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Chcete si
privyrobiť?
Hľadáme šikovných

KOLPORTÉROV
NA PREDAJ
GEMERSKÝCH ZVESTÍ.
Bližšie informácie osobne v inzertnej kancelárii na prízemí
na Svätoplukovej 5 alebo na
tel. č. 56 04 673.

úvodník

Opatrnosť na
cestách nezaškodí

Primátor mesta v škole

Po dvojmesačných prázdninách sa minulý pondelok začala opäť škola. Nový školský rok 2007/2008 očakávali
školáci s napätím i netrpezlivosťou. Niektorým prváčikom vyhŕkli z očí i slzičky. Rušno bolo aj v ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote, ktorú navštevuje okolo 720 žiakov. Z nich je 73 prvákov. Školský rok slávnostne otvoril
riaditeľ školy Ivan Gecko, ktorý veľkou ceruzkou pasoval prvákov. Prvý deň v škole svojím vystúpením spestrila
folková kapela M.E.L.L., nechýbali ani rôzne súťaže a hry. Medzi školákov zavítal aj primátor mesta Štefan Cifruš a vedúca oddelenia školstva mestského úradu Eva Alevová.
viac na str. 4

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
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Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

AKCIA: klobása Hegyesi 130 Sk/kg
jaternica
65 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23, RS

2286
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INZERCIA

NA TOMTO MIESTE MÔŽE
BYŤ AJ VÁŠ INZERÁT!
2825-37,39

Kvalitný bezdrôtový
vysokorýchlostný internet
od 500,- Sk vrátane DPH
teraz zábezpeku neplatíte!
Rim. Sobota
I. Hatvaniho 2
tel.: 56 31055

KÚPIME SKLAD
alebo RODINNÝ DOM
vhodný na podnikanie v Hrachove,
alebo v Rim. Sobote
INFO: 0905 705 966

Verejnosťou
otriasla správa,
že 2. septembra
pri nehode autobusu pri Hriňovej
zahynuli piati ľudia a 12 sa ťažko zranili. Autobus
sa zrútil do rokliny pri Hriňovskej
priehrade. Príčinou nehody bolo
podľa tamojšieho primátora zlyhanie bŕzd. Pri tejto správe v médiách
som si spomenula na nehodu, ktorá sa stala pred dvoma rokmi v novembri v blízkosti obce Ožďany.
Diaľkový autobus sa zrazil s kamiónom. Nehoda si vyžiadala štyroch
mŕtvych a desiatich zranených.
Vážnych dopravných nehôd, pri
ktorých vyhasne ľudský život, je
aj v našom regióne veľa. Väčšinou
však ide o automobilové nehody,
ktorých príčiny bývajú rôzne. Niekedy pri nich asistuje aj alkohol.
Precenenie schopností, podcenenie poveternostných podmienok
a situácie na vozovke, únava, nepozornosť či rýchla jazda sa nevypláca. Opatrnosť na cestách nezaškodí hlavne v období daždivého
jesenného počasia. A preto, vodiči,
jazdite opatrnejšie, pozornejšie
a ohľaduplnejšie.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
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ODPADKY v uliciach mesta
Odpadky v uliciach mesta
nie sú ojedinelým negatívnym
javom v Rim. Sobote. Niektorí
ľudia ich hodia jednoducho
na chodník, i keď majú odpadové koše blízko. Nezaujíma
ich pritom, ako mesto aj ich
pričinením vyzerá. Najviac
pováľaných obalov od potravín, plechoviek od nápojov či
rozbitých fliaš na zemi je najmä
po piatkových diskotékach.
Ojedinelé nie sú ani prípady
ničenia odpadových košov.
Hlavy bôľ z rozhadzovačov

odpadkov majú aj TSM v Rim.
Sobote. Riaditeľ tejto inštitúcie
Pavel Rábely sa vyjadril, že
začiatkom roka bolo v meste
434 odpadových košov. Žiaľ,
niekoľko desiatok z nich musia
vyradiť, lebo sú zničené. Podľa
slov P. Rábelyho ľudia dávajú
na viacerých miestach v meste, napr. na Nám. M. Tompu,
Šrobárovej ul., v Mestskej
záhrade do odpadových košov
aj domový odpad, ktorý tam
nepatrí. Na to slúžia kontajnery pri panelákoch.

„Čo sa týka Nám. Š. M. Daxnera, najväčší neporiadok je
tam hlavne z piatka na sobotu. Chcel by som podotknúť,
že odvoz odpadkov zabezpečujeme aj v sobotu,“ povedal
P. Rábely. Pracovníci TSM
počas sobôt a nedieľ pravidelne
upratujú Hlavné námestie, autobusovú stanicu a Železničnú
ulicu. Ich snahu udržať mesto
v čistote a poriadku však často
zmaria neporiadni ľudia, ktorí
hádžu odpadky na chodník...

V Čiernom Potoku sa oslavovalo
V sobotu 25. augusta sa v Čiernom Potoku uskutočnila oslava pri
príležitosti 79. výročia založenia obce. Jej neodmysliteľnou súčasťou
bolo kladenie vencov ako spomienka na zosnulých v SNP. Oslavy boli
určené najmä pre staršiu generáciu, ale nezabudlo sa ani na mladších a
deti. V rámci programu vystúpil ľudový ženský spevácky súbor z Mučína. Oslavy vyvrcholili tanečnou zábavou, ktorá trvala do skorého rána.
O dobrú zábavu sa postarala hudobná skupina z Poltára. K oslavám
sa vyjadril starosta obce Ing. Ján Sebíň: „Tieto oslavy sa organizujú
pre spoločné stretnutie ľudí všetkých vekových kategórií. Tradíciou
však býva, že prichádzajú skôr starší obyvatelia. Pre dôchodcov
sme teda pripravili spomienkové darčekové predmety a mladým
sme venovali tanečnú zábavu. Organizátorom oslavy bolo obecné
zastupiteľstvo. Do príprav sme sa snažili zapojiť i ľudí, ktorí vykonávajú aktivačné práce. Poďakovanie patrí i dobrovoľníkom, ktorí
ochotne pomáhali pri organizácii.“
D. Pavlíková

kan

Stánkarov na „autobuske“
trápi komunikácia
Na našu redakciu sa obrátili majiteľka stánkov na autobusovej stanici
v Rim. Sobote. Včase dažďa ich trápi, že na komunikácii stoja veľké
kaluže vody. V tejto súvislosti sme požiadali o vyjadrenie riaditeľa
Technických služieb mesta Rim. Sobota Pavla Rábelyho. Uviedol, že
natiahnuť na komunikáciu len tenký koberec asfaltu nie je možné. Starý asfalt je potrebné vyrezať, následne urobiť podklad a naň natiahnuť
nový asfaltový koberec. „Financie na túto úpravu však v tohtoročnom rozpočte nie sú. Na takéto účely sme síce naplánovali v rozpočte rezervu, ale bola z neho „vyškrtnutá“. Úpravu tejto komunikácie
zahrnieme do rozpočtu na budúci rok. To, či sa bude realizovať,
bude závisieť od toho, či to poslanci mestského zastupiteľstva
kan
schvália,“ povedal P. Rábely.

LÍŠKY MAJÚ ÚDAJNE NA SÍDLISKU NORU V AREÁLI OPUSTENÉHO KÚPALISKA

Otvoria na sídlisku ZÁPAD novú lekáreň?
Ťažiskovou témou augustového zasadnutia Výboru mestskej
časti sídl. Západ a Sobôtka bolo
vybudovanie polyfunkčného
objektu, v ktorom by bola lekáreň a predajňa drogistických
potrieb.

Svoj zámer členom výboru predložil Pavel Törköly, ktorý mieni
odkúpiť pozemok pri monoblokoch súčasnej sídliskovej tržnice
na parcelách za obchodom CBA
na Ulici por. Ušiaka. Projekt zahŕňa i výstavbu detského ihriska a
oddychovej zóny a s umiestnením
kontajnerov na separovaný a tuhý
komunálny odpad do zastrešených
priestorov. Členovia výboru dali
P. Törkölymu k predloženému zámeru kladné stanovisko. Zároveň
ocenili jeho iniciatívu vybudovať
na najväčšom sídlisku, kde býva

vyše 7000 obyvateľov, chýbajúcu
lekáreň. Roky tu bola zo strany
občanov i výboru požiadavka, aby
sa takýto zámer zrealizoval. Počas
zasadnutia vyslovili členovia VMČ
poďakovanie pracovníkom TSM v
Rim. Sobote za to, že vyčistili detské ihrisko na Ul. L. Svobodu a za
vzorne pokosené sídl. Západ v lete.
Diskutovalo sa aj o líškach, ktoré sa
objavili na sídlisku. A majú údajne
noru na plážovom kúpalisku, ktoré
sa roky neprevádzkuje. Predseda
VMČ Jozef Slávik upozornil na to,
že TSM síce pekne vyasfaltovali
most, ale na chodníku vedľa neho
je preliačina. Ak naprší, sú tam
kaluže vody a ľudia tadiaľ nevedia
prechádzať. Ďalšie septembrové
zasadnutie VMČ bude slávnostné,
nakoľko jeho podpredsedníčka
oslávi 15. septembra krásnych 70.
kan
rokov.

Členovia VMČ Západ a Sobôtka diskutovali o mnohých dôležitých bodoch.

10. september 2007
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VLÁDA ZASADNE V RIMAVSKEJ SOBOTE
PRIORITAMI CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, PRIEMYSELNÉ ZÓNY, CESTOVNÝ RUCH A POĽNOHOSPODÁRSTVO

Starostom obcí a primátorom
miest boli na ňom prezentované
priority okresu Rim. Sobota, ktorý
sa vyznačuje najvyššou nezamestnanosťou a najnižšou priemernou
mzdou na Slovensku. Priority
navrhla pracovná skupina zložená
z prednostky obvodného úradu,
viceprimátora mesta Rim. Sobota, predsedu ZMOG, poslancov
BBSK, vedúcich oddelení Úradu
BBSK, pracovníkov štátnej správy, samosprávy i poslancov MsZ
v Rim. Sobote. Medzi ne patrí
cestná infraštruktúra, vybudovanie priemyselných zón, cestovný
ruch, poľnohospodárstvo a lesníctvo. Podľa slov prednostky

Na pracovnom stretnutí starostov obcí
a primátorov miest sa hovorilo o prioritách okresu.

Na Obvodnom úrade v Rimavskej Sobote sa 4. septembra
konalo za účasti zástupcov
samospráv 5. pracovné stretnutie venované výjazdovému
zasadnutiu Vlády SR, ktoré bude
26. a 27. septembra v Tisovci a
v Rimavskej Sobote.

obvodného úradu Jany Uhrinovej
je potrebné vybudovať rýchlostnú
komunikáciu R2, ktorá umožní
hospodársky rast. Priemyselné
zóny by mali byť zrealizované
v areáloch kasární v Rim. Sobote
a T-GUM v Hnúšti. Oba objekty
sú majetkovo vysporiadané a napojené na inžinierske siete. V oblasti cestovného ruchu je prioritné

dobudovať rekreačný komplex
Zelená voda- Kurinec a zamerať
sa aj na oblasť Tisovec – Klenovec, kde sú ideálne podmienky
na rekreáciu počas zimy a v letnej
sezóne je vhodná na agroturistiku.
V oblasti poľnohospodárstva a lesníctva bol prítomným predstavený
pilotný projekt Sociálny poľnohospodársky podnik zameraný

na ekologické poľnohospodárstvo
a výrobu ekologických potravín.
Jeho základnými hodnotami
sú podnikanie, zamestnanosť
a sociálna inklúzia. Vychádza
z toho, že v našom regióne je tradícia poľnohospodárskej výroby
a dostatok zdrojov. V súčasnosti
však v tomto odvetví pracuje len
7% ľudí. V minulosti boli totiž
zrušené mnohé poľnohospodárske podniky a družstvá. A tak
prišlo veľa ľudí o prácu a tí sú teraz
dlhodobo nezamestnaní. Keby
sa projekt podarilo zrealizovať,
znížila by sa nezamestnanosť aj
v rómskych komunitách. Zároveň
by sa zlepšili ich životné podmienky, pretože zisk sociálny podnik
investuje do komunity, ktorú
zamestnáva.
„O prioritách, ktoré sme si
určili a mali by pomôcť rozvoju
nášho okresu, chceme informovať Vládu SR na výjazdovom zasadnutí,“ uviedla J. Uhrinová.
kan

Ozeta splní voči svojim
zamestnancom záväzky

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto Tornaľa neprevezme 370 zamestnancov výrobného závodu v Tornali, spoločnosť Ozeta Neo, a.s. je
pripravená splniť všetky záväzky voči svojim pracovníkom, ktoré
vyplývajú z kolektívnej zmluvy a zo Zákonníka práce.
„Urobili sme maximum s cieľom zmierniť dopady hromadného prepúšťania našich zamestnancov. 16. júla sme dostali od
primátora mesta Tornaľa záväznú písomnú ponuku, v ktorej
vyjadril zámer prevziať výrobný závod s 370 zamestnancami
k 1.9.2007. Následne túto svoju ponuku prezentoval verejne pred
zamestnancami výrobného závodu, ako aj na spoločnej tlačovej
konferencii. Na základe uvedeného verejného prísľubu Ozeta na
vlastné náklady pripravila technické riešenie na fungovanie informačného a výrobného systému, logistiku materiálov a tovaru. Po
rokovaniach s našimi odberateľmi sme zabezpečili aj zákazkovú
náplň na najbližšie obdobie tak, aby bola pripravená práca pre
deklarovaný počet zamestnancov. Zo strany mesta Tornaľa však
nebol, napriek opakovaným výzvam, urobený žiadny aktívny krok
tak, aby k prevzatiu závodu mohlo dôjsť“, povedal Martin Ťapay,
finančný riaditeľ Ozeta Neo. Ozeta je tak nútená realizovať hromadné
prepúšťanie v plnom rozsahu tak, ako bolo nahlásené 17. júla. „Nad
rámec 2-mesačného odstupného vyplatíme zamestnancom bonus
v celkovej výške 2,3 mil. Sk, čo spolu s odstupným tvorí 14 mil.
Sk. Rovnako ako v Trenčíne aj v Tornali sme zorganizovali 14.8.
burzu práce, ktorej sa zúčastnilo viac ako 12 firiem. Ďalej bol
pre zamestnancov zabezpečený informačno-poradenský servis,
ako aj v servis pri založení živnosti v rámci aktívnej politiky trhu
práce formou príspevkov pre SZČO,“ uviedla Marcela Vlčková,
red
personálna riaditeľka Ozeta Neo.

Otvorenie školského roka
v slávnostnej atmosfére
Slávnostná atmosféra vládla v prvý školský deň aj v Združenej strednej
škole- poľnohospodárskej a potravinárskej v Rim. Sobote. Školský rok
otvoril riaditeľ školy Miroslav Martiš. Mal sa ho zúčastniť aj predseda
BBSK Milan Murgaš, ktorý však neprišiel kvôli iným pracovným záležitostiam. V tomto školskom roku sú súčasťou školy stredná odborná škola,
ktorá má 8 tried, stredné odborné učilište s dvoma triedami a nadstavbový
odbor s dvoma triedami pre tých, ktorí majú výučné listy a chcú získať
maturitu. „V škole je celkom 21 tried so 490 žiakmi. Z nich je 5 tried
s vyučovacím jazykom maďarským, kde máme 86 žiakov,“ povedala
zástupkyňa riaditeľa A. Daňková.
Text a foto: da
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Výbor mestskej časti sídlisko Rimava Malohontská informuje:

Na verejnom zhromaždení občanov mesta Rim. Sobota v jarných
mesiacoch tohto roku boli z radov
občanov zvolení noví členovia do
jednotlivých výborov mestských
častí (okrem už zvolených poslancov za jednotlivé obvody).

Výbory mestských častí (VMČ) sú
jedným z piatich orgánov mestského zastupiteľstva. V III. volebnom obvode je vytvorený VMČ
sídlisko Rimava – Malohontská
a patria sem ulice: Cukrovarská
16,18,20,22,24,26,28, I. Hatvaniho
1,3,5,7,9,11, Jánošíkova, Malohontská, sídlisko Rimava, P. Hostinského 2,4,6,8,10,12,14,16,18,
Kvetná, Športová, Štadión. Členmi

sú poslanci MsZ zvolení vo volebnom obvode: JUDr. Pavel Piliarik,
Mgr. Ján Čeman, PaedDr. Božena
Gecková, Ing. Pavel Brndiar,
MUDr. Peter Korcsog, Ing. Tibor

Pelle a piati obyvatelia mestskej
časti: Mgr. Ľubica Kubiňáková –
predseda, Mgr. Barnabás Csomós
– podpredseda, Ing. Elena Kľúčovská – sekretár, Jana Surová a Ing.

PROGRAM ZASADANIA
- Stretnutie s predsedami bytových spoločenstiev, predsedami domových samospráv a s domovými dôverníkmi v MČ
(návrhy na riešenie problémov).
- Informácie MsÚ o rozvojových zámeroch mesta, konkrétne
našej MČ.
- Spolupráca s mimovládnymi organizáciami tretieho sektoru pôsobiacich na území nášho mesta (možnosti získavania
grantov pre zveľaďovanie MČ).
- Rôzne, diskusia.

Deň Ústavy Slovenskej republiky
Prvého septembra, v deň 15. výročia od prijatia Ústavy Slovenskej
republiky, sa na kopci Hájik nad
Vyšnou Pokoradzou rozhorela
spomienková vatra. Hoci v ten deň
bolo nepríjemné počasie, večer
bol krásny a každý, kto na Hájiku
bol, si prišiel na svoje. Výhľad bol
jedinečný! Vatra sa vďaka Urbárskemu spoločenstvu a aktivačným
pracovníkom rozhorela o 19.hodine. Dospelým, ale ani deťom
neprekážal ani pofukujúci vietor.
Pod hviezdnou oblohou bolo stretnutie príjemné. O občerstvenie
sa postaral výbor mestskej časti,
Danny bar -Daniel Kiššimon a Kamenosochárstvo Róbert Huszti ,
ktorým ďakujeme.

Barnabáš Antal. Náš VMČ zasadal
ešte len dvakrát. Na prvom zasadnutí 13. júna sa zaoberal voľbou funkcionárov výboru a plánom práce na II.
polrok roku 2007. Ďalšie zasadnutie
bolo 28. augusta a hlavným bodom
tohto stretnutia bola obhliadka
stavu jednotlivých ulíc v mestskej
časti. Najbližšie zasadnutie VMČ
sídlisko Rimava – Malohontská sa
uskutoční 12. septembra 2007 v budove mestského úradu v zasadačke
na medziposchodí. Zasadnutia
výboru sú verejné, preto sú všetci
obyvatelia našej mestskej časti,
ktorí sa zaujímajú o veci verejné,
srdečne vítaní.
Mgr. Ľubica Kubiňáková,
predsedníčka VMČ

Diskotéka
pre najmenších
V posledný prázdninový piatok
zorganizoval VMČ sídl. Západ a
Sobôtka diskotéku pre najmenších na detskom ihrisku na Ul.
L. Svobodu. Deti sa tak rozlúčili
s letnými prázdninami.
„Takéto podujatie organizujeme pravidelne a ohlasy sú
priaznivé. Chcela by som sa
poďakovať primátorovi mesta Štefanovi Cifrušovi, ktorý
diskotéku sponzoroval zo súkromnej zubnej ambulancie,“
povedala hlavná organizátorka
akcie a podpredsedníčka VMČ
Zuzana Lukáčová.

Drahoslava Hrončeková

kan

Primátor mesta na slávnostnej pasovačke prvákov
dokončenie zo str. 1

Primátor zaželal prvákom pevnú vôľu, učiteľom
pevné nervy a škole prospešnosť. Zároveň vyzval
riaditeľa školy, aby pracovali na vyhľadávaní
futbalových talentov, aby sa mohla v budúcnosti
vytvoriť športová trieda, čo je v súlade s novou
filozofiou MFK Rim. Sobota. Na otázku, ako si
spomína na školu, nám prvý muž mesta odpovedal takto: „Bolo to veľmi dávno. Do základnej
školy som chodieval v malebnej dedinke Riečka
blízko niekdajšieho Šafárikova. Ale mal som
šťastie, lebo 1. až 5. ročník učila moja mama. Mal
som dobrých spolužiakov, i keď mama bola veľmi
prísna. V 6. a 9. triede som mal najradšej chémiu,

biológiu a fyziku. Matematiku nemám rád.“ Š.
Cifruš prezradil, že na základnej a strednej škole
sa nebil. Na vysokej škole sa stal aktivistom boja
za spravodlivosť a viackrát sa aj pobil. Začiatok
nového školského roka pre neho ako primátora
znamená vidieť nové roztrasené kolienka, radosť
detí i učiteľov.
„Svojou prítomnosťou na otvorení školského
roka sa snažím dať trochu sily a odvahy učiteľom,
aby deti naozaj viedli dobrým smerom,“ povedal primátor, ktorý okrem ZŠ P. Dobšinského
navštívil aj ZŠ Š. M. Daxnera na sídl. Západ
a ZŠ P. K. Hostinského na Družstevnej ulici.

kan
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Atrium Art na nádvorí reduty
Nádvorie Reduty Čierny orol na
Hlavnom námestí patrilo od 6.
do 8. septembra rinčaniu mečov,
divadlu, folkovej, rockovej a stredovekej hudbe. Konal sa tam 3.
ročník festivalu divadla a hudby.
Zorganizovali ho MsKS, Spojená
škola-SOU služieb, ZUŠ, OZ
Oxymoron a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim.
Sobote. V rámci festivalu vystúpila
kompánia historického šermu z
Nitry Ancile, René Lacko, folková
kapela M.E.L.L., Alalya i Kwartet
Jorgi z Poľska. Na svoje si prišli
všetci, ktorí majú radi divadlo.
Zaujala divadelná rozprávka pre
dospelých Príbeh slaný v podaní
košického Divadla na Peróne.

Rimavskosobotský divadelný súbor Zauško sa predstavil hrou
Pinocchio a DS Dovosud zahral
prestavenie Zabíjačka. Nechýbala
ani komédia Snehová love story
v podaní Jarmočného divadla a
Lexikón gýča.
„Cieľom festivalu, ktorý sa koná
pod holým nebom, je hlavne dotiahnuť do mesta kultúru iného
razenia, aká sa prezentuje v televíziách a iných médiách. Či je to už
vážna, stredoveká alebo folková
hudba, ktorá v médiách nemá
taký priestor, aký by si zaslúžila.
Prostredníctvom festivalu by sme
chceli rimavskosobotského diváka
naučiť vnímať aj takúto kvalitnú
kultúru,“ povedal nám otec myš-

lienky a jeden z organizátorov festivalu Marian Lacko. Atmosféru
podujatia umocnilo prostredie,
nádvorie Reduty Čierneho orla,
v ktorom sa konal. Mimochodom

Bezohľadný vodič zrazil psíka
Mala som psíka. Volal sa Jími. Bol tým
najmilším, oddaným stvorením, ktorý mi
po manželovej smrti a jedinom synovi,
ktorý pracuje v zahraničí, robil spoločnosť v mojej samote. Bol slniečkom v mojom smutnom živote. Svojou vernosťou
mi dával lásku a radosť do života. V utorok 28. augusta v podvečer sme sa vracali
domov z prechádzky. Bežal dopredu a tešil sa na svoje obľúbené granule. Pri prechádzaní cez cestu ho zrazil bezohľadný
vodič. Ani sa nezastavil, aby sa pozrel,

či nepotrebuje pomoc. Týmto mojim
príbehom chcem poprosiť vodičov, aby
cez obývanú oblasť jazdili opatrnejšie,
aby vedeli obísť alebo zastať, keď vidia
na ceste psíka alebo mačičku, ktorého
strata jeho majiteľa nesmierne bolí. Ďakujem MVDr. Danielovi Cilíkovi, ktorý sa
o môjho psíka do poslednej chvíle vzorne
staral. Jími skonal od bolestí po piatich
dňoch trápenia 1. septembra.
Soňa Rabeczová zo Šibeničného vrchu

,na svete sú len dve takéto klasicistické budovy. Jedna je v Rim.
Sobote a druhá vo Viedni.
kan, Foto: do

Výstava Otta Szabóa
OZ Oxymoron, OZ Rováš a MsKS v Rim. Sobote zorganizovali výstavu Otta Szabóa. Otvorili ju 6. septembra v rámci
festivalu Atrium Art. Jej kurátorom bol Zoltán Szászi. medzi
hosťami bol aj poslanec NR SR Zsolt Simon. Otto Szabó sa
narodil v Rožnave a študoval na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave na katedre grafiky. Vystavuje od roku 1993
na samostatných a kolektívnych výstavách. Okrem slobodnej
grafiky sa zaoberá aj ilustráciou. Pracuje aj na cirkevných obrazoch a monumentálnych prácach. Je zakladateľom a predsedom umeleckej skupiny ROVÁŠ, Galérie Rováš v Moldave nad
da
Bodvou. Výstava potrvá do 25. septembra.

Gemersko-malohontské múzeum oslávilo 125 rokov

Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku.
Na počiatku jeho vzniku stála
Umelecko-archeologická výstava
Gemerskej župy slávnostne otvorená 3. septembra 1882. Jej otvorenie sa považuje i za zrod múzea.
Iniciátorom myšlienky vzniku
tejto inštitúcie a zároveň jej prvým
riaditeľom bol Ján Fábry. Tento
rok múzeum oslávilo 125 výročie
svojho vzniku. Oslavy sa konali pod
záštitou predsedu BBSK Milana
Murgaša 6. septembra. Históriu
múzea na nich verejnosti priblížila
súčasná riaditeľka Oľga Bodorová.
O historickej knižnici prednášala
knihovníčka Iveta Krnáčová a
o dokumentačných fondoch za
125 rokov existencie Gemerskomalohontského múzea Dalibor
Ďuriš a Ján Aláč. Vo výstavných
priestoroch múzea bolo návštevníkom sprístupnené bohatstvo jeho
zbierkových fondov pod názvom
Klenotnica Gemersko-malohont-

ského múzea v Rimavskej Sobote.
Ďalšia samostatná výstava, ktorú
otvorili, bola venovaná histórii múzea od roku 1882 až po súčasnosť.
Súčasťou osláv bola aj slávnostná
prezentácia nového loga múzea,
ktoré navrhol Julián Klepáč z Bratislavy. Záujemcom bola k dispozícii
príležitostná pečiatka a celinová
obálka, obe venované 125 rokom
vzniku múzea. Autorom grafického
návrhu pečiatky je renomovaný
slovenský rytec František Horniak
a autorkou grafického návrhu
slávnostnej obálky je výtvarníčka
Gemersko-malohontského múzea
Alžbeta Nagyová.
Po ukončení Umelecko-archeologickej výstavy Gemerskej župy
pred 125 rokmi sa základom zbierkového fondu múzea stalo 568
predmetov, ktoré darovali alebo
deponovali tejto inštitúcii rôzne
osobnosti. Počas nasledujúcich
desaťročí až po súčasnosť sa zbierkový fond rozrástol až na 62 128
predmetov z oblastí prírodných

vied, archeológie, histórie, národopisu, a výtvarného umenia. Súčasťou múzea je aj mimoriadne cenná historická knižnica pozostávajúca
z 32 734 titulov a príručná knižnica v rozsahu 10 158 knižničných jednotiek. Špecializáciou múzea je od roku 1996 dokumentácia hmotnej
a duchovnej kultúry Rómov v širšom regióne.
M. Kanalová
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INFOSERVIS
Centrum voľného času Relax v Rimavskej
Sobote v šk. roku 2007/2008 ponúka:
CVČ Relax Vám v školskom roku 2007/08 ponúka záujmové
aktivity v oblasti prírodovedy, vedy a techniky, informatiky, kultúry a umenia, spoločenských vied a vedomostné,
tanečné, pohybové a športové záujmové krúžky a kluby.

TANEČNÉ KRÚŽKY:
VEK DETÍ:
Mažoretky
8 - 15 rokov
Moderné tance
14 -18 rokov
Break dance
10- 20 rokov
Hip – hop
10 - 18 rokov
Flaber I. /moderné tance, disco tance a aerobic/
5 – 10 rokov
Flaber II. /disco tance, štandardné tance ,
parketové formácie a latinsko-americké tance/
11 – 20 rokov
DFS Lieskovček
6 - 14 rokov
FS Háj
od 14 rokov
FS Háj – prípravka
od 14 rokov

POPLATOK:
400,-Sk/polrok
400,- Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,- Sk/polrok
400,- Sk/polrok
400,-Sk/polrok
500,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok

ŠPORTOVÉ KRÚŽK Y:
Fitness klub - chlapci
Kalanetika - dievčatá
Judo – prípravka, pokročilí
Jujutsu (sebaobrana)
Hokej /mladší, starší/
Stolný tenis
Futbalový krúžok
Volejbal /dievčatá/
Plavecká príprava pre MŠ
Turistický
Tulák /rekreačnopoznávacia turistika/

VEK DETÍ:
od 14 rokov
od 14 rokov
6 - 18 rokov
15 - 18 rokov
7 - 15 rokov
6 - 15 rokov
8 – 15 rokov
13 – 15 rokov
5 - 6 rokov
od 10 rokov
15 – 26 rokov

POPLATOK:
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk/polrok
400,-Sk /polrok
400,- Sk/polrok
350,-Sk/turnus
250,- Sk/polrok
250,-Sk/polrok

PRÍRODOVEDNÉ KRÚŽKY:
ZOO klub
Klub ochrancov prírody
Aqua-tera klub
Mladý ekológ
Envik klub
Klub chovateľov zvierat
Klub dievčat

VEK DETÍ:
7 - 12 rokov
7 - 14 rokov
7 - 14 rokov
7 - 14 rokov
7- 15 rokov
10 - 15 rokov
8 - 14 rokov

POPLATOK:
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok

TECHNICKÉ KRÚŽKY:
Mladý modelár
PC Games - počítačové hry

VEK DETÍ:
od 10 rokov
8 - 16 rokov

POPLATOK:
250,-Sk/polrok
400,-Sk /polrok

SPOLOČ.-VEDNÉ KRÚŽKY:
Klub „Priateľ“
Klub „Prameň“
Dopravný krúžok
Dielňa tvorivosti
Etnohis
„Fórum mladých“
Krížom-krážom/ exkurzie,
náučné chodníky/
Študentský parlament

VEK DETÍ:
od 14 rokov
od 16 rokov
od 8 rokov
6 - 10 rokov
14 – 18 rokov
18 - 26 rokov
10 – 15 rokov

POPLATOK:
250,-Sk/polrok
250,Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok
250,-Sk/polrok

15 - 18 rokov

Činnosť záujmových krúžkov je celoročná. Bližšie informácie Vám poskytnú
pedagogickí pracovníci CVČ Relax na Ul. SNP č. 9 v Rim. Sobote alebo na
Hviezdoslavovej ul. v Ekorelaxe denne od 8.00 hod. do 16.00 hod. osobne
alebo telefonicky na č. tel. 56 24691, 56 24576, e-mail: relax@rsnet.sk,
uctorelax@rsnet.sk, ekorelax@rsnet.sk.
Upozorňujeme Vás, že žiaci základných škôl, študenti stredných škôl
a stredných odborných učilíšť dostanú vzdelávacie poukazy na mimoškolskú
činnosť, ktoré môžu odovzdať podľa vlastného výberu jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Dúfame, že nám prejavíte dôveru odovzdaním
vzdelávacieho poukazu. Odovzdať ho treba najneskôr do 20. septembra.
Ak si žiak alebo študent vzdelávací poukaz nevyberie, alebo ho nikomu
neodovzdá, v tom prípade prepadne a peniaze v štátnom rozpočte ostanú
nevyčerpané. Na celoročnú činnosť s Vašimi deťmi sa tešia pedagogickí
pracovníci CVČ Relax.

PaedDr. Dana Spišáková

10. september 2007

Denne sa venujú
štyrom stránkam
Od mája tohto roka aktívne vykonávajú svoju činnosť Regionálne
kancelárie Slovenského národného strediska pre ľudské práva
(SNSĽP).
„V súčasnosti zaznamenajú v priemere štyri návštevy denne,“ uviedla
Anna Zachová, výkonná riaditeľka
SNSĽP, pri hodnotení pôsobenia
regionálnych kancelárií strediska,
ktoré sídlia v siedmich mestách:
v Humennom, Dolnom Kubíne,
Kežmarku, Kysuckom Novom Meste, Nových Zámkoch, Rimavskej
Sobote a vo Zvolene. Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva
je jedinou inštitúciou na Slovensku,
ktorá monitoruje a posudzuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Od júla 2004, keď antidiskriminačný zákon nadobudol svoju
účinnosť, zaznamenalo vyše 700

návštev, 1300 písomných podaní
a 1400 telefonických kontaktov.
Činnosť regionálnych kancelárií je
zameraná na poradenstvo a pomoc
obetiam diskriminácie a prejavov
intolerancie v oblasti ľudských práv
s osobitným zreteľom na zákaz diskriminácie a ochranu pred porušovaním zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného
zákona, na monitoring a osvetu,
ako aj na prevenciu v tejto oblasti
v tých okresoch, ktoré spadajú do
územného pôsobenia jednotlivých
regionálnych kancelárií. Otvorenie
regionálnych kancelárií SNSĽP
je súčasťou projektu, ktorý realizuje stredisko s Úradom vlády SR
a je spolufinancovaný Európskou
úniou. Viac informácií možno nájsť
na webovej stránke www.snslp.sk .

Mesto Rimavská Sobota
usporiada v dňoch 28. – 29. septembra 2007

XXV. GEMERSKOMALOHONTSKÝ JARMOK
Povolenia sa vydávajú na MsÚ,
Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 3. septembra 2007.
Predajné miesta budú očíslované.

Súčasne sa v dňoch 27.- 29. septembra 2007
uskutoční v Dome kultúry v Rimavskej Sobote
II. ročník kontraktačno-predajnej cezhraničnej výstavy

EURO-RIMAEXPO 2007
a V. ročník kontraktačno-predajnej
výstavy

GEMER-EXPO
2007-09-04
Výstavy sú zamerané na: stavebníctvo, bývanie, spotrebný tovar, služby, potravinárske výrobky, prezentáciu
slovenských a zahraničných podnikateľských aktivít.
Informácie na tel. č. : 047/2604628, 5604665, 5631139.

red
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KVAPKA KRVI NA POČESŤ SNP

V obci Čierny Potok zorganizoval tamojší Klub
darcov krvi spolu so ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov 20. augusta už
druhý ročník podujatia KVAPKA KRVI SNP.
Takouto netradičnou formou si miestni obyvatelia pripomínajú výročie SNP. Do kultúrneho
domu prišlo 32 záujemcov ochotných darovať
najcennejšiu tekutinu. Z nich boli dvaja vyradení ešte pred zaevidovaním a štyria dočasne
vyradení po vykonaní zdravotných testov. Mnohí
využili prázdninové obdobie a pobyt v obci počas
dovolenkovania pri svojich príbuzných, ako
napríklad manželia Eva a Miroslav Vigašovci
z Banskej Bystrice. Dokonca 25- ročný Radoslav

KUREK, ktorý nemohol na odber pricestovať
z B. Bystrice, nakoľko v noci cestoval do zahraničia, kde pracuje, sa do akcie zapojil priamo
na transfúznej stanici v Banskej Bystrici. Počas
tohto odberu daroval krv JUDr. J. Pupala už po
158- krát, Július Doboš po 105 -krát. Naopak,
Marcela Kováčova darovala krv prvýkrát. Preto
organizátori akcie chcú poďakovať za humánny
počin nasledovným darcom krvi :Eve a Miroslavovi Vigašovcom, Radoslavovi Kurekovi
z Banskej Bystrice, Júliusovi Dobošovi z Gem.
Panice, Anne, Vladimírovi staršiemu a Vladimírovi mladšiemu Slovenčiakovcom, Ivane a Jaroslavovi Pinzikovcom, Jánovi Balážovi z Tornale,

Milanovi Vrábľovi z Teplého Vrchu, Ing. Ladislavovi Štangovi a Jozefovi Iždinskému z Rimavskej
Soboty, Erike Kosecovej z Hajnáčky, Jozefovi
Csoltimu, Aladárovi Gajanovi z Levkušky, Zoltánovi Váradimu z Čížu, Ondrejovi Bolácsekovi
z Kráľa, Ladislavovi Csépemu z Hodejova, Marcele Kováčovej, Ing. Márii a Dominikovi Lakotovi, Františkovi Vilhanovi, Milanovi Trebuľovi,
Magdaléne Krnáčovej, Marianovi Priadkovi,
JUDr. Jozefovi Pupalovi z Čierneho Potoka.
Darcovia krvi dostali od organizátorov akcie
upomienkový darček a posilnenie vo forme 2 dcl
červeného vínka a polovníckeho guľášu.
red

BUDE MALÉ NÁMESTIE V RIMAVSKEJ SOBOTE ODRAZOM SLOVENSKEJ HISTÓRIE?

Keď sa zrodí projekt hodný Slováka...
Sedeli ste už niekedy v čakárni
chirurgickej ambulancie a robili
vám spoločnosť dejatelia národnej
kultúry? Z precízne urobenej nástenky v tejto čakárni sa napríklad
dozviete, že rok 2007 je Rokom
slovenskej zvrchovanosti a spolupatričnosti. Vyhlásila ho Matica
slovenská. Rozsiahly priestor je
tu venovaný Jozefovi Miloslavovi
Hurbanovi, keďže súčasný rok za
jeho rok vyhlásilo Ministerstvo
kultúry SR. Autorom nástenky je
MUDr. Peter Dragijský, ktorý má
ordináciu na Železničnej ulici
v Rim. Sobote /bývalá budova
Novohradskej textilky/. Je členom
výboru miestneho odboru Matice
slovenskej, členom Krajskej rady
MS BBSK, poslancom MsZ za
SNS, hoci nikdy nebol členom
žiadnej politickej strany. S doktorom Dragijským sme zotrvali
v zaujímavom rozhovore. Vždy
ho zaujímali dejiny (jeho matka
učila dejepis a zemepis), po otcovi
rád cestuje. Spočiatku sa zaujímal
o najstaršie civilizácie. Neskôr,
keď po r.1989 začalo vychádzať
viac kníh o našich dejinách, začal
sa im venovať spolu s dejinami
ostatných Slovanov. P. Dragijský
fundovane hovorí o zaujímavých
etapách minulosti. „Zaujal ma
výrok istého nášho súčasného
dejateľa, ktorý ľutuje, že sa nezačal
skôr zaoberať našou históriou, že
zbytočne zabíjal čas študovaním
iných civilizácií. Keď som chodil
po svete, vždy som si preštudoval
najprv históriu štátu, ktorý som
navštívil. V mnohých cudzích
bedekroch sa dozviete niečo aj
o našej histórii, čo sa do našich
kníh nedostalo.“ Vo svete videl,

ako si všade svojich dejateľov
vážia. V Padove ho zaujalo jedno
námestie,na ktorom je kruhová
priekopa, ktorú z oboch strán
lemuje vyše 80 sôch osobností,
ktoré tu na univerzite študovali.
Napadlo mu, že niečo podobné by
si zaslúžili aj naši rodáci, osobnosti slovenského národného života.
V Malohonte a priľahlej časti Gemera skoro niet dediny, kde by sa
nenarodil významný národný dejateľ. Vzhľadom na rozlohu je to rarita nielen na Slovensku.“ Tak sa
zrodil projekt, ktorého začiatkom
bolo odhalenie pamätníka – súsošia M. M. Bakulínyho a J. Francisciho - skompletizovanie Troch
sokolov na Námestí Š. M. Daxnera. Myšlienka prerástla do činov
- snahy umiestniť trvalú expozíciu
sôch, búst, reliéfov a pamätných
tabúľ na Námestí Š.M. Daxnera
a priľahlej pešej zóne. Zámerom

je propagovať život a prácu týchto
našich velikánov, a tak splatiť dlh
našej minulosti. Projekt svojím
významom presahuje nielen hranice nášho okresu, ale aj GemeraMalohontu. Je určený všetkým
vekovým skupinám, najmä mladej
generácii na zvýšenie národného
povedomia. Okrem 27 vytypovaných významných slovenských
dejateľov má P. Dragijský ďalších
vyše 40 v zozname. Smeje sa, že
by to mohla byť úloha pre ďalších
5 generácií, ak Slováci prežijú.
Súčasný problém vidí v tom, že
sme chudobní, chodíme za prácou
do zahraničia, tam národná identita zanikne. Rovnako nepriaznivý
vplyv majú aj dnešné mozogvymývajúce programy v médiách.
Napriek tomu verí, že bude, tak
ako v ostatných krajinách EÚ, ešte
dosť národne cítiacich ľudí, ktorí
na svoje dejiny nezabudnú. Veľ-

MUDr. P. Dragijský nástenku v čakárni svojej ordinácie
udržiava sviežo aktuálnu.

kosť malého slovenského národa
si uvedomíme časom možno i na
malom námestí v Rim.Sobote, kde
v najbližšej dobe k bustám troch
slovenských dejateľov pribudnú
piati ďalší: Kellner – Hostinský,
Kubáni, Botto, Vansová a Krasko.
Ďalším cieľom P. Dragijského je
pri Knižnici M. Hrebendu postaviť
jeho sochu a pri Župnom dome
zase sochu Janka Jesenského,
ktorý tu bol 4 roky županom.
„Budúci rok je rokom významných
jubileí: 200 rokov od založenia
Malohontskej učenej spoločnosti
a 180 rokov od narodenia P. Dobšinského. Ak bude za čo, radi by
sme si tieto udalosti pripomenuli súsoším P.Dobšinského, J.D.Čipku a A.H.Škultétyho a súsoším
troch najvýznamnejších dejateľov
UMS: M.Holko, J.Feješ, S.Kollár“. Najväčším problémom sú
peniaze“, vzdychne P.Dragijský.
„Poďakujeme každému, kto na
tento projekt, na tieto pamätníky
prispeje...“
Miestny odbor Matice slovenskej
v Rim. Sobote vyhlásil celoštátnu
verejnú zbierku na financovanie
projektu. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR od 1. apríla
2007 do 31. januára 2008. Je vykonávaná sústreďovaním finančných
prostriedkov od prispievateľov na
účte č.: 2264599554/0200 a vyberaním finančných prostriedkov
darcov do uzavretej pokladničky umiestnenej v Dome Matice
slovenskej na Bakulínyho ul. 14
v Rim. Sobote. Mená darcov budú
uvedené na pamätníkoch.
Katarína Dóbiová
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NEHNUTEĽNOSTI
Zamestnaná žena s 3 deťmi
súrne vezme do prenájmu 1-2
izbový byt v RS. Zariadený je
vítaný. 0910615108.
737-37

Najlacnejší prenájom v
meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./ Tel.: 0903 515 109.
880-51

Ponúkam na prenájom
zabehnuté obchodné priestory
aj so zariadením, ul. SNP č.18.
Tel.č.: 0908 937 392.
932-38

Dlhodobo prenajmem pekný 2-izbový byt v RS. 0908 917
816, volať po 20.00 hod.
934-37

Predám záhradu (4 á) s
chatkou v lokalite Tormáš. Cena
dohodou. Tel.: 048/4137299,
0907 120 271.
937-38

Kúpim garáž na sídlisku
Rimava vedľa obchodu CBA,
0905 459 417.
982-37

Predám RD. Tehlová 7.
5-izbový. 1.450.000 Sk. Dohoda.
Tel.: 0907 884 276.
954-38

Dám do prenájmu dvojizbový byt v centre mesta. Tel.číslo:
0905 983 681.
997-37

Ponúkame priestory na
prenájom oproti autosalónu
Tauris. Inf. na t.č. 5631916 alebo
0905836926. Veľmi výhodne!!!
1001-37

Dám do prenájmu 2-izbový
byt na s.Západ. Tel.č.: 0911 448
728.
1002-37

Hľadám podnájom 1-izb.
alebo 2-izb. v RS, platím v hotovosti. Tel.: 0918 365 297.
1003-37

Dám garáž do prenájmu.
Č.t.: 5634259.
1009-38

Predám 3-izbový byt na
sídlisku Západ. Cena dohodou.
0914 167 147.
1015-37

Predám záhradný domček v
tvare suda. Č.t.: 0915 625 196.
1016-38

Predám rodinný dom v
Rimavskej Bani s pozemkom
a záhradou, s vlastnou pitnou
vodou. V dome sú 4 izby, krb,
plyn, kuchyňa, kúpeľňa, WC,
garáž, pivnice. Kúpou sa dom
uvoľní. Cena dohodou. Kontakt:
0903 541 095.

1017-38

Predám 4-izbový byt v Tisovci. Tel.č.: 0905 128 407.
1020-37

Predám 3-izbový byt, prerobené bytové jadro a podlaha v
Tisovci. Tel.č.: 0905 128 407.

Dám do prenájmu:
- obchodné
- skladové aj s rampou
- kancelárske priestory v
RS, ul. SNP 18 (pešia zóna).
0907 830 073.
2824-39

1021-37

Predám v záhradkárskej
osade chatu, podpivničenú s
podkrovím v Tisovci. Tel.č.: 0905
128 407.
1022-37

Predám rodinný dom na
Školskej ul. č. 864/1 so záhradou,
pivnicou, 2 garážami /vhodný aj
na podnikanie/. Tel.: 0907 657
790, 0908 651 756.
1029-37

Dám do podnájmu garáž pri
železničnej stanici. Tel: 0908 384
041, 56 240 77.
1031-39

Dám do prenájmu obchodné priestory na podnikanie.
Rozloha 35 m2 na ul. Železničnej v Rim. Sobote. Tel: 0915
823 031.
1032

Predám rozostavaný rodinný dom (hrubá stavba pod
strechou) na IBV Sobôtka.
Tel: 0905 446 136
1038-38

Na predaj pohostinstvo
„Tulipán“ s rodinným domom,
nedokončené podkrovie, na všetky účely podnikania a lekárske
ordinácie na ul. Škultétyho 14 v
Rim. Sobote.
Tel: 56 33 524.
1039-38

Predám lesy a ornú pôdu
v k.ú. Janice, okr. RS cca 20 ha.
Tel: 0905 645 114 alebo 0915
869 891.
1043

Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ. T.č.: 0915 844 269.
1049-39

Predám 2-izbový byt s
loggiou na ul. Školskej 14 v
Rim. Sobote, cena 300.000,- Sk,
neprerobený. Kontakt: 0915
273 669.
1051-40

Dám do prenájmu 3-izbový
byt na Západe v R.S. 0914 167
147.
1052

Dám do prenájmu 1 izbu
(dohodou obidve) z dvojizbového bytu v R.S. Info: 0907 212
148.
1055

Predám zariadený stánokvoda, elektrika, možnosť odvozu.
Cena: 25.000,- Sk. 0907 877 495
1056-38
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Predám garáž na ul. Rožňavskej 21 m2, tel.: 0915 566 693
-39

Predám družstevný byt v
OV, komplet prerobený, na sídl.
Západ, tel.: 0915 566 693
-39

ZAMESTNANIE
Prijmem pomocníčku do pohostinstva. T.č.: 0915 720 365.
903-44

Pizzéria Západ prijme kuchára
resp. pekára, kuchárku na TPP. Info:
0905 700 302.
967-37

Chcete Váš príjem značne vylepšiť? Tel.: 0918 561 363.
988-37

Práca psychicky náročná, na
začiatku menej platená. Tel.: 0907
857 026.

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. republiky 5, 984
01 Lučenec prijme pracovníkov do
výroby na rôzne pozície (obsluha
linky, nakladača, kolesového rýpadla) s miestom výkonu práce vo
Veľkých Dravciach. Žiadosti so životopisom posielajte do 30.9.2007
na adresu spoločnosti. Kontakt:
Ing. Findra, tel.: 047/4373279.
2826-38

Prijmeme spoľahlivých vodičov sk. C na rozvoz pekárenských
výrobkov, vyučených pekárov a
šikovných pomocníkov do výroby.
Práca na nachádza v ČR. Turnusová
práca, týždenné zálohy, ubytovanie a cesta zadarmo. Kontakt:
051/7733888, 0907 157 004.
1034-40

Prijmeme pracovníkov do zinkárne sa povrchovú úpravu kovov.
Práca na nachádza v ČR. Turnusová
práca, týždenné zálohy, ubytovanie a cesta zadarmo. Kontakt:
051/7733888, 0907 157 004
1035-40

Hľadáme tlmočníka /-čku
francúzskeho jazyka
na čiastočný úväzok.
Kontakt: 0949 429 485.
1019-38

989-37

Hľadáme čašníka/čašníčku do
pivárne, dobré platové podmienky.
Tel.: 0903 693 793.
945-38

Palivá plus, s.r.o. hľadá odbornú
referentku hospodárskej správy pre
stredisko v Tornali. Požiadavky:
- vzdelanie – stredná ekonomická
škola, resp. obchodná akadémia
- odborná prax aspoň 3 roky
- počítačový softvér – Word, Excel, internet, softvér na fakturáciu,
evidenciu zásob, ostatné administratívne práce
- vodičský preukaz skup. B
- dobré ovládanie maďarského
jazyka slovom aj písmom.
Mzdové podmienky dohodou
Ručne písaný profesijný životopis
žiadame doručiť na adresu: Palivá
plus, s.r.o., 980 42 Rimavská Seč 47,
tel.: 047/5634050 od 8.00 do 17.00.
E-mail: pedalion@gomortel.hu

Hľadám čašníka alebo servírku
do reštaurácie v centre R.S. Č.tel.:
0907 251 478.
1048-39

FIAT Rimavská Sobota Autoservis Gabriel Steiner prijme:
automechanika, klampiara-lakýrnika s praxou. T.č.: 047/5632
196, 0903 530 476.
1054-41

Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu
budovu bývalej ZŠ v Bakte.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota
č.t. 047/5604626, 5604631,
5604633.
Písomné žiadosti zasielajte na:
Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota.

Firma bestAUTOMAX s.r.o.
prijme do pracovného pomeru:
- grafického dizajnéra
- administratívnu pracovníčku
- upratovačku
Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu: bestAUTOMAX s.r.o.,
Mlynská 2707, 979 01 Rimavská Sobota,
resp. na e-mail: autopríslušenstvo@auto-max.sk.
2816-37

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ
STRÁNKU INZERÁTOV
ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

ZVIERATÁ
Predám odstavčatá, kŕmniky /170, 140 kg/. Cena dohodou.
Tel.: 5698573 – večer.
993-37

Predám ošípané. Cena
dohodou. Č.t.: 0908 265 466.
Vinica.
995-37

Predám psíka Vestíka. Tel.:
0903 591 847 .
998-38

Predám ošípané vo váhe
120-200 kg. Tel.: 0908 265
466.
1030-38.

Predám mačiatka britské
modré. Cena dohodou. Tel:
0949 329 266, 0905 177 937,
0903 260 426.
1037-37

AUTO-MOTO
Predám AVIU skriňovú, 2
roky po komplet GO, veľmi dobrý
stav, spoľahlivá. Cena 55.000,Sk, možnosť montáže tachografu
+ 10.000,- Sk. Alebo dám do
prenájmu 1 deň/500,- Sk, Mobil:
0907 401 444.
1011-38

Predám AVIU valník 3,5 t.
Tel.č.: 0907 884 948.
1012-38

Predám AVIU skriňovú, 2
roky po komplet GO, veľmi dobrý
stav, spoľahlivá. Cena 55.000,Sk, možnosť montáže tachografu
+ 10.000,- Sk. Alebo dám do
prenájmu 1 deň/500,- Sk
Mobil: 0907 401 444.
1011-38

Predám AVIU valník 3,5 t.
Tel.č.: 0907 884 948.
1012-38
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RÔZNE
PREDÁM TATRANSKÝ
PROFIL – BRÚSENÝ
1.trieda 125 Sk/m2
2.trieda 95 Sk/m2
Cena aj s dovozom.
Tel.: 0905 808 616. 2815-45

Káva-Káva Servis-Stroje. Tel.
0903515109.
736-52

Doveziem štrk, piesok, šotolinu,
kameň. Výhodne. Tel.: 0908495173,
5694226.
749-39

Vykupujem starožitnosti, komody, truhlice, nábytok, domáce
plátno, staré perie a komplet pozostalosti. Info: 0903 537 225.
930-39

Predám bukové, dubové, smrekové suché foršty. Tel.: 5695571
– večer.
964-37

PREDAJ ZÁKUSKOV!
Cukrárska výroba Tatiana Longauerová, por. Ušiaka 1, sídl. Západ
(budova M-Marketu) ponúka široký
sortiment cukrárskych výrobkov na
rôzne príležitosti. Novinka: - torta
s jedlou fotografiou (osobné foto),
- 50 druhov zákuskov – priamy
predaj za výhodné ceny. Kontakt:
0907 648 157.Navštívte nás, radi
Vás obslúžime.
984-37

Predám stojany na šaty z butiku.
Cena dohodou. 0915 871 823.
1000-37

Predám písací stôl (čierny) a PC
monitor „l7“ v dobrom stave. Lacno.
Č.t.: 0904 456 875.
1014-37

+ NOVINKA! TETRA-K materiál - kvalitnejšia a lacnejšia náhrada
sadrokartónu:
1. odolnejší voči vlhkosti (povrchová úprava), nerozpadne sa vo vlhkom
prostredí ako sadrokartón
2. pevnejší, ohybný-pružný, nižšia

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu
poľnohospodársku pôdu v k. ú. Tomašová:
a) o výmere 1,1206 ha, ktorá sa nachádza pri Združenej strednej škole
poľnohospodárskej a potravinárskej v Rimavskej Sobote (po pravej
strane na Ul. P. Hostinského).
b) o výmere 3,2324 ha, ktorá sa nachádza medzi Starým Včelincom a
Novým Včelincom po pravej strane cesty smerom na Kurinec.
Prenájom bude uskutočnený formou verejnej ponuky.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota, č. t. 047/5604626, 5604631,
5604633.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, najneskôr do 30. 09. 2007.

hmotnosť, tepelná izolácia ako
drevo – nemá tepelný most. Info:
www.lewastav.echoviny.sk, 0904
504 504
1033-43
Predám stavebný výťah na 3
fúriky. Tel: 0911 176 255.

SPOMIENKA
Dňa 7. 9. 2007
uplynul rok,
čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec
a brat

1036

Predám lacno obývačku
Tajga a sedačku Pauli. Tel: 0907
831 424.
1040-39

Predám traktor Zetor 5711
a otočný pluh dvoják. Tel: 0908
922 861.
1041-38

Kúpim starší olejový radiátor
(elektrický na vykurovanie). Tel:
0907 760 919.
1042

Predám zariadenie pohostinstva – stoly a stoličky pre 40 osôb
aj jednotlivo. Tel: 0907 884 948.
1045-39

Predám medovinu 100 l.
Cena dohodou. Tel: 0907 529
006.
1046-38

Predám plynový sporák.
Cena dohodou. Tel: 0907 529
006.
1046-38

Predám okná a radiátory.
Tel.: 0910 364 375.
1050

Kúpim lis na slamu. Kúpim
bričku, koč. Č.t.: 0915 625 196.
1053

Predám Petrof vo výbornom
stave aj na splátky. Odvoz zabezpečím. T.č.: 0908 868 982, 0907
1057-39
877 495.

SLUŽBY
Pôžičky – 0910158697.
733-51

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

Silikónové tesnenie okien .
0907 831 424.
928-33,35,37,39,41

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy. 0904 674 152.
874-37

Predíďte chorobám, prípadne zbavte sa ich včas, PRÍJEMNOU a vysoko účinnou
procedúrou, najmodernejším
DETOXIKAČNÝM prístrojom,
certifikovaným pre EÚ, v ordinácii ENERGY-RS. Termín si
žiadajte na čísle: 0903178646.

Július LUKÁČ
z Rimavskej Soboty
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!
994-39

Stredoškolský profesor
doučuje anglický jazyk, pripravuje na prijímačky. Tel.: 0907
853 164.
1018-38

V sobotu zľava 10 % na
celý sortiment tovaru veľ. 4464. Kupóny do 30.9. – 3-nás.
hodnota. Moletka, Železničná
č.9, Rim. Sobota.
1027-39

Účtovníctvo, mzdy, výkazy.
T.č. 0907 850 679.
1028-40

Právne poradenstvo: JUDr.
TAKÁČOVÁ, R. Sobota 44,
0905/120 269
1024-37

PÔŽIČKA - zamestnaný,
dôchodca, živnostník. Tel.: 0918
379 239
960-39

Firma SOFIA ponúka svoje
služby: stavebné práce od A po
Z. Info: 0907 108 492
974-38

Účtovníctvo, mzdy, právna
administratíva. Tel.: 0910 337
587
979-37

Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného príspevku na začatie podnikania z úradu práce. Tel.: 0910
337 587
980-37

Ponúkam murárske práce
- prestavba bytových jadier –
voda, plyn, elektrika, odpad,
zateplenie budov, maliarske
práce, kladenie podláh. Tel: 0911
615 007, 0918 366 683.
1044-39

Sťahujete sa? Pomôžem
Vám. T.č.: 0907 877 495.
1058-39
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INZERCIA
Agroban s.r.o. Bátka 160
Ekonómka strediska

Hľadaná profesia:
ekonómka strediska
Miesto práce:
Bátka 160
Druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer
Náplň práce:
strediskové a vnútropodnikové účtovníctvo
__________________________________________________________
POŽADUJEME:
Vzdelanie:
stredoškolské s maturitou (min.)
Prax:
prax v oblasti vedenia podvojného
účtovníctva
Počítačové znalosti:
Office Word, Office Excel, Internet
Ekonomické znalosti:
podvojné účtovníctvo
Ďalšie požiadavky:
znalosť zákonov v oblasti účtovníctva,
daní, samostatnosť, zodpovednosť
Vodičský preukaz:
B (nie je podmienkou)
__________________________________________________________
Popis spoločnosti
Názov: Agroban s.r.o, 980 21 Bátka 160
Činnosť: poľnohospodárska výroba
Kontakt: Šišková Darina, Telefón: 047/5697211, 0918682733
E-mail: agrobansro@agrobansro.sk
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.9.2007

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.

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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INDECO s.r.o.
skrine na mieru
s posuvnými dverami
_________________________
P. O.B OX 128, Tormáš 4401
979 01 Rim. Sobota
PRIJME STOLÁRA
Podmienky:
- stolár s výučným listom
- vodičský preukaz
Ponúkame:
- prácu v medzinárodnej spoločnosti
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- možnosť osobného rastu

2819

Žiadosť so životopisom zašlite
na horeuvedenú adresu.

ZÁPIS DO
JAZYKOVÝCH
KURZOV
(angličtina, francúzština, nemčina)
SJŠ DIMPEX,
Daxnerova 34,
Rim. Sobota,
denne od 8.00 - 17.00
Tel.: 0903 804 926

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. Školskej 20/18 v Rimavskej
Sobote 18 b. j., 2.poschodie –
formou verejnej ponuky.
Minimálna cena bytu 230.000,Sk.
c) 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.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota
č. t. 047/5604626, 5604631,
5604633.

PREDAJŇA MORA - GORENJE

ulica Hatvaniho (bývalý mliečny bar) Rim. Sobota
vám ponúka V AKCIOVÝCH CENÁCH:
sporáky, varné platne, vstavané rúry, odsávače
pár, chladničky, práčky, kotly...

KRBOVÉ KACHLE
od 6 990,KOMFORT VÁŠHO DOMOVA - THORMA
Predaj na splátky!
2814

OTVORENÉ:
PO - PI: 8.30 - 16. 30 hod.
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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.
15. 9. a 16. 9. 2007
MUDr. Štugelová M.
Dobšinského 1
č.t. 56 26 414
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:
15.9. sobota U leva (štátny
sviatok)
16.9. nedeľa Jazmin
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

11

SERVIS, OZNAMY

Darovali krv
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 4.9.2007 bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia krvi: Miroslav Ivanov, Zoltán Ország, Ladislav Topor, Milan Šulek, MUDr.
Attila Ganyovics, Pavel Hanko, Roman Úrek, Jana
Csincsiková, Pavel Šiška, Dušan Sihelský, Roman
Machyniak, Roman Drugda, Miroslav Gembický,
Ján Palík z Rimavskej Soboty, Ladislav Rohár, Stanislav Rohár, Roman
Gonda, Vladimír Bystriansky, Alžbeta Antalová z Teplého Vrchu, Andrea
Hošková, Ján Hoško, Radoslav Doboš, MVDr.Anna Grácová z Hnúšte,
Darina Füköová, Zoltán Fükö, Peter Fükö, Mariana Hrušková, Mária
Halušková z Kráľa, Peter Kuľha z Lenartoviec, Ján Benda z Babinca,
Vojtech Elek z Veľkého Blhu, Štefan Tóth, Ján Engler z Čížu, Ladislav
Cselényi z Levkušky, Štefan Faltus z Gemerskej Vsi, Tibor Kasza z Chanavy, Ladislav Juhásy zo Stránskej, Jozef Vranec z Aboviec, Marian
Kret z Rimavského Brezova, Peter Dianiška z Tisovca, Roman Kochan
z Hačavy, Anna Malatinská z Kocihy, Adrian Vályi z Fiľakova.
Prvýkrát darovali krv: Ľubomíra Vargová z Kurinca, Katarína Hanobiaková z Kráľa.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote

OZNAM
V rámci klubovej a krúžkovej činnosti MsKS v Rim. Sobote
od 10. septembra začíname cvičiť:
AEROBIC – každý pondelok a štvrtok od 18.30 hod.
JOGU- každú stredu od 18.00 hod.
Orientálne (brušné) tance- každý pondelok od 18.00 do 20.00 hod.
Klub tanečného športu IMPULZ pri OZ Sorima a MsKS v Rim. Sobote
začína svoju činnosť od 11. septembra
o 15.00 hod. deti vo veku 6 – 13 r. (dievčatá aj chlapci)
o 17.00 hod. mládež nad 14 r. (súťažné páry)
Zámerom tanečno-pohybového kurzu je osvojiť si základy klasického,
moderného, jazzového tanca, spoločenského a súťažného tanca,
tanečné a disko novinky, pripravovať rôzne choreografie, pódiové
vystúpenia a pod.
Skupina SENIORI začína 19. septembra o 18.00 hod.
Nový krúžok HIP-HOP a disco začína svoju činnosť 12. septembra
o 16.00 hod.
Informácie: Dom kultúry, Rim. Sobota, T. Koniarová, tel.: 56 21 550

Strapaté čierne slnko

Slnko, ako ho nepoznáte, ale ako ho dôverne zažil na svojich cestách
za zatmením RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., to Slnko vám priblíži vo
svojej prednáške v stredu 19.9. o 18. hod. vo hvezdárni. Nebude to len
o ňom ako o hviezde, o jeho vplyve na Zem, o jeho pozorovaniach, ale aj
o cestách, zážitkoch a skúsenostiach. Lebo počas 15 expedícií pochodil
takmer všetky kontinenty. Tento známy astronóm a popularizátor, autor
mnohých kníh bude naším hosťom pri príležitosti Medzinárodného
heliofyzikálneho roka. Zaujímavé rozprávanie, spestrené jeho vlastným
DVD cestopisom z Nigeru, vás zavedie do iných kultúr a iných hodnôt,
posunie vás mimo všedného života. Akcia sa koná v rámci grantu
APVV Astronómia je brána vied, vstupné bude preto len dobrovoľné.
Je tu zároveň príležitosť pred prednáškou spoznať aj astropark s obnovenými modelmi planétok, chodníkmi, lavičkami, astronomickými
znakmi planét a pozrieť si nové slnečné hodiny, ktoré sa dokončili v
máji z grantu konta Orange pre miestnu organizáciu Slovenského zväzu astronómov amatérov. Ak to počasie dovolí, pozorovať aj slnečné
škvrny ďalekohľadom v kupole a z terasy triédrom si prehliadnuť mesto.
Takýmto virtuálnym cestovaním si zároveň pripomenieme aj Svetový
deň cestovného ruchu (6.10).
Daniela Rapavá

Referát EURES, UPSVaR Rimavská
Sobota, hľadá čašníčku s dobrou
znalosťou nemčiny na sezónne
zamestnanie do SRN. Podrobné
informácie získate na Gorkého
12, č.dverí 2, alebo na tel. čísle: 56
03 301
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote oznamuje:
že podľa zákona NR SR č.305/2005
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov začne v mesiaci október 2007 vykonávať prípravu
fyzických osôb, ktoré môžu zabezpečiť
výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia
v profesionálnej rodine. Záujemcovia
o prípravu predložia žiadosti v termíne
do 30.septembra 2007 na adresu:
ÚPSVaR, Odbor sociálnych vecí a rodiny,
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, Nám. M. Tompu č.2,
979 01 Rimavská Sobota
Informácie o obsahu a forme prípravy
získate na uvedenej adrese alebo na t.č.
047 5623486, 5621044.

11.12.13. SEPT.EMBER

SIMPSONOVCI
VO FILME

Animovaný USA, MP od 12
r., Homér vyvedia najhoršiu
vec svojho života. Začiatky
predstavení: 17:45 a 20:00
hod.


14.15.16, SEPT.EMBER

TRANSFORMERS

Akčné sci-fi USA, MP od
12. r. Najúspešnejšie hračky
v histórii. Začiatok predstavení len o 17:45 hod.


14.15.16, SEPT.EMBER

FRAKTÚRA

Zastrelil som svoju ženu...
Dokážte to. MN, Thriller
USA. Začiatok predstavení
len o 20:00 hod.


16. SEPTEMBER

CESTA DOMOV

Ľúbostný príbeh Čína,MP
od 2 r. Príbeh nezlomnej
lásky 18 ročnej dievčiny
k novému učiteľovi. Začiatok
predstavenia len o 16:00 hod.
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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
Príjem riadkovej a plošnej inzercie:
tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) halu na Ul. Čerenčianskej o výmere 720 m2 v Rim. Sobote.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604631,
5604633.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a
majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

Š. J. Therm Štefan Juhász
solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
predaj a inštalácia kotlov.

oz .
ov ma
D ar
zd

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

2742-47

e-mail inzercia: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

13

INZERCIA

10. september 2007

36, 37

Oznamujeme záujemcom,
že od 3. 9. do 13. 9. 2007 (15:00 – 16:00) prebieha
ZÁPIS NA KURZY ANGLIČTINY

slovenský výrobok

so slovenskými a anglickými lektormi v našom jazykovom centre
na ulici Cukrovarskej 47 v Rimavskej Sobote (za Obch. akadémiou)
PONÚKAME:
• kurzy pre všetky vedomostné stupne, pre deti i dospelých
• prípravu na maturitu, štátnu skúšku, certifikáty
• konverzačné kurzy s anglickým lektorom
• obchodnú angličtinu pre firmy
• individuálne hodiny
• preklady, tlmočenie
KURZY SÚ AKREDITOVANÉ MŠ SR
Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr. R. Molnárová),
e-mail: kurzyanglictiny@szm.sk

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax. 047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

2266

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

AJ NA TOMTO
MIESTE MOHOL BYŤ
VÁŠ INZERÁT!

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

926-37

PREPRAVA
AVIOU (3t)
Lacno a rýchlo!
Tel.: 0904 977 692,
0903 549042.

760-50

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru
krajčírky NAJLEPŠIE PLATOVÉ PODMIENKY V REGIÓNE
mechanika šijacích strojov
čalúnnika (vyučený) s praxou
pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
technického pracovníka výroby
obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ. Súčasťou výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN. Zaujímavé platové podmienky.
- teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
KONTAKT: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.
2514-51

www.autopotahy.sk
Nábytok

VYŠKOLÍME

vás pre prácu s klientami pri
predaji zdrav, prístrojov. Zaujímavý postup aj zárobky.
KONTAKT: 0908 502 422
2813 - 36,38

Otvorené !!!
UHOĽNÝ SKLAD

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

2754
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Pred štartom
stolnotenisových
súťaží
Výkonný výbor Oblastného
stolnotenisového zväzu v Rim.
Sobote vypisuje súťaž družstiev
v IV. a V. lige mužov. Môžu sa
prihlásiť družstvá z okresov
Lučenec, Poltár, Rim. Sobota a
Revúca, ktoré spĺňajú jednotlivé
ustanovenia uvedené v propozícii
a ktoré sa včas do súťaže prihlásia. Vyžrebovanie sa uskutoční
14. septembra v budove OZTK
v Rim. Sobote na Svätoplukovej
ul. o 15. hodine.
Právo štartu v IV. lige majú nasledovné družstvá: ŠKP Rim.
Sobota, OŠK Biskupice, Mladosť
Rim. Sobota C, STK Metabond
Tornaľa, STK Kalinovo-Cinobaňa B, STK Tisovec B, DSTK
Rim. Sobota, STK Hajnáčka,
Magnezit Revúca B a Jednota
Málinec.
Právo štartu v V. lige majú STK
Lučenec, ŠK SO Hrachovo, SO
Tatran Breznička, SO RevúcaRevúčka, Mladosť Relax Rim.
Sobota D a OŠK Šíd.
Organizátori však čakajú aj na
prihlášku ďalších družstiev z
uvedených okresov.
s
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EUROMOTEL

Príjem riadkovej a plošnej inzercie:
tel.: 56 04 673
fax: 56 33 742
e-mail inzercia:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Restaurant

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

Aurélius - Germanica lingua ponúka:

KURZ NEMČINY - pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 12. 09. 2007
Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne: Aurélius - Germanica lingua
Svätoplukova 415/16, Rim. Sobota
(žltá budova oproti Mestskému úradu)
alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

2812 - 37

MIZA AUTOPOŤAHY s.r.o.
prijmeme:
- krajčírky vyučené, nevyučené zaškolíme
- pracovníkov do strihárne
Kontakt: 0908 487 799, 0907 481 841

Cestovateľské
špeciality
budapeštianskeho
šéfkuchára
UBYTOVANIE
OD 69 SK!

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

2817-39

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru

vyučené šičky, krajčírky
a žehliarky
Kontakt: VANDA s.r.o. Tisovec, Anna Stožeková, tel. č. 047/52 111 86

Projektovanie
a realizácia záhrad

2723
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+ poradenstvo.

Tel.: 0902 304 428.

Lodní modelári z Rimavskej Soboty si zasúťažili

Centrum voľného času Relax
a Model klub v Rimavskej Sobote
zorganizovali 1. septembra za
krásneho slnečného počasia v rekreačnej oblasti Zelená voda na
Kurinci pri Rybárskej chate Verejnú súťaž lodných modelárov s medzinárodnou účasťou ( Miškolc,
Gyomaendröd, Székesfehervári,
Földes) a slovenských lodnomodelárskych klubov (Modelklub
Rim. Sobota, KLOM Bojnice, MK
Liptovský Hrádok, MIMA Banská
Bystrica). Súťažilo 28 pretekárov
v 7 kategóriách, a to v kategórii FA

– juniori a seniori, F4A – juniori
a seniori, F2B – seniori, F2C – seniori a F DS (parníky). Možno laikovi tieto kategórie nič nehovoria,
ale sú to makety skutočných lodí
v zmenšenej podobe. Kurineckú
vodu brázdili lode zaujímavých
mien, ako napr. Arcoiris, Natela,
Moritz, Gözöny,Kirov, Sagitario,
Wodnik, Vedette, Hermann M.,
Leadeer, Naxos, SG-105, Abeille
Flan, Sliač, Stanislav, Gneisenau,
Poseidon, Phoenix, Kojawiar,
Vagány, hliadkový čln a ponorka.
Súťaž pozostávala zo statického
hodnotenia
(presnosť vyhotovenia a vzhľad
lode) a jazdy zručnosti medzi bójkami na trojuholníkovej trati.
Darilo sa aj domácim pretekárom,
ktorí získali popredné miesta:
Ľuboš Uhrin v kategórii F4A juniori - 1 . miesto
Samuel Kováčik v kategórii F2-C
– 1. miesto
Ondrej Mišák v kat. F2B – seniori

– 3. miesto
Michal Juršík v kategórii F2 junior
– 1. miesto
Eugen Potoczky v kategórii F4Asenior – 3. miesto
Akciu sponzorsky podporili: Alexander Kékeši, LUNACO Lučenec, Ladislav Veréb – Rybárska
chata, Agros Bátka – Ing. Štefan

Vereš a MUDr. Ivan Juršík, za čo
im touto cestou ďakujeme. Tí, ktorí
majú záujem o modelárstvo, sa
môžu prihlásiť do Model klubu,
ktorý pracuje pri CVČ Relax. Makety lodí si môžu zhotoviť rodičia
spolu so svojimi deťmi.
PaedDr. Dana Spišáková
CVČ Relax

10. september 2007
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ČO SA DEJE V KRAJSKÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽIACH?

V OBLASTNÝCH SÚŤAŽIACH UŽ LEN GEMER BEZ PREHRY

Hajnáčka sa stále viac potápa Favoritom sa veľmi nedarilo

V III. lige krajských futbalových majstrovstiev odohrali pred týždňom
dve kolá. Značne si polepšila rezerva Rimavskej Soboty sídliaca
v Martine, ktorá najprv po domácej remíze s Kysuckým Novým
Mestom 1:1 zvíťazila nad Liptovskou Štiavnicou 3:1 a posunula sa
na 6. miesto so ziskom 10 bodov. Na úspechoch majú svoj podiel aj
hráči z kádra Mikuláša Komanického – Kuciak, Purdek, Kučerňák,
Murín a Pčola.
Vo IV. lige klesá Hajnáčka stále viac na dno tabuľky. V piatich kolách
nedokázali zverenci Jozefa Patakyho získať ani bod a s hrozivým skóre
3:22 sú poslední. Naposledy prehrali v Tomašovciach 4:0. Nedarí sa
ani Tisovcu, ktorý v 5. kole prehral v Brusne 3:2 a všetky body stratila
aj Revúca, ktorá na vlastnom ihrisku podľahla Poltáru 1:2. Na druhej
strane husársky kúsok sa podaril futbalistom Jesenského, ktorí ani
v treťom zápase na súperových ihriskách nepocítili horkosť prehry.
Tentokrát zvíťazili na horúcej pôde v Selciach 1:0, keď víťazný gól
vsietil striedajúci Gombala dve minúty pred koncom zápasu.
V V. lige vedie Veľký Blh naďalej bez straty bodu po víťazstve nad Modrým Kameňom v pomere 4:2. Darilo sa hlavne Michalovi Doležalovi,
ktorý vsietil tri góly. Opäť úspešná bola Hnúšťa, ktorá porazila Sklabinú 4:1 a darilo sa aj Lubeníku, ktorý zvíťazil nad Hrnč. Zalužanmi
2:0. Zverenci Júliusa Nôtu – Rimavské Janovce- tentokrát neuspeli
s
v Málinci, kde podľahli v pomere 4.0.

V oblastných futbalových súťažiach sa hrá už vo všetkých troch triedach. Kým v I. a II. triede boli na programe už zápasy tretieho kola,
zatiaľ v III. triede bolo na programe prvé kolo.
V I. triede je bez straty bodu už len Gemer a prvého víťazstva sa dočkali
aj v Králi a v Rimavskej Seči.
VÝSLEDKY 3. KOLA:
Muráň- Chanava 3:4 (góly: Matajs, Bendík, Regenda- Lenkey a J. Zsíroš po 2), Kráľ – Klenovec 4:2 (Szabó 2, Bolacsek, Kovács – Benco, M.
Hruška), Rim. Seč – Husiná 3:1 (G. Buša, J. Buša, Lakatoš – Bodor),
Bátka-Stárňa 3:1 (Cs. Albert, Juhász, vlastný Kalo- Kárász), OžďanyGemer 0:5 (Brindzák 3, Csutor, Szántó), V. Teriakovce- Revúčka 5:2
(Laššák 3, Genya 2 – Szilágyi, Černák).
Na čele je Gemer s 9 bodmi pred Stárňou, Bátkou a Chanavou so 6
bodmi.
VÝSLEDKY 3. KOLA II. TRIEDY:
Tisovec B- Zacharovce 3:1, Blhovce- Abovce 3:2, Čerenčany- Uzovská
Panica 2:0, Jelšava- Gem. Jablonec 6:0.
Tabuľku vedie Jelšava so 6 bodmi, posledné sú Čerenčany s 3 bodmi.
VÝSLEDKY 1. KOLA III. TRIEDY:
Sirk- Gemerská Ves 2:2, Radnovce- Sútor 4:0, Chrámec -Tachty
7:0.
s

ŠK Tempus na turnajoch 1. a 5.miesto
FAM Poprad usporiadal 29. augusta futbalový turnaj pre najmladšie
narodených po 1.1.2000 , ktorý sa
uskutočnil na ihrisku v Tatranskej
Lomnici.
VÝSLEDKY:
ŠK Tempus – Dukla Banská Bystrica 5:1 g. Hruška 2,Poliak 2,Morong
L.
Fam Poprad 7:2 g. Hruška 4,Talán,Katreniak,Poliak, 1.MFK Košice
2:1 g. Hruška, Poliak.
FINÁLE: ŠK Tempus-1.MFK Košice 4:0 g. Hruška 3,Talán. Najlepším
hráčom sa stal Lukáš Morong
a najlepším strelcom celého turnaja
Jakub Hruška.

ZOSTAVA:
(na fotografii) tréner Morong, Morong J.,Šmid, Poliak, Talán, Hruška,
Gubala, Katreniak, Morong L.
Prípravka- roč. nar. po 1.1.1997sa zúčastnila medzinárodného
futbalového turnaja v Bratislave 29.augusta, kde skončila na
5.mieste z 8 mužstiev s nasledovnými výsledkami: ŠK Tempus – Gyor
/MR/ 0:0, Výber Moravy /Česko/
4:2 g. Václavik 3, Múčik, Inter Bratislava 0:2.
Zostava: Mezó, Nôta, Čiešok, Radič, Václavik, Galdík, Múčik, Chudý, pre chorobu chýbal Boroš,
tréner Špaček.

ŠK Tempus Rimavská Sobota pozýva mladých chlapcov na futbal

Vaše deti získajú: pohybové zručnosti, samostatnosť, kolektívnosť,
cestovanie, stretávanie sa so zahraničnými mužstvami, zoznámenie

sa s futbalovými legendami a súčasnými futbalovými vzormi.
Buďte na nich hrdí a urobte niečo
pre ich vhodné využitie voľného
času a pre zábavu.
V ŠK Tempus majú tréneri získané
licencie udeľované Slovenským
futbalovým zväzom a navyše sa
vzdelávajú vo Venglošovej futbalovej akadémií a na stážach v
zahraničí. Futbalový tréning v ŠK
Tempus je zameraný na rozvoj
všestrannej individuálnej techniky.
ŠK Tempus dbá o zdravie hráčov,
sú pravidelne lekársky ošetre-

ní profesionálnym lekárom reprezentácie Slovenska. K najväčším
úspechom patrí výchova mládeže
do 16 rokov a poskytnutie možnosti hrať vo vyspelých kluboch.
Majú možnosť získať bezplatné
štúdium v renomovaných kluboch.
Momentálne sú hráči ŠK Tempus
v kluboch: Vengološova futbalová
akadémia Bratislava, Slovan Bratislava, MFK Ružomberok, Dukla
Banská Bystrica, ŽP Podbrezová,
Pardubice –Česko, MFK Rimavská
Sobota. Naše úspechy si môžete
pozrieť na internetovej stránke

www.sktempus.sk
KONTAKT NA TRÉNERA:
OD 9 HOD-18 HOD
Starší žiaci 1993-1994: Marian
Ninc 0903 170 736
Mladší žiaci 1996-1995: Milan
Špaček 0903 549 258
Prípravka 1997: Milan Špaček
0903 549 258
Prípravka 1998: Ing. Ondrej Václavik 0903 029 312
Prípravka 1999-2000-2001: Morong, Sihelský 0911 712 437
Dorast: Kasáč 0908 930 075
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Futbalistky 1.DFC u prvého v tabuľke neuspeli
V Žiline sme neuspeli hlavne po taktickej stránke, ale
tentokrát nás súper prevýšil aj svojím umením. Už po
polčase bolo rozhodnuté,
skončil 4:0.V druhom sme
hrali disciplinovanejšie,
ale nepomohlo nám to a
domáce hráčky pridali ešte
ďalšie dva góly .
Sled gólov :1´-Rebrošová,16´-Rebrošová,38´-Rašovcová(PK),42´-Martincová,
73´-Rebrošová,78´-Kekelyová
ŽK : Erika Janoštiaková(1.
DFC )
Zostava 1.DFC RS : E. Janoštiaková- M. Víghová, K.
Moravová, A. Galambová,
E.TubováD. Keková, M. Máliková, I.
Hrkelová -L. Szabóová,V.
Murtinová.
Striedala : M. Laczková.

Žiaľ, klub nemá naďalej
finančné zabezpečenie a
môže sa stať, že sobotňajšie
stretnutie proti Selciam
bude posledné !
Je smutné, že MFK okamžite po svojom vzniku finančnú podporu schválenú
MsZ okamžite dostane a
ďalšie občianske združenie(a aj ostatné športové
kluby) potrebuje dlhodobý
proces na to, aby mohol
vo svojej už začatej súťaži
pokračovať! Nie je to po
prvýkrát, čo kompetentné
komisie nekonajú pružne a
zodpovedne, ba povedal by
som, že je to v Rimavskej
Sobote skôr pravidlom.
Veď máme čo robiť, aby
sme po tom, čo sme ligu,
ktorú sme nemohli naďalej
hrať z ekonomických dôvodov, opäť rozbehli .Stratili
sme ihrisko na Družstevnej

ulici, čo ešte doteraz nezahojilo naše rany, a opäť
nám hrozí, že ženský futbal
v Rimavskej Sobote ostane
v hmle a niekde sa stratí.
Tento šport nemá v meste
svoju vážnosť, čo je škoda,
pretože čo sa týka výberu
do štátnej reprezentácie,
má najbohatšie zastúpenie.
Nehovoriac o tom, že po
pätnásťročnom účinkovaní
by sme si zaslúžili ocenenie my a nie my rozdávali
ocenenia iným , čo však s
veľkou radosťou a úctou
činíme .
Chceme pracovať na úrovni, chceme ,aby dievčatá a
ženy mohli slušne na svoje
zápasy vycestovať a aby
mohli dostať za svoje snaženie aspoň nejaký obed .
Nehovoriac o tom, že ja
som už druhý rok nezamestnaný, že moja práca

Názor: Korupcia vo futbale

S korupciou sa stretávame v bežnom
živote, ľudia o nej počúvajú a veľa je
takých, ktorí ju zažili na vlastnej koži.
Žiaľ, sa vyskytla aj v našom športe.
Je smutné pre ľudí, ktorí majú futbal
radi, že ju máme aj v najobľúbenejšom
športe na Slovensku. Ako iste veľmi
dobre viete, o korupcii sa rozprávalo
už predtým, ako bol priamo pri preberaní úplatku chytený čelný funkcionár
SFZ. Na jednotlivých okresných a
krajských zväzoch sa našli rozhodcovia a zopár hráčov, ktorí vypovedali
pred vyšetrovacími orgánmi o korupcii a úplatkárstve. Smutné na tom
všetkom je, že sa s týmto nešvárom
stretávajú už 7-8-roční futbalisti,
žiaci. Nie je predsa normálne, aby
tieto deti mali v ústach korupciu a
úplatkárstvo miesto čistoty športu.
Sú prípady, keď po skončení zápasov
vyžaruje z detských očí smútok a plač
a nie radosť z hry. Futbal je nádherná
hra a mala by prinášať ľuďom radosť a
zábavu. Nie je mysliteľné, aby už malé
deti mali takéto skúsenosti. Nechcem
iba urážať SFZ, sú tam aj čestní funkcionári, ktorým záleží na tom, aby
futbal na Slovensku mal vysoký kredit.
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Ostal som však zarazený z vedenia
SFZ, keď po zverejnení kauzy Wänke
a jasnom dôkaze si nedokázali priznať,
že zlyhali. Všade hľadali chyby len v
sebe nie. V médiách prebehlo veľa
diskusií na tému korupcia ale podľa
mňa a aj ďalších tisícov fanúšikov na
Slovensku malo odstúpiť celé vedenie
SFZ. Však bola jasne dokázaná korupcia druhého muža v SFZ. Celá aféra
bola natočená kamerou bývalého
majiteľa Eldusu Močenok pána Szabóa (aj keď aj o ňom si myslím svoje,
hlavne za to, ako sa správal k hráčom).
Ale čo sa týka odhalenia korupcie,
spolupracoval s políciou a pomohol
aspoň sčasti odhaliť svinstvo, ktoré
špiní náš milovaný futbal. Asi po
mesačnom písaní a mediálnom zverejnení ostalo okolo kauzy s názvom
KOLKY ticho, postupne sa vytrácala
zo stránok novín a z televízií, ako keby
sa nič nestalo. Nie nadarmo sa hovorí,
že médiá majú čarovnú moc. Alebo
sa boja, že sa niektorým môže stať
to, čo šéfovi Slovenských rozhodcov
Igorovi Šramkovi, ktorý bol napadnutý a brutálne zbitý? Dodnes sa
nevie kto, prečo a začo. Keď už našim

bola asi pre školu, kde som tak náruživo pracoval
,nepotrebná. Utrpel tým aj ženský futbal, pretože
bolo vybudované školské športové stredisko pre
dievčenský futbal, bola spolupráca aj so základnými školami a Rimavská Sobota bola na majstrovstvách Slovenska vždy lídrom . Verím, že behom
niekoľkých dní mesto urobí výnimku a
našej požiadavke vyhovie, pretože naša ligová súťaž sa len rozbieha a bez finančných prostriedkov
v nej nemôžeme pokračovať.
V sobotu o 15.00 hod. privítame v Čerenčanoch
družstvo zo Seliec .
Mgr. Róbert Galamb
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠK SLOVAN BA
ŠFK ŽILINA
MŠWK SLOVAN T. TEPLICE
TJ SKLOPLAST TRNAVA
SLOVAN DUSLO ŠAĽA
FC UNION NOVÉ ZÁMKY
ŠK ŠTICH HUMENNÉ
8. ŠK SELCE
9. DFC LÁB
10.MFK RUŽOMBEROK
11.MFK MALÉ DVORNÍKY
12.1. DFC RIM. SOBOTA
13 LADIES TEAM BRATISLAVA

novinárom vyschli náplne do pier a
v televízii úplne stíšili zvuk a ďalej
sa nehľadali vinníci, prišla správa z
Českej republiky, kde bolo dokázané
úplatkárstvo rozhodcovi Pučekovi,
ktorý rozhodoval zápas Banská Bystrica- Púchov. Išlo o sumu 70 tisíc
korún. Som veľmi zvedavý, ako sa to
zametie pod koberec. Ale uvedomte
si, že pod tým kobercom je už veľa
špiny a bude ju treba už konečne pozametať. Ako príklad uvediem jednu z
najlepších súťaží na svete - Taliansku
ligu, kde vylúčili aj taký slávny klub,
akým je JUVENTUS Turín z prvej
ligy a ďalším udelili vysoké tresty za
preukázanú korupciu. Keď už pomaly
utíchala aj kauza českého rozhodcu
u nás, prišlo ďalšie obvinenie zo
škótskeho zväzu ohľadom prestupu
slovenského hráča do Škótska, kde
niekto zo zväzu žiadal 3000 libier.
Pevne verím, že vyšetrovacie orgány
na Slovensku odsúdia parazitov a
ľudí, ktorí škodia futbalu. Keďže sa
stretávam s ľuďmi z celého Slovenska,
ktorí majú naozaj radi futbal, zhodli
sme sa na tom, že súčasné vedenie
SFZ neodstúpi samo od seba (asi čaká
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na výstavbu Národného štadióna, kde
sa budú točiť veľké peniaze a chcú z
nej niečo vyťažiť). Odporúčam tým
nečestným pánom, aby odišli do zabudnutia a nerobili hanbu slovenskému futbalu. Osobne som zažil vysoké
návštevy na našich štadiónoch pred
pár rokmi a je mi smutno, keď vidím,
ako teraz zívajú prázdnotou. Ale ľudí
už nebaví pozerať sa na frašku. Sú
možnosti, keď si radšej pozrú zápasy
na televíznych obrazovkách v kľude
a bez nervov. Apelujem na všetkých,
ktorým záleží na čistote a fair play
hre vo futbale, aby spoločnými silami
zabránili úpadku. Ešte raz chcem
zdôrazniť, že je veľa statočných ľudí,
ktorí sa vyznajú a sú ochotní pomôcť.
Je veľmi ťažké získať dôveru naspäť,
ale verím, že po vyčistení SFZ futbal
opäť získa na dôvere. K tejto téme sa
vyjadrím ešte v nasledujúcom článku.
Tento názor je môj osobný, nechcem
nikoho urážať, ale nie som slepý ani
hluchý. Treba dať dôveru ľuďom, ktorí
majú radi futbal a nedopustia, aby sa
špinila jeho čistota.
Zdeno Marek

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.

