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Kedy sa spustí výroba

v bývalej ,,tabačke”?
úvodník

Vydali sme
dvojčíslo
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DVOJČÍSLO
31- 32
Začiatkom roka 2007 sa talianska spoločnosť CAMPAGNARO
ELETTROTECNICA so sídlom
v meste Castelfranco Veneto stala vlastníkom bývalej tabakovej
továrne v Rimavskej Sobote. V
máji t.r. bola založená spoločnosť CE EUROPE a.s., ktorá
ako prvá plánuje začať v areáli
hore uvedenej nehnuteľnosti

aktívnu výrobnú činnosť, konkrétne výrobu elektronických a
elektromechanických súčiastok
a komponentov, ako sú napr.
indukčné cievky a transformátory.
Ako nás informoval riaditeľ
spoločnosti Ing. Attila Czakó,
pre tento účel boli vytypované
priestory. Potrebné sú rozsiahle

rekonštrukčné práce. V týchto
dňoch ﬁnišujú projekčné práce,
v budúcom mesiaci ﬁrma plánuje podať výberové konanie
na dodávateľa rekonštrukčných
prác tak, aby stavebné práce boli
spustené v septembri a ukončené
do plánovaného začiatku výroby,
t.j. v januári 2008.
kd

INZERCIA

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

AKCIA: sedliacka klobása - 140 Sk/kg
masť pražená - 28 Sk/kg
Ul. železničná 9, Rim. Sobota 2227

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23

2286

2293

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Vážení čitatelia, z
dôvodu čerpania
dovoleniek
nášho redakčného kolektívu
a pracovníkov
tlačiarne vám prinášame 20-stranové dvojčíslo Gemerských
Zvestí za zvýšenú cenu 14 Sk.
Nájdete v ňom udalosti z mesta
a regiónu, publicistiku i šport.
Veríme, že každý z vás si v ňom
nájde to, čo ho zaujíma. Najbližšie
číslo nášho týždenníka bude v
predaji v pondelok 13. augusta.
Radi privítame vaše námety, postrehy, tipy alebo články. Môžete
ich poslať na e-mailovú adresu:
marta.kanalova@rimavskasobota.
sk alebo osobne doniesť do našej
redakcie na Svätoplukovu ul. č.
5. Uzávierka príspevkov je do
štvrtka do 16. hodiny.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
tel./fax: 56 31 055, email:predajna.rs.datex.sk

Notebook FSC Amilo Pro V3515:
procesor Intel Celeron M450 (2GHz),512MB RAM,80GB disk, DVD
napaľovačka, 15,4“ LCD obrazovka, LAN, WLAN (Wifi), 4 x USB2.0,
Express Card 34/54, oper.systém Microsoft Windows XP Home CZ
(vrátane DPH 19%):
2285

19 990

Ku každej počítačovej zostave z cenníka ﬂash USB 1GB zadarmo!

Na tomto mieste môže
byť aj váš inzerát!

2295
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Obce trápia podobné problémy
Návšteva novej splnomocnenkyne Vlády SR pre rómske komunity
Ako sme vás už informovali v minulom čísle, Rimavskú Sobotu navštívila nová splnomocnenkyňa
Vlády SR pre rómske komunity Anina Botošová (na
snímke na str. 1). Stretla sa so starostami obcí, v
ktorých je vysoký počet rómskeho obyvateľstva. Pracovného stretnutia sa zúčastnila aj hlavná radkyňa
z Regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenkyne
Vlády SR pre rómske komunity v Rim. Sobote Alena
Horváthová a podpredseda BBSK pre rozvoj menšinovej politiky Jozef Šimko. Radní obcí hovorili
na pracovnom stretnutí o problémoch, s ktorými sa
musia popasovať. Starostovia obcí Bátka, Hostice,
Barca i Radnovce hovorili predovšetkým o havarijných stavoch škôl, školských zariadení a jedální, na
ktoré chýbajú potrebné ﬁnancie. Tie mienia získať z
eurofondov. Problémom sú však chýbajúce ﬁnancie
na vypracovanie projektovej dokumentácie. Na
margo tohto splnomocnenkyňa Úradu Vlády SR
pre rómske komunity sľúbila lepšiu koordináciu a
systematizáciu novo pripravovaným odborom, ktorý bude uprednostňovať rómske rozvojové projekty.
Starosta obce Martinová Eugen Radič poznamenal,
že v obci zápasia s vysokou nezamestnanosťou a
s chýbajúcim vodovodom. Ľudia musia využívať
studne s nekvalitnou vodou. Navyše im hrozí vďaka
bývalému vedeniu, ktoré zanechalo množstvo dlhov,

nútená správa. Neexistujúca kanalizácia, schátraný
kultúrny dom, chýbajúci dom smútku a niekoľko
rokov nevyhovujúca cesta v rómskej osade trápi
obec Cakov. Podľa slov starostu Karola Bariho chcú
situáciu riešiť tým, že sa budú uchádzať o pomoc z
EÚ. Obec Figu trápi problém zdedený z minulosti,
ktorý vlády odsúvali. Je to otázka riešenia vysokej
frekventovanosti osobnej a nákladnej dopravy. Ako
sa vyjadril starosta Ladislav Lalík, nakoľko cez obec
vedie medzinárodná trasa, v poslednej dobe sa v
jej okolí stávali vážne dopravné nehody. Situáciu
by mal zlepšiť obchvat, ktorý sa buduje. V závere
stretnutia Anina Botošová vyzvala rómskych starostov, aby držali svoje obce v čo najlepšom poriadku
a čistote, aby sa o Rómoch nepodávali v médiách a
televíziách len negatívne správy.
„Prvýkrát som sa stretla so starostami obcí, bola
som v role veľmi vnímajúceho počúvajúceho. Ďalšie
stretnutie bude už aj o konkrétnych krokoch zlepšenia rómskej populácie. Keďže problémy sú podobné
musíme si vypracovať analýzu záležitostí.
Nakoľko Úrad vlády SR pre rómske komunity nemá
kompetencie na ich riešenie, sme len koordinačným
úradom, posunieme všetky záležitosti príslušným
rezortom,“ povedala po pracovnom stretnutí Anina
Marta Kanalová
Botošová.
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Obec Včelince
nezaháľa
V obci Včelince je už takmer ukončená rekonštrukcia cesty, ktorá
bola v dezolátnom stave. Podľa
slov starostu Tibora Kosztúra
plánujú sa pustiť aj do opravy
strechy na kultúrnom dome a
osadenia novej strešnej krytiny
na dome smútku. V obci by chceli
postaviť aj desať bytov nižšieho
štandardu s ﬁnančným príspevkom zo ŠFRB.
„V súčasnosti pracujeme na tom,
aby pozemky, na ktorých mienime stavať, prešli do vlastníctva
obce. Musí tak byť aj v prípade
komunikácií, ktoré by sme chceli
postupne opravovať. Financie
mienime získať z prostriedkov
EÚ. Najväčšie problémy máme,
ako ostatné obce, s ﬁnancovaním
projektovej dokumentácie, ale
snažíme sa to riešiť,“ povedal
optimisticky T. Kosztúr.
kan

Štrajk zamestnancov v Sewone?
Pracovníci boli nespokojní s podstatne nižšími výplatami
V 29. čísle Gemerských Zvestí bol
uverejnený článok pod názvom:
Ako je to s chuťou pracovať? Bol
to istý opis pôsobenia ﬁrmy Sewon
ECS Slovakia, s r.o., v Rimavskej
Sobote. Priklonili sme sa k názoru, ktorý bol istými pracovníkmi
ﬁrmy prezentovaný, že s náborom pracovných síl v Rimavskej
Sobote boli problémy mnohokrát
z dôvodu neochoty miestnych pracovať. Po uverejnení tohto článku
sme vnímali i negatívne reakcie
pracovníkov ﬁrmy na rozoberanú
tému. Zaujal nás fakt, že koncom
týždňa, v ktorom článok vyšiel,
sa konal vo ﬁrme Sewon menší
štrajk pracovníkov z dôvodu ich
nespokojnosti s výplatami. Hovorili sme s niekoľkými radovými
pracovníkmi ﬁrmy a dozvedeli sme
sa: výplaty boli podstatne nižšie,
bolo im dodatočne vysvetlené, že
ﬁrma mala značné ﬁnančné straty, pretože odberateľ KIA krátil
zákazku. Robili menej, keďže z
Lednických Rovní z tohto dôvodu
neboli poslané káble, ktoré v Rim.
Sobote upravujú v ďalšom výrobnom postupe.

Pri rozhovore so všetkými pracovníkmi sme vycítili obavu, vyjadrovali sa len anonymne, a preto
sme sa rovno zaujímali o to, čo v
podniku spôsobilo tieto stiesnené
pocity.
„Kórejčania veľmi kričia, zakazujú
nám medzi sebou komunikovať a
boli i prípady, že ľudí vybuchnátovali, bili po prstoch. Najhoršie boli
začiatky, teraz sa to trochu zlepšilo. Aj včera napríklad prepustili
siedmich ľudí len preto, že deň
predtým nezostali robiť nadčas.
Niektorých vyhodili preto, že sa
prepustených zastali...“
Zamýšľame sa nad tým, že tu zrejme zohrali rolu spôsoby ľudskej
mentality.
O vyjadrenie k nižším vyplatám
sme požiadali personálneho manažéra ﬁrmy Sewon Patrika Puchoňa, ktorý uviedol: “Išlo o to,
že KIA nepotrebovala materiál
v takom množstve ako doposiaľ
z dôvodu istých priestorových
úprav. Zamestnanci dostali štandardnú mzdu, nerobili sa nadčasy,
o to boli nižšie mzdy.“
O čo teda ide? O strach ľudí, že

zamestnávateľ začína so mzdami
„pomlčkovať“? O nedostatočné
uvedomenie si – ak robím menej,
mám menšiu výplatu – ale som

investor – vyvstali tu určité odchýlky v spôsoboch, ktoré obidve
zainteresované strany: zamestnanec – zamestnávateľ preferujú.

členom ﬁremného spoločenstva
a určité úkazy sa ma dotýkajú?
Je v takomto prípade spätná informovanosť dostačujúca? Do
Rim. Soboty prišiel zahraničný

Novoty potrebujú určitý čas na
udomácnenie a je na obidvoch
zainteresovaných ako sa k tomuto
faktu postavia.
kd

Bezohľadní cyklisti
Jedna z našich čitateliek nás upozornila na problém bezohľadných
cyklistov, ktorí jazdia v Rimavskej Sobote po chodníkoch a
znepríjemňujú tak život chodcov.
Výnimkou nie je ani Ul. SNP a
Hlavné námestie.
„Keď som bola pred knižnicou,
jeden z cyklistov do mňa narazil
od chrbta. Ešte mi aj vulgárne
vynadal. “ V tejto súvislosti sme
oslovili náčelníka Mestskej polície v Rim. Sobote Petra Berecza.
Uviedol, že problém s cyklistami
je dlhodobejší. Zo strany občanov
však zatiaľ neprijali žiadnu kon-
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krétnu sťažnosť. V meste je síce
kamerový monitoring, ale napriek
tomu, že zachytí jazdenie cyklistov
po chodníkoch, je ťažké ich identiﬁkovať. Cyklisti totiž na rozdiel
od majiteľov motorových vozidiel
nemajú evidenčné čísla.
„Vlani kamery zachytili cyklistu,
ktorý vrazil do chodkyne pred
jednou z predajní na Ul. SNP. Z
miesta chcel ujsť, ale okoloidúci
ho chytili. Prípad sme napokon
riešili v spolupráci so štátnou
políciou,“ povedal P. Berecz. Riešenie problému s bezohľadnými
cyklistami vidí v tom, že by bola v

meste pešia hliadka. Pri súčasnom
stave príslušníkov mestskej polície, ktorých je len deväť, to nie je
možné. P. Berecz už pripravuje ná-

vrh na zvýšenie počtu mestských
policajtov. Predloží ho poslancom
mestského zastupiteľstva na sepkan
tembrovom zasadnutí.

v skratke

Petícia proti spoplatneniu obchvatov
V Rim. Sobote odštartovali 25. júla petičnú akciu za
zrušenie poplatkov na cestnej komunikácii
R2 -obchvat obcí Ožďany a Tornaľa. Podporilo ju
vyše 60 obcí. Šéfom petičného výboru je poslanec
NR SR Zsolt Simon. Vyjadril sa, že nie je správne,
že diaľnica cez Bratislavu je bez poplatku a cesta v
polovičnom proﬁle v našom okrese je spoplatnená.
Podľa neho je nespravodlivé, keď takýmto spôsobom
má chudobný región s vysokou nezamestnanosťou
a najnižšími priemernými príjmami prispievať na
budovanie diaľnic na ostatnom území Slovenska.
Preto žiadajú zrušenie poplatkov, týkajúcich sa
asi 6-kilometrového úseku v okolí Oždian a asi
11-kilometrového pri Tornali, minimálne do doby
vzájomného prepojenia týchto úsekov. Obyvatelia
obcí v blízkostí rýchlostnej komunikácie používajú
v súčasnosti kvôli poplatkom radšej staré, nebezpečné cesty. Petičná akcia potrvá do 31. augusta a v
priebehu septembra ju chcú odovzdať Vláde SR. Do
petície sa okrem starostov obcí zapájajú aj podnikakan
telia a rómske organizácie.

Poškodili studňu skautov
Zničili drevené časti, lavicu, vylomili tabuľu...
Neznámi páchatelia poškodili studňu
skautov a zničili jej okolie v chotárskej časti Gerňov (Görnyő alebo
Gernyő ) neďaleko od Teháňskeho
lesíka, blízko k Viniciam. Skautská
jednotka Istvána Hatvaniho dostala
túto studňu a jej okolie do daru od
Zoltána Vargu. Po jeho smrti sa o
ňu starajú už iba rimavskosobotskí
skauti. Vandali zničili drevené časti
studne, lavicu vedľa nej, vylomili
tabuľu a jej text prepísali na hanlivý.
Gyepüfarkas
(prek.-k-), Foto: homoly

Vydieranie a úžera
Zo zločinu vydierania a z prečinu úžery obvinili 29- ročného
Tomáša L. a 56- ročného Štefana L. z Jesenského. Od apríla
2006 počas ﬁnančnej tiesni požičiavali 36- ročnému mužovi z
Jesenského ﬁnančnú hotovosť
od 5 tisíc do 10 tisíc korún, pričom ju žiadali vrátiť minimálne
so 100% úrokom. Keď im požičané peniaze nevracal, vyhrážali
sa mu, že ho aj s rodinou zabijú.
Tomáša strážcovia zákona zadržali a skončil v policajnej cele
s návrhom na vzatie do väzby.
Štefan zatiaľ uniká a jeho terajší
pobyt nie je známy. Obom hrozí trest odňatia slobody až do 6
rokov.
kan

Olúpili
päťdesiatnika
Pred bytovkou na Malohontskej
ulici v Rim. Sobote vylákali dvaja
20-roční lupiči z Vikartoviec z
pohostinstva 50- ročného muža
pod zámienkou, že idú piť do
mesta. Vzápätí mu jeden z nich
zozadu podkopol nohy. Keď
spadol na zem, všetci ho začali
udierať do tváre. Dovtedy ho bili,
pokiaľ nepredstieral, že je mŕtvy.
Potom päťdesiatnika prevrátili
na brucho a z vrecka nohavíc
mu vytiahli peňaženku. Z nej mu
ukradli 150 korún a ušli. Ako nás
informovala zástupkyňa banskobystrickej policajnej hovorkyne
Petra Babulicová, krádežou,
poškodením hodiniek i okuliarov
vznikla mužovi škoda takmer 2
tisíc korún. Utrpel zranenia hlavy s dobou liečenia do 7 dní.
kan
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Na krídlach času

Svetový deň populácie
Hustota zaľudnenia sveta rýchlo rastie, ale my,
obyvatelia Slovenska, sa míňame

- O Banskobystrickom kraji je všeobecne známe, že má najvyššiu nezamestnanosť. V máji tohto roku to bolo 14,3 %, ale okres Rim. Sobota je v nezamestnanosti prvý s 26,97 %. Zo štatistických údajov je známe, že kraj má 315 tisíc
práceschopných obyvateľov, z toho je v našom okrese sotva 39 tisíc. Napriek
tomu je tu najviac nezamestnaných, vyše 14 tisíc. Pri príležitosti Svetového
dňa populácie sme sa trochu poobzerali, ako to vyzerá s počtom a hustotou
obyvateľstva v našom kraji. Banskobystrický kraj je v rámci Slovenska rozlohou najväčší. Má 9 455 tisíc km2, ale predsa nemá najviac obyvateľov. Podľa
štatistiky z roku 2005 z počtu obyvateľov na Slovensku 5 389 180 je to 657 119
obyvateľov. Najviac z nich žije v Bratislave, kde je na 1 km2 294 obyvateľov.
V malých dedinách je veľa rómskych rodín s malými deťmi, ale napriek tomu
neprispejú k zlepšeniu štatistiky. Z roka na rok sa znižuje počet obyvateľstva
o viac ako tisíc obyvateľov, v Maďarsku je to až 40 tisíc obyvateľov ročne. V
ostatných štátoch sveta nie sú až také zlé štatistické údaje. Preto v roku 1989
podpísali v rámci OSN program, podľa ktorého je 11. júl Svetovým dňom
populácie. Takto chcú verejnosť upozorniť na objem rastu obyvateľstva a s
tým súvisiace problémy. V roku 2001 bolo vyše 6 miliardy obyvateľov a ročne
ich pribúdne 77 miliónov. Z toho vyplýva, že v roku 2050 bude na zemi 8 – 10
miliárd ľudí. Čo sa týka Banskobystrického kraja, tam je situácia opačná. Ak
nenastane zmena, hospodárska situácia bude naďalej slabá a náš kraj sa nebude rozvíjať, nie je ťažké predpovedať, že v roku 2050 nebude počet obyvateľov
homoly
ani 600 tisíc.

V Galérii Ganevia v rimavskosobotskom dome kultúry
otvorili výstavu nazvanú na Krídlach času. Prezentuje diela
Fiľakovčana Jozefa Jacsmenyíka. Pripravilo ju OZ Oxymoron
v spolupráci s OZ Rovás s MsKS v Rim. Sobote v rámci projektu Prezentácie súčasných maďarských výtvarníkov. Bola
podporená Ministerstvom kultúry SR. Vznikla pri príležitosti
životného jubilea autora - 50 rokov. Je na nej 50 diel, v ktorých
prevláda olejomaľba a akvarel. Dominujú krajinkárske motívy, najmä ﬁľakovský hrad a atmosféra mesta. Autor pracuje
v Mestskom múzeu vo Fiľakove ako reštaurátor. Svoje diela
vystavoval aj v Košiciach, Žiline a Maďarsku. Kurátorom
výstavy, ktorá potrvá do 24. augusta, je jeho dlhoročný priateľ
Zoltán Szászi.
kan, Foto: moly

Chirurgii môže pomôcť župan Murgaš
Rozhovor s novým riaditeľom rimavskosobotskej nemocnice Richardom Kulaviakom
Novým riaditeľom Všeobecnej
nemocnice v Rimavskej Sobote
je od 1. júna MUDr. Richard
Kulaviak. Predtým pôsobil na
rádiologickom oddelení FNsP
F. D. Roosewelta v Banskej
Bystrici. Vykonával funkciu zástupcu primára a istý čas bol aj
primárom tohto oddelenia.

Vo funkcii riaditeľa rimavskosobotskej nemocnice ste asi
mesiac. S akými víziami ste
nastúpili na tento post?
-Znamená to pre mňa určite veľkú
výzvu, mojím cieľom je pozitívna
zmena. Neskrývam, že nemocnica
nemá problémy, sú viac-menej
podobné ako v iných zdravotníckych zariadeniach. Pokúsim sa
ich spolu so svojím pracovným

tímom, a dúfam, aj s podporou
všetkých zainteresovaných, vrátane mesta, vyriešiť.
S akými najväčšími problémami
zápasí nemocnica?
-Nemocnica má predovšetkým
problémy s dostavbu B pavilónu,
ktorý je rozostavaný už niekoľko
rokov. Našou snahou je čím skôr
tento pavilón dostavať a dostať
ho pod správu nemocnice, aby
mohol slúžiť obyvateľom okresu
aj širšieho okolia. Mienime tam
presťahovať chirurgiu, anesteziologické oddelenie a časť laboratórií. Veľmi veľa závisí od toho, či
túto budovu dostane čím skôr od
VÚC do správy.
Koľko má nemocnica v súčasnosti zamestnancov? Mienite
ponechať súčasný stav alebo
plánujete zmeny?
-Nemocnica má v súčasnosti
okolo 600 zamestnancov. Tento
stav určite nepostačuje, chýbajú
tak lekári, ako i zdravotné sestry.
Mojou snahou je získať pre nemocnicu ďalších kvaliﬁkovaných
odborníkov.
Nedávno bolo zrekonštruované

interné oddelenie nemocnice,
časť ﬁnancií poskytla EÚ a časť
aj BBSK. Aké sú na to ohlasy zo
strany pacientov?
-Ohlasy sú pozitívne. Budova
zvonka i zvnútra je, dá sa povedať,
skvostom nemocnice. Pacienti
sa na oddelení cítia veľmi dobre,
priestorové podmienky sa nedajú
porovnať s predchádzajúcimi.
Vyššiu kvalitu poskytovania zdravotných služieb chceme dosiahnuť aj na ďalších oddeleniach.
Práve preto sa budeme snažiť čo
najskôr dostavať pavilón B.
Čo mienite urobiť s ostatnými
budovami nemocnice, ktoré nevyzerajú pre pacientov lákavo?
-Pokiaľ sa nám podarí presťahovať chirurgiu a anesteziologické
oddelenie do nových priestorov,
plánujeme rekonštruovať staré
priestory nemocnice. Uvažuje sa
o možnosti presťahovať oddelenie
pre dlhodobo chorých, prípadne
rozšíriť služby onkologického oddelenia. Čo sa týka ﬁnancovania
rekonštrukcie, budeme sa snažiť
získať prostriedky cez projekty z
eurofondov. O pomoc požiadame
aj BBSK a mesto. Som presvedčený, že pri dobrej vôli všetkých

zúčastnených, sa ﬁnancie nájdu.
Čo plánujete okrem rekonštrukcií budov?
- V nemocnici sme zaviedli nový,
moderný elektronický informačný
systém, prostredníctvom ktorého
už dnes prijímame a prepúšťame
pacientov, plánujeme liečbu a
vykazujeme výkony do poisťovní.
Systém podstatne zefektívňuje
prácu zamestnancov, lebo nemusia tráviť dlhé hodiny pri písacom
stroji. Aktualitou posledných týždňov boli horúčavy. Zlepšili sme
pracovné podmienky zamestnancov skrátením pracovnej doby o
hodinu a vo všetkých operačných
sálach sme zabezpečili pitný režim, ktorý je veľmi dôležitý.
Aká je vaša spolupráca s vedením mesta?
-Stretli sme sa s primátorom
mesta Štefanom Cifrušom. Hovorili sme o zámeroch, ktoré by sme
chceli zrealizovať. Z rozhovoru
mám dobrý pocit, bol priateľský
a ústretový, našli sme spoločnú
reč. Pán primátor nás podporil a
prisľúbil pomoc, čo sme ocenili.
Marta Kanalová
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Deň obce v Jesenskom
Tenisový turnaj, súťaž
vo varení gulášu, streľba
z luku, karaoke show i
ohňostroj
anketa

Čo sa vám na
oslavách
najviac páčilo?

V sobotu 21. júla sa po šiestykrát
konal v Jesenskom Deň obce,
ktorého organizátorom bola
miestna samospráva. Oslava
sa začala ráno o 9. hodine slávnostným privítaním vzácnych
hostí, medzi ktorými nechýbali
primátor družobného mesta Pétervására z Maďarska Pál László,
poslanec NR SR Zsolt Simon,
starostovia zo susedných obcí,
hostia z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny a z jednotlivých
ﬁriem, s ktorými sa neustále

Pri príležitosti osláv VI.
Dňa obce v Jesenskom
nás zaujímal názor návštevníkov na usporiadané akcie.
Margita Sárköziová, 46
r, Jesenské

“Mne sa tu
veľmi
páči.
S rodinou sa
cítime veľmi
dobre. Je tu
všetko v poriadku a bavíme sa.
Najviac sa nám páčil program
Senzusu, ktorý sledujeme i v televízií. Som úplne so všetkým
spokojná a nebolo tu nič, čo by
nám chýbalo.”
Ľudovít Cibuľa, 41 r.,
Jesenské

“Táto akcia sa
mi páči. Najviac ma zaujalo vystúpenie Senzusu.
Páčilo sa mi všetko i rodeo,
pre deti boli pekné miesta na
hranie – nafukovací hrad a
pod.”
Júlia Vilhanová, 61 r.,
Jesenské

“Celkovo sa
mi táto akcia
veľmi páči.
Je to najlepší ročník, čo
som videla a bola tu prítomná.
Organizácia celého dňa je dobrá.
Nechýbajú tu stánky s občerstveniami ani s hračkami.
Najviac som sa tešila na vystúpenie skupiny Senzus. Určite sem
prídem i na budúci rok. “
pýtala sa:
D. Pavlíková

spolupracuje. Srdečne vítaní
boli i duchovní z obidvoch cirkví
pôsobiacich v obci Jesenské,
ako aj ďalší hostia, ktorí sa dostavili počas dňa. V rámci Dňa
obce bol vytvorený sektorový
program. Zahŕňal nasledovné
oblasti: kultúru -vystúpenie detí
z materskej škôlky, slovenskej
i maďarskej základnej školy,
základnej umeleckej školy. Vy-

vrcholením kultúrnej časti bolo
vystúpenie skupiny Senzus. Na
záver vystúpili folklórne súbory z
Jesenského, Egru, Klenovca, šport
-tradične sa hrali futbalové zápasy,
mužstvá boli i z mesta Pétervására,
Fiľakova, Rimavských
Janoviec, Jesenského a
nechýbal ani tenisový
turnaj o pohár starostu
obce, gastronómiu- prebiehala súťaž vo varení
gulášu. Zúčastnili sa na
nej miestne i susediace
organizácie poľovníkov
i rybárov. Výsledné jedlá
boli vynikajúce, preto
nebolo možné udeliť
ani jedno prvé miesto.
Všetci sa stali víťazmi. Návštevníci
mali možnosť pochutnať si na týchto i iných špecialitách, show-time
-v rámci tohto programu lukostrelci z Fiľakova predviedli svoje
umenie – strieľanie z luku počas
behu, v kľaku, v ľahu na pohyblivé
i stacionárne terče v dobových
kostýmoch z 9. storočia. Na konci
predstavenia si návštevníci mohli
sami vyskúšať streľbu z luku. Nezabudlo sa ani na najmenších. Pre
deti tu boli pripravené šmýkačky,
býčie rodeo, pestré karnevalové
líčenie a pod. Nechýbala ani ukážka
jazdy na koňoch či výstava psov.
Zábava sa začala o 13. hodine a
trvala až do neskorých nočných
hodín. Jej súčasťou bola karaoke
show, živé mix show, Carlos San-

tana show allias Campe. Vyvrcholením záverečného programu bol
pestrofarebný ohňostroj.
Ku Dňu obce sa vyjadril i nový
starosta Gabriel Mihályi: “Akcia
sa u nás koná šiestykrát a chceme
ňou vyhovieť každej vekovej kategórií. Máme záujem pokračovať
v tradícií všetkých dobrých vecí,

ktoré boli v Jesenskom vytvorené.
V priebehu dňa sme s primátorom
nášho družobného mesta Pétervására podpísali obnovenie zmluvy
o spolupráci. Chceme naďalej
budovať a prehlbovať naše medzinárodné vzťahy. Poďakovanie za
tento deň patrí najmä sponzorom,
zamestnancom obce a každému,
kto pomáhal pri organizovaní, podnikateľom, ktorí zabezpečili doplnkové služby pre predajcov rôznych
produktov. V budúcnosti budeme
podľa dopytu pripravovať podobné podujatia, aby sme naplnili
záujem obyvateľov i návštevníkov
obce. Naším hlavným krédom je
skvalitňovať takéto i iné podujatia
službami a programom.”
D. Pavlíková

V Jesenskom sa im hralo výborne
Skupina Senzus je známa a všeobecne obľúbená medzi ľuďmi. Poznajú ju občania skôr narodení, avšak
ani mladí nie sú výnimkou. Vznikla už v roku 1978 a momentálne vystupujú v zložení: Ing. Pavol Peschl,
Igor Fekete, Róbert Mrva. Sú zameraní hlavne na ľudovú zábavu. Do roku 2003 vydali 37 CD a predali
700 tisíc kusov. V Jesenskom odohrali koncert v rámci kultúrneho programu, ktorý bol usporiadaný pri
príležitosti Dňa obce. I napriek tomu, že sa ponáhľali do iných miest, nám poskytli krátky rozhovor.
Ako sa vám hralo? Páčila sa vám atmosféra?
-Hralo sa nám výborne, len bola trošku zima, lebo
kotolník nezakúril” (smiech). Atmosféra bola
úžasná, ľudia mali dobrú náladu.
Aký bol váš denný program? Kde ešte vystúpite?
-Naplánované sme mali kúpanie, ale keďže hráme
tu a potom navštívime Mníšek a večer pôjdeme
do Medzeva, to padlo. Máme nabitý program.
Každý týždeň máme počas víkendov niekoľko
koncertov.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
-Chystáme nové CD, ktoré by malo vyjsť v období
vianočných sviatkov.
D. Pavlíková
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In sú šály i šatky do vlasov
Počas tohto leta sa nosia rôzne účesy zvýrazňujúce osobnosť
Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy. Každá
žena je však pri výbere svojho účesu individuálna. Sú také, ktoré nedopustia na svoje dlhé,
iným viac vyhovujú krátke vlasy. Nech je to tak,
alebo onak, podstatné je, aby účesy svojim nositeľkám pristali a zvýrazňovali ich osobnosť. Tak
ako móda i účesy podliehajú trendom. Čo je toto
leto in sme sa opýtali majiteľa kaderníckeho salónu v Rim. Sobote Iný štýl Tibora Čuvaja. Prezradil nám, že prísne módne trendy nie sú. Toto
leto sa nosia rôzne účesy z dlhých i krátkych
vlasov. Je to individuálne podľa toho, čo komu
pristane. Ani o farbách nemožno povedať, že
teraz letí blond, čierna alebo červená.
„Možno povedať, že letia oﬁnky, krátke, šikmé
alebo tupozastrihnuté. Módne sú aj strihy, pri
ktorých je jedna partia vlasov kratšia a iná dlh-

šia. Čo sa týka mojich zákazníčok, najviac chcú
strihy a melíre. Väčšinou nerobím melír na celú
hlavu, ale len na jej určitú paritu tak, aby zvýraznil napr. dĺžku tváre, oči alebo dĺžku strihu. Čo
sa týka farbenia, záujem je skôr o jemné farby
alebo tón v tóne. Mám však aj zákazníčky, ktoré
majú rady výrazné farby,“ prezradil Tibor Čuvaj. Dodal, že toto leto sú módne rôzne doplnky
do vlasov: šatky, šály, okuliare rôznych tvarov i
farieb, kvetinové motívy nevynímajúc.
kan

Kadernícky salón Iný štýl zamestná
kaderníkov na živnosť.
Tel.: 0904 592 880

Opora pre duševne chorých
Dôležité je vedieť a cítiť, že je tu niekto, kto chce pomôcť
Dom duševného zdravia v Rimavskej Sobote zriadilo Občianske združenie OPORA
G+N. Je to združenie príbuzných a priateľov duševne chorých. Myšlienka, že OZ založí
dom duševného zdravia, sa
zrodila v roku 2002. Zahŕňa
dve zariadenia: dom chráneného bývania a rehabilitačné
stredisko.
Zariadenie chráneného bývania má kapacitu 14 miest (7
pre mužov a 7 pre žien), jeho

súčasťou sú izby pre klientov,
sprcha s vlastným sociálnym
zariadením, spoločenská miestnosť, kuchyňa. Klienti tu majú
svoj denný program, ktorý sa
dodržiava. V pondelok majú
komunitu, v ostatné dni chodia
doobedu do rehabilitačného
strediska a poobede majú rôzne
aktivity.
Veková kategória klientov je od
25 do 60 rokov. Je tu celoročný
pobyt. “Rehabilitačné stredisko
je zariadenie sociálnych služieb

s denným pobytom klientov.
Jeho súčasťou sú štyri dielne
- krajčírska, stolárska, keramická, dielňa kuchyňa. Klienti si
podľa záujmu vyberajú do ktorej
dielne chcú ísť. Doobeda je práca v dielňach, poobede sú aktivity so sociálnou pracovníčkou,
ktoré sú rozdelené podľa dní
napr. kvízy, hlavolamy, nácviky
sociálnych zručností. V každej
dielni sa vyrábajú výrobky. Tie
sa postupne predávajú i na
jarmoku,” povedala riaditeľka

rehabilitačného strediska Júlia
Ferleťáková.
Dom duševného zdravia organizuje rôzne športové aktivity.
Športové dni bývajú v letných
mesiacoch. Raz do roka sa organizuje výlet mimo mesta. Tento
rok je naplánovaná návšteva
Vysokých Tatier.
Organizácia pomáha pri integrácií do spoločnosti vo všetkých
oblastiach života, zlepšuje jeho
kvalitu. Pre duševne chorých je
mimoriadne dôležité vedieť a
cítiť, že je tu niekto, kto im chce
pomôcť. Niekto, pre koho nie sú
ľahostajnými. OPORA G+N je
pre nich skutočnou oporou.
D. Pavlíková
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ňou o pôsobnosti tohto
zariadenia. K tejto práci
ju priviedla láska k zvieratám, hlavne ku psom.
Povolaním je vyštudovaná jazykovedkyňa.
„Pomaly každodenným
trendom sa stáva, že
nám do útulku donesú
matku a osem šteniat.
Prichýlime ich, psíky neutrácame. Stalo sa nám,
že za tri dni doniesli i 20
šteniat. Je to obrovská
záťaž, ale snažíme sa ju
zvládnuť. Nezvládnuteľné je skôr to, keď ochorie naraz 8-10 takýchto
šteniatok, alebo prípad,
keď musíte ísť psíka sami
k zverolekárovi zo zdraKatarína Ferenczová medzi svojimi
votných
dôvodov utratiť.
zverencami.
V útulku máme 18 kójí,
V bakalárskej práci čerstvého sú tam umiestnení obzvlášť bojovní
kynológa sme si prečítali: „Pes, to borci, alebo psíky, ktorých ostatní
je priateľ, pes, to je poslucháč, pes, bijú. V súčasnosti ( v polovici júla
to je psychoanalytik. Nepovie ani – pozn. red.) máme v útulku cez
slovo, ale duši človeka sa uľaví.“ 80 psíkov. Starajú sa o nich okrem
Povedal to americký výskumník mňa ešte traja zamestnanci. Denný
Johann Scott. Mnohí so Scottovou režim vyzerá tak, že ráno o ôsmej
charakteristikou psa súhlasíme. prichádzajú zamestnanci, skon-

lovníci psov, ktorí zaplatili za psíka
1000 korún, mnohí povedia, že 300
korún je veľa. Väčších sponzorov
nemáme. Čerpanie peňazí z európskych fondov je len pre ľudí, nie pre
zvieratá. Sloboda zvierat občas vypomôže jednorazovou podporou.
Máme tri dámy, ktoré každomesačne prispievajú na útulok sumou 50
alebo 100 Sk. Sme im veľmi vďační.
Podporiť psíkov v lučeneckom
útulku môžete ﬁnančným darom
na č. účtu: 2622170345/1100 .
Naše poďakovanie patrí aj pani
Marte Ružinskej z Rimavskej
Soboty, ktorá vo svojej predajni
Chov mix zriadila malú „kasičku“
pre ﬁnančný príspevok na psíky v
útulku. Už niekoľko rokov nám dá
pani Ružinská za takto vyzbierané
peniaze krmivo, ku ktorému priloží
i vlastný sponzorský dar. Podstatou
nášho útulku je, aby boli psíky vždy
sýte. Niekedy sa musíme obracať,
keď nám napríklad zo dňa na deň
pribudne skoro tucet psíkov – minulý víkend za jedinú noc prehodili
ľudia cez plot 9 psíkov. Je smutné,
že chovatelia sa mnohokrát skoro
bezcitne zbavujú svojich zverencov. Nachádzajú u nás domov i

je vyhodená sučka so šteniatkami
musím tam ísť...“ Odchyt si táto
energická dáma robí sama.
Spolupracujú napr. s mestskými
políciami z Veľkého Krtíša i Rim.
Soboty a Fiľakova, ak sa v týchto
mestách odchytia nejaké psy.
„Adopcia? Mám dobrý pocit ak
napr. stretnem nového majiteľa
venčiť psíka z nášho útulku a vidím,
že je v dobrých rukách. Zavolať mi
môžu ľudia kedykoľvek na t. č.:
0907 134 955 , 0903 647 914.“
Vedúca lučeneckého útulku psov
má sama doma päť týchto štvornožcov, traja z nich sú adoptovaní. Rozprávali sme sa dlho, K.
Ferenczová hovorila racionálne,
argumentovala vecne, ale z celého
jej vyznania sálala pevná dôvera
vo vlastný správny počin. Dohodli sme sa, že i prostredníctvom
Gemerských Zvestí bude aj v budúcnosti oslovovať ľudí, ktorí by
dali štvornohému priateľovi nový
domov.
Dnes sa o túto skutočnosť zaujímajú štyria obyvatelia útulku: Rexík
:1- 2 –ročný pes vhodný do záhrady, strážny, dobrý k deťom.

O láske a sile pomáhať
opusteným psíkom
Chronických psíčkarov ich okolie
dokonca občas pokladá za mierne
vyšinutých, ale kto raz choval vo
svojej domácnosti psa, potvrdí, že
je to člen rodiny.
Veľkú psiu rodinu pojíma do svojich priestorov lučenecký útulok. Je
široko-ďaleko jediný útulok svojho
druhu. Najbližšie sú útulky v Prievidzi, Poprade, Nitre... Útulok v
Lučenci založila pred 11- rokmi
skupina ľudí, z ktorých v súčasnosti už nikto v útulku nepracuje.
Nachádza sa v peknom prostredí,
pod horou /čo je výhodou najmä v
teplých letných dňoch/ a prichyľuje
pomerne veľké množstvo štvornohých priateľov človeka. Vedúcou
útulku je už päť rokov Katarína
Ferenczová. Pohovorili sme si s

Dalma

trolujú psíky, vyčistia im priestor,
kóje, okolo 14-tej hodiny začína
kŕmenie. V letných horúčavách
majú psíky v areáli vaničky s vodou,
zvyknú sa i osviežiť. Každý večer
okolo 20.-tej, 21.-vej hodiny zvyknem ešte vybehnúť útulok
skontrolovať.“
Od K. Ferenczovej sa ďalej dozvedáme, že ak jej zavolajú napr. z
Humenného, že potrebujú umiestniť psíka, prijme ho. Zvedaví sme
odkiaľ prichádzajú ﬁnancie na
stravu a opateru pre štvornohých
zverencov. Dozvedáme sa, že väčšinu ﬁnancuje K. Ferenczová z
vlastného vrecka. Za adopciu psíka
je poplatok 300 Sk.
„Za celých päť rokov boli traja mi-

Rexík

psíky, ktoré nájdeme priviazané
k bráne útulku i zatúlané psíky,
ktoré prídu a jednoducho ostanú.
Máme viťúzov, ktorí každé ráno
preskočia plot a potulujú sa okolo
útulku, v čase kŕmenia a na noc sa
vracajú. V noci sa už stalo kadečo.
Psov nám i kradnú, poväčšine naši
počerní občania. Adoptovať sa
nám týždenne podarí 4- 5 psov. V
poslednom čase je väčší ich prísun
do útulku.“
K. Ferenczová hovorí, že dušu a
presvedčenie vykonávať túto prácu
v nej drží pocit, skutočnosť, keď sa
k nej dvíhajú ňufáčiky a vďačné
psie oči.
„Keď napríklad prídem z roboty
a volajú mi, že tam a tam v jame

Šteniatko1

Dalma :9- mesačný kríženec dalmatínca, prišla spolu so sestrou,
je veľkého vzrastu, budú
vhodné na stráženie, osobitne aj
spolu.
Šteniatko 1: 3-mesačný kríženec
bigla a springerspaniela, bude
stredného vzrastu, vhodná aj do
bytu, hravé krásne šteniatko.
Šteniatko 2: maličké 2-mesačné
šteniatko s obrovskou chuťou
do života, bude malého vzrastu,
vhodné aj do bytu.
Katarína Dóbiová

Šteniatko 2
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Letný tábor v Hracho
Hrachove
ve

Šesť horúcich dní strávilo 20 detí z Hrachova
a blízkeho okolia v letnom tábore uprostred
prírody na pustatine Zmeškalka, neďaleko
Hrachova. Program plný hier, zábavy a
tvorivých aktivít sme si spestrili výletom
na Teplý Vrch. Po pešej túre, ktorá viedla
náučným chodníkom Drienčanský kras,
sme sa osviežili vo vodnej nádrži Teplý Vrch.
Počas ďalších dní si deti zmerali sily v netradičných disciplínach táborovej olympiády,
v podvečer zas vo vodnom póle „na suchu“.
Pohybové aktivity striedali aktivity rozvíjajúce tvorivosť. Vyrábali sme pozvánky pre
rodičov, maľovali na kamene a modelovali z
hliny. Najväčší úspech však malo maľovanie
na tvár – od strašidiel až po malé umelecké
diela. Predposledný deň tábora sme strávili
prípravou na návštevu rodičov, ktorí si mohli
vypočuť informácie o dianí z tábora v táborových správach. Neskôr si všetci spolu so
svojimi deťmi zasúťažili. Posledný deň bol
spojený s táborovou párty pod holým nebom
a trval do neskorých večerných hodín. Po
všetky dni nebola núdza o zábavu, vtipné zážitky i malé šibalstvá. Atmosféru táborového
dobrodružstva dopĺňalo spanie v stanoch a v
starom dome, hry v prírode, strava z ešusov
a ohník. O príjemný pobyt v tábore sa starali
dobrovoľníci a zamestnanci Občianskeho
združenia OZVENY Hrachovo, ktoré bolo
organizátorom tábora. V mene organizátora,
zúčastnených detí a ich rodičov ďakujeme za
ﬁnančnú podporu obci Hrachovo a Bansko-
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bystrickému samosprávnemu kraju.
Okrem nich tábor podporili Miroslav
Juhás - MIVE Pek Hnúšťa, AVEST,
s. r.o., a BALEX, s. r.o., Rimavská
Sobota. Srdečne ďakujeme.
Mirka, Marka, Taťka, Janka
a Helka, OZ OZVENY Hrachovo

Aj takto sa dá!
Centrum voľného času Relax v
Rimavskej Sobote chce touto
cestou poďakovať pracovníkom
Železničnej stanice v Rimavskej
Sobote za bezpečnú prepravu detí
– účastníkov mestského tábora
počas výletov po našom okrese
do Hajnáčky, kde sme navštívili
Hajnáčsky hradný vrch, do Rimavského Brezova, kde deti navštívili
Jazdecký klub Excel Madon, na
celodenný výlet do Tisovca a do
Vodného sveta v kúpeľoch Číž.
Milým prekvapením pre nás bolo,
keď nás na železničnej stanici čakal
pristavený samostatný vagón na
prepravu detí a ešte väčším prekvapením bolo, keď sme v Jesenskom
nemuseli presadať, ale prichádzajúci vlak pripojili k nám.
PaedDr. Dana Spišáková,
CVČ Relax

Prázdninová Environmentálna letná škola
Ekohry, ankety o nakladaní s odpadom, envirokarneval, vedomostný kvíz
V pondelok 16. júla sa v obci Sušany otvorila Environmentálna letná
škola pre deti od 6 do 15 rokov. Jej
cieľom je stretnutie detí s prírodou
prostredníctvom environmentálnych programov počas letných
prázdnin. Realizuje sa v dvoch
blokoch. Prvý sa uskutočnil od 16.
do 20. 7. v obci Sušany s dennou
dochádzkou. Počas týchto dní deti
monitorovali odpad v obci, robili
anketu s okoloidúcimi, hrali rôzne
ekohry, rozprávali sa o odpade
a nakladaní s ním a pripravovali
sa na piatkový envirokarneval. V
pondelok ráno boli rozdelené do
troch skupín - Včielky, Slnečnice
a Medvede - monitorovali odpad
v Sušanoch. Cestou robili anketu
s okoloidúcimi o tom, ako sa
domácnosti snažia nakladať s odpadom. Hlavnou popoludňajšou
činnosťou bola tvorba enviroplagátov. Deti mali zobraziť, ako
vyzerá dedina v súčasnosti, ako
by vyzerala s odpadkami a bez
nich. Na záver každá skupinka
prezentovala svoj plagát na javisku

v kultúrnom dome. V utorok pani
lektorka rozprávala o chránených
a liečivých rastlinách i oblastiach
Slovenska, horninách a pomocou
piktogramov si deti vysvetlili, ako
sa majú správať v prírode. Vďaka
pani lektorke inžinierke Belanovej
z Klubu Stromu života Borievka
deti zhotovovali poháriky z recyklovaného papiera. Bola to výborná
inšpirácia, ako by sa dal využiť
papier, ktorý by inak skončil v
kontajneri, nebodaj niekde odhodený v prírode. V stredu sa deti v
prírode hrali rôzne ekohry, ktoré
ich motivovali zamyslieť sa nad
nevyhnutnosťou ochrany prírody.
Vo štvrtok, počas prechádzky prírodou, sa deti učili poznávať dreviny a pozorovali prírodu zmyslami.
Medvede v chládku pripravovali
reláciu do obecného rozhlasu,
Slnečnice písali básne o prírode a
Včielky sa hrali na kolobeh vody v
prírode. Poobede mal pán starosta
obce Sušany prednášku o zákone o
odpadoch, o povinnostiach občanov a o triedení odpadu v obci. Na

záver dňa prebiehal vedomostný
kvíz. Napriek prázdninám boli
deti usilovnými žiakmi a všetci
uspeli na výbornú. V piatok Včielky navštívili Domov dôchodcov
a Domov sociálnych služieb v
Sušanoch, kde odovzdali poháre
vyrobené z recyklovaného papiera.
Redakčná rada odvysielala reláciu
do miestneho rozhlasu a pozvala
ľudí na envirokarneval. Deti si naň

vyrábali masky z odpadu a najkrajšia bola ocenená knihou o krásach
našej prírody. Druhý blok nás čaká
o mesiac v Hronci. Naplánovaná je
exkurzia do Vydrova Čiernohorskou železničkou, vychádzka do
Osrblia a veľa zaujímavých hier v
prírode. Projekt Environmentálna
letná škola bol ﬁnančne podporený
vďaka Programu obnovy dediny.
PaedDr. Mária Chovanová

PRE DOSPELÝCH
A DETI

30. júl 2007

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.

ZUBNÝ LEKÁR

V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
4. a 5. 8. 2007
MUDr. SKLENKOVÁ E.
ZŠ Clementisa
tel. 0903 554 259
11. a 12. 8. 2007
MUDr. ŠTOVČÍK M.
ul. Športová
tel.: 56 27 353
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.
LEKÁRNE
V PRACOVNÝCH DŇOCH:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kauﬂand do 20:00
VÍKEND:
4.8. sobota Media
5.8. nedeľa Jazmín
11.8. sobota Salvator
12.8. nedeľa Kamilka
19.8. lekáreň v Kauﬂande
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.
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SERVIS, OZNAMY

Darovali krv

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 24.7.2007 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi : Ladislav Bódy,
Ivan Brezáni, Ondrej Iždinský, Jozef Sokolovský,
František Kubačka, Miroslav Švoňava, Jaroslav
Baláž, Gabriel Šimon, Juraj Lacík, Igor Andráš,
Tomáš Kočiš z Rimavskej Soboty, Peter Slezák,
Juraj Beník, Ján Babarík ml. zo Sušian, Ružena Báštyová, Vojtech
Bášty z Levkušky, Roman Šotek z Tisovca, Štefan Vývlek z Hrachova,
Richard Bálint z Klenovca, Róbert Varga zo Stránskej, Mária Dobošová
z Gemerskej Panice
Prvýkrát darovali krv: Marcel Radovský z Rimavskej Soboty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rim.Sobota

Začiatky o 19.00 a 21.00 hod.


1.2. augusta

ZÁPISKY O
ŠKANDÁLE
Podľahnúť vášni môže byť
nebezpečné. Dráma Veľká
Británia. Začiatok predstavení len o 19:00 hod.

HOSTEL 2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote oznamuje,
že dňa 6.8. 2007 o 9.00 hod.
sa v zasadacej miestnosti č.1
v budove ÚPSVR Rimavská Sobota
uskutoční

Návrat do najtemnejších
kútov ľudskej mysle. Začiatok predstavení len o 19:00
hod.



VÝBEROVÉ KONANIE

3.4.5. AUGUSTA

VEĽKOFILM

pre spoločnosť LIDL SR v.o.s. na pozície:
- zástupca vedúceho (1 prac. miesto) – vzdelanie ÚSV
- predavač – pokladník (12 pracovných miest )

Vieme že je veľký. Zmerali
sme ho. Komédia USA.
Začiatok predstavení len o
19:00 hod.


Na výberové konanie je potrebné priniesť fotokópiu: karty
poistenca, občianskeho preukazu a karty s číslom účtu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota vypisuje v súlade s § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové
konanie na funkciu vedúci hospodárskej správy.
Kvaliﬁkačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania.
Iné kritériá a požiadavky: riadiaca prax minimálne 5 rokov, občianska a morálna bezúhonnosť, schopnosť pracovať pod tlakom,
vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady do výberového konania:
- žiadosť o zaradenie do VK na funkciu „vedúci hospodárskej
správy“
- aktuálny odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný štrukturovaný životopis
- písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov na účely výberového konania
Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s
označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho hospodárskej
správy“ najneskôr do 10. augusta 2007 na adresu:
ÚPSVR v Rimavskej Sobote
Čerenčianska 18
979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto konania oznámi vyhlasovateľ najmenej sedem dní
pred jeho začatím.
2794

3.4.5. AUGUSTA

ZODIAK
Je viacej spôsobov ako umrieť v rukách vraha. Thriller
USA. Začiatok predstavení
len o 21:00 hod.


8 AUGUSTA

FAREBNÝ ZÁVOJ
Najdlhšia cesta môže viesť
medzi dvoma srdcami. Romantická dráma Čína/USA


9.10.11.12. AUGUSTA

FANTASTICKÁ
ŠTVORKA A SILVER SURFER
Pripravte sa na ďalšie fantastické dobrodružstvo. Komiks
USA. Začiatok predstavení
len o 19:00 hod.

300
Pripravte sa na slávu.Historický ﬁlm USA. Začiatok predstavení len o 21:00
hod.
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Projektovanie
a realizácia záhrad
2723

+ poradenstvo.

ANITA

RENT-A-CAR

Tel.: 0902 304 428.

2782

SNP 12, Rimavská Sobota

Oznámenie
chovate¾om psov

SLOVENSKÁ BRYNDZA
od 13. 7. 2007 môžete kúpiť
slovenskú bryndzu
V NOVOOTVORENEOM STÁNKU
NA TRŽNICI
Ul. Béla Bartóka v Rimavskej Sobote

Š. J. Therm Štefan Juhász

2742-

2781

oz .
ov ma
D ar
zd

Kontakt: 0908 933 683, 56 31 116, E-mail: sj.term@rsnet.

tel.: 0905 628 790

Restaurant

darčeky
suveníry
dekoračné predmety

osobné a úžitkové
vozidlá
Tel.: 0918 038 797

solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
predaj a inštalácia kotlov.

EUROMOTEL

Mestský úrad v Rim. Sobote,
oddelenie životného prostredia
oznamuje chovateľom psov, že
si na našom oddelení môžete
po predložení očkovacieho
preukazu psa bezplatne vyzdvihnúť hygienické vrecká
na psie exkrementy. V jednom
balení sa nachádza 25 kusov aj
s priloženou lopatkou. Vrecká
je možné vhadzovať aj do
zberných nádob na komunálny
odpad. Pes musí byť vedený
v evidencii mestského úradu
a je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz.

Košická cesta, Rimavská
Sobota

Vás pozýva na:

Višehradské
hody
UBYTOVANIE
OD 69 SK!

Prijmeme èašníka/
-èku.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308.
www.euromotel.sk
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.
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Agroban s.r.o. Bátka 160
Referent pôdneho fondu
Miesto práce: Bátka 160 .
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
Náplň práce:
- evidencia poľnohospodárskej pôdy
- vyhotovenie máp pomocou programu PC
Vzdelanie: stredoškolské s maturitou (min.) – odbor geodézia, kartograﬁa, kataster . Prax:
v odbore min. 3 roky a vítaná v oblasti poľnohospodárstva. Jazykové znalosti: maďarský
jazyk ( nie je podmienkou). Počítačové znalosti: MS Windows, MS Ofﬁce, Internet
Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, samostatnosť, časová ﬂexibilita. Vodičský preukaz: B
(nie je podmienkou)
Popis spoločnosti Názov: Agroban s.r.o. Adresa: 980 21 Bátka 160
Činnosť: poľnohospodárska výroba
Kontakt: Očenášová Monika, Telefón: 0905/663129, E-mail: ocenasovam@gmail.com

KLASSIK - KOŽUŠINY - KOŽA
B. BARTÓKA 14 (vedľa Tatrabanky v podchode)
RIMAVSKÁ SOBOTA

vás pozýva na letný výpredaj kožených kabátov
a kožuchov

- kožené kabáty od 2500 Sk
- kožuchy od 4 200 Sk
Využite výhodné ceny! Tešíme sa
na vašu návštevu!
OTVORENÉ: PO - PI: 9. 00 - 17. 00
SO: 9. 00 - 12. 00

tel.: 047 56 21 748

Príjem riadkovej
a plošnej inzercie:
tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742

Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 10. 8. 2007.

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.
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.

Architektonický ateliér
v RS prijme do TPP
kresličov
SŠ, VŠ vzdelanie,
nástup ihneď.
Mobil: 0911150302.
763-31

Otvorené !!!
UHOĽNÝ SKLAD
Cintorínska 1893
Rimavská Sobota
56 323 66
0905 502 504, 0903 502 504
2775 - 36

Máte kontakty
na Rumunsko?

POBOÈKA RIMAVSKÁ SOBOTA, SNP 8, (PEŠIA ZÓNA)
GSM: 0911 82 82 08, TEL.: 56 34 737
PONÚKAME AJ BRIGÁDY!

Výborný zárobok!
Volajte:
0915 950 427
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MUDr. Silvia Vargová
AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

Praktická lekárka 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

Tel.: 0905 618 826
Agroban s.r.o. Bátka 160
Ekonómka strediska
Miesto práce: Bátka 160 . Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer. Náplň práce:
strediskové a vnútropodnikové účtovníctvo, zodpovednosť za včasné a správne spracovanie
účtovných operácií a ich úplnosť, zostavovanie mesačnej a ročnej uzávierky strediska.
Požadujeme: Vzdelanie: stredoškolské s maturitou (min.) Prax: prax v oblasti vedenia
podvojného účtovníctva min. 3 roky, vítaná v oblasti poľnohospodárstva. Jazykové znalosti: maďarský jazyk (nie je podmienkou). Počítačové znalosti:Ofﬁce Word, Ofﬁce Excel,
Internet. Ekonomické znalosti: podvojné účtovníctvo – pokročilý (prax min. 3 roky). Ďalšie
požiadavky: znalosť zákonov v oblasti účtovníctva, daní, samostatnosť, zodpovednosť,
Vodičský skupiny B ( nie je podmienkou).

TETRA-K materiál
-

kvalitnejší, náhrada sadrokartónu
lacnejší, nižšia hmotnosť
Info: www.lewastav.echoohybný , pružný, pevnejší
-viny.sk, 0904504504.
odolnejší voči vlhkosti
0908930777.

- tepelná izolácia – ako drevo

779-33

Popis spoločnosti Názov: Agroban s.r.o. Adresa: 980 21 Bátka 160
Činnosť: poľnohospodárska výroba
Kontakt: Očenášová Monika, Telefón: 0905/663129, E-mail: ocenasovam@gmail.com

Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10. 8. 2007.

2789

KONCERT
SKUPINY PEHA

2049

tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742

Nenechajte si ujsť koncert
skupiny Peha, ktorý bude 2.
augusta o 20. hod. v rimavskosobotskom amﬁteátri. Viac
informácií poskytne MsKS.
Vstupné: predpredaj 130 Sk, v
deň koncertu 160 Sk.
2416

Príjem riadkovej
a plošnej inzercie:

PREPRAVA
DO 1,5 TONY:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.
760-50

PREPRAVA
AVIOU (3t)
Tel.: 0904 977 692,
0903 549042.
2769-50
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ENTES, s.r.o.
prijme administratívnu pracovníčku
Požadujeme:
- vzdelanie VŠ, prípadne úplné SŠ s maturitou
- znalosť cudzích jazykov AJ, NJ, MJ
- PC znalosť Excel, Word, atď...
- dobré organiz. schopnosti, komunikatívnosť a ﬂexibilitu
Ponúkame:
- prácu na trvalý pomer v stabilnej spoločnosti
- nadštandardné ﬁnančné ohodnotenie
- nástup možný ihneď

z¾ava 28%

ENTES, s.r.o., Čerenčianska 3631
979 01 Rimavská Sobota Tel.: 047 / 56 31 995

2266

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

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

Stavebniny ÁDÁM s.r.o.
na Cintorínskej ulici 12 v Rimavskej Sobote
prijme do pracovného pomeru

skladníka a predavačku obchodu
Znalosť stavebného materiálu a práca s počítačom je vítaná.
KONTAKT: 0905 702 105

Super akciové ceny!
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 PODMIENKY V REGIÓNE mechanika šijacích strojov, čalúnnika
(vyučený) s praxou, pracovníka (pracovníčku) administratívy
(práca na PC), pracovníkov do strihárne.
Prijme do PP obch. reprezentanta. Podm: časová ﬂexibilita, samostat., kreativita, prof. prístup a vystupovanie, výrazne komunik.
schopnosti a obch. zručnosti, akt. znalosť MJ, súčasťou výkonu prác,
pozície : cestovanie po SR, ČR a HUN.
Podmienky: Zaujímavé platové podmienky. Teplá strava, príjemné
pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
2514-51

www.autopotahy.sk

LILIPUT
detské odevy
VEĽKÉ LETNÉ
ZNÍŽENIE - 30%
- Tričká za 100 Sk
Šaty od 120 Sk
- Krátke nohavice
od 110 Sk
Pri Pošte
v Rimavskej Sobote
2754
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829-31

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

634- 32
 Prenajmem obchodné a kancelárske priestory v Tornali. Telefón: 0907483060, 0905351785.

727-31
 Prenajmem obchodné a kancelárske priestory v Tornali. Telefón: 0907483060, 0905351785.

727-31
 Zamestnaná žena s 3 deťmi
súrne vezme do prenájmu 1-2 izbový byt v RS. Zariadený je vítaný.
0910615108.

737-37

Kúpim rodinný dom. Tel.
č.: 5649364 po 19,00 hod.,
0903845939.
 Predám v Širkovciach č.d.165
4-izbový prízemný rodinný dom s
15 á záhradou.Cena: 320.000,-.Inf.
0915807022


767-31

Predám 5-izbový rodinný
dom na Tehlovej č.7, jeden a pol
podlažný + kuch.,kúp., nová strecha, garáž vo výstavbe za 1 450
000,- Sk.. Kontakt: 0907884276,
0918072191.


641-31

Predám 1-izbový byt na
Malohontskej 20, prebieha úprava – možnosť dokončenia podľa
želania kupujúceho. Kontakt:
0914196233.


786-31
 Predám 2-izb. dom so záhradou spolu 1700 m2 Pavlovce okres
R.S. Cena dohodou. Kontakt:
Dr.Takáčová 0905120269.

790-29 a 31

Dám do podnájmu 3-izbový byt v centre mesta. Tel.:
0907813660.


797-31
 Predám 2-izbový družstevný
byt s balkónom v OV na sídl. Západ. Inf.: 0903 542 869, 047/5623
433 – večer po 18.00 h.

805-31

Predám dom na Chrenovisku.
Tel.: 0915 844 269.


807-32

Predám rodinný dom vo
Veľkom Blhu. Cena dohodou.
Tel.:0911 675 426.

825-31

Dám do podnájmu 3-izbový
byt v centre mesta. Tel.: 0907 813
660.

Ponúkam do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Jánošíkovej
ul. v RS. Tel.: 0905 508 433.

Ponúkam do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Dobšinského ul. v RS. Tel.: 0915 974 641.


IZONT s.r.o.
Prijmeme do zamestnania
skladníka – prax v skladovom
hospodárstve (potravinársky
sortiment) a obchodného zástupcu. Inf. : 047/5632169,
0904504504


830-31

Dám do prenájmu obchodné
priestory v centre mesta. Budova
pred rekonštrukciou. Prenájom od
septembra 2007. 0910 939 575.


801-34

Dáme do prenájmu nebytové
priestory na 1. poschodí v budove
na ul.SNP č.22 v Rim. Sobote,
55 m2, nadštandardné vybavenie.
Cena dohodou. Kontakt: 0902
960 444.


780-32
 Spoločnosť KORO ponúka
pracovné miesta na pozíciu vodičov distribúcie. 047/5811 868,
0903 632 250.

803-31

833-31
 Vymením 2-izbový byt v centre mesta RS za 3-izbový v centre
mesta RS + doplatok.
Tel.: 0915 974 641.

831-31
 Predám rozostavaný rodinný
dom (hrubá stavba pod strechou)
na IBV Sobôtka. Tel.: 0905 446
136.

835-33

Predám rodinný dom na
Dúžave č.6, uprednostním rómske
rodiny. Cena dohodou, t.č. 0907
422 540.


836-33
 Predám rodinný dom v radovej
výstavbe na Chrenovisku. Č.t. 0918
501 342.

840-34

Dám do podnájmu 2-izbový
byt v OV na Družstevnej ul.č. 24.
Tel.: 0908 385 701

 Prijmem barmanky. Č.t.:
0911 644 472.

820-33

Prijmeme upratovačku
na upratovanie prevádzkových
priestorov. Č.t.: 0911 644 472.

821-33

Hľadám prácu ako vodič. VP
skupiny B, T + kombajnistický
kurz. T.č.: 0902 438 681.


843
 FIRMA BALEX – Stavebniny, ul. Sedliacka č. 25 prijme do
pracovného pomeru vedúceho
stavebnín. č.t. 047/5631 053.

861-35
 VB, Kanada - krajčírky, zvárači, tesári, žeriavníci, sklady...
Tel.: 0911 250 716



844

Dám do prenájmu garáž
od 1.8. – súrne. Č.t:. 5634259.


845-33

Prijmeme absolventa školy na recepciu motela.
Potrebná znalosť cudzích
jazykov a práce s PC.
Kontakt: 0905 745 308,
047/5622 517.

 Kúpim 2-izbový byt s balkónom na sídl.Západ. 0903 316 982,
0904 633 703.

850-34

Kúpim menší rodinný dom
na sever od RS: Čerenčany –
Hnúšťa. Č.t.: 0904 102 534.


2793-34

Prijmeme vodičov MKD,
TRUCKIMEX s.r.o., 0903
385 501.
858-34

855-33
 Predám 3-izbový byt – bytovka Orávka. 0907 197 523,
0902 644 333. Volať po 18.hod.

857-34
 Dám do prenájmu zariadenú

kanceláriu, ul. Hviezdoslavova 8,
R.Sobota, t.č. 047/5632 446.
860-35
 Kúpim chatku so záhradkou vo Vinici alebo Tormáši. Č.t.:
0915 625 196.

1583

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

545-36
Vykonávam

murárske práce. Tel.: 047 56 78 218.
609-32
 Zoberiem dieťa do starostlivosti. Tel.: 0918 455 575

683- 31



797-31

ZAMESTNANIE



Sťahovanie, preprava tovaru. 0905481211.


Prenajmem 1-izbový zariadený byt jednej osobe v
Rim. Sobote.
Č.t.: 0905 556 425.
1582

708-31
 Stredoškolský učiteľ vyučuje
ANGLICKÝ JAZYK cez školské
prázdniny. Tel. 0907853164.
 Pôžičky – 0910158697.

733-51

Oprava TV, DVD, Video, Sat.
Viktor Jabarov, Družstevná 28/11,
tel. 0905323277.


762-31
 Elektrické inštalácie – montáž, údržba, opravy a revízie. Tel.:
047/5596339, 0910 300 680

837-33
 Preprava skriňovou aviou.
Tel.: 047/5694 274, mob.: 0904
592 962.

841-34
 Služby – úprava záhradných
plôch, skalky, rybníky, altánky.
0907 108 492.

853-34
 Chudnutie, priberanie, celulitída, starostlivosť o pleť – individuálny prístup. Mobil: 0902
041 075.

854-34
 Opravujem a prekladám
strechy. Tel.č. 0908 451 418.
859-33
 VYSOKORÝCHLOSTNÝ
INTERNET, bez telefónnej linky,
garantovaná rýchlosť od 1536/256
kbps, NEOBMEDZENÉ A BEZPLATNÉ VÍKENDY už od 401.Sk s DPH mesačne. Info: 047
4513153, 0903 544 040.

2795-38

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!
 Nová prevádzka po
rekonštrukcii prijme barmanky resp. barmanov.
Výborné platové podmienky. Č.t.: 0905 644
819-32
472.

Ponúkam do prenájmu nebytové
priestory za veľmi výhodné ceny v
budove VÚB, Francisciho 1, Rim.
Sobota za účelom zriadenia kancelárie alebo na rôzne služby.
Zamestnám vyučeného pánskeho
holiča /-ku a maséra /-ku. Tel.: 0908
948 971.
824-32

ČS SLOVNAFT,
Košická cesta 50,
Rimavská Sobota,
prijme do TPP
pracovníka /-čku
na pozíciu

OBSLUHA
POKLADNE
Požiadavky:
komunikatívnosť
bezúhonnosť
ochota pracovať na smeny.
Tel.: 0905 257 824.
822-31
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ZVIERATÁ
Predám väčšie 80-litrové
akvárium aj s rybičkami a príslušenstvom. Cena dohodou. Tel.:
0907332302.


1575-31

SHR Ján Gombala, Rimavské
Janovce, ponúka na predaj 5-6 kg
moriaky na ďalší chov. Informácie
na tel.č. 0903 807 840.


810-33
 Predám šteniatka biglov trikolor. Tel.č.: 0905 123 176.

814-33
 Predám šteňatá malých pudlov rôznej farby. Cena: 2000 Sk +
dohoda. Tel.: 0918 599 501.

823-33

šotolinu, kameň. Výhodne. Tel.:
0908495173, 5694226.
749-39
 Predám zachovalú manželskú posteľ, obývaciu stenu a sedaciu súpravu. Tel.:
0904354768.
623-31


Predáme prenosnú betonovú garáž, cena dohodou.
Č.t.: 0903125979.
775-31


Predám polykarbonát 8
m2, latky 5 mm hrubé – na obklady kuchynských liniek. Tel.č.:
0911768758.
778-31
 Potrebujem spoľahlivých
ľudí. Tel.: 0918 561 363.

799-33

Darujem veľmi pekné 3-mesačné mačiatka – kocúrikov , do
dobrých rúk. Mobil: 0915 883 163,
Tel.: 047/5621 848.


832-31

Predám šteniatka zlatého
retrievera, odber od 1.8.2007. 0915
542 253


838-34

Predám mačiatka britské
modré, odpredaj možný v polovici
augusta 2007, cena dohodou Tel.:
0949 329 266, 0903 260 426.


851

AUTO-MOTO

 Ponúkam možnosť nadštandardného príjmu. Tel.: 0907
857 026.

800-31
 Predám 2 ha ornej pôdy +
0,5 ha lesa pred ťažbou 8 km od
RS. Tel.: 0905 506 338.

802-32
 Predám lacno písací stolík a
PC monitor 17 – dohodou. Č.t.:
0904 456 875.

809-31
 Predám elektróny disky
4x100 aj s gumami 4 ks 14-ky
cena 2 500 Sk T.č.: 0905 975
889.

834

Predám Š-130, v roku 1994
poskladaná z nových dielov, nevyváraná. Najazdených len 17 000
km. Nutné vidieť. Cena dohodou.
0905389884.


747-32

Predám Š-Felícia 1.3, 1.6,
r.v.1998, 1996, cena 68.000,- Sk.
Č.t. 0918 662 194


839-34
 Predám PEUGEOT 306
XRD r.v. 94. T.č. 0908 387 298.

849

RÔZNE



Predám menší pozemok,
tehly + tvárnice. R.S. Tel.: 047/
5694 274, mob. 0904 592 962.

Káva-Káva Servis-Stroje.
Tel. 0903515109.

 Predám váhu s max. hodnotou 200 kg. Tel: 559 22 70,
0902 367 448.

RIADITEĽA
Základnej školy Š. M. Daxnera, Ul. Clementisa č. 13 v Rimavskej Sobote
s predpokladaným nástupom od 1. 9. 2007.
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
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 odpis z registra
trestov (nie starší ako 3 mesiace), - predloženie návrhu koncepcie rozvoja
školy v písomnej 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 3. augusta 2007 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.

Veľkosklad ovocia a zeleniny
PRIJME IHNEĎ:
- skladníčku (12 tisíc Sk čisté)
- výkupcu tovaru (12 až 15 tisíc Sk čisté)
- šoférov (12 až 15 tisíc Sk čisté)

KONTAKT: 0914 167 181

- 34

846-33
 Predám sedaciu súpravu
zachovalú, plyš a šrotovník na
zrno. Tel.: 0915 512 700.

Folklórny festival

HADOVO 2007

852
 Predám suché stolárske
rezivo. Tel.: 047/5695571.

856-34

dňa 4. augusta (sobota)
Hrnčiarská Ves - futbalové ihrisko ZAČ
začiatok: 16.00 hod.

Predáme - zemiaky „ovos“.

1583

736-52


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

842-34
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Doveziem štrk, piesok,

Účnkujú: DRIŠĽAK, Vepor, Bazalička, Úvraž, Haličan,
Sestry Siholské
Atrakcie pre deti:
ohňostroj, stánky s občerstvením, zábava do rána
Vstupné: dospelí: 150 Sk, deti: 50 Sk
2780

Prosperujúca poľnohospodárska ﬁrma prijme pracovníka
na pozíciu

OBSLUHA
POĽNOHOSPODÁRSKYCH
STROJOV
Požiadavky: vodičský preukaz C, kombajnistický kurz /nie je podmienkou/, bezúhonnosť, spoľahlivosť. Ponúkame: výhodné platové
podmienky, prácu v zabehnutom kolektíve. Životopis zasielajte na:
847-33
sykorovakatarina@gmail.com, 0915 830 787.

POZOR!!!

Chcete zviditeľniť svoju ﬁrmu?
Inzerujte v Gemerských Zvestiach. Výhodné ceny, poradíme. Kontaktujte nášho inzertného manažéra: 0907 255 600,
0910 913 191. Ako novinku ponúkame marketingové články
s fotograﬁami (PR, reklamné), ktoré napíšeme a uverejníme.
Neváhajte a volajte na tel. č.: 0915 950 427.
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Na letisku v Boľkovciach pri Lučenci
sa v sobotu 21. júla konal III. ročník
Pretekov v zrýchlení áut. Prilákal
hlavne motoristických nadšencov,
závislých na pachu spálených gúm.
Nechýbali na ňom ani pravé šprintérske „Hard-core“ stroje, ako napr.
naša stará známa Škoda 100 MB,
Lada kombi, Lancia Delta, Fiesta turbo a atrtaktivity typu WRX STI, M3,
EVO 8, Corvette či Cupra. Preteky
okorenili ako každý rok pekné baby,
občerstvenie a stánky s rôznym doplnkovým tovarom. Okolo poludnia
prebehlo otvorenie šprintov - Exhibícia Top dragster, najrýchlejšieho auta
v strednej Európe s výkonom 1500
koní ( 0-100 km/h: 0.9 sec.). Diváci
mali možnosť vidieť aj atraktívnu
Stunt rider show – motoristickú akrobaciu majstra sveta Csabu Erdosa z
Maďarska. V disciplíne šprint na 1/8
míle si preverilo svoje schopnosti 127
pretekárov. Z nich bolo 20 motocyk-

17
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lov a 107 automobilov.
Ako uviedol organizátor pretekov
Ing. Peter Kovács, najlepší čas v
absolútnom ponímaní, a tým i nový
slovenský rekord na 1/8 míle dosiahol
Top Dragster, ktorý zajazdil v jednej
z troch exhibičných jázd čas 04,390
sekúnd!!! Celkovo druhý najrýchlejší
bol český jazdec z Mogul Racing Teamu na dvojmotorovej Corse časom
05,278. Na treťom mieste skončil
Miklós Gyetvai z Maďarska na Fiate
126P – „Dragpolski“ s výkonom 460
konských síl, ktorému v exhibičnej
jazde namerala časomiera 07,152
sekúnd. Keďže sa zahraniční jazdci
vzdali ocenenia absolútneho víťaza
medzi autami, cenu mesta Lučenec
mohla odovzdať zástupkyňa primátora mesta pani Balážová Ladislavovi
Bukorovi jazdiacemu na motokáre, s
ktorým dosiahol v treťom kvaliﬁkačnom kole čas 07,407 sekúnd.
Spomedzi motocyklov sa podarilo

najlepší čas dosiahnuť Radovanovi Šulákovi na Kawasaki,
ktorý v semiﬁnálovej jazde dosiahol čas 06,148 sekúnd. Viac
info nájdete na www.zrychle-

nie.sk. Organizačný tím ďakuje
účastníkom TOYO Power fest,
tiež divákom a všetkým partnerom.
kan

Výsledky šprintov (víťazi
v jednotlivých kategóriách):
A1: Ronald Čaba ( Trabant Combi ) z Fiľakova
A2: Martin Mozdík ( Hodna Civic ) z Veľký Ďur
A3: Tibor Eotvos ( Škoda 1000MB ) z Košíc
A4: Marek Jurčo ( Subaru Impreza ) z Nových Zámkov
A5. Martin Široký (Subaru Impreza) zo Skároša
A6: Ferenc Szabó ( Audi Quatro ) zo Segedu - HU
A7: Ladislav Bukor ( motokára ) z Lučenca
M3: Radovan Maťuga ( HondaCBR 600 RR ) z Veľkého Krtíša
M4: Marian Šulák ( Suzuki GSXR ) z Bratislavy
M5. Ľubomír Forcek ( HondaCBR ) z Bratislavy
M6: Radovan Šulák ( Kawasaki Ninja ) zo Serede
M7: Ladislav Torda ( Kawasaki ) z Košíc

Pastva pre motoristických nadšencov
závislých na pachu spálených gúm

Výsledky tuning:
1. miesto: oranžový Fiat 126
2. miesto: červený Fiat Coupe
3. miesto: žltá Škoda Fabia
Spracovala: M. Kanalová

TOYO POWER FEST 2007
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Ženský futbal v Rimavskej Sobote
oslavuje svoje 15.výročie
Netradičný, náročný, ale nádherný šport
Ženský futbal v Rimavskej Sobote
oslavuje svoje 15.výročie
Netradičný, náročný, ale nádherný
šport

domáce ihrisko. Vedenie klubu sa
rozhodlo, že kým sa nepodarí vybudovať si svoj areál nejakou osvetovou
formou, bude hrať svoje domáce
majstrovské zápasy po okolitých
dedinách. Tak ženský futbal spoznali
v Ožďanoch,
Veľkých Teriakovciach, Veľkom Blhu,
Rimavských Janovciach, Bátke, ale aj
v Novej Bašte. Touto cestou klub vyjadruje aj poďakovanie spomínaným
obciam, že takto pomohli ženskému
futbalu a klubu.
Klub od začiatku spolupracoval s
futbalovým klubom v meste a môže
hrdo vyhlásiť, že vyšli z jeho liahne
mená ako
Lesko, Vereš, Žibrita a iní. Žiaľ po
odchode hlavého sponzora Ladislava
Sedmáka do väčšieho futbalu ostalo
miesto
len pre dievčenský a ženský futbal.
Klub však v priebehu svojej činnosti
pracoval aj na tom, aby mal svoje

ská Sobota
je baštou
ženského
futbalu na
Slovensku,
Pred 15 rokmi, presne 20.mája 1992,
čo bolo
dievčatá na vtedajšej ekonomickej
nesmierne
škole spolu s telocvikárom Mgr. Rópotešiteľné,
bertom Galambom založili športový
ale zároveň
klub, ktorý dal základy rastu športu
to klub aj
v Rimavskej Sobote nebývalému.
zaväzovalo
Ani netušili, aké budú mať úspechy,
do ďalšej práce .
M. Feragová (1. DFC RS) blahoželá
ale aj pády. Bez akejkoľvek pomoci
Sen sa stal skutočnosťou a 30. júla
k postupu mužov do 1. ligy.
prihlásili najskôr do okresnej súťaže
1998 bol dokončený a zatrávnený
chlapcov, s ktorými prvý rok trénoareál na Družstevnej ulici, ktorý výborné základy pre ženský futbal v
vali. Ony sa prihlásili do Slovenského
klub dostal od mesta ako zdevasto- meste. Veková náväznosť bola aj v
pohára o rok , keď družstvo doplnili
vaný priestor škvárového ihriska do školskej práci. Začiatky boli pri ZŠ na
hráčky z Lučenca, Banskej Bystrice,
desaťročného prenájmu. Nájomná Družstevnej ulici, kde boli dievčatá
Spišskej Novej Vsi, Košíc i Fiľakova
zmluva však bola vypovedaná za v športovej futbalovej triede(stali
.Mená ako Belková, Moravová,
nehospodárne narábanie s majet- sa vicemajsterkami v lige žiačok a
Hroncová, Syč-Kriváňová alebo
kom mesta, čo poslancom mesta a majsterkami Slovenska v školskom
Hatalová dlho rezonovali nielen pri
primátorovi klub nevie zabudnúť. futbale). Pri CVČ RELAX pracoval
vyhlasovaní najlepších športovcov
Cíti sa byť ukrivdený a čaká zadosť- futbalový krúžok, neskôr vznikli pri
okresu, ale často boli skloňované aj
učinenie. Nehovoriac o tom, že to ZŠ na Družstevnej ulici a Obchodnej
akadémii Školské športové strediská
so zameraním na dievčenský futbal.
Za zmienku stoja popri okresných
a krajských prvenstvách sedemnásobné majsterky stredných škôl Slovenska a 6.miesto na Majstrovstvách
sveta stredných škôl v Duisburgu .Na
začiatku boli aj pády. Jedným z nich
bol aj nedobrovoľný odchod z mesta
a odstúpenie zo súťaže 1. ligy. Popri
tom, že klub nemá ﬁnančné zázemie,
sa všetko stratilo aj tým, že zakladateľ
klubu stratou svojho zamestnania
nemohol ďalej podporovať a viesť
jeho činnosť tak, ako to bolo predtým. Všetky strediská zanikli. Ostáva
len dúfať, že sa všetko na dobré obráti
a ženský futbal v Rimavskej Sobote
nájde svojho mecenáša a zástancu.
Po 15 rokoch ťažkej, ale krásnej
práce by bolo treba tento šport
oživiť a pokropiť živou vodou tak,
aby z neho mali radosť ľudia, deti,
Družstvo žien pri svojom poslednom majstrovskom stretnutí. Hore zľava: Juhászová, K. Galambová, rodičia, ale hlavne my všetci, ktorí
Schönová, Máliková, Müllerová, Nagyová (MR), Kovács (MR), Tóth (MR), Balovics (MR), Newmanová, myšlienke ŽENSKÝM FUTBALOM
PROTI DROGÁM rozumejú. Pod
Magda-Gabriella (MR).
týmto heslom sa 29. júla uskutočnil
pri štátnej reprezentácii. Neskôr sa ihrisko, čoho výsledkom bolo vy- bolo v prostriedku súťaže, ktorú ženy Turnaj troch regiónov RS-LC-Salk nim pridali Šťavinová, Juhászová, budovanie futbalového ihriska na v tomto „svojom“ areáli nemohli ani gótarján pod záštitou BBSK. Jeho
Kolimárová a Ninczová, hoci posled- Kurinci, kde odohrali ženy celú jednu dokončiť, čo im spôsobilo nemalé výsledky vám prinesieme v ďalšom
ne menovaná neskôr už ako hráčka súťažnú sezónu. Odmenou bolo, že problémy .
čísle nášho týždenníka. Na záver
Žiaru nad Hronom. V ďalšom období naň prišla na tréning štátna ženská Vďaka dobrým ľuďom z Čerenčian klub ďakuje všetkým, ktorí nejakou
si reprezentačný zraz vyskúšala aj reprezentácia a v Rimavskej Sobote na čele so starostom Milošom Oče- formou v minulom období pomohli,
Babíková a Keresztešová,
bol odohratý medzištátny zápas s nášom, ktorí ich z hodiny na hodinu ale hlavne JUDr. Jozefovi Šimkovi,
hoci by si to vtedy bola zaslúžila aj Gréckom.
prichýlili, sa podarilo súťaž dohrať. Ing. Ladislavovi Sedmákovi, Pavlovi
Feragová. Ženský futbal sa však trá- Vtedajší reprezentačný tréner pán Na margo pochvaly práce v klube Krnáčovi, Ing. Petrovi Gulikovi a Ing.
pil s najväčšou prekážkou, a to bolo Tarcala sa v tlači vyjadril, že Rimav- treba poznamenať, že sa vybudovali Anne Gulikovej.
red

Turnaj v ŠK Tempus
Turnaj pod záštitou BBSK zorganizoval ŠK Tempus pre najmenšiu kategóriu mladíkov ročník narodenia 2000 a mladších 21.júla,
kde pri otváraní bol prítomný aj
zástupca primátora mesta Pavel
Piliarik. V silnej konkurencii s
klubmi, ktoré majú dlhodobo
prepracovanú prácu s mládežou,
si zmerali sily so šiestimi kolektívmi a obsadili pekné 2. miesto.
Bol to prvý oﬁciálny turnaj našich
najmenších TEMPUSÁKOV. Poďakovanie za výbornú organizáciu
patrí hlavne Banskobystrickému
samosprávnemu kraju ,ďalej

sponzorom, ako bol p. Hruška,
p. Šťavina.
Výsledky: ŠK Tempus-1.MFK
Košice 4:0 g. Hruška 3,Talán,MFK
Levice 4:3 g.Talán 3,Hruška, FAM
Poprad 4:0 g. Hruška 3,Talán,
FC Nitra 0:1, FAM Poprad B
7:0 g.Hruška 6,Talán. Zostava:
Morong, Hruška, Talán, Vilček,
Gubala, Babušák, chýbali Šmíd,
Sajko, Szabó, Kováč, tréner Morong.
Celkové poradie : 1. FC Nitra
2. Rimavská Sobota 3. Levice 4.
FAM Poprad 5. MFK Košice, 6.
FAM Poprad B.

Odišiel som sám
Reakcia na článok: Pred štartom krajských súťaží
V minulom čísle Gemerských
zvestí sme na športovej strane nazreli do kuchyne mužstiev hrajúcich v krajských majstrovstvách.
V V. lige sme hodnotili aj mužstvo
z Veľkého Blhu, pričom v článku
bolo uvedené, že neúspech stál
miesto trénera Romana Kudlíka,
ktorý sa nám k tejto informácii
vyjadril nasledovne: „Z postu
trénera, ktorý som vykonával
tretí rok, ma nevyhodili. Odišiel
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som sám, dve kolá pred koncom sezóny, nakoľko som mal
zabezpečenú prácu v zahraničí.
Je to pre mňa uzavretá kapitola.
Istý čas mienim opäť pracovať
v zahraničí a potom uvidím, čo
bude ďalej. Na funkciu trénera
do Veľkého Blhu sa však vrátiť
nemienim. Myslím si však, že za
ten čas, čo som bol v tejto funkcii,
mužstvo napredovalo.“
kan

Športový klub Čerenčany ponúka mladým talentovaným záujemcom o futbal možnosť zdokonaliť sa a hrať súťažne futbal za družstvo dorastu.
Podmienkou je dobrý zdravotný stav a dovŕšenie
veku 14 rokov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
tel. č.: 0905 344853 do 10. augusta.

V sobotu štartujú
krajské futbalové súťaže
Na sobotu 4. augusta je naplánovaný štart krajských futbalových
súťaží. V najvyššej krajskej súťaži
v III. lige je náš región zastúpený
jedine rezervou MFK Rimavská
Sobota, ktorá hráva svoje domáce stretnutie v Martine. V 1.
jesennom kole cestujú Soboťania
do Námestova. V IV. lige štartujú
Tisovec, Jesenské, Hajnáčka a
Revúca. Ich program v 1. kole je
nasledovný: Tisovec-Kalinovo,
Revúca-Hajnáčka, Hliník n./Hr.-

-Jesenské. Začiatok všetkých zápasov je v nedeľu o 16,30 hodine.
V V. lige nás reprezentujú Veľký
Blh, Hnúšťa, Rim. Janovce a Lubeník. V úvodnom jesennom kole
majú nasledovné vyžrebovanie:
Radzovce- Rim. Janovce, Veľký
Blh –Hrnč. Zalužany, Hnúšťa-Nenince a Vinica-Lubeník. Poznamenávame, že Lubeník bude
svoje domáce zápasy hrávať opäť
v sobotu.
s

Víťazstvo vôle
a bojovnosti
MFK Rim. Sobota- Inter Bratislava 2:1 –
v 3. kole I. ligy
MFK Rimavská Sobota- Inter
Bratislava 2:1 (0:1) – góly: Pisár (72. min.), Živanovič (81.
min.) – Hodek (24. min.).
Zostava MFK: Pulen-Janečka,
Kaščák, Tomáš, Mráz – Pisár,
Živanovič, Filo, Lazúr (Sihelský) – Líška, Čižmár.
Rozhodoval: Ihring.
Pred zrakmi 1020 divákov sa
na rimavskosobotskom štadióne odohrala pravá futbalová
dráma. Kým v I. polčase boli
lepší hostia a zaslúžene viedli,
zatiaľ po obrátke dominovalo
na ihrisku už len jedno muž-

stvo a tým boli domáci.
Chlieb sa lámal, keď v úvode
II. polčasu neuznal rozhodca
druhý gól hostí po faule na
brankára Pulena. Soboťania
nasadili veľké tempo, vynikal
predovšetkým Pisár, ktorý
vyrovnávajúci gól dal sám a
potom prihral do čistej šance
Živanovičovi. Nakoniec za
získané, ale zaslúžené tri body,
môžu domáci ďakovať brankárovi Pulenovi, ktorý v 88.
minúte zázračne zneškodnil
šancu hostí.
s

Nová filozofia rimavskosobotského futbalu
V stredu 25. júla sa v dome kultúry
konalo prvé verejné zasadnutie
Mestského futbalového klubu
Rim. Sobota. Predseda predstavenstva Štefan Cifruš na ňom
informoval prítomných o situácii
v občianskom združení, ktorého
cieľom je pokračovať v tradíciách
rimavskosobotského futbalu.
Bola predstavená nová ﬁlozoﬁa
fungovania klubu, založená na
otvorenosti voči verejnosti, transparentnosti ﬁnancovania a dania
šance mladým. Svedčí o tom zvolávanie verejnej schôdze fanúšikov

s výborom každý mesiac. Š. Cifruš
sa vyjadril, že by chceli dať šancu
hlavne mladým domácim hráčom,
nie cudzím - žoldnierom, ako to
bolo doposiaľ. Športový riaditeľ
klubu Gabriel Szántó uviedol, že
známy mládežnícky tréner Vojtech
Vaszily vypracováva koncepciu
rozvoja žiackeho a dorasteneckého futbalu. Hlavný dôraz sa v
nej kladie na ligové účinkovanie
mladých domácich futbalistov,
pretože bývalí funkcionári o nich
v minulosti nejavili záujem. Na
margo ﬁnancovania MFK sa Š.

Cifruš vyjadril, že výpomoc mesta, ktorú schválili poslanci MsZ
vo výške 3 mil. korún im veľmi
pomohla, lebo klub musel uhradiť
niektoré záväzky FC a vyplatiť
májové i júnové výplaty hráčov
majúcich ešte zmluvy s predchádzajúcim FC. MFK sa bude snažiť
o to, aby v budúcnosti bolo 75 %
príspevkov od sponzorov a 25 %
od OZ, vrátane pomoci od mesta
a mestských organizácií, týkajúcej
sa najmä prepožičania, údržby
a prevádzkovania futbalového
štadióna a umelého trávnika. Ná-

klady mužstva hrajúceho v 1. lige
sú asi 10 mil. korún. Predstavitelia
MFK sľúbili, že sa budú snažiť o
to, aby sa Rim. Sobota udržala v
1. lige aj nasledujúci rok. Zároveň
chcú, aby hráči dobre reprezentovali naše mesto a čestne hájili
klubové farby. Pred nastávajúcou
jesennou, resp. celou futbalovou
sezónou si klub nedal žiadne
konkrétne športové ciele. Mieni
však priniesť divákom výborné
futbalové zápasy bez ohľadu na
umiestnenie v tabuľke.
kan
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Mestský futbalový klub
RIMAVSKÁ SOBOTA

Dolný rad zľava: Martin Kuciak, Branislav Mráz, Rudolf Michálek - masér, Marián Kudlík -asistent trénera, Gabriel Szántó -športový riaditeľ,
Mikuláš Komanický – hl.tr, Ján Oštrom -vedúci mužstva, Jozef Pisár, Gejza Pulen.
Stredný rad zľava: Lukáš Migaľa, Roman Kučerňák, Martin Tomáš, Nenad Živanovič, Július Nôta -asistent trénera, Gergely Geri, Richard Rubint,
Martin Čižmár, Marek Janečka.
Horný rad zľava: Michal Filo, Stanislav Morháč, Marián Pčola, Rastislav Kaščák, Juraj Líška, Nikola Vukanac, Peter Šándor, Roman Lazúr, Milan
Siheľský.
Foto: Jaroslav Podhorský
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