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Stretnutie obcí
z Blžskej doliny

str. 5.

Rimavskosobotský supermarket LIDL

tesne pred kolaudáciou!
úvodník

Náš zákazník,
náš pán

Koncom apríla sa začalo v areáli bývalého Risa v Rimavskej
Sobote s výstavbou predajne
potravín Lidl. Stavebné povolenie
bolo vydané v júli minulého roka
a investorom je Lidl Slovenská
republika, v.o.s., so sídlom v Ne-

mšovej. Okrem samotného
obchodného centra je súčasťou
výstavby aj parkovisko, kde nebudú chýbať parkovacie plochy aj
pre telesne postihnutých. Projekt
ráta aj so sadovými úpravami,
stožiarovým logom, dvojmetrovou protihlukovou bariérou
a vonkajším osvetlením. Jeho
súčasťou bolo aj vybudovanie

kruhového objazdu, ktorý sa
už využíva. Podľa slov vedúcej
oddelenia stavebného poriadku,
investičnej činnosti a dopravy
Anny Csincsíkovej kolaudácia
celého objektu bude 22. augusta.
Od jej priebehu bude závisieť,
kedy otvoria predajňu potravín
Lidl.
kan

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

2227
Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

AKCIA: sedliacka klobása - 140 Sk/kg
masť pražená - 28 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23

2286

2293

INZERCIA

Na tomto mieste môže
byť aj váš inzerát!

Týmto sloganom
by sa mali riadiť
obchodníci. Nie
je tomu však tak
ani v Rimavskej
Sobote. Nedávno
som išla do jedného z obchodov
a chcela som si niečo kúpiť. Zarazil ma však prístup predavačky.
Namiesto toho, aby sa mi venovala, ukázala mi tovar a poradila,
zhovárala sa so svojím známym
o súkromných problémoch, ktoré
ma vôbec nezaujímali. Až keď
som odchádzala, opýtala sa ma, či
som si nič nevybrala. Znechutene
som jej povedala, že nič. Bola som
rozhodnutá, že do tohto obchodu
už nikdy nepôjdem. Takéto prípady predavačiek, nevšímajúcich
si svojich zákazníkov, žiaľ nie sú
ojedinelé. Moja známa, ktorá žije
v USA, tvrdí, že tam by sa to nemohlo stať, lebo by dotyčná prišla
o miesto. Obchodníci sa zrejme
od iných krajín majú čo učiť...
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Bezpečnostná služba
Patrol & Guard s.r.o. prijme
do pracovného pomeru
NOVÝCH ZAMESTNANCOV
Nástupný plat 8 500 až 9 500 Sk. Nutná bezúhonnosť a preukaz odbornej spôsobilosti. Vek do 40
rokov. Nástup od 1. 9. 2007. V prípade záujmu nás
kontaktujte na tel. č.: 047/ 58 118 30.
www.patrolgurad.sk
848-34
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Autobusy pre pracujúcich zo Západu
Spoje MHD už niekoľko rokov
počas letných prázdnin nevyhovovali pracujúcim obyvateľom
najväčšieho rimavskosobotského sídliska dochádzajúcim ráno
na pol ôsmu do zamestnania
do centra mesta. Ale odvtedy
sa veci pohli k lepšiemu. Počas
diskusie na prvom tohtoročnom
verejnom hovore s občanmi sídliska Západ 27. apríla zaznela aj
kritika občanov, ktorá sa týkala
spojov mestskej hromadnej
dopravy a v ktorej zaznelo, že
v čase medzi 6,50 a 7,25 hod.
počas letných prázdnin, keď
nepremávajú tzv. školské autobusy „c“, sa zamestnanci
nevedia načas dostať do práce do
centra. Táto istá požiadavka bola
znova formulovaná aj výborom

mestskej časti na jej zasadnutí
31.mája 2007 a bola zaslaná na
oddelenie stavebného poriadku,
investičnej činnosti a dopravy
MsÚ v Rimavskej Sobote. Po
ústnej informácii Anny Csincsíkovej, vedúcej príslušného oddelenia, na zasadnutí júnového
rokovania MsZ, že predmetná
vec sa prerokúva s vedením SAD
Lučenec, sa celá záležitosť aj jej
osobným ﬂexibilným prístupom
vyriešila k spokojnosti pracujúcich obyvateľov sídliska Západ.
V súvislosti s vydaním novej dopravnej licencie pre Slovenskú
autobusovú dopravu Lučenec,
a.s. na autobusové linky MHD
č. 1, 2, 3 a 4 na území mesta Rimavská Sobota (mimochodom,
táto bude mať platnosť 10 rokov

Pozvánka

od 1.8.2007 do 30.6.2017), bola
do nej zaradená aj požiadavka
VMČ a občanov sídliska. V prvom rade bola vytvorená nová
linka MHD č. 3 - kyvadlovo
premávajúca zo stanice SAD
cez Západ a Sobôtku späť popri
Kauﬂande na stanicu, a to každú
začínajúcu hodinu v čase od 8,00
do 17,00 (vrátane) s výnimkou
11-tej hodiny, keďže o 10,30 funguje linka č.2. V druhom rade,
požiadavka pracujúcich zo Západu bola realizovaná v presune
jedného spoja zo sídliska Západ
v smere na Amﬁteáter zo 7,20 na
7,05 hod. počas pracovných dní,
víkendov a prázdnin.
Viliam Vaš,
poslanec MsZ za KDH

Rimavskosobotský výtvarný salón –
výstava neprofesionálnych výtvarníkov
V Gemersko-malohontskom
múzeu v Rimavskej Sobote
otvorili výstavu prác neprofesionálnych výtvarníkov a
fotografov okresov Rimavská Sobota a Revúca, združených pri GMOS v Rim.
Sobote a MsKS v Revúcej.
Potrvá do 20. augusta a nesie
názov Rimavskosobotský
výtvarný salón. Zorganizoval ju Banskobystrický
samosprávny kraj a Gemersko-malohontské osvetové
stredisko. Ako uviedla odborná pracovníčka GMOS
Aneta Cvachová, je to už 12.
ročník výtvarného salónu,

pričom výber prác autorov sa nerobí.
„Cieľom výstavy je
podporiť neprofesionálnych výtvarníkov v
ich tvorbe. V salóne sú
zastúpené všetky druhy
umenia: maľba, kresba,
fotograﬁe a plastiky.
Výstava sa koná každý
rok cez letné prázdniny,
kedy sú na Krokave
LETAVY, aby si práce
mohli prísť pozrieť aj ich
účastníci,“ povedala sa
A. Cvachová.
do

V rámci Letného programu MsKS
v Rim. Sobote uvedie animované
divadlo Figurina Budapešť predstavenie Bábkový cirkus strýca
Ziglozziho s megabábkami a so
„živým“ hercom na scéne pre deti
a dospelých. Uskutoční sa v piatok
24. augusta o 17. hod. na Hlavnom
námestí v Rim. Sobote. Vstupné je
20 Sk. Vstupenka je zlosovateľná.
Súťaží sa o voľné lístky do kina na
ﬁlm Harry Potter a Fénixov rád.
Predstavenie podporilo Nemzeti
Kulturális Alap.

Oznam
Výbor MsO SRZ Rimavská Sobota oznamuje rybárom a širokej
verejnosti, že 25. augusta usporiada tradičné preteky v love kapra na
VN Ožďany. Prezentácia bude o 6.
hod., začiatok o 7. hod. a ukončenie pretekov o 13. hod. Vyhlásenie
výsledkov bude o 14. hod. Výbor
MsO SRZ vás srdečne pozýva.

Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte
b) halu na Čerenčianskej
ul. o výmere 720 m2
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604631,
5604633.

Rekonštruujú fasádu Župného domu
Od 26. júla prebiehajú rekonštrukčné práce na fasáde Župného
domu na Námestí M. Tompu v Rimavskej Sobote. Vykonáva sa čistenie omietky od premalieb, zvetraných častí a umytie fasády tlakovou
vodou. Výsledkom rekonštrukcie bude obnova pôvodného stavu a
vzhľadu fasády architektonického diela. Práce budú ukončené k 30.
novembru tohto roka. Vyžiadajú si celkové náklady vo výške 6 330
800 Sk. Na rekonštrukciu fasády získalo mesto Rimavská Sobota v
rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR 1.Obnovme
si svoj dom – podprogram 1.1. obnova kultúrnych pamiatok, podporovaného Nadáciou SPP dotáciu vo výške 5 mil. Sk. Koﬁnancovanie z rozpočtu mesta je 1 330 800 Sk, t. j. minimálne 20% podľa
grantových podmienok.
E. Muráriková
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Zahynul cyklista
Krutú daň si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá
sa stala v posledný júlový deň na križovatke ulíc
Mierová a Južná v Tornali. Zapríčinil ju 38- ročný
cyklista Gejza R. z Tornale. Pri odbočovaní nedal
prednosť nákladnému autu Tatra 815 a narazil do
ním ťahaného prívesu. Nákladiak viedol 30- ročný
vodič z Čoltova. Ako nás informovala zástupkyňa
banskobystrickej policajnej hovorkyne Petra Babulicová, cyklista zraneniam na mieste nehody podľahol. U vodiča Tatry požitie alkoholu zistené nebolo,
u cyklistu to určí súdna pitva. Pri dopravných nehodách v Banskobystrickom kraji od začiatku roka do
1. augusta vyhaslo na cestách 50 ľudských životov.
Z celkového počtu je to 21 vodičov, 10 spolujazdcov,
17 chodcov a 2 cyklisti.
„Aj tieto výsledky hovoria o tom, že niektorí účast-

Kreslili
siluety

níci cestnej premávky mnohokrát nedbajú na svoju
bezpečnosť a podceňujú ju. Treba si uvedomiť, že
svojou vlastnou nezodpovednosťou na cestách
ohrozujeme aj ostatných jej účastníkov,“ vyjadrila sa
P. Babulicová.
kan

Za slobodný výber zdravotnej poisťovne
Aj v Rimavskej Sobote prebieha počas týchto dní
petícia za pluralitné a rovnoprávne zdravotníctvo,
ktorá žiada zachovať slobodný výber zdravotnej
poisťovne. Petičná akcia má zabrániť plánom rezortu zdravotníctva dospieť postupne k zavedeniu
jednej zdravotnej poisťovne na Slovensku. Organizátori v petícii žiadajú aj zachovanie rovnocennosti
všetkých štátnych i neštátnych zdravotníckych
pracovníkov, nemocníc a zdravotných poisťovní,
ako aj ich právo dosahovať primeranú odmenu vo
forme zisku. Členmi petičného výboru sú viaceré
známe osobnosti ako herec Milan Lasica, exminister zdravotníctva Tibor Šagát, ekonóm a riaditeľ
INEKO Eugen Jurzyca, lekár Peter Krištúfek,

Mestské kultúrne stredisko
pripravilo Veľkú penovo-snehovú
disko párty 18. augusta na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
o 20. hodine. Vstupné je 50 Sk.
Hlavné námestie bude od 18.
hod. uzavreté!

Westernový deň
Aj tento rok zorganizovalo Mestské
kultúrne stredisko v Rim. Sobote
podujatie Westernový deň – Zlatá
horúčka v Rimavskej Sobote. Konalo sa v sobotu 28. júla v Mestskej
záhrade pri amﬁteátri. V rámci neho
prebehli rôzne súťaže pre deti, jazdilo sa na koňoch, ryžovalo sa zlato
a strieľalo sa z historických zbraní.
Zaujímavé boli aj scénky Túlavých
vlkov. Podujatie spestrilo vystúpenie country kapiel Bluetrend a M.
E.L.L. z Rim. Soboty a Pacipaﬁk zo
Zvolena.
kan

predseda študentskej rady vysokých škôl Jaroslav
Juriga a prezident Združenia zdravotných poisťovní
Igor Dorčák. Výkonný riaditeľ zdravotných poisťovní Eduard Kováč očakáva, že sa nazbiera viac ako
100 tisíc platných podpisov, takže sa petíciou bude
musieť zaoberať Národná rada SR. Náš záber je z Ul.
SNP v Rim. Sobote.
kan

Na Hlavnom námestí v Rim. Sobote
kreslili minulú sobotu kriedou na
chodník siluety – postavy ležiaceho
človeka, znázorňujúce mŕtvu obeť.
Udialo sa tak v rámci akcie s názvom
Siluety obetí komunizmu. Jej cieľom
je upozorniť na nezmyselné zabíjanie
v Číne. Spustili ju pri príležitosti
Medzinárodného dňa proti mučeniu
ľudia, ktorí sa venujú Falun Gongu
na Slovensku. Jej cieľom je vyjadriť
nesúhlas s praktikami komunistického režimu, ktorý likviduje svojich
triednych nepriateľov. Triednym nepriateľom sa môže stať hocikto – stačí,
keď sa váš názor nezhoduje s ideológiou strany. V Číne je takýchto ľudí
niekoľko miliónov, od intelektuálov,
spisovateľov, právnikov, kresťanov,
až po praktizujúcich Falun Gongu.
Nakreslené siluety sú formou tichého
protestu a majú pripomínať obete,
ktoré má na svedomí komunistický
režim.
kan

v skratke

Ukradol mobil
Zo zločinu lúpeže obvinili 22ročného Róberta Š. z Rim. Soboty. Na Clementisovej ulici
pristúpil k 43- ročnému mužovi, od ktorého si pýtal cigaretu.
Keď mu ju odmietol dať, udrel
ho päsťou do tváre a zobral mu
z ruky mobil. Spôsobil mu ľahké
zranenie a škodu nie menej ako
tisíc korún. Lúpežníkovi hrozí
trest odňatia slobody na 3 až 8
rokov.
kan

Zbili a okradli
dôchodcu
Na železničnej stanici v obci
Nižný Skálnik dvaja doposiaľ nezistení páchatelia fyzicky napadli
64- ročného muža z Rimavskej
Soboty. Jeden ho schmatol odzadu a podkopol mu nohy, druhý
ho chytil spredu, následkom
čoho spadol na zem, kde ho obaja
začali kopať. Zlodeji dôchodcovi
ukradli z nohavíc peňaženku s
približne 740 korunami a osobnými dokladmi. Z utŕžených rán
sa bude liečiť asi týždeň. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre
zločin lúpeže. Páchateľom hrozí
až 8- ročné väzenie.
kan
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Opravia 200-ročný mlyn vo Veľkých Teriakovciach
Regionálne múzeum s interaktívnymi expozíciami i tvorivé dielne tradičných remesiel
Okres Rimavská Sobota i región
Gemer - Malohont si mnohí spájajú
s prvenstvom v najvyššej miere
nezamestnanosti, s nedostatočnou
infraštruktúrou a v poslednom
čase aj s nedostatočne rozvinutým
cestovným ruchom. Jeden z najzaostalejších regiónov Slovenska sa
však môže pochváliť prírodnými
krásami a historickým bohatstvom,
ktoré vo väčšine prípadov ešte len
čaká na svoje objavenie. Medzi
takéto objekty patrí aj klasicistický
vodný mlyn v obci Veľké Teriakovce
z roku 1800. O tom, že je jediný
svojho druhu na Slovensku s vodorovne položeným mlynským
kolesom, sme sa dozvedeli aj my až
počas písania projektu zameraného
na jeho rekonštrukciu a následné
využitie. Nie menší význam má aj
zachovaná architektúra, techno-

logické zariadenie na mletie múky
či história, ktorá sa k nemu viaže.
Nevhodné využívanie mlyna vo Veľkých Teriakovciach v posledných
rokoch, dlhodobé riešenie majetkoprávnych vzťahov a nedostatok
ﬁnančných prostriedkov bývalých
aj súčasných majiteľov, sa podpísali
pod dezolátny stav tejto kultúrnej
pamiatky. Neopakovateľnou príle-

žitosťou pre mlyn i región je projekt
občianskeho združenia OZVENY
z Hrachova, ktoré uspelo vo výzve
EHP a Nórskeho ﬁnančného mechanizmu. Jeho zámerom je komplexná rekonštrukcia mlyna a zriadenie prezentačného centra v jeho
priestoroch vo forme regionálneho
múzea s interaktívnymi expozíciami a s dôrazom na roľníctvo, mly-

Morské oko v Tornali
Na kúpalisku v meste Tornaľa je
sprístupnená pre verejnosť nová
prírodná zaujímavosť. Mesto prebralo 20. júla nový prírodný útvar
nazvaný Morské oko. Od Dr. Ľudovíta Gaála, vedúceho oddelenia
správy jaskýň Slovenského riaditeľstva jaskýň, sme sa dozvedeli,
že morské oko nemá nič spoločné
s morom.
„ Teplovodné jazero kruhového tvaru vzniklo pred miliónmi rokov, má

priemer 60 metrov. Je to v podstate
jaskyňa, s priestorom v tvare zvona, na spodku je 55 metrov široká
a je napájaná z podzemného prameňa,“ povedal Dr. Ľ. Gaál. Ročná
priemerná teplota je 16 stupňov C,
možno tu nájsť viaceré zaujímavé
mušle a odtlačky morských ježkov
takmer 23 milión rokov staré, ďalej
živočíchy od jaskynných rakov,
šťúk, amurov, sumcov až po sladkovodné korytnačky.

Mirka Kubaliaková,
OZ OZVENY Hrachovo

modrej hĺbky tohto prírodného
útvaru. Tento prírodný útvar je ojedinelý na Slovensku, ale i v strednej
Európe.
he, prekl.: do, Foto: Attila Vörös

Z móla, ktoré vedie do stredomorského oka, možno vidieť sladkovodnú korytnačku a na konci
sa možno pokochať nádherným
pohľadom cez plexisklo do krásnej

Efektívne riešenie konﬂiktov a sporov
Zmierovacia rada predstavuje
dobrovoľné združenie ľudí z rôznych pracovných oblastí v okrese
Rimavská Sobota, ktorí prejavili
záujem pomáhať ľuďom riešiť ich
koﬂikty a spory mimosúdnym spôsobom pomocou tzv. mediácie. V
súčasnosti má toto združenie 8 členov. Všetci prešli odborným školením, ktoré uskutočnilo OZ PDCS
(Partners for Democratic Change
Slovakia) z Bratislavy. V rámci
školenia získali účastníci základné
informácie o metódach aktívneho
počúvania, empatie a mediácie.
Členovia pôsobia ako dobrovoľní
mediátori. Stretávajú sa v približne dvojmesačných intervaloch za
účelom riešenia prípadov a propagácie svojej činnosti. “Zmierovacie

nárstvo a pekárstvo. Okrem toho
budú v priestoroch mlyna zriadené
tvorivé dielne tradičných remesiel,
vzdelávacie priestory a informačné
centrum pre miestnych občanov
i návštevníkov obce.
Dnes, po hodnotení projektu, ktoré
sa predĺžilo takmer o rok, už vieme,
že projekt bol podporený v plnej
sume 516 161 EUR a predpokladaný začiatok realizácie projektu je
naplánovaný už na jeseň tohto roka.
Aj napriek ﬁnančným stratám, spôsobeným posilnením kurzu koruny
od podania projektu v marci 2006,
veríme, že projekt výrazne prispeje
k zatraktívneniu obce i regiónu
a k zvýšeniu jeho návštevnosti. Ďakujeme tým, ktorí nám pri príprave
projektu pomohli.

rady fungujú v Rimavskej Sobote,
Kežmarku a Prešove. Základnou
metódou našej práce je mediácia
– mimosúdny spôsob riešenia
konﬂiktov. Riešime susedské,
pracovné, občianske spory, ale i
konﬂikty medzi skupinami a pod.
Ako členovia sme osoby nezávislé
na prerokovanom probléme. Našou úlohou je nájsť ústretovú cestu,
ktorá pomôže obidvom stranám
zmieriť sa. Mediácia je však účinná
len vtedy, keď majú obidve strany
úprimný záujem konﬂikt vyriešiť,”
informovala Mgr. A. Kosková, koordinátorka Zmierovacej rady ( na
snímke). Bližšie informácie Vám
poskytnú na t.č.: 0907 603 370,
resp. na www.zmierovaciarada.
szm.sk
D. Pavlíková

V našich školách
bude menej detí
V meste Rimavská Sobota
je šesť materských a šesť základných škôl, z ktorých sú
tri s vyučovacím jazykom maďarským. V školskom roku
2006/2007 začalo školy navštevovať 2416 žiakov v 120
triedach. Na konci školského
roku bolo žiakov menej, teda
2403. Dôvodom ich poklesu
bolo presťahovanie, štúdium v
zahraničí atď. V septembri bolo
v škôlkach zapísaných 703 detí
a na konci školského roka ich
bolo 728. V školách bolo oproti
predchádzajúcemu školskému
roku o 132 žiakov menej.
U škôlkarov takýto problém
nebol, ich počet ostal nezmenený. Deviatakov je viac ako
prvákov, a preto v našich školách bude z roka na rok menej
žiakov. V ZUŠ a v CVČ RELAX
je počet detí ustálený. ZUŠ
navštevovalo 549 detí a CVČ
RELAX 795.
Š. Orosz /krátené,
preklad: k
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Športom k trvalej invalidite!
Rozhodla som sa, že budem zdravo žiť
a začnem športovať. Kúpila som si kolieskové korčule a s nadšením sa vybrala
na svoju prvú cestu za vytúženou postavou. To som však ešte ani len netušila,
že bude plná jám a nekvalitného asfaltu.
Keď sa zamyslíte, kde v Rimavskej
Sobote máte možnosť na aktívny odpočinok, jednoznačne dospejete k rozhodnutiu, že jedinou vhodnou trasou

anketa

Páčilo sa vám
na stretnutí
obcí?

Na prvom stretnutí obcí
z Blžskej doliny sme
niektorým účastníkom
položili otázku: Páčilo sa
vám na tejto akcii?
Ružena
Sojková, 48
r., Rimavská
Sobota

„Páči sa mi
tu. Teraz sa
chcem
ísť
pozrieť na lukostrelcov. Program dňa nepoznám, lebo som nedávno prišla.
Je to náhoda, že som tu, pôvodne
sme sa sem nechystali. Dúfam,
že sa mi tu budú páčiť i ostatné
súťaže.“
Magda
Pásztorová,
52 r. , Bátka

„Páči sa mi
tu. Je tu pekne, je tu veľa
ľudí, počasie
nám praje.
Pači sa mi súťaž vo varení guláša, vystúpenie mažoretiek bolo
pekné. Nebolo tu nič, čo by mi
chýbalo“
Ladislav
Ruszó, 25 r.,
Stránska

„Veľmi sa mi
tu páči. Najviac sa mi
páči súťaž vo
varení guľáša.
Rád si pozriem i futbal, na ktorý
sa veľmi teším. Som zvedavý i na
lukostrelcov.“
pýtala sa:
D. Pavlíková

je cesta na Kurinec. Po meste je
nebezpečné jazdiť na kolieskových korčuliach a cyklisti rovnako
uprednostňujú trasy mimo mesta.
Prívrženci dvojkolesových ,,tátošov“ to však majú o niečo ľahšie,
keďže bicyklu vyhovuje hocijaký
povrch. Čo však my, športovci na
kolieskach?
Prekvapilo ma, že v Rimavskej
Sobote je toľko športuchtivých
občanov. Trasa smerom na Kurinec bola preplnená bežcami,
cyklistami, ale aj korčuliarmi,
ktorí sa však viac trápili, ako
si užívali voľnosť, ktorú im poskytuje tento šport. Cesta plná
jám nám korčuliarom zaručene
nevyhovuje, keďže sa celý čas

(Aspoň v našom meste)

musíme sústrediť, aby sme nevbehli
do jamy a nespadli na vozovku, na
ktorej si väčšina motoristov s takou
obľubou preveruje zdatnosť svojich
automobilov...
Odvtedy, ako som prvýkrát ,,prekolieskovala“ túto trasu, som sa
veľakrát zamýšľala nad tým, kde by
som sa bez obáv zo zlej cesty a rýchlych áut mohla oddať svojej novej
záľube. Doteraz som v svojom okolí
nezaregistrovala nijakú vhodnú
alternatívu. Je to škoda, že športovci
v našom meste nemajú vybudované
nijaké cyklistické chodníky a vyhovujúce cesty, ktoré by od vozovky
boli zreteľne oddelené. Zistila som
totiž, že je tu veľa nadšencov športu.
Nadšenie však veľakrát nestačí,

rozhodujúci je vhodný povrch na
vykonávanie svojej záľuby. A práve
toto kritérium u nás akosi zaostáva... Nemyslíte, že by stačila oprava
cesty na Kurinec? Stačilo by ju rozšíriť a pokryť kvalitným asfaltovým
kobercom. Veď po toľkých rokoch si
už zaslúži menšiu odmenu v podobe
nových ,,šiat“. Je v katastrofálnom
stave a neničí len nadšenie korčuliarov, ale aj kolesá automobilov.
Ja však verím, že raz sa postavím
na kolieskové korčule a bez obáv sa
vydám na cestu za svojou vytúženou
postavou a bez strachu, že skončím
s odreninami. A hádam to bude
v Rimavskej Sobote.
Terka Tušimová

Súťaž silných mužov, v pití piva, vo varení guláša i ľudová veselica

Stretnutie obcí z Blžskej doliny
V Bátke sa prvýkrát konalo v sobotu 28. júla stretnutie obcí z Blžskej doliny. Myšlienka uskutočniť
akciu sústreďujúcu viacerých
účastníkov reprezentovaných
obcami pochádzala od Ladislava
Pásztora, predsedu SMK Bátka.
Hlavný organizátor celodenného
podujatia bol starosta obce Zoltán Mács. K priebehu podujatia
prispela i tamojšia základná organizácia SMK. Záštitu nad ním
prevzal Zsolt Simon, poslanec
NR SR za SMK, ktorý sa takto
vyjadril: ,,Som nesmierne rád,
že sa podarilo spojiť viacero
obcí z Blžskej doliny, aby spolu
súťažili vo varení gulášu a iných
kotlíkových špecialít. Viac-menej
každá obec žije svojím životom
a nezapája sa do života druhej
obce. Toto je unikátny prípad,
kde sa celá dolina zapojí do spoločnej akcie, kde sa ľudia môžu
stretnúť. Dôležitá je vzájomná
komunikácia.“
Akcia, na ktorej si na svoje prišli nielen deti, ale aj dospelí i
starší občania, mala celodenný
charakter. Slávnostné otvorenie
podujatia sa konalo v popoludňajších hodinách. Nechýbalo
tu vystúpenie mažoretiek zo ZŠ
Szombathy Viktor z Jesenského.
Na súťaži Čo sa varí v kotli sa
zúčastnili organizované skupiny
pod vedením starostov z Padaroviec, Veľkého Blhu, Rakytníka,
Bátky, Žípu, Barce, Radnoviec,

Viesky n. Blhom, Ivaníc. Nebolo
jednoduché udeliť prvé miesto,
pretože všetky skupiny uvarili
vynikajúce jedlá. Napokon o
víťazovi rozhodlo žrebovanie.
Z troch najlepších vyhrala motivačnú tisíc korunáčku obec
Padarovce. Všetky zúčastnené
obce však získali hodnotné ceny.
Obdivovanou atrakciou medzi

predviedli členovia z Klubu lukostrelcov z Fiľakova. Divákov
prilákala súťaž silných mužov.
Vynikol Zoltán Gecse z Barce,
keď zdvihol a následne položil
na lavičku za 4,30 sek. 124 kg
kameň. Zahanbiť sa nedali ani tí,
ktorí sa prihlásili do súťaže v pití
piva. Z 15 prihlásených sa stal
absolútnym víťazom Jozef Urbán

návštevníkmi bola jazda na koči.
Radosť deťom priniesol pripravený detský program spojený so
súťažou pre rodiny. Pre milovníkov kartových hier nechýbal
mariáš pod vedením p. Májoša,
vedúceho mariášového klubu v
Rimavskej Sobote. Jeho víťazom
sa stal Ladislav Danyi z Rim. Soboty. Pre športových priaznivcov
bol pripravený futbalový turnaj,
predstavenie motocyklistov z
AMK RS, streľba z luku, ktorú

z Bátky, ktorý vypil liter piva za
30 sekúnd. Dobrá nálada spolu s
ľudovou veselicou pretrvávala do
neskorých nočných hodín. Poďakovanie za tento deň patrí najmä
sponzorom, zamestnancom obce
a základnej organizácií SMK v
Bátke, každému, kto pomáhal pri
organizovaní (jednotlivé obce),
podnikateľom, ktorí zabezpečili
doplnkové služby pre predajcov
rôznych produktov.
D. Pavlíková
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Soboťanka pojmom nielen v dabingu
S mladou reprezentantkou rimavskosobotskej kultúry Stankou Pázmányovou

Prišla zamatovo opálená, živelne
energická a mladícky rozhodná.
Ako si sadala do kresla v cukrárni
na terase, zaujatým smerom
vzhliadlo niekoľko párov mužských očí.
Na Stanislavu Pázmányovú nás
upozornil pri nedávnom rozhovore riaditeľ Základnej umeleckej školy v Rim. Sobote Marian
Lacko, sám všestranný umelec.
„Stanka je už pojmom v slovenskom dabingu“, spomenuli sme
si na jeho charakteristiku.
23- ročná S. Pázmányová je študentkou 4. ročníka Akadémie
umenia v Banskej Bystrici. Ako
sa dostala na divadelné dosky
a vôbec do kultúrneho diania?
V Rim. Sobote vyštudovala potravinársku školu – ekonomické odvetvie. Je dcérou známej postavy
v rimavskosobotskom kultúrnom
živote – teraz pedagogicko- výchovnej pracovníčky CVČ Relax
Jaroslavy Lajgútovej, ktorá sa
zaoberá hlavne výchovou detí vo
folklórnom dianí.
„Mamina ma brávala všade“,
hovorí Stanka. „Keď ma ako dieťa
nemala kde nechať, spávala som
v divadelnej sále alebo pri folklórnom vystupovaní. Ona ma však
viedla hlavne k folklóru. Viem
spievať a tancovať, čo je moja
veľká devíza. Zásluhu na mojom
hereckom napredovaní má však

hlavne Marián Lacko. Začínala
som ním vedenom detskom divadelnom súbore Zauško.“
Stanka bola a je, ako sama hovorí,
dedične dravá. Zúčastňovala sa
konkurzov už počas prvých rokov
hereckého štúdia, zviditeľňovala
sa. Už v prvom ročníku dostala
dabingovú ponuku. Režisérovi
sa zapáčil jej hlbšie položený
hlas. Možno málokto z Rimavskosoboťanov postrehne, že hlas
z telenovely patrí Stanke Pázmányovej. Je obsadzovaná dabovať
najmä černošky, mulatky, aziatky.

Odtrhnúť sa vie v animovaných
detských ﬁlmoch. Tam sa dá
„vyšantiť“
„Raz sme traja oddabovali kreslenú rozprávku, v ktorej bolo 50
postavičiek“, smeje sa.
Sen hrať, byť na niektorých doskách doma sa jej splnil tým, že
pred mesiacom spolu s priateľom
dostali ako pár hercov – študentov ponuku hrať ako interní herci
v Divadle Jonáša Záborského
v Prešove. V čase rozhovoru s ňou
bola po čerstvej premiére divadelnej hry Jej pastorkyňa, v ktorej

kd

Vzdelanie – investícia do budúcnosti
Pri prechádzkach v slnečných letnýchdňoch v
Rimavskej Sobote stretávam svojich známych,
priateľov i bývalých učiteľov. Sú dosť prekvapení, keď ma vidia. Však
áno, mladá, školu má
dávno za sebou, ovláda
jazyky... Čo tu vlastne
ešte robí. Prečo nejde
von? Znie otázka s nádychom prekvapenia
z ich úst. Áno, aj to je
riešenie, avšak zarábať
nie nevyhnutne nadpriemerný európsky zárobok
a zároveň platiť výdavky
vo svetových cenách, nie
je vždy optimálna kombinácia. Doteraz som

však nestretla človeka,
ktorý by mi tvrdil, že je
lepšie ostať, doštudovať
a potom sa rozhodnúť
ako ďalej. Vybrala som
si druhú možnosť – študovať na vysokej škole a
získať kvaliﬁkáciu v príslušnom odbore. Som
presvedčená o správnosti tohto výberu, pretože
po vstupe do EÚ sa neotvorili len hranice iných
štátov nám, ale i naše
hranice iným. Už nie je
zriedkavosťou, že sa v
našom štáte nachádzajú
zahraničné ﬁrmy, ktoré
hľadajú vhodných spolupracovníkov. S dobrou
kvaliﬁkáciou sa vynára

hrala hlavnú úlohu.
Stanka tvrdí, že naše okresné
mesto bolo a je liahňou kultúry.
„Na námestí v Rimavskej Sobote
by mal byť veľký transparent,
ktorý by upozorňoval, koľko talentov – výtvarných, hudobných
a dramatických - z tohto mesta
vyšlo“, nadchýna sa. „Návštevnosť kultúrnych podujatí? V Rimavskej Sobote ešte v nedávno
minulých rokoch bola, teraz je to
slabšie. Zrejme sa to odvíja i od
ekonomickej situácie. V tomto
obdivujem maďarských spoluobčanov, oni si kultúru nesmierne
vážia a idú za ňou masovo.“
Rozlúčili sme sa so Stankou,
ktorá uháňala ďalej. Na druhý deň
ju čakalo predstavenie v Martine
– muzikál. Poslucháči banskobystrického Sobotníka ju majú
možnosť počúvať v tejto relácii
spolu s ďalšími dvoma Soboťanmi
Romanom Slaninom a Norbertom Antalíkom. V septembri začína skúšať v Prešovskom divadle
v muzikáli František z Assisi.
Stihla sa rozlúčiť s tlmočením
pozvánky na tohtoročné Letavy
– festival umenia, ktorý bude
v dňoch 12.- 19. augusta na Krokave. “Má fantastické renomé,
budeme tam všetci, ktorí fandíme
umeniu. Príďte sa zabaviť a prežiť
nezabudnuteľnú atmosféru!“

dobrá pracovná príležitosť v zahraničnej ﬁrme
v našej krajine za slušný zárobok. Vzdelanie
pokladám za investíciu
do budúcnosti. Napriek
tomu, že štúdium predstavuje už aj v súčasnej
dobe určité ﬁnančné nároky (ktoré sa priebežne
citeľne zvyšujú), vložené
investície do vzdelania
naznačujú väčšiu mieru
možnej návratnosti v
budúcnosti. V perspektíve dlhodobejšej budúcnosti prácu v zahraničí
na kratší časový úsek
nevylučujem.
D. Pavlíková

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz
na Slovensku, Základná organizácia
Csemadok-u v Bátke a obec Bátka
vás srdečne pozývajú na
II. Letný festival Blžskej doliny

ktorý sa uskutoční
18. augusta o 10. hodine
Festival ﬁnančne podporilo Ministerstvo kultúry
SR a jeho cieľom je prezentovať výtvarnú tvorbu
Blžskej doliny. V rámci programu sa od 10. do 11.
hod uskutoční prezentácia, od 11. do 12. hod. slávnostné otvorenie výstavy a pracovných dielní a od
15. do 16,30 hod. prebehne beseda s umelcami.
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Skauti oslávili 100 rokov svetového skautingu
Skauti na celom svete zavŕšili oslavy storočnice
založenia svojho hnutia výstupmi na vrcholy
pohorí od Paciﬁku, Ameriky, Európy a Afriky
až po Japonsko a Indonéziu. Na vrcholy hôr
vyšlo 38 miliónov skautov, aby 1. augusta ako
prví privítali úsvit Slnka – 100 rokov skautingu, a obnovili si skautský sľub. Presne pred
100 rokmi v prvé augustové ráno sa totiž začal
prvý skautský tábor na ostrove Brownsea na
juhu Anglicka. Slovenskí skauti vystúpili na 47
vrcholov pohorí. Na jednom z nich vítali nové
storočie skautingu aj rimavskosobotskí skauti,
ktorí vystúpili na vrchol Andrejcová (1520 m
n.m.) vo východnej časti Nízkych Tatier. Vodca

výpravy - skautským menom Seke – Maroš
Ternák sa vyjadril: „Na vrchol sme dorazili po
hlavnom hrebeni ešte 31. júla od obce Telgárt.
Večer sme sa ubytovali v útulni Andrejcová.
Bohužiaľ, ranné počasie. Zamračená obloha
nám všetko prekazila. Neostali sme sami. Pár
minút pre 05:30 nás potešil pozdrav od 117.
zboru skautov Nemšová z vrcholu Chmelová
v Bielych Karpatoch. Druhý pozdrav sme
dostali od skautov z 2. zboru Trnava z vrcholu
Klenovského Vepra, ktorí mali tiež zlé počasie.
Napriek tomu verím, že sa ostatným skautom
podarí pokus vytvoriť fotomozaiku z východu
Slnka z čo najväčšieho počtu vrcholov na celom

území Slovenska.“ Išlo o symbolické privítanie
nového storočia skautingu. Namiesto toho, aby
len spomínali a hodnotili, boli prví, ktorí privítali nový úsvit, výzvy a očakávania do ďalšieho
storočia skautingu.
Maroš Ternák
– Seke, vodca 1. oddielu skautov

Ponúknite psíkom z útulku nový domov
V minulom dvojčísle Gemerských Zvestí sme písali o lučeneckom útulku, v ktorom sa v súčasnosti nachádza okolo osemdesiat psíkov. Denne
pribúdajú ďalší. Stáva sa však, že niektorých zo psíkov si osvoja, ideálne je, keď dobrí ľudia. Stalo sa tak i po uverejnení fotograﬁí psíkov – čakateľov.
Dnes sa o možnosť nového domova zaujímajú tieto psíky na obrázkoch. Volajte kedykoľvek vedúcu útulku K. Ferenczovú, t. č.: 0907 134 955,
0903 647 914.Prispieť ﬁnančným darom na opustené psíky môžete na č. účtu: 2622170345/ 1100. Obyvatelia i pracovníci útulku ďakujú.

bradáčka - mladá fenka malého bradáča, veľmi šikovný
múdry psík, vhodný aj do
bytu

bruno - 2-3 ročný psík
stredného vzrastu, veľmi dobre stráži, vhodný
len do domu alebo do
ﬁremného areálu

dena – 3- ročná dáma kľudnej povahy, vhodná k deťom
aj starým ľuďom, veľmi milý
psík

Dni obce Sušany
Obec Sušany si počas Dní obce 27.29.júla slávnostným programom
pripomenula 600. výročie svojej
nateraz najstaršej známej písomnej
zmienky. Tá pochádza z roku 1407
a obec sa v nej spomína pod názvom
SWSANSFELWDE ako majetok
rodiny Mikófalvyovcov. Program
začal v piatok podvečer pozývacím
sprievodom obcou, ktorý tvorila
naša mládež sprevádzaná hudbou a
spevom harmonikárov na slávnostne
vyzdobenom koči. Sprievod vytiahol
ľudí do ulíc a následne do oddychovej
zóny domova dôchodcov na vystúpenie dychovej hudby Sobotienka z Rimavskej Soboty. Týmto organizátor
nadviazal na niekdajšiu bohatú históriu dychovky v Sušanoch. V sobotu
bolo slávnostné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v sále kultúrneho
domu spojené so stretnutím rodákov,
občanov obce a tých, ktorí v nej v minulosti pôsobili. V úvodnom vstupe
sa účastníci započúvali do clivých
tónov fujary Štefana Szabóa a básne

v podaní Anny Feketeovej. Starosta
obce Štefan Václavík potom privítaním a slávnostným príhovorom
otvoril oﬁciálnu časť osláv. Históriu
obce a niektoré osudy jej obyvateľov

priblížil kronikár Ľudovít Slezák.
Jedným z hlavných bodov programu
slávnostného zasadnutia obecného
zastupiteľstva bolo poďakovanie dejateľom a činovníkom za ich obetavú
prácu a osobný prínos pre všestranný
rozvoj obce, spoločenské a duchovné
povznesenie jej obyvateľov. Devia-

ﬁľakovčan – 9 -mesačné
šteňa, kríženec vlčiaka, mladý
poslušný psík, ktorý čaká na
vhodnú rodinu

tich z nich ocenila obec ďakovnou
plaketou, v dvoch prípadoch to bolo
in memoriam. Pamätným listom
s poďakovaním boli ocenení súčasní
činovníci – poslanci OZ, predsedovia
dobrovoľných organizácií pôsobiaci
na území obce, držitelia diamantovej
Janského plakety za bezpríspevkové darcovstvo
krvi a ďalší. V mene starostov okolitých obcí sa
prihovoril Pavol Černák,
starosta Kružna, ktoré patrilo do roku 1937
k Sušanom. Nasledovala
prehliadka pamätnej izby
obce, výstavky ručných
prác našich šikovných
žien, výtvarných prác
žiakov ZŠ z Hrnčiarskych Zalužian a slávnostný obed.
Slávnostnú atmosféru umocnil
kultúrny program žiakov zo ZŠ v H.
Zalužanoch. Popoludňajší program
bol venovaný najmä rodinám s deťmi
a mládeži. Zručnosť a schopnosti
si mohli vyskúšať v rôznych športových a zábavných disciplínach na

labradorka – 2 až 3-ročná
sterilizovaná fenka labradora, má typickú milú
povahu tejto rasy

ihrisku za sladkú či vecnú odmenu.
Spontánnosť a bezprostrednosť
ukázali mnohí z nich ako super star
pri mikrofóne moderátora Jána
Vaculčiaka. Všetky generácie zaujali ukážky hasičských techník
príslušníkov HaZZ z Rim. Soboty.
Veľký záujem bol aj o futbalový zápas
dvoch mužstiev zostavený z bývalých
hráčov Sušian. Že roky a okrúhle
bruško nie sú až takým hendikepom
futbalového kumštu, ukázal aj brankár Ján Deák. Noc sa niesla v duchu
ľudovej zábavy. Nedeľný program
začal slávnostnou odpustovou sv.
omšou v kostole sv. Anny, ktorej
hlavným celebrantom a slávnostným
kazateľom bol niekdajší správca farnosti Mons. Ján Kubus, dnes už na
zaslúženom odpočinku. Záver osláv
patril folklóru. V sále kultúrneho
domu sa predstavil folklórny súbor
Sinec z Hnúšte v programe piesní
a tancov z Gemera popretkávaným
humornými príbehmi a milým slovom Jána Valentíka.
Štefan Václavík
starosta obce
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Zamestnaná žena s 3 deťmi
súrne vezme do prenájmu 1-2
izbový byt v RS. Zariadený je
vítaný. 0910615108.


737-37

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


801-34

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


835-33
 Predám rodinný dom v 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


844
 Dám do prenájmu od 1. 8.
garáž – súrne. Č.t:. 5634259.

845-33
 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.


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, 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

Predám zariadený stánok
(prenosný) v perfektnom stave,
voda, elektrina. Cena: 25.000,-Sk T.č.: 0907 877 495


862
 Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ v Rim. Sobote. Cena dohodou. Č.tel.: 0911 912 610.

867-35
 Dám do prenájmu 3-izbový
byt na sídl. Rimava v centre RS.
Tel.: 56 25 724, od 18.00 hod.
56 25 011.

869-35

 Kancelária do nájmu 12 m2
na Svätoplukovej ul. č. 18 oproti
MsÚ. Kontakt: 0915 875 849.

871-35

Prenajmem 1-izbový zariadený byt na Hostinského ul. 0908
599 962.


875

Predám rodinný dom – plyn,
voda, elektrina – vhodný i na
podnikanie. Volať na číslo 0910
615 093.


876-34
 Dám do prenájmu 1-izbový
byt na sídl. Rimava. Tel.: 0902
142 417.

877
 Dám do podnájmu väčší 3-izbový byt na sídl. Rimava. Tel.
č.: 0908 221 715.

878-34

Predám prerobený 2-izbový
byt v OV v centre RS. Tel.: 0903
542 916.

výhodne! Informácie na t.č. 0905
836 926 alebo 047/58 11 498.

Predám 2-izbový byt v OV v
centre RS. 56 24 000.


Dám do prenájmu predajňu
rozličného tovaru v Jesenskom.
0903 269 579.


Dám do prenájmu 3-izbový
byt na sídl. Západ od 1.9.2007.
Inf. na č.t.: 0910 268 611, 0910
613 693.


888-34

Dám do prenájmu reštaurácie, herne, bary, výčapy
– zabehnuté bez investícií.
Tel.: 0903 801 265
2796-34
 Predám 3-izbový byt, 6
bytovka, obec Orávka. Nájomné
sa neplatí. Volať na č.t.: 0907 197
523, 0902 644 333.

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


916-34
 Prenajmem alebo kúpim garáž v blízkosti Hlavného námestia.
Kontakt: 0903 551 931.

Predám RD v Hajnáčke.
0904 919 065.

Firma prepustí za výhodných
podmienok dobre zabehnutý obchod -„obklad dlažieb-kúpeľňové
štúdio“- v Rimavskej Sobote.
Kontakt: 047/542 2799.


Predám 10,7 árový pozemok
na veľmi peknom mieste v RSoblasť novovýstavby RD-IBV
Sobôtka. Cena dohodou. Tel.:
0903 525 082.


899-35
 Predám trojpodlažnú murovanú chatu v Maďarsku, 5 km
od Salgótarjánu, s terasovitou
záhradou v peknom prostredí,
s nádherným výhľadom, s prípojkou vody, elektriny, vykurovaná črepovými kachľami.
Informácie: 0905 418 194.

902-35

Najlacnejší prenájom v
meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./ Tel.: 0903 515 109.


880-51
 Ponúkame priestory na prenájom oproti autosalónu. Veľmi

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


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


821-33
 FIRMA BALEX – Stavebniny, Sedliacka č. 25 prijme do
pracovného pomeru vedúceho
stavebnín. č.t. 047/5631 053.

861-35

 Prijmem pomocníčku do pohostinstva. T.č.: 0915 720 365.

903-44
 Hľadám prácu, mám osobné
auto, som maliar. 0902 196 800.

905
 Účtovníctvo, mzdy, výkazy.
T.č. 0907 850 679.

911-35
 Prijmem čašníčku s praxou
– 0905 213 476.

913-34
 Prijmem kaderníčku, môže
byť aj na živnosť. R.Sobota, R.K.
Štúdio. 0903 551 931.

915-36

Prijmeme absolventa školy na recepciu motela.
Potrebná znalosť cudzích
jazykov a práce s PC.
Kontakt: 0905 745 308,
047/5622 517.
2793-34

Prijmeme vodičov MKD,
TRUCKIMEX s.r.o., 0903
385 501.
858-34
 Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy. 0904 674 152.
874-37
 Hvezdáreň v Rimavskej Sobote vyhlasuje výberové konanie
na miesta odborného a technického pracovníka. Predpoklady:
VŠ/SŠ, ovládanie PC (SW+HW),
komunikatívnosť, technická zručnosť, záujem o astronómiu. Žiadosti s profesným životopisom a
motivačným listom zasielajte na
adresu: Hvezdáreň, Tomašovská
63, 979 01 Rimavská Sobota, e-mail: hvezdaren@rsnet.sk, tel.
047/ 5624709.

884

 Hľadám do kvetinárstva v
Rim. Sobote zodpovednú, šikovnú, komunikatívnu mladú
ženu. Maďarčina vítaná. 0905
895 834.

900-36

685



890-35

 Maďarská ﬁrma, výrobca
konfekcie pôsobiaca aj na Slovensku, hľadá distribútora pre
reklamné letáky. Vlastné auto
nevyhnutné. Znalosť maďarského
jazyka je dôležitá. Informácie na
tel.čísle: 0036709495961

893

918-36

889

 Vykonávam kontrolnú činnosť v samospráve. Tel.č.: 0914
285 220.

892-35

912

820-33

885

 Zamestnám vodiča MKD.
Tel.: 0903 515 109.

891-33,35

904-34



879-34
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 Hľadám barmanov (-ky),
kuchárov, aj brigádnicky.
Tel.: 0903 801 265.
2796-34

 Ponúkam prácu opatrovateľky v Taliansku-Tirolsku- na
striedanie. Nemčina vítaná. 0902
472 706

920
 Súkromná ﬁrma prijme do
pracovného pomeru vodiča. Podmienky: -ukončené stredoškolské
vzdelanie -vodičský preukaz skupiny C -prax je vítaná. Info na t.č.:
0903 511 076.

882-36
 Súkromná ﬁrma prijme do
pracovného pomeru pracovníkov
do skladu. Podmienkou je morálna
bezúhonnosť. Info na t.č.: 0903
511 076.

883-36
 Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. prijme vedúceho smeny – s
obsluhou baliacej linky s miestom
výkonu práce vo Veľkých Dravciach. Požiadavky: odborná spôsobilosť: elektrotechnik podľa Vyhl.
č. 718/2002 Z.z., prax v odbore

2800-34
 Palivá plus, s.r.o. hľadá odborného referenta hospodárskej
správy. Požiadavky: - vzdelanie:
stredná ekonomická škola, resp.
obchodná akadémia, - odborná
prax aspoň 3 roky, - počítačový
softvér – Word, Excel, internet,
softvér na fakturáciu, evidencia
zásob, ostatné administratívne
práce,- vodičský preukaz skup.
B, - mesačne služobné cesty za
účelom vyúčtovania výkonov
200-300 km vzdialenosti, - dobré
ovládanie maďarského jazyka
slovom aj písmom. Mzdové
podmienky dohodou. Ručne písaný profesný životopis žiadame
doručiť na adresu: Palivá plus,
s.r.o., 980 42 Rimavská Seč 47,
tel.: 047/5634050 od 8.00 do
17.00 h.

927-34

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

838-34
 Darujem bieleho kríženého labradora. Informácie:
047/5672319.

887

Predám 1-ročné sučky šarpeja, šica, maltézana, westíka +
polročné psíky šica, maltézana,
bordo dogy. Cena dohodou. Č.t.:
0903 591 847.


898
 Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár uskutoční predaj
brojlerových kurčiat na farme
v Slanej Lehote dňa 27.8.2007
v čase od 9.00 do 14.00 hod. v
cene 37/kg.

896-34

Predám husi, kačky, ovce.
0907 661 789.


921-34

AUTO-MOTO
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


Predám Daciu 1310 a
Jawu 350 kývačku. Tel.: 047/
5695571.

870-35


Predám Aviu 15 val.
5695200.

872-34

438 241.
907
 Detoxikačné vankúšiky za
dobrú cenu. T.č.: 0907 881 584.
908-35 GH-34
 Predám elektrickú ohýbačku
rúr + čeľuste. Cena 5.000,- Sk.
Tel.: 0908 919 972.

917-34

Predám:
- guľobroková kozlica ZH 104
(12/7x57 R) s puškohľadom
Zeis 4x
- brokovnica IŽ 58 M (12/12),
obe zbrane sú po tlakových skúškach
- guľovnica opakovacia ČZ
VZ.24 8x57 JS ČZ Liherský Brod.
0905 100 619.


919
 Kúpim Simson Enduro.
Ponuka na t.č. 0908 933 685.

922-35

RÔZNE
Káva-Káva Servis-Stroje. Tel.
0903515109.


736-52
 Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň. Výhodne. Tel.:
0908495173, 5694226.
749-39
 Potrebujem spoľahlivých ľudí.
Tel.: 0918 561 363.

 Kúpime lesy RS, LC,RA. Č.t.
0915 625 196, 0902 356 840.

924-34

Kúpim obilie. 0915 625



196.
925

ZOZNÁMENIE
Sympatický 29-ročný hľadá
priateľku. Č.t.: 0911 980 066.


923

799-33
 Predám menší pozemok, tehly + tvárnice. R.S. Tel.: 047/5694
274, mob. 0904 592 962.

842-34
 Predám váhu s max. hodnotou 200 kg. Tel: 559 22 70, 0902
367 448.

846-33
 Kúpime zvárací agregát CO2
MIG-160. 0904 504 504.
866-36 ZVÝRAZNIŤ
 Predám eurookná 130x120
– 5 ks. Cena dohodou. Č.t.: 0918
543 441, 0914 255 855.

868-34
 Mám na predaj včelársku
vlečku komplet. Cena dohodou.
Č.t.: 0902 047 153, 0908 575 307,
0902 174 011.

873+GH

Predám prírodný lomový
kameň na obklady a dlažbu. 0905
655 334, 0908 902 392.


886

Predám kočík 3-kombinácia,
značka CAP-POL. Modro-bordovo-žltý. Cena 3.000,- Sk.


906
 Predám sedaciu súpravu
2+1, dobrý stav, cena 2.500,- Sk.
Predám kovové zábradlie na plot,
cena 500,- Sk za 1 ks /5 ks/. 0904

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

545-36
 Stredoškolský učiteľ vyučuje
ANGLICKÝ JAZYK cez školské
prázdniny. Tel. 0907853164.
 Pôžičky – 0910158697.

733-51

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
 Lacné sťahovanie s Tranzitom. T.č.: 0907 877 495.

863-36
 Hľadáme na príležitostné
preklady do poľštiny prekladateľa.
0904 504 504.
865-36 ZVÝRAZNIŤ
 Murárske práce. Betonovanie, omietky, dlažby. 0918 455
773.

894-35
 Veštenie z kariet (minulosť,
súčasnosť, budúcnosť). Po-Pia:
8.30-15.30 hod., Čerenčianska 22
(vedľa úradu práce) v Rim. Sobote.
Tel.: 0915 228 482.
895-36 GH 895-33,35

Preprava Aviou (3 t)
lacno a rýchlo.
T.č.: 0904 977 692,
0903 549 042.
 Hľadám tichého spoločníka.
Pri vklade 100.000 Sk je mesačný
proﬁt pre spoločníka po zdanení
20.000,- Sk (Zmluva o tichom
spoločenstve + vklad spoločníka
je poistený.) Tel.: 0918 151 489,
047/5631800.
901-35 GH 901-35
 V sobotu zľava 10% na celý
sortiment tovaru veľ. 44 – 64.
Kupóny do 31.8. – 3-nás. hodnota. Moletka, Železničná č.9, Rim.
Sobota.
909-35 GH-34
 Prevíjanie el. motorov, opravy
zváračiek, čerpadiel, elektrospotrebičov. R.S., Čerenčianska č. 1984. T.č. 047/5622067,
047/5627362. Denne od 7.00 do
15.00 hod.
910-35 GH-34
 Elektrické inštalácie, montáž,
údržba, revízie elektrických zariadení. 047/5596339.

914-35

 Preprava Aviou (3 t) lacno a
rýchlo. T.č.: 0904 977 692, 0903
549 042.

926-37 4

 Silikónové tesnenie okien .
0907 831 424.

928-33,35,37,39,41

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

926-37

vítaná. Žiadosti so životopisom
posielajte do 31.8.2007 na adresu: AGRO CS Slovakia, a.s., 985
42 Veľké Dravce. Kontakt: Ing.
Findra, tel.: 047/4373279.
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INZERCIA

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.
MUDr. JURKEMIK J. CSc.
Gorkého 9
č.t. 58 11 009

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:
18.8. sobota Kauﬂand
19.8. nedeľa Dr. Max
Fabryho ul
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.
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Darovali krv

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 31. 7 bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia: Roman Oros, Jana Kovácsová, Ružena Rízová, Jana Selčanová, Zuzana
Sojková, Milan Lipčei, Jozef Katona, Štefan Kamenský, Jaroslav Jankulár, Dušan Šmidt, Želmíra
Štefková, František Zibrin, Miloš Krajec, Alexandra
Adamová, Peter Drak, Ján Kováčik, Jozef Schön, Jozef Czene z Rimavskej
Soboty, Dana Bakšová, Ján bakša, eva Polakovičová, Peter Polakovič
z Hrnčiarskych Zalužian, Ľudmila Bamburová, Peter Bambura z Kokavy
nad Rimavicou, Margita Bartová, Mgr. Ľubomír German z Klenovca,
Simona Masárová z Hnúšte, Ing. Miroslav Kántor z Čerenčian, Emil
Dérer z Tornale, Róbert Rúgó z Jesenského, Jozef Vozár z Hrachova,
Juraj Kováč zo Zacharoviec, Ladislav Hoszúreti z Rimavských Janoviec,
Tibor Janšúr z Gemerskej Vsi.
Prvýkrát darovali krv: Viktória Madarászová, Radoslav Rimavec z Rimavskej Soboty.
Dňa 7.8. bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia:
Ľudovít Varga, Ladislav Zsambok, Norbert Tőke, Róbert Gál, Viera
Kojnoková, Iva Štecová, Tibor Štec, Róbert Balyo, Ján Szőllősi, Rastislav
Šuľko, Miroslav Kelle, Eva Poznánová, Peter Lecső, František Goceliak,
Dušan Kubík, Marcela Spodniaková, Oľga Turisová, Adrian Krajňák,
z Rimavskej Soboty, Albert Boldi, Jozef Krága ml. z Otročka, Pavel
Šuﬂiarsky, Ivan Cerovský z Rimavských Janoviec, Ján Deraj, Andrej
Kochan, Dušan Kochan z Vyšnej Pokoradze, Miloš Hruška, Boris Mauer
z Hnúšte, Vladimír Chromek, Miroslav Chromek z Teplého Vrchu, Ján
Korub st., Ján Korub ml. z Bottova, Ladislav Rózenfeld z Novej Bašty,
Perla Repcsíková z Jesenského, Vlastimil Hudeček z Tornale, Ján Kosorín
z Oždian, Peter Maťko z Tisovca, Slavomír Kujan z Kyjatíc, Marian Sendrei z Lehoty nad Rimavicou, Ing. Michal Kozlok z Hrachova, Martina
Žilková z Chrámca.
Prvýkrát darovali krv: Milan Baranec, Lenka Lásová z Rimavskej Soboty,
Andrea Valigurová z Hnúšte.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote.

Začiatky o 19.00 a 21.00 hod.


16.17.18.19. AUGUST

PASCA
NA ŽRALOKA

Aj malé ryby majú veľké
sny... MP, Animovaná
rodinná komédia USA,
začiatky predstavení 17:00
a 19:00 hod.
16.17.18.19. AUGUST

ŽIVOT, SMRŤ
A NIEČO
MEDZITÝM

Ako vyšetríte vraždu, keď
obeťou ste vy? MP od 12
r., Thriller USA, začiatok
predstavení len o 21:00
hod.


21.22. AUGUST

VRATNÉ LÁHVE

Aby mohlo byť vítanie, musí
byť najskôr lúčenie, MP od
12 r., česká komédia

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj:
a) 3 - izbový byt s balkónom na Ul. Rožňavskej 5/39 v Rimavskej
Sobote, 40 b. j., 10. poschodie - formou verejnej ponuky.
Minimálna cena bytu 250.000,- Sk.
b) 2- izbový byt s balkónom na Ul. Malohontskej 20/63 v Rimavskej
Sobote, 71 b. j., 10. poschodie – formou verejnej ponuky.
Minimálna cena bytu 280.000,- Sk.
c) 2 – izbový byt s balkónom na Ul. Školskej 20/18 v Rimavskej
Sobote 18 b. j., 2.poschodie – formou verejnej ponuky.
Minimálna cena bytu 230.000,- Sk.
d) 2 – izbový byt s balkónom na Ul. L. Svobodu 5/110 v Rimavskej
Sobote, 128 b. j. 8 poschodie – formou verejnej ponuky.
Minimálna cena bytu 260.000,- Sk.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota najneskôr do
17.08.2007.
e) pozemky v areáli bývalého OPP na Chrenovisku o výmere 2008
m2. Minimálna cena pozemku 250 Sk/m2. Súčasne je záujemca
povinný odkúpiť spoluvlastnícky podiel na prístupových komunikáciách v cene 20 Sk/m2. Odpredaj pozemkov bude uskutočnený
formou verejnej ponuky. Na pozemkoch je možné vybudovať parkoviská, malé prevádzky.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604631,
5604633.

Oznamujem hendikepovaným osobám, že dočasne
poskytujem schodolez pre
nasledovné verejné budovy:
radnica, obvodný úrad, rímskokatolícky kostol, Hotel
Tatra, MsKS.
Kontakt: 0907 852 457
Zodpovedný pracovník je
zabezpečený.
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Spojená škola v Rimavskej
Sobote vás pozýva na zábavu

Pod krídlami
čierneho orla

Kedy: Každý piatok
o 18,00 hod.
Kde: Na nádvorí Čierneho orla
na Hlavnom námestí
Hudba: Vždy živá
Vstupné: Žiadne
Občerstvenie: Pestrá ponuka
jedál a nápojov

Odišla si
tíško, bez
slov, ako
vánok.
Vkrádaš sa
nám do mysle, si už však
len sen.
Od tej chvíle, ako si nás opustila
máme nepokojný spánok,
v našich srdciach žiješ stále a
myslíme na Teba vždy a každý
deň.
Dňa 12.8.2007 uplynulo 19 rokov, čo nás navždy opustila naša
milovaná manželka,
matka a stará matka
Marta LACKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej s
nami tichú spomienku.
Manžel Pavel, dcéra Dana, syn
Marián a Igor s rodinami.

Dňa 11.augusta 2007
sme si pripomenuli
1.smutné
výročie úmrtia milovaného manžela,
otca, starého otca, prastarkého
Attilu OŠTROMA
z Rimavskej Soboty.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra s manželom, synovia s
manželkami, vnúčatá s rodinami,
pravnúčatá a ostatná rodina. Tí,
ktorí ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.

Zníženie nájmu nebytových priestorov

2798

SPOMIENKA

o 25 %
od 1. júla 2007

V budove bývalého Zväzarmu, Mlynská 4, 979 01 Rim. Sobota
Info: 0907 256 204, Mail: feher@geniusnet.sk
TEXTIL ŽILINA a.s. Vás pozýva do svojej predajne na ulici
SNP Dom textilu, kde sa uskutoční letný

dopredaj tovaru
so 40 až 60 % zľavou
DO TEJTO AKCIE SÚ ZARADENÉ TOVARY:
- dámske šaty, blúzky, tričká, nohavice pánske
košele, polokošele s krátkym rukávom
- detské čiapky, klobúčiky
- prestieradlá, tapety, záclony, šatovky a ďalšie iné
druhy tovarov
Tešíme sa na Vás a prajeme príjemný nákup!
2799-34

POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem
úprimne poďakovať
MUDr. Pavlovi
PELIKÁNOVI
z interného odd. Nemocnice v Rimavskej Sobote
za nezištnú, veľmi ľudskú
a vysoko odbornú starostlivosť pri mojej hospitalizácii
na tomto oddelení.
Soňa Ľuptáková

Príjem riadkovej
a plošnej inzercie:

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

PREPRAVA
AVIOU (3t)
Tel.: 0904 977 692,
0903 549042.

2769-50

AJ NA TOMTO
MIESTE MOHOL BYŤ
VÁŠ INZERÁT!

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 ročníku hygiena potravín.
Vhodné pre uchádzačov s ukončenou maturitou akejkoľvek školy. Záujemcovia nech sa prihlásia
na sekretariáte školy.

Otvorené !!!
UHOĽNÝ SKLAD

Cintorínska 1893
Rimavská Sobota
56 323 66
0905 502 504, 0903 502 504
2775 - 36

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 0915 830 787.
sykorovakatarina@gmail.com,
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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
Novootvorená predajňa

TOP POTRAVINY
Sedliacka 26 Rimavská Sobota

Bezkonkurenčné ceny
chladeného mäsa!

Príjem riadkovej
a plošnej inzercie:

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

OTVORENÉ: PO: PI: 7. 00 - 18. 00
SO: 7. 00 - 11. 00

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

2797

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

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

inzeráty neprešli
jazykovou úpravou

Vážení zákazníci!
Predajňa Hudobné nástroje
PLEKTRUM sa presťahovala
na Svätoplukovu ulicu č. 14
(vedľa Jedálne Perla pri MsÚ v R. S.)

Tešíme sa na vašu návštevu

-15%

AKCIA: ZĽAVA 19 %
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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

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

2266

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
v Rimavskej Sobote
pri Pošte vás srdečne
pozýva na nákupy:
NOVÝ JESENNÝ
TOVAR
- Teplákové súpravy
- Nohavice
- Disney spodné prádlo,
pyžamá

2754
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ANITA

2723

Projektovanie
a realizácia záhrad

RENT-A-CAR

+ poradenstvo.

osobné a úžitkové
vozidlá
Tel.: 0918 038 797

Tel.: 0902 304 428.

13. august 2007
2784

2782

SNP 12, Rimavská Sobota

Oznámenie
chovate¾om psov

- skladníčku (12 tisíc Sk čisté)
- výkupcu tovaru (12 až 15 tisíc Sk čisté)
- šoférov (12 až 15 tisíc Sk čisté)

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.

2742-

- 34

Š. J. Therm Štefan Juhász

solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
predaj a inštalácia kotlov.

Restaurant

darčeky
suveníry
dekoračné predmety

Veľkosklad ovocia a zeleniny
PRIJME IHNEĎ:

KONTAKT: 0914 167 181

EUROMOTEL

oz .
ov ma
D ar
zd

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

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.

Lode zvučných mien budú brázdiť kurineckú vodu
Centrum voľného času Relax
a Model klub v Rimavskej Sobote organizujú 1. septembra
v rekreačnej oblasti Zelená voda
na Kurinci verejnú súťaž lodných modelárov, ktorej sa zúčastnia súťažiaci z rôznych častí
Slovenska (Galanta, Bratislava,
Prievidza), ako aj súťažiaci z Maďarska (Ózd, Budapešť, Miškolc,
Gyomaendröd). Súťažiť sa bude
v kategórii F 2 A, B, C – pohon
elektromotorom (juniori a seniori), F4A pohon elektromotorom
(juniori a seniori) a F DS (pohon
parným motorom). Možno laikovi
tieto kategórie nič nehovoria,
ale sú to makety skutočných lodí
v zmenšenej podobe kategórie
F-NS. Kurineckú vodu budú
brázdiť lode zvučných mien, ako
napr: Gneisenau, Bismarck, Vittorio Venetto alebo lode s parným
pohonom. Súťaž bude pozostávať
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zo statického hodnotenia (presnosť vyhotovenia a vzhľad lode)
a jazdy zručnosti medzi bójkami
na trojuholníkovej trati.
Rimavskosobotskí modelári začali
tohtoročnú súťažnú sezónu veľmi
dobre. Od 16. do 17. júna sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska
a súťaže o česko-slovensko-poľský pohár lodných modelárov.
Umiestnenie našich pretekárov
bolo nasledovné:

kategória F4A – juniori – Ľuboš
Uhrin 2. miesto
kategória F2B – seniori – Ondrej
Mišák 3. miesto
kategória F2C – seniori – Samuel
Kováčik 2. miesto
Ďalšiu súťaž absolvovali 23. 6.
v Maďarsku v meste Ózd.
Aj tu naši súťažiaci zabodovali:
v kategórii Ifjúsági (juniori) Ľuboš Uhrin získal 3. miesto
v kategórii F2B – seniori Ondrej
Mišák získal 3. miesto
v kategórii F2C – seniori – Samuel Kováčik
získal 2. miesto.
Ďalšia súťaž, na ktorej
sa zúčastnili, bola 21.
júla v Maďarsku v dedine Fóldes neďaleko
Debrecína.
Ani tu naši lodní modelári nesklamali:
v kategórii F2C – se-

niori – Samuel Kováčik obsadil
3. miesto
v kategórii F2B – seniori – Ondrej Mišák obsadil 6. miesto
v kategórii Ifjusági (juniori) Ľuboš Uhrin obsadil 7. miesto.
Štvrtého augusta sa zúčastnili súťaže v maďarskom Miškovci. Žiaľ
nikto z našich súťažiacich nestál
na stupni víťazov. Tohtoročná
sezóna našich lodných modelárov
sa ukončí 1. 9. na Kurinci a pozývame na ňu aj širokú verejnosť.
Tí, ktorí majú záujem o lodné
modelárstvo, ale aj tí, ktorí chcú
stráviť príjemne voľný čas, sa
môžu prísť pozrieť a podporiť túto
krásnu záľubu nielen detí, mládeže, ale aj dospelých . Zároveň sa
môžete prihlásiť do Model klubu,
ktorý pracuje pri CVČ Relax , kde
si môžu zhotoviť makety lodí rodičia spolu so svojimi deťmi.
PaedDr. Dana Spišáková

Vydáva: Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Adresa redakcie: Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota. Šéfredaktorka: Marta
KANALOVÁ, tel.: 58 11 311, redaktorka: Andrea Dóšová, Tel.: 56 04 676, e-mail: andrea.dosova@rimavskasobota.sk, jazyková redaktorka: Helena
Urdová, technický redaktor: Jaroslav VERLÍK. Inzercia: tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail inzercia: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, e-mail
príspevky: marta.kanalova@rimavskasobota.sk. Uzávierka čísla: každý štvrtok do 16. 00 hod. Autorsky neoznačené materiály sú redakčné. Tlač:
Reality-Print, Rimavská Sobota, Fábryho 10. Vychádza v sieti Media Box. Rozširuje: Mediapress, spol. s r. o. Lučenec a súkromní distribútori. Zaregistrované
na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod č. 1/2000.
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Dcéry s mamami hrali na trávniku
Ženský futbal ožíval futbalovým turnajom pod záštitou BBSK
Na umelej tráve MFK v Rimavskej Sobote oslavoval 29. júla klub
1.DFC Rimavská Sobota
15.výročie svojho vzniku netradičným spôsobom ŽENSKÝM
FUTBALOM PROTI DROGÁM! -pod týmto názvom zorganizoval turnaj svojich terajších
mladých hráčok proti bývalým
hráčkam z LC a BB. Ďalším
súperom boli ženy zo SKORPIO
Salgótarján .
Svojou prítomnosťou na otvorení
turnaja poctili prítomných a klub
primátor mesta Štefan Cifruš,
jeho zástupca Pavel Piliarik, riaditeľ Spojenej školy v Rim. Sobote

Jaroslav Bagačka, sekretár ObFZ
Ján Forgon a športový
riaditeľ MFK Gabriel Szántó. Po
príhovore a uvítaní predsedom
klubu povedal primátor mesta, že
sa teší tejto aktivite a želá mnoho
optimizmu a síl do športovej práce so ženským futbalom v meste
a okolí.
Potom začali zápolenia medzi
spomínanými družstvami a tie si
veru nič nedarovali .
Bolo radosť vidieť na ihrisku
napríklad aj dcéru s mamou
a veru mladosť ešte skúsenosti
v mnohých situáciách nevyrovnáva. Futbal je nádherný šport

József Villinyi a Róbert Galamb, čelní predstavitelia svojich klubov,
si odovzdávajú pamätné darčeky.

a tento deň ho reprezentovali aj
futbalistky, ktorých sa zišlo okolo
päťdesiat. Žiaľ, asi len jedna tretina sa bude venovať tomuto športu
aktívne naďalej, hoci výkonnostne by mali naň po tréningovom
procese asi všetky .
Bolo by k tomu treba väčšiu propagáciu a ekonomické zázemie .
O to prvé sa budeme snažiť a to
druhé je v nedohľadne !
Dôležité však je, že to staré a známe: NIE JE DOLEŽITÉ ZVÍŤAZIŤ, ALE ZÚČASTNIŤ SA! sme splnili na sto percent. Všetci,
čo tam boli, to môžu potvrdiť.
Sme na to hrdí a v tomto trende
chceme naďalej pokračovať. Chceme priviesť na športoviská opäť
čo najviac športuchtivej mládeže.
Nechceme, aby boli v krčmách,
aby podliehali rôznym omamným
a návykovým látkam. Chceme,
aby sa venovali športu a dosahovali v ňom také výsledky, aby boli
spokojní všetci, ktorí sú v tom
aktívne zapojení, nevynímajúc
rodičov a učiteľov.
VÝSLEDKY TURNAJA
V KOCKE :
1.miesto - Staršie hráčky
RS,LCBBB
2.miesto - Juniorky 1.DFC RS

3.miesto - SKORPIO SE Salgótarján
1.zápas- Juniorky - Staršie hráčky - 1 : 1 ( SzabováSyč-Kriváňová ml., Pk. 3 : 1 )
2.zápas - Juniorky - SKORPIO
- 1 : 1 (Tubová ,Magda-Gabriela) –Pk. 3 : 4)
3.zápas - Staršie hráčky -SKORPIO - 2 : 0 ( Syč-Kriváňová
st.,Moravová)
Najlepšie hráčky: Brankárka :
Beata Newmanová ( juniorky)
Juniorky: Veronika Murtinová
Staršie hráčky: Henrieta Syč-Kriváňová
Salgótarján: Kitti Szklenár
Ďakujeme poslankyni Alici Csobovej, ktorá ﬁnančne prispela
na občerstvenie, a pracovníkom
reštaurácie LIPA, ktorí sa svojím
ľudským prístupom postarali
o zdarný priebeh vyhodnocovacej
časti .
Záverom pozývame priaznivcov
ženského futbalu na majstrovský futbalový zápas 1. DFC RS
–PREŠOV, ktorý sa uskutoční
dňa 18.augusta o 12.00 hod. na
umelej tráve na MFK v Rimavskej
Sobote .
Mgr. Róbert Galamb,
predseda klubu

Zaradenie mužstiev do oblastných súťaží

ODŠTARTOVALI KRAJSKÉ
FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

Nedávno sme priniesli informáciu, že sa v Rim. Sobote konal
aktív Oblastného futbalového
zväzu, na ktorom došlo aj k zaradeniu jednotlivých mužstiev do
súťaží. Najvyššia oblastná súťaž
– I. trieda – bude mať v súťažnom
ročníku 2007/2008 opäť 12 mužstiev. Nováčikmi sú Klenovec,
ktorý postúpil z V. ligy, Stárňa,
víťaz II. triedy, a Rimavská Seč
(štartuje namiesto Stránskej,
ktorá sa neprihlásila do I. triedy). Na aktíve dostali jednotlivé
mužstvá nasledovné štartovné
čísla: 1. Gemer, 2. Muráň, 3.
Ožďany, 4. Rim. Seč, 5. Veľké
Teriakovce, 6. Bátka, 7. Chanava, 8. Husiná, 9. Revúčka, 10.
Stárňa, 11. Klenovec a 12. Kráľ.
V prvom jesennom kole, ktorého
štart je naplánovaný na 18. 19.
augusta, sa stretnú tieto dvojice:
Gemer-Kráľ, Muráň-Klenovec,
Ožďany-Stárňa, Rimvská Seč-

V sobotu 4. augusta sa začali boje aj
v krajských futbalových súťažiach.
V tej najvyššej- v III. lige – začala
rezerva MFK Rim. Sobota prehrou
v Námestove (2:0). V jej zostave sa
z rimavskosobotských hráčov objavili Kuciak, Migala, Murín, Sihelský,
Purdek, Kasáč a Morháč. Vo IV. Lige
začali Tisovčania víťazstvom nad
Kalinovom (2:1 – góly: Slašťan a Farkaš). Revúca deklasovala Hajnáčku
v pomere 6: 1 (Urc 2, Medvec, Švec,
Jakubička, Máté-Molnár) a Jesenské
remizovalo v Hliníku 3:3, napriek
tomu, že do prestávky už vyhrávalo
3:1 (góly: Mogyoródi 2, Farkas). V V.
lige sa nečakala prehra Hnúšte na domácom ihrisku s Nenincami 2:3 (góly:
Beňuš, Doboš). Lubeník prehral vo
Vinici 5:1 (gól: Koreň) a Rimavské Janovce v Radzovciach 4:1 (gól: Albert).
Jediné víťazstvo dosiahol Veľký Blh na
domácom ihrisku proti Hrnč. Zalužanom 3:0 (góly: Gubala, Laco a vlastný).
s

-Revúčka, Veľké Teriakovce-Husiná a Bátka-Chanava. V II.
triede oblastného majstrovstva
bude štartovať 10 mužstiev,
ktoré dostali nasledovné čísla: 1.
Abovce, 2. Tisovec, 3. Blhovce, 4.
Káloša, 5. Čerenčany, 6. Zacharovce, 7. Stránska, 8. Uzovská
Panica, 9. Gemerský Jablonec
a 10. Jelšava. Program 1. jesenného kola je nasledovný: Abovce-Jelšava, Tisovec B- Gemerský
Jablonec, Blhovce-Uzovská Panica, Káloša-Stránska a Čerenčany-Zacharovce. Do III. triedy
zaradili šesť mužstiev s týmito
štartovnými číslami: 1. Sirk, 2.
Radnovce, 3. Chrámec, 4. Gemerská Ves, 5. Sútor a 6. Tachty.
Zaujímavosťou tejto triedy je,
že Gemerská Ves je nováčikom
a Tachty sa do súťaže prihlásili po
dvojročnej prestávke. V prvom
jesennom kole sa stretnú tieto
dvojice: Sirk-Tachty, Radnovce-

-Sútor, Chrámec-Gemerská Ves.
Radostnou správou je, že sa opäť
zvýšil počet mládežníckych mužstiev. Ako sme sa od sekretára
Oblastného futbalového zväzu
v Rim. Sobote Jána Forgona dozvedeli, v I. triede dorastu bude
štartovať 15 mužstiev: Gemer,
Muráň, Ožďany, Rimavská Seč,
Veľké Teriakovce, Bátka, Chanava, Husiná, Revúčka, Stárňa,
Rim. Janovce, Kráľ, Petrovce,
Lubeník a Veľký Blh. Oblastné
súťaže žiakov sa budú hrať vo
dvoch skupinách a ich štart je
naplánovaný na 1. septembra.
V A skupine sú : Ožďany, Bátka,
Husiná, Rimavská Seč, Blhovce,
Hajnáčka, Gemerský Jablonec,
Jesenské a DFC Rim. Sobota.
V B skupine štartujú Gemer,
Muráň, Stárňa, Veľké Teriakovce, Klenovec, Kráľ, Jelšava
a Revúčka.
s
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ŠK Tempus úspešný v Prahe

NEVYDARENÝ ŠTART DORASTENCOV MFK

Najmladšia prípravka roč. nar. po 1.1.1999 sa na
základe výborných výsledkov, ktoré dosiahla na
medzinárodnom turnaji v Prešove Fragária Cup
2007, si vyslúžila pozvanie na futbalový turnaj do
Prahy v čase od 4.8. do 6.8.2007, kde si zmerala
sily s českými ligovými mužstvami. Poďakovanie
patrí hlavne domácim usporiadateľom za vynikajúce
podmienky a rodičom za podporu.
Výsledky:
ŠK Tempus Rimavská Sobota- FK SIAD Most 2:1
g. Morong, Rapčan
Bohemians Praha 1905 - ŠK Tempus Rimavská
Sobota 4:4 g. Morong 3, Balciar
Finále: FK Kladno - ŠK Tempus Rimavská Sobota
1:0
Konečné poradie:1. K Kladno,2. ŠK Tempus Rimavská Sobota,3. Bohemians Praha.

V 1. kole II. dorasteneckej ligy remizovali starší dorastenci MFK Rim. Sobota na svojom ihrisku s rezervou
MFK Košice 3:3 (góly: Kudlík 2, Baldovský), keď po
polčase už prehrávali 0:3. Mladší dorastenci prehrali s
Košicami 0:3. Dosiahnuté výsledky sú určite sklamaním na úvod sezóny.
s

MFK sa rozlúčil so Slovenským pohárom
MFK Rimavská Sobota-LAFC Lučenec
1:2 (0:0) - v 1. kole Slovenského pohára
vo futbale. Zostava MFK: Pulen-Janečka,
Kaščák, Filo, Mráz-Sihelský, Čižmár (58.
Pčola), Živanovič, Lazúr (75. Migaľa)-Pisár, Líška (72. Purdek).
Góly: 83. Živanovič-59. a 69. Chalupka.
Rozhodoval: Tomčík.
Pred 600 divákmi sa zrodilo nečakané
prekvapenie. MFK Rimavská Sobota, ktorý
prehral vo 4. kole I. ligy na pôde nováčika

v Trebišove, neuspel ani proti Lučencu
v 1. kole Slovenského pohára. Zverenci
trénera Komanického hrali malátne, bez
patričného nasadenia a celý prvý polčas
toho veľa neukázali. Horšie však bolo po
zmene strán, keď hostia po dvoch chybách
obrany dvakrát skórovali. MFK síce zbrane
nezložil a po peknej hlavičke Živanoviča
sa zdalo, že by mohol aspoň remizovať,
no času už bolo málo a prekvapenie na
svete.
s

