8.00 - 12.00
hod. a od 15.00 - 19.00 hod.
Lekáreň u Leva
Mimo rozpisu naviac každú
sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

Dom Matice slovenskej v
Rim. Sobote pozýva na výstavu
Alexandra Fröhlicha nazvanú
Domáce úžitkové predmety
minulého storočia. Otvorili
ju 5. júna v Dome MS na Ul.
Bakulínyho 14. Výstava potrvá
do 6. júla.

Vo¾né pracovné miesta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá
z prehľadu voľných pracovných miest nasledovné voľné pracovné
miesta nahlásené zamestnávateľmi:
firemný poradca 		
OTP BANKA SLOVENSKO
pomocník a upratovač v kancelárii
ZANZO SERVIS, S.R.O.
stolár				
FRANTISEK MACHYNIAK
čašník, servírka			
DANA BARTÓKOVÁ
zdravotná sestra 			
MUDR. REMEŇOVÁ EVA
čašník, servírka 			
DEZIDER SELEPCSÉNYI
údržbár 				
DEZIDER SELEPCSÉNYI
opravár chlad.zariadení 		
GABRIEL CSÉPE
kuchár 				
DEZIDER SELEPCSÉNYI
pekár (prevažne ručný)
ZEROLA IMRICH PEKÁREŇ
predavač kancelárskej techniky
VYTNES-ING.BASTI
pekár (prevažne ručný) 		
DUŠA RADOSLAV
vodič nákladného automobilu
ALBEMA S.R.O. R.SOBOTA
pekár (prevažne ručný) 		
AZANAS ING. ŠUCHÁŇ D.
vedúci výroby 			
AZANAS ING. ŠUCHÁŇ D.
administratívny zamestnanec, i. n. ZEROLA IMRICH PEKÁREŇ
montážny robotník 		
MIKROMEX A.S.
pekár (prevažne ručný) 		
PEKÁREŇ MILAN SOJKA
Bližšie informácie osobne alebo telefonicky na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Čerenčianska č. 18, kancelária
č. 319, tel. 54 16 103, 54 163 19 a na webovej adrese www.upsvar.sk.

28. štvrtok 29. piatok 30.
sobota 01. júl - nedeľa

PIRÁTI KARIBIKU: NA KONCI
SVETA

Vyvrcholenie pirátskej
trilógie.
Najočakávanejší film prvej
polovice roka!
Akčný dobrodružný veľkofilm USA
Réžia: Gore Verbinski Hrajú: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Knightley, ...
Uvádza: Saturn Entertainment, 170min., titulky, MP
od 12 r., Vstupné:70.Začiatky predstavení:
19:00 hod.



INZERCIA
 Dám do prenájmu 3-izbový byt na Sídlisku Rimava. Tel.:
0905 922 995.

Byty, nehnuteľnosti
 Predám 2 - izbový byt na
Okružnej ulici 39. Tel: 0908 557
016.
676-27
 Predám 3-izbový byt v OV v
Rim. Sobote na sídl. Rimava, 10.
posch., 63 m2, M: 0905 470 529

-28

Predám 4-izbový byt v OV
na Ul.por.Ušiaka, bez balkóna.
Tel.: 0918 626 381, 0918 468 927.
687
 Z dôvodu prípravy II.IBV
Čerenčany Obecný úrad Čerenčany oznamuje záujemcom o
zakúpenie stavebných pozemkov,
že žiadosti si môžu podať na OÚ
Čerenčany do 20.júla 2007. Na
žiadosť uveďte požadovanú výmeru stavebného pozemku. Ďalšie
informácie na tel.čís. 58 11 807.
688-28

 Predám menší rodinný dom
v Dúžave so záhradou. Cena dohodou. Tel.: 0910 667 332.

1574-27

Predám menší rodinný dom
v Dúžave so záhradou. Cena dohodou. Tel.: 0910 667 332.


1574-27

689-28

Kúpim garáž v Rimavskej
Sobote. Tel.: 0902 376 670, 0903
645 867.


699-28

 Predám 2 - izbový byt na
Okružnej ulici 39. Tel: 0908
557 016.

25. jún 2007
691-28

Auto-moto

Kúpim suché smrekové rezivo. Tel.: 0911 768 758.


 Predám Mazdu 323 1,7
D, dobrý technický stav. Cena
dohodou. Info: 0908 393 829

693

Predám Mazdu 323 1,7
D, dobrý technický stav. Cena
dohodou. Tel.: 0908 393 829.


693-27

Predám Škodu 1203 v
dobrom stave. Tel.: 56 233 32,
0908 824 224.

695

Hvezdáreň pozýva všetkých záujemcov
na Týždeň večerných pozorovaní pre
verejnosť od 27.11. do 1.12., v čase od
17.00 do 20.00 hod. Pozorovania sa budú
týkať objektov a telies jesennej a zimnej
oblohy, ale predovšetkým sa zamerajú na
zriedkavú možnosť vidieť súčasne tri jasné
planéty: Venušu, Jupiter a Saturn.



Služby
Nebankové úvery – pôžičky. Hotovostné (15 000 –
100 000 Sk). Ručenie hnuteľným majtekom, motorovým
vozidlom až do výšky 100
% hodnoty. Hypotekárne :
spláca sa 30 rokov, možnosť
odkladu splátok na 6 mesiacov. Tel.: 0905 100 870.

698



694-30

Výroba úľov. Tel. : 0911
768 758. 696
 Stavebná firma SOFIA
ponúka stavebné práce od A
do Z. Tel.: 0907 108 492.

Zvieratá
 Darujem psa, šteňa, 4mesačné, odčrevnené. Tel.: 56
233 32, 0908 824

224.

Predám ošípané. Cena
dohodou. Tel.: 0908 265 466.


700



1572-27

Rôzne
 Predám lacno 15-ročné
škrídle, cca 2 500 kusov. Tel.:
0905 418 194.

Do 27. júla bude v priestoroch IS S – CHKO Cerová
vrchovina na Železničnej
ul. 31 v Rim. Sobote denne
od 8. do 14. hodiny nainštalovaná výstava nazvaná

Neželaní
votrelci
Invázne rastliny
okolo nás.
Podáva základné informácie
o nepôvodných rastlinných druhoch, ktoré sa v našej prírode
vyskytujú. Zaoberá sa návrhmi
na ich likvidáciu a poukazuje
na možné riešenia tejto závažnej
celospoločenskej problematiky.

Pohotovostné sluby

PRE dospelých
a deti

od 18. 5. do 24.6. 2007

Byty-nehnute¾nosti

Predaj
 Predám garáž na Sobôtke.
Zľava. Tel.: 0907 801 192.

562-26

Predám 2- izbový byt v
Rimavskej Sobote. Tel.: 0905
716 480.


Nájom
 Hľadám do podnájmu jednoizbový byt alebo garzónku v
Rimavskej Sobote. Info: 0908
523 106

677-27 ob

Prenajmem 3- izbový byt
na Západe, Ul. L. Svobodu. Tel.:
0903 450 490.


607- 27

603 - 26

 Predám 3- izbový tehlový byt
v Hrnčiarskej Vsi, v 6- bytovej
jednotke v OV, balkón, pivnica,
garáž. Cena 200 000 Sk. Dohoda
možná. Tel.: 0915 655 798.

622-26

 Predám dobre zabehnutý
butik pri novej Pošte v Rim. Sobote. Informácie na tel. č.: 0905
349 773, aj v samotnom butiku.

629- 26

Predám 2-izbový byt
v Hnúšti. Tel.: 048/41 232 06,
0903 532 676.


638-27

 Predám rodinný dom
v Rim. Sobote, Tehlová 7. Cena
1 450 000 sk. Tel.: 0907 884 276,
0918 072 191. 641- 28
 Predám 2- izbový byt na Sídl.

Západ. Tel.: 0902 506 209.

646 - 26

Predám 3- izbový družstevný byt s balkónom na Sídl.
Západ. Tel.: 0903 284 352, po
17.00 hod. 047 / 56 27 087.


1568- 30

 Predám 2- izbový byt na Sídl.
Západ. Tel.: 0902 506 209.

646- 26

Predám 4-izbový dvojgeneračný prerobený byt v OV na sídlisku Západ, oproti plavárni. Cena
dohodou. Tel.: 0910 339 636


680 - 26

Výmena
 Vymením 2-izb. byt na Sídl.
Rimava za 1- izb. + doplatok.
Tel.: 0905 710 225

Kúpa
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634- 32

Zamestnanie
 IZONT, s.r.o. Prijmeme do

zamestnania automechanika,
nástup ihneď. VP B,C výhodou, ochota pracovať nadčas.
Tel.: 56 32 169, 0904 504 504.
543-27

Prijmem do pracovného
pomeru kombajnistu. Ponúkam
služby na žatevné práce. Predám kombajn E 512. Tel.: 0903
511 644.

1565 – 26
 Kúpim chatu s pozemkom
- Vinica, Tormáš, Kurinec. Volať po 19.00 hod. Tel.: 0908
161 703.

635- 27

Kúpim 1- izbový byt v Rimavskej Sobote v centre mesta.
Tel.: 0904 491 394.


645-27

1570-27

Stavebniny PRIMAX s.r.o.
Rimavská Sobota príjme do pracovného pomeru pracovníka na
funkciu predajca-skladník. Výhodou je prax v odbore. Informácie
podávame priamo vo firme. Naša
adresa: PRIMAX IBV spol. s.r.o.,
Školská 3215, 079 01, Rimavská
Sobota.


569- 26

Pracujte doma!!! Posielajte
obežníky, skladajte výrobky,
robte ručné práce atď. Ponuka
– detaily za obálku s vašou adresou a známkou. Kontakt : Ing.
Dušan Širák, Rybárska 6, 979 01
Čerenčany.


625-26

 Hľadám vodiča na kamión.
Tel.: 0905 529 765.

636- 27

Prijmeme absolventa z odboru mechanizácie- traktory
a automobily za predajcu náhradných dielov. Uvítame maďarský jazyk. Inf. na t. č.: 58 11 498,
56 31 916, 56 25 931.


643-26

 M&K, strojárenská spoločnosť BA hľadá pracovníkov
do trojzmennej prevádzky.
Vyučenie nie je nutné. Nových
pracovníkov zaučíme na naše
náklady. 200 hodín = min. 21
000 Sk čisté, po skúšobnej
minimálne 23 000 Sk čisté.
Nadčasy, zálohy, ubytovanie
zadarmo. Tel.: 0904 885 911

670-26

Firma Expresstav spol. s.r.o.
príjme pracovníka na pozíciu
stavbyvedúceho. Výhodné finančné ohodnotenie. Info: 0911
802 401
671-27

Zamestnám ženu, vyučenú
v odbore kuchár-čašník, s nástuipom ihneď. T. č. 0905 721 869


673-27

Hľadáme obsluhu vežových
žeriavov s preukazom aj bez preukazu. Info: 0905 516 443


678-28

Auto-moto
 Výhodne Predám Fiat 125 P
1 300 cm3. Platná STK a EK do
roku 2008. Cena dohodou. Tel.:
0907 816 822.

111-30

Predám Alfa Romeo 33 na
súčiastky. Platné STK a EK do
2008. Cena dohodou. Tel.: 0905
635 600.


1515-30

679

Predám Ford Tranzit, 3- miestny dízel. Cena 50 000 Sk. Tel.: 0914
120 915.

1571-27

Predám havarované Tico za
20 000 Sk. Dá sa opraviť. Kontakt.
0905 802 934.

 Príjmem obchodného zástupcu s vodičským preukazom skupiny B. Info: 0907 816 721
 Príjmem čašníčku/ka, výhodne. Ihneď. Tel.: 0905 213 476.

682-27





 Kúpim 1- 2-izbový byt.
Tel.: 0915 867 006

 Máte kontakty do Rumunska?
Výborný zárobok! Volajte.: 0915
950 427



637- 26



642- 27

Predám Š-Octavia 1,9 Tdi,
r.v. 1997, 180 tisíc km. T. č.: 0905
721 869


Služby
Nová pôžička: zamestnaní,
dôchodcovia, živnostníci. Tel.:
0918 379 239.


393-30

Oprava DIGI-TV na vaše
náklady. tel.: 0905 435 823.


545-36

 Stavebné, výkopové a búracie

práce. Prestavba bytových jadier.
Tel.: 0910 667 325.
602-26

Preprava a sťahovanie - Áviou nonstop – Lacno. Kontakt:
0915 873 856.

674- 27

Predám Š-Octavia 1,9 Tdi,
r.v. 1997, 180 tisíc km. T. č.: 0905
721 869


674- 27

Predám Škodu 120 s ťažným
zariadením. Tel.: 56 32 123, 0902
925 519


692

Spomienka



592- 27

 Ponúkame ubytovanie v RD
pri TK v Dolnej Strehovej, cca
300m. Tel.: 0903 559 534.
Vykonávam

579- 26

murárske práce. Tel.: 047 56 78 218.

609-32

Zoberiem dieťa do starostlivosti. Tel.: 0918 455 575


683- 31

Dva roky už
uplynuli,
čo opustil si
nás. Oči naše
sa zaplavili, už
nepočuť Tvoj
hlas.
27. júna uplynú dva roky od úmrtia nášho milovaného manžela,
otca a starého otca
Júliusa PÁLA z Rimavskej Soboty.
smútiaca rodina

Zvieratá
 Predávame morky, kačky, husi, husokačky, nosnice- mládky na chov. Brojlerky
a kačky na zárez. Tel.: 0907 481 812.

595- 26

Čas plynie, ale
smútok a bolesť
v srdciach
zostáva.

Predám odstavčatá. Tel.: 0905
532 792.


615-26

Predám čistokrvné šteniatka labradora, možnosť odberu od 14.7. 2007.
Tel.: 047 56 96 353, 0904 577 200
.


616-27
 Predám perzské mačiatka. Tel.: 0905

318 264

684-29

Dňa 29.6.2007 uplynie 1 rok, čo
nás navždy opustil náš milovaný
zosnulý
ŠTEFAN NYÍFOR z Rimavskej
Soboty.
S láskou si na neho spomína celá
smútiaca rodina.
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Nová
chemická èistiareò
Sídlisko Rimava, Rimavská Sobota

AGROBAN, spol. s.r.o.
980 21 BÁTKA 160
príjme pracovníčku na profesiu

sekretárka riaditeľa

Požiadavky: SŠ vzdelanie, vítaná prax v oblasti poľnohospodárstva,
angl. jazyk (základy), maďarský jazyk podmienkou, PC znalosti: Office Word, Excel - pokročilý (tabuľky, grafy), Power Point, Internet,
El. pošta - pokročilý, Ekonomické znalosti: administratíva, strojopis, obchodná korešpondencia, základy podvojného účtovníctva,
kancelárska technika (fax, kopírka, mob. telefóny) Ďalšie požiadavky: príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, zodpovednosť,
samostatnosť, časová flexibilita, VP sk. B
KONTAKT: Očenášová Monika, Tel.: 0905 663 129
e-mail: ocenasovam@gmail.com

Otvorené:
po-pi: 6.00 – 18.00 hod.
Ponúka: čistenie oblekov, kabátov,
koženého oblečenia, kožuchov.

Tel.: 56 31 029, 56 34 967, 56 34 968.

2757-26

Super akciové ceny!

z¾ava 28%
Èerenèianska 22
Rimavská Sobota
Tel./fax:047/58 12 006,7,8
e-mail: okdom@stonline.sk

TERAZ ZADARMO:  LIKVIDÁCIA 
- technický návrh a poradenstvo
- cenová kalkulácia
- zameranie
- doprava (pri dodávke s montážou)
- štrbinové vetranie
Profily-REHAU (SRN), s monosou trojitého zasklenia

2730-23

2266

PONÚKAME:
- 4 až 5 komorové okná
- plastové a hliníkové vchodové dvere
zimné záhrady a presklené fasády
- žalúzie, rolet a siete proti hmyzu
- demontáž, montáž a stavebné vysprávky

Akciové ceny
stavebných vysprávok

Kuchynské linky na mieru :

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


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

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru

 krajčírky (vyučené, nevyučené) - najlepšie platové pod-

mienky v regióne  mechanika šijacích strojov  čalúnika
(vyučený) s praxou  pracovníka (pracovníčku) administratívy
(práca na PC), pracovníkov do strihárne.
Podmienky: Zaujímavé platové podmienky. Teplá strava, príjemné
pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
Kontakt: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese MAD SR, s.r.o.,
2514-51
Školská 36, Rimavská Sobota.

www.autopotahy.sk

PRENÁJOM
na Cintorínskej ul.
v Rimavskej Sobote

2566-30

+ areál bývalého
kamenárstva
+ kancelárske
priestory
na Kraskovej ul.
v Rimavskej Sobote.

Tel.: 0905 502 504
0903 502 504

2754
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2768-26

Akcia – ADIDAS

zadarmo!
Dňa 21. a 22.6. v drogérii Média na Hlavnom
námestí od 11.00 do 17.00
hod. Pri nákupe výrobkov
Adidas v hodnote 299 Sk
obdržíte toaletnú vodu
alebo vodu po holení
Adidas grátis.

2766

Prenajmeme predajňu na
Ul. SNP 18
v Rimavskej Sobote
(oproti Orange, 1. poschodie, oproti predajni Collins)
o výmere 60 m2
Tel.: 0905 945 855.

POBOÈKA Rimavská Sobota, SNP 8, (pešia zóna)
gsm: 0911 82 82 08, tel.: 56 34 737
PONÚKAME AJ BRIGÁDY!
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové
– referát správy majetku, č. tel.: 56 04 631, 56 04 626. Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie správy
majetku, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

Prenajmeme skladové
priestory s rampou
v budove STK.
Rozloha 100 m2.

Ul. Mikszátha č. 220, Rim. Sobota, tel.: 56 21 913

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte
b) halu na Čerenčianskej ul. o výmere 720 m2
Nájomnú zmluvu je možné uzatvoriť od 1.7.2007.

Autorizovaný predajca: AUTOCENTER, s.r.o., Francisciho 10, Tornaľa, tel.: 55 23 717

INZERCIA

Na predaj ošípané do 150
kg, cena za 1 kg 38 Sk. Tel.: 0908
938 264, 047 56 98 453.


Dám do prenájmu, reštaurácie, herne, bary,
výčapy – zabehnuté
bez investícii.
Tel.: 0903 801 265.

2770-26

Rôzne

648- 27

 Predám chladničky. Tel.:
56 219 99.

560-27

Predám zachovalú manželskú posteľ, obývaciu stenu
a sedaciu súpravu. Tel.. 0904
354 768.


623-27

 Predám okná s dvojitým
sklom 4 ks - 160 x 120. Tel.. 56
21 227

Preprava do 1,5 t:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.
760-50

25. jún 2007

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s.,

Nám. republiky 5, 984 01 Lučenec

prijme *vodiča čelného

s miestom výkonu práce vo Veľkých Dravciach.

Požiadavky: platný preukaz obsluhy stavebného stroja (nakladacie a vykladacie stroje kolesové nad 28 kW), prax vítaná.
Žiadosti s profesným životopisom posielajte do 29.6. na adresu spoločnosti, resp. e-mailom: simonekova@agrocs.sk, tel.: 047/4373279.

Hľadám barmanov
(ky), kuchárov aj brigádnicky. Tel.: 0903 801 265

2770-26

ponúka

668-26

Predám palivové drevo,
elektrocentrálu 850 W, motorovú píluPueber, kontakt: 0902
673 393.


Preprava aviou (3t)
2769-50

681-28

 Predám včely. Cena dohodou, 0908 045 078.

672-29

Hľadám prevádzkára pre pohostinské
zariadenia.
Tel.: 0903 801 265.

2770-26

 Predám smrekové stolárske
rezivo. Tel.: 047 569 5571

MUDr. Silvia Vargová

s ubytovaním v blízkosti Plzne

materskou firmou našej spoločnosti KS Katalog - Servis, s.r.o., je
stabilná, renomovaná a zásielková spoločnosť Heinrich Heine v
Nemecku. KS Katalog - Servis, s.r.o., zároveň patrí do koncernu
OTTO group, jednej z najväčších zásielkových spoločností na
svete vôbec. Predmetom jej činnosti je triedenie, skompletovanie
a balenie reklamných zásielok a katalógov a optimalizácia poštovných nákladov.
Spoločnosť KS Katalog-servis, s.r.o., bola založená v roku 1996
v Plzni a v tomto roku oslavuje 10. výročie úspešného fungovania.
Spokojnými klientmi KS Katalog Servis, s.r.o. sú obchodné firmy
z celej Európy.

Z dôvodov rozšírenia výroby a výstavby novej
haly v Šťáhlavách hľadáme:

Praktický lekár pre dospelých oznamuje širokej verejnosti,
že od 1.6.2007 ordinuje v zdravotnom stredisku Rimava, na
prízemí v priestore LSPP. Ordinačné hodiny: Utorok: -13.30
– 15.30, Streda: - 13.30 – 15.30, Śtvrtok: - 7.30 – 15.30,
Piatok: - 13.30 – 15.30

člen skupiny
Otto group
Hamburg
závod Šťáhlavy

Pracovnú príleitos v ÈR

Tel.: 0904 977 692,
0903 549042.

669-26

nakladača*

2760
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Tel.: 0905 618 826

Nastavovač výrobnej Linky (práca v stoji,
na 3 zmeny) požiadavky: SŠ vzdelanie elektrotechnického smeru, prípadne SOU mechanik alebo elektromechanik  spoľahlivosť,
svedomitosť a zmysel pre poriadok, flexibilita  skúsenosť v odbore
vítaná  čiastočná znalosť NJ a znalosť práce s PC výhodou
		

VedÚcICH baliAcEHo strojA (práca v stoji, 3
zmeny ) požiadavky: vyučený (-á), najlepšie v technickom obore,
organizačné schopnosti skúsenosť s vedením malého kolektívu ľudí,
spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, zmysel pre poriadok

Horné Saliby,

		

SkladníkOV / -ÍČKY (práca v stoji, 3 zmeny)
požiadavky: vyučený (-á), vodičský preukaz na VZV (prípadná
skúsenosť s VZV), organizačné schopnosti, zmysel pre poriadok
a svedomitosť, výhodou vodičský preukaz sk. B

ve¾koobchod - maloobchod

2755-26

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN

Otvorené aj v sobotu od 8.00-12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

Ponúkame: prácu na trvalý pracovný pomer v perspektívnej spoločnosti, výborné platové podmienky, príplatok za prácu
v noci,
dlhodobá práca s možnosťou ďalšieho vzdelávania a kariérového
postupu, 5 týždňov dovolenky, príspevok na stravovanie vo firemnej jedálni, vernostné a jubilejné odmeny, zdravotná preventívna
starostlivosť o zamestnancov, bezplatná rehabilitácia, očkovanie,
náborová odmena 6.000 CZK, preplatenie cestovného lístku po
príchode do ČR a nástupe do TPP, príspevok na dôchodkové a životné poistenie.
Kontakt: KS Katalog Servis, s.r.o., Šťáhlavy, Komenského
598, 332 03 Šťáhlavy, ČR. Informácie: pani Zápalová, tel:
+420 377 862 125, e-mail: lzapalova@katalogservis.cz
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Pozývame vás
do novootvorenej
darčekovej predajne

KRAK

vedľa Zlatého býka v Rimavskej Sobote.

Otvárame
25.6.2007.
AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového.

Príjem riadkovej a plošnej inzercie:

tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742,
e-mail inzercia: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Restaurant

Projektovanie
a realizácia záhrad

+ poradenstvo.

2723

EUROMOTEL

Tel.: 0902 304 428.

Otvorené:
Pondelok-Piatok: 8.00-17.00 hod.
Tel.: 047/58 11 643.

Košická cesta, Rimavská
Sobota

vás pozýva na:

Vyšehradské
hody
ubytovanie
od 69 Sk

Prijmeme
èašníka/-èku.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308.
www.euromotel.sk

Autopoièovòa AAV
pobočka: Expresstrans spol.
s r. o., Sobôtka 34, Rimavská
Sobota. Tel.: 56 21 388.

Novootvorená od 8.6.2007.

2762-26

2758-26

Fiat Seicento
488 Sk/deò s DPH
3x Suzuki Swift
od 999 Sk/deò sDPH
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CENNÍK INZERCIE
pre regionálne týždenníky GEMERSKÉ ZVESTI a GÖMÖRI HÍRLAP,

platný od 1. júna 2007

RIADKOVÁ INZERCIA:

1 slovo
5,- Sk
foto v spoloþenskej rubrike 50,- Sk

PLOŠNÁ INZERCIA:
Inzertné strany
1 cm2
celá strana (190 x 272)
1/2 strany (190 x 136)
1/2 strany (93 x 272)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

17,- Sk
8 600,- Sk
4 300,- Sk
4 300,- Sk
2 150,- Sk
2 150,- Sk
1 075,- Sk
1 075,- Sk

Titulná strana
1 cm2
1/2 strany (190 x 136)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

50,- Sk
12 650,- Sk
6 320,- Sk
6 320,- Sk
3 160,- Sk
3 160,- Sk

Obsahové strany
1 cm2
1/2 strany (190 x 136)
1/4 strany (97 x 136)
1/4 strany (90 x 141)
1/8 strany (93 x 68)
1/8 strany (44 x 142)

23,- Sk
5 818,- Sk
2 900,- Sk
2 900,- Sk
1 455,- Sk
1 455,- Sk

1/2

1/4

Šírka stĎpþeka : 44 mm; 93 mm; 141 mm; 190 mm
ZĐavy na opakovanie inzercie:
pri 3-násobnom opakovaní
pri 5-násobnom opakovaní
pri 6 – 12-násobnom opakovaní
pri 12-30- násobnom opakovaní
nad 30 opakovaní

10 %
15 %
20 %
25%
30 %

1/8

Agentúrna provízia: 15%
Vkladanie príloh:
dohodou podĐa charakteru prílohy.
Cena inzercie je samostatne pre GZ, samostatne pre GH. Za doplnkovú farbu príplatok 300 Sk
Redakcia:
Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap, Svätoplukova 5, P.O.Box 79, 979 01 Rimavská Sobota
Tel./fax: 047/563 37 42, tel.: 047/56 04 673, e-mail: gemerskezvesti@stonline.sk
Periodicita: týždenník, vychádza každý pondelok
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Dražobná spoločnosť IURIDIS a. s. so sídlom Nemocničná
ulica č. 18, 990 01 Veľký Krtíš vyhlasuje opakovanú dražbu,
ktorá sa uskutoční dňa 29. 06. 2007 o 13,30 hod. v zasadačke
Mestskej bytovej správy s.r.o., Tržná č.2, 979 01 Rimavská
Sobota na nehnuteľnosti:
1. 2-izbový byt č. 40, na 10. p., vchod č. 5 v bytovom dome súp. č. 849 na ulici
Rožňavská, obec Rimavská Sobota, podiel 1/1
2. podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 849, na
ulici Rožňavská, obec R. Sobota v podiele 5014/242260,
3. príslušný podiel 5014/242260 na pozemku par. č. 1094/244 vo výmere 339
m2, na ktorej je bytový dom postavený, nachádzajúca sa v okrese R. Sobota, obci
Rimavská Sobota, katastrálne územie Rimavská Sobota, vedené na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra Rimavská Sobota na LV č. 3735
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 200.000,- Sk. Najnižšie podanie: 220.000,Sk. Minimálne prihodenie: 5.000,- Sk. Výška dražobnej zábezpeky je 60.000,- Sk
vyhlasuje opakovanú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 29. 06. 2007 o 13,00 hod. v
zasadačke Mestskej bytovej správy s.r.o., Tržná č.2, 979 01 Rimavská Sobota na
nehnuteľnosť:
1. 2-izbový byt č. 9, na 3. p., vchod č. 9 v bytovom dome súp. č. 1062 na sídlisku
Rimava, obec Rimavská Sobota, podiel 1/1
2. podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 1062, na
sídlisku Rimava, obec R. Sobota v podiele 6492/432755,

Predám
franchisový obchod
s odevami, zariadený,
zásobený, aj s dodávateľským servisom v
Rimavskej Sobote.
Tel.: 0915 828 600.
2774
2774
Odstúpim zabehnutú
predajňu značkového
textilu v centre Rimavskej Soboty. Mobil:
0918 467 065
Zdruené po¾nohospodárske
drustvo Poltár

uskutoèní
predaj
brojlerových
kurèiat

na farme v Slanej Lehote
dòa 2. júla 2007
v èase od 9.00 do 14.00
hod. v cene 37 Sk/kg.

CVČ Relax organizuje
zájazd do Bulharska – Prímorsko od 4. do 16. júla, 5 500 Sk.
Posledné miesta!
Kontakt: 0904 909 655

3. príslušný podiel 6492/432755 na pozemku par. č. 1670/251 na ktorej je
bytový dom postavený o výmere 789 m2 nachádzajúca sa v okrese R. Sobota,
obci R. Sobota, katastrálne územie Rimavská Sobota, vedené na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra Rimavská Sobota na LV č. 3736
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 420.000,- Sk
Najnižšie podanie: 300.000,- Sk
Minimálne prihodenie: 5.000,- Sk			
Výška dražobnej zábezpeky je 90.000,- Sk
Navrhovateľov dražieb sú všetci vlastníci bytov a NP v zastúpení Mestská
bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. účet:
Tatra banka a. s., č. Účtu: 262 510 6998/1100
2. zložením v hotovosti
3. banková záruka: Veriteľ bankovej záruky: IURIDIS a. s., Nemocničná 18,
990 01 Veľký Krtíš
4. Notárska úschova: Príjemca z úschovy: IURIDIS a. s., Nemocničná 18,
990 01 Veľký Krtíš
Variabilný symbol úhrady: dražba: o 13,30 hod. VS 32 2007 01 		
				

Informácie na tel. č. +421 (0)47 41 11 290

RENOVA, s.r.o., Školská č.6, Rimavská Sobota

Prijme do pracovného pomeru
stavbyvedúceho, majstra stavebnej výroby a administratívnu pracovníčku pre stavebnú výrobu.

Požadované vzdelanie: VŠ, USO vzdelanie v odbore, prax 3 roky. Možný nástup od 1.7.2007.
Prihlášky zasielajte na osobné oddelenie firmy.
Info na tel.čísle 58 11 907. 2773
2773

Ubytovňa Mestskej
bytovej správy
na Gorkého ul. 8 v R.
Sobote
ponúka ubytovacie služby pre fyzické a právnické
osoby za výhodné ceny.
Tel.: 56 241 87.

WESTERN DAY
Občianske združenie Western Dakota Vyšný Skálnik organizuje tretí ročník WESTERN DAY, ktorý
bude v sobotu 30. júna vo Vyšnom Skálniku. Podujatie moderuje Noro Antalík. Môžete sa tešiť
na Baby Western od 13. do 17. hod. so súťažnými
detskými jazdami na koňoch, krotením divokého
koňa, streľbou z luku, pľuvaním fazule i šibenicou. Od 13. do 19. hodiny prebehne Westernová
show. V rámci nej bude prepad banky, ryžovanie
zlata, predvádzanie westernových zbraní a poprava zlodeja koní. Od 16. do 17. hod. sa bude
súťažiť o najkrajšie dievčenské vlasy a od 17. do
19 hod. v dvíhaní sudov piva, zabíjaní klincov,
hode vozovým kolesom a v pití piva. Prestrelka
z divokého západu a westernový súboj bude na
programe od 19. hodiny. Od 18. hodiny sa uskutoční country zábava. Budú hrať
skupiny: Prameň Banská Bystrica a Bluetrend Rimavská Sobota. Vstupné: dospelí
40 Sk, deti 20 Sk, vstupenky sú zlosovateľné o ceny.
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Judisti z Rimavskej Soboty v Bochnii
Športovci zápolili v soľnej bani 232 metrov pod zemou

V dňoch 9. – 10. júna sa konal
X. ročník Medzinárodnej ceny
mesta Bochnia v Poľsku. Tento
turnaj je jedinečný tým, že celý
priebeh súťaže je orientovaný v
soľnej bani, 223 metrov pod povrchom zeme. Vstup do bane je
v strede historickej časti mesta
Bochnia.

2. miesto: Andrik Bence do 27 kg
3. miesto: Jakab Ádám do 24 kg,
Farkaš Denis do 44 kg
4. miesto: Jakab Karol ml. do 40 kg
bez umiestnenia: Utis Richard do
27 kg, Vilček Roman do 27 kg.
Súťaž starších žiakov prebehla s

týmito výsledkami:
3. miesto: Gódor Jakub do 66 kg
5. miesto: Sojka Michal do 44 kg,
Durec Adam do 60 kg
7. miesto: Sirotiak Juraj do 46 kg
V nedeľu pokračovala súťaž mladších žiakov a žiačok. Tu sa umiest-

Z Rimavskej Soboty sa zúčastnili turnaja džudisti z oboch oddielov mesta.
Pod vedením J.Mlynára (Mladosť) a Ľ. Antala (Lokomotíva) sa do Bochnie dostavili už v
piatok. Súťaže sa zúčastnilo 374
pretekárov z 36 družstiev šiestich
krajín Európy: Maďarska, Rakúska, Česka, Litvy, Slovenska a
Poľska. V súťaži družstiev mladších žiakov obsadili naši džudisti
7. miesto z 12. oddielov. Zároveň
prebiehala súťaž mini kategórie,
kde naši dosiahli tieto výsledky:
1. miesto: Antal Juraj do 27 kg

nili džudisti nasledovne:
3. miesto: Slíž Kristián do 48 kg
4. miesto: Utis Richard do 27 kg
5. miesto: Durmis Ján do 27 kg
Bez umiestnenia : Konya Zsolt
do 40 kg a Vilček Rastislav do
40 kg.
Súťaž skončila v nedeľu popoludní a výprava z Rimavskej Soboty
sa vrátila domov vo večerných
hodinách. Zároveň by som chcel
poďakovať trénerom p. Svoreňovi, Nociarovi a sprevádzajúcim
rodičom pp. Lajkovi, Utisovi,
Jakabovi a Kónyovi za starostlivosť o džudistov, ktorí majú iste
nenahraditeľný zážitok z turnaja
v soľnej bani Bochnia v Poľsku.
Ľubomír Antal

Igor Molnár bodoval na Európskom pohári
V bratislavskej hale na Pasienkoch sa konal 11. ročník Európskeho pohára detí a mládeže v
karate. Celkovo sa na turnaji
zúčastnilo desať krajín. Na turnaj boli nominovaní štyria členovia karate klubu URAKEN
Rimavská Sobota.
V silnej konkurencii predviedol
M. Antal super výkon, keď v kategórii starších žiakov, ako najmladší pretekár po výhrach nad

Rolandom Bagirom, Patrikom
Halušom, a Ronaldom Prokešom, postúpil medzi posledných
štyroch pretekárov. V boji o finále
prehral s Matúšom Lieskovským
a následne v boji o tretie miesto s
Čechom Filipom Saidlom. Štvrté
miesto je v tak silnej konkurencii
obrovský úspech pre nášho mladého pretekára. Dorota Balciarová v kategórii starších žiačok
v prvom kole prehrala s Janou
Kokovou a do ďalších bojov neza-

siahla. Nedarilo sa ani Romanovi
Bődovi, keď v kategórii mladších
dorastencov v prvom kole nestačil na Rusa Evgenya Gnoevykha a
do ďalších bojov nezasiahol . Jediný z pretekárov, ktorý vystúpil na
stupne víťazov, bol Igor Molnár
v kat. st. dorastencov. Postupne

Igor na stupni víťazov (zľava|:
I. Molnár, J. Debrecéni, F. Pipíška a M.Urík

Naši úspešní: Igor MOLNÁR
a Martin ANTAL

porazil Rusa Pavla Mikhailova,
Artura Kissa, Filipa Pipíšku a zastavil ho až vo finále Čech Jakub
Debrecéni. Igor má úctyhodnú
zbierku piatich medailí (1-2-2)
z tohto medzinárodného podujatia.
Ing. Vojtech Molnár, tréner
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