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Pozývame vás na
XXV. Gemerskomalohontský jarmok,
ktorý usporiada
Mesto Rimavská
Sobota
v dňoch 28. – 29. 9.
Súčasne sa v dňoch 27. – 29.
septembra uskutoční v dome
kultúry II. ročník kontraktačno-predajnej cezhraničnej
výstavy EURO RIMA EXPO a V.
ročník kontraktačno predajnej výstavy GEMER EXPO.

úvodník

Šokujúce
reklamy

Poslanci rozhodnú

AJ O ODMENÁCH

V zasadačke v bývalom Župnom
dome v Rimavskej Sobote sa po
dvojmesačnej pauze uskutoční v
utorok 25. septembra od 9. hodiny
zasadnutie poslancov mestského
parlamentu. Na programe bude
správa o činnosti mestskej rady,
správa o hospodárení a cieľoch
hospodárenia v mestských lesoch i
majetkovoprávne otázky. Poslanci
prerokujú aj hospodárenie mesta
za 1. polrok 2007 a návrh na 3.
zmenu rozpočtu. Na rokovaní bude

predložená aj informatívna správa o
vymáhaní daňových nedoplatkov a
ostatných pohľadávok mesta, správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta za 1. polrok 2007
a správa o kontrole plnenia uznesení
MsR a MsZ za 1. polrok 2007. V personálno-organizačných otázkach sa
budú poslanci zaoberať návrhom na
poskytnutie odmeny primátorovi
mesta, jeho zástupcovi a hlavnému
kontrolórovi za prvý polrok tohto
roka. Na programe je aj správa o

stave prípravy a perspektívnom
využití areálu bývalých Kasární kpt.
Nálepku v Rim. Sobote na rozvojové
aktivity, hodnotenie dosiahnutých
výsledkov hospodárenia MsBS,
návrh spoločnosti Energobyt na
zníženie ceny tepla, návrh na rozšírenie počtu príslušníkov mestskej polície a správa z vykonaného
komplexného rozboru nakladania s
komunálnym odpadom. Rokovanie
poslancov mestského zastupiteľstva
je verejné.
kan

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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2825-37,39

Najlacnejšia laserová tlačiareň
CANON LBP 2900

rozlíšenie tlače 2400x600 dpi
až 12 str./ min. pri čierno-bielej tlači
rýchla tlač prvej strany, rozhranie USB 2.0
v cene (vrátane DPH 19%) 3000 Sk

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

Reklamy. Sú
všade okolo nás.
Na plagátoch,
bilbordoch, v
televízii či v novinách. Niektoré
z nich však vyznievajú vulgárne
až nechutne. Nedávno som si v
časopisoch všimla reklamu na SuperStar 3, v ktorej bol moderátor
s odhaleným veľkým bruškom s
textom Čakáme novú SuperStar.
Pripadalo mi to ako zosmiešňovanie tehotenstva. Ďalšou šokujúcou reklamou, ktorá vzbudila
kontroverzné názory, je kampaň
Právo na život s bilbordmi
usmrteného ľudského embrya.
Nachádza sa aj pri Hypernove v
Rim. Sobote. Rada pre reklamu
rozhodla, že je neetická a žiadala,
aby bilbordy stiahli. Hovorkyňa
kampane však reagovala, že je to
obmedzovanie slobody prejavu.
Pre psychológov a mnohých rodičov je neprípustná aj televízna
reklama na Fidorku. V nej dievčatko na prechode pre chodcov
hodí na čelné sklo auta bábiku.
Spustí tak airbagy a žene v aute
vezme Fidorku. Reklama používa
na ovplyvňovanie najrôznejšie
nástroje, aby upútala a dostala
sa do nášho podvedomia. Takže
podľa niektorých reklamných
odborníkov môže byť aj šokujúca
alebo nevkusná. Niekedy však
prehnane agresívna, vulgárna
alebo šokujúca reklama vyvolá u
tých, ktorí ju sledujú,
negatívne reakcie a minie sa
svojho účinku.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

dnes v čísle
PROGRAM JARMOKU
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Hasiči otvárali zabuchnutý byt

anketa

Kultúra
v Rim. Sobote

Príslušníci Hasičského a záchranného
zboru v Rimavskej Sobote zasahovali
12. septembra krátko pred sedemnástou hodinou na Gorkého 2. Dôvodom
bolo to, že jedna z obyvateliek paneláku
sa zabuchla, „jazýček“ jej zapadol do
dverí a nevedela sa dostať von.
„Pomocou techniky sme zlaňovaním
zo strechy vošli na tretie poschodie
k panej do bytu, otvorili sme dvere
a následne aj vchodové,“ prezradil nám
tesne po zákroku, ktorý trval niekoľko
minút, nadpráporčík HaZZ v Rimavskej Sobote Ladislav Lőrincz. Zlaňovanie koordinoval a zabezpečoval poručík
Maroš Slovinský. Takýto prípad nie je
pre hasičov zriedkavý. Stáva sa aj to, že
sa majitelia bytov vymknú, a na sporáku sa im varí jedlo. Niekedy pri takejto
akcii musia vybúrať aj dvere.

Každé mesto má svoj kultúrny život, ktorý je osobitý. Názory na kultúrne podujatia sú
však rôzne. Niektorí tvrdia, že
ich je dostatok, iní zas, že je
ich málo. Našich respondentov sme sa teda opýtali: Čo
si myslíte o kultúrnom živote
v našom meste?
Irena Kompáneková,
Rimavská
Sobota:

kan

V Rim. Janovciach budujú
ihriská
Za finančnej dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja sa počas leta v
Rimavských Janovciach začali  budovať detské ihriská.
Na Novej ulici sa vybudovalo pieskovisko, reťazová
hojdačka a preliezka, pri
pošte kladová hojdačka a
buchár. Po získaní ďalších
finančných zdrojov sa ihriská
budú dopĺňať aj inými zariadeniami. Poslanci obecného
zastupiteľstva a rodičia, ktorí sa zapojili do budovania
detských ihrísk, veria, že ich
zariadenia nebudú terčom
vandalov.
V Rimavských Janovciach
v časti Jánošíky si obyvatelia začali upravovať verejné
priestranstvá formou dobrovoľných prác a väčšinou z
vlastného rastlinného materiálu. Pod vedením Viery
Kuricovej a Brigity Pitzen sa
pri víchrici kmeň vyvalenej
60-ročnej lipy zmenil na originálnu a estetickú sadovnícku úpravu. Skalničky, trvalky,
letničky, listnaté a ihličnaté
kríky doplnené plodmi jesene
- ozdobnými tekvicami oživili
priestor pri ceste na osadu.   
ObÚ Rim. Janovce, Malček

Syn dokopal otca
K svojmu otcovi sa brutálne správal 33-ročný Štefan B. z Cinobane v okrese Poltár,
ktorého obvinili z ublíženia na zdraví a z nebezpečného vyhrážania. V sobotu 15.
septembra po príchode domov podgurážený začal rozbíjať zariadenie bytu a potom
slovne zaútočil na svojho 66- ročného otca. Z váľandy, na ktorej sedel, ho stiahol
na zem a kopal do celého tela. Pritom vykrikoval, že ho zabije. Podľa vyjadrenia
banskobystrickej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej nepodarený syn spôsobil
otcovi zranenia, z ktorých sa bude liečiť asi 4 mesiace. Je stíhaný na slobode a hrozí
mu trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov.
kan

Policajti kontrolovali aj
dodržiavanie poriadku
Príslušníci Mestskej polície v Rim.
Sobote vykonali 31. augusta v nočných hodinách preventívno – bezpečnostnú akciu. Bola zameraná
na kontrolu dodržiavania verejného poriadku a kontrolu dodržiavania Zák. č. 219/ 96 Zb. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických
nápojov. Akcia bola vykonaná
v spolupráci s príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného
zboru SR, pracovníčkou úradu
práce, odboru soc. vecí a rodiny,
ako aj členmi komisie ochrany
verejného poriadku a prevencie
kriminality mestského úradu.
Kontroly boli vykonané v nočných
podnikoch, ako aj na miestach,
kde najčastejšie dochádza k porušovaniu verejného poriadku
a poškodzovaniu majetku mesta
(rušeniu nočného kľudu, znečisťovaniu verejného priestranstva
a poškodzovaniu verejnoprospešných zariadení), t. j. na Nám. Š.
M. Daxnera, priestoroch pred

Slovenskou poštou, na ul. Svätoplukovej, Salvovej ul. a na sídlisku
Rimava. Počas akcie bolo skontrolovaných 80 osôb. Z toho sa 17
osôb, ktoré javili známky požitia
alkoholických nápojov, podrobilo
dychovej skúške. Z uvedeného
počtu bolo jeho požitie zistené v 10
prípadoch. Množstvo zisteného
alkoholu v dychu sa pohybovalo od
0.08 do 1.63 promile. Najmladšie
osoby, ktoré sa podrobili dychovej
skúške, boli narodené v r. 1992.
Množstvo zisteného alkoholu sa
u nich pohybovalo od 0.15 do
0.92 promile. Dvaja z nich boli
žiakmi základnej školy. V dvoch
prevádzkach bolo zistené umožnenie požitia alkoholických nápojov
inými osobami. Všetky zistené
prípady požitia alkoholu mladistvými osobami budú oznámené
ich zákonným zástupcom.
Peter Berecz,
náčelník MsP

„Bola by som
rada,
keby
bolo viac kultúrnych akcií, v súčasnosti je ich málo. Mesto je
veľmi tiché. Pravdou je, že som
predtým žila v Bratislave, ale tu
nefunguje ani mestské divadlo.
Pozvánky sa ku mne nedostanú.
Aj pre dôchodcov by mohli organizovať podujatia. Človek sa poriadne nevie ani zabaviť.“
Vojtech
Molnár,
Rimavská
Sobota:

„Vo voľnom
čase sa venujem športu. Trénujem s deťmi
karate. Čo sa týka kultúrnych
podujatí, ak sa nájde voľný čas,
chodíme do kina.“
Mária
Prudeková,
Rimavská
Sobota:

„Keď vystupujú detičky,
tak idem na
ich vystúpenie. Ale viac chodievam na bohoslužby. O rôznych
kultúrnych podujatiach sa dozviem z letákov, ktoré nám donášajú, alebo mi dajú o nich vedieť
deti. Nepáči sa mi však, že mládež
je nevychovaná.“
pýtala sa: do

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.
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Nenechajte si ujsť kontraktačno-predajné výstavy
V Dome kultúry v Rim. Sobote
sa 27.-29. septembra uskutoční
5. ročník slovensko-maďarskej
kontraktačno-predajnej výstavy zameranej na prezentáciu
regiónu Gemer Expo 2007 a 2.
ročník všeobecnej kontraktačno-predajnej výstavy cezhra-

ničnej hospodárskej spolupráce
Euro Rima Expo 2007. Výstava
Gemer Expo bude zameraná
na mestá a obce euroregiónu,
turistické informačné centrá,
prírodné, historické i kultúrne
atraktivity, gastroturistiku,
agroturistiku, vidiecku i lo-

veckú turistiku, šport, relax a
regionálne rozvojové inštitúcie.
Výstava Euro Rima Expo bude
zameraná na cestovný ruch,
stavebníctvo, bývanie, hobby a
okolie domu, spotrebný tovar,
potraviny a autosalón. Svoje
produkty a služby bude na

Naše partnerské mesto Kolín oslavovalo
Mesto Kolín v Čechách, s ktorým má Rim.
Sobota najdlhšie družobné vzťahy, oslavovalo 750. výročie svojho založenia. Osláv
sa zúčastnila aj delegácia nášho mesta
zložená so zástupcu primátora Rim. Soboty
Pavla Piliarika, hlavného kontrolóra mesta
Ľudovíta Csanka a poslanca mestského
zastupiteľstva Attilu Hacsiho. V rámci osláv
prebehli rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia. Podľa slov P. Piliarika zaujímavé
bolo vystúpenie Symfonického orchestra
Českého rozhlasu so sólistom Václavom

kan

Otvoria športový areál

Hudečkom, preteky dračích lodí na Labe, na
ktorých posádka mesta Kolín na čele s jeho
starostom obsadila štvrté miesto, i festival
pantomímy Kašparov memoriál.
„Naše partnerské vzťahy s Kolínom fungujú úspešne už niekoľko desiatok rokov.
Teší nás, že sme sa zúčastnili osláv jubilea
mesta. Dúfam, že naši českí partneri prídu
o 13 rokov do Rim. Soboty, keď naše mesto
bude oslavovať tiež 750. výročie svojho založenia,“ povedal viceprimátor P. Piliarik.
kan

V Králi odhalili sochu Szt. Lászlóa
Pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kráľ odhalili
a posvätili 15. septembra v záhrade
barokového kaštieľa bronzovú sochu
kráľa Szt. Lászlóa. Vytvoril ju sochár
Július Mag. Na podujatí sa zúčastnili
predstavitelia z Úradu vlády Maďarskej
republiky Dr. Erika Törzsök - riaditeľka
oddelenia Medzinárodných politických
vzťahov, Dr. Attila Haraszti – pracovník
koordinačného oddelenia poverený
slovenskými vzťahmi, predseda SMK
Pál Csáky, poslanci NR SR Zsolt Simon
a Anna Szögedi a zástupcovia spolku
Svätého Kráľa z obcí Kalotaszentkirály
(Transylvánia), Bakonyszentkirály a
Szentistvánbaksa (MR), Kráľovičove
Kračany a Králik (SR). Na snímke je
sochár Július Mag.

Riaditeľstvo Gymnázia v Rim. Sobote organizuje
27. septembra slávnostné otvorenie športového
areálu Martinka Sucháča. Pri tejto príležitosti
sa bude konať nultý ročník memoriálu Martinka Sucháča v minifutbale chlapcov a dievčat.
Riaditeľom turnaja je riaditeľ školy Ján Čeman.
Účasť prisľúbili družstvá: Gimnázium Eger,
Gymnázium Fiľakovo, Gymnázium Tornaľa a
Gymnázium Rim. Sobota.
Program dňa: Futbalový zápas
9.30 hod. Rim. Sobota – Tornaľa (chlapci)
10.15 hod. Rim. Sobota – Fiľakovo (dievčatá)
10.40 hod. Eger – Fiľakovo (chlapci)
11.25 hod. Eger – Tornaľa (dievčatá)
12.00 hod. Exhibičný zápas, OGY Rim. Sobota – OGY Tornaľa
12.00 hod. obedňajšia prestávka
12.45 hod. zápas o 3. miesto (chlapci)
13.30 hod. zápas o 3. miesto (dievčatá)
14.00 hod. Finále (dievčatá)
14.30 hod. Slávnostné otvorenie areálu
15.30 hod. Finále (chlapci)
16.15 hod. Vyhodnotenie turnaja
16.30 hod. Slávnostná recepcia
Podujatie podporili: Mgr. Zlata Sucháčová, Ing.
Ľudovít Sucháč, MUDr. Štefan Cifruš MPH,
Ing. Július Šimon, SHUCK Slovensko, Blanka
Nováková N ´flats, Ing. Július Šimon, VINOGOLD s.r.o., Marek Korytiak, Best AUTOMAX
s.r.o., Peter Kosorín, APK, Štefan Skrúcaný,
umelec, WITCHES – prešovské mažoretky, Ján
Podhradský, No.14 s.r.o. , Mgr. Igor Paľovský,
EXPRESSTAV.

György Doró/prekl.:da

OPRAVA
V predchádzajúcich vydaniach
Gemerských Zvestí došlo k dvom
nepresnostiam:
V článku Nikdy sa nehanbite za
evanjelium sme omylom uverejnili
nesprávnu fotografiu, za čo sa Evanjelickej základnej škole v Rimavskej
Sobote ospravedlňujeme.
V článku Gymnázium má mini ihrisko
a oplotenie sme uviedli nesprávnu
sumu 150 000 Sk a mala byť 130 000
Sk. Škola ju dostala od rodičov M.
Sucháča a to zo súkromných zdrojov
a nie z nadácie Nádej Martinka Sucháča, ako to bolo uverejnené. Autorka sa
za nedorozumenie ospravedlňuje.

výstavách prezentovať asi 50
vystavovateľov, vrátane deviatich z Maďarska a siedmich z
Rim. Soboty. Vystavovať bude
aj Mesto Rim. Sobota s TIC,
Euroregión Slaná- Rimava,
Mesto Kolín i Mesto Eger.

do

Na Kurinci našiel vyše štvorkilový vatovec
Na zaujímavý nález natrafil počas zbierania
húb 79-ročný Ladislav Sládek z Rim. Soboty.
Na Kurinci na poli našiel minulý týždeň v utorok 4,29 kilový vatovec obrovský s priemerom
130 cm.
„Najprv som si myslel, že je to biela fólia a keď
som sa k nemu približoval, vyzeral ako trochu
väčší šampiňón. Napokon som zistil, že je to
vatovec obrovský. Keď sme ho viezli s krstným
synom mojej manželky na aute domov, ľudia
nás zastavovali a pýtali sa, kde som ho našiel,“
hovorí pán Ladislav. Na rezňoch z gigantického
vatovca si napokon pochutila celá rodina.
kan
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Cvičné firmy
v obchodnej akadémii
Nový školský rok je v plnom prúde. Pri
tejto príležitosti sme sa pozhovárali s
riaditeľkou Obchodnej akadémie v Rim.
Sobote Katarínou Mattyašovskou. Povedala nám, že v školskom roku 2007/2008
má škola nasledujúce odbory: obchodná
akadémia s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a pomaturitné
kvalifikačné štúdium so zameraním na
cestovný ruch. Voliteľné predmety sú:
marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, ekonomické cvičenia v cvičnej
firme, cvičenia z matematiky, jazyková
obchodná príprava z anglického a nemeckého jazyka, seminár z výpočtovej
techniky, hotelierstvo a sprievodcovská
činnosť. Aktivity: podnikanie v cestovnom ruchu v anglickom jazyku a cvičné firmy. Škola každoročne spúšťala
aplikovanú ekonómiu, kde sa skutočne
podnikalo. Vyšiel však zákon, že žiaci
školy musia byť absolventmi cvičnej
firmy. Celkový počet žiakov školy je 415.
Deväť tried je s vyučovacím jazykom slovenským, kde je 287 žiakov, a päť tried je
s vyučovacím jazykom maďarským, kde
je 128 žiakov. Pred 2 rokmi bol veľmi

nízky počet maďarských žiakov, čo sa
však zmenilo a záujem sa zvýšil. Už
tretí rok sa realizuje Európsky projekt
s finančnou podporou ESF (Európsky
sociálny fond) pod názvom Dialóg edukácie so svetom práce. Je to Sektorový
operačný program (SOP) pre ľudské
zdroje na skvalitnenie odborného vyučovania s dôrazom na zvýšenú konkurencieschopnosť a možnosť uplatnenia
sa absolventov obchodnej akadémie na
európskom trhu práce. Škola je v záverečnej fáze tohto projektu. Program sa realizuje v cvičných firmách. Cvičná firma
si vypracuje reálny a možno použiteľný
projekt, ktorý by mal zvýšiť kvalitu firmy.
V rámci tohto projektu vybavili učebňu
cvičných firiem náležitosťami, ktoré akákoľvek firma potrebuje k svojej existencii,
v hodnote 250 000 Sk. K. Mattyašovská
ešte dodala, že budova školy je v rekonštrukcii. V prvej fáze prebehla výmena
okien. Bude nasledovať vonkajšia rekonštrukcia vrátane fasády i zatepľovania.
Financie na plánované práce poskytol
zriaďovateľ - VÚC Banská Bystrica.
da
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Z. Lukáčová
oslávila jubilejnú
sedemdesiatku

Bývalá poslankyňa mestského zastupiteľstva, predsedníčka Výboru mestskej časti sídl. Západ a Sobôtka a jeho
súčasná podpredsedníčka Zuzana Lukáčová oslávila 15.
septembra životné jubileum. Dožila sa krásnej sedemdesiatky. Zablahoželať jej prišli aj členovia VMČ.
kan

24. september 2007
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Opustená prosí pre seba a svoju vnučku...
Elena je 50–ročná Rómka, ktorá
vychovala štyri deti. Jej muž odišiel za prácou do Čiech a nevrátil
sa. Svojpomocne deti vypravila
do života. Dala ich vyučiť – jeden
syn je zámočník, druhý kuchár.
Dcéra porodila dievčatko, a tak
má Elena vnučku Barborku.
Stará sa o ňu ona, dcéra – matka
sa k tejto skutočnosti postavila
nezodpovedne.
„Ďakujem Bohu, že Barborku
mám“, hovorí. „Aspoň nie som
sama, je mojím potešením.“
Donedávna bývali na rómskom
sídlisku Dúžavská cesta. Bytovku
odkúpil podnikateľ Farkaš a žiadal od pani Eleny splatiť dlh na
nájomnom v sume, ktorú nevedela zaplatiť. Pracovníci mestského
úradu jej pomohli ubytovať sa
v mestskej ubytovni. Nájomné
za - ako sama hovorí, útulnú
izbičku – je schopná zaplatiť zo
sociálnej podpory, na stravu si

denne vyžobre okolo stovky.
Už niekoľko rokov žobre na
hlavnej ulici v meste. “Je to hanba, pani“, zveruje sa mi. „Ale čo
mám robiť? Som na liekoch, ale

sedím tu na betóne, opieram sa
o chladný múr a prosím dobrých ľudí. Korunkou mi na ulici
prispievajú skôr chudobnejší
ľudia, bohatí nedávajú. Ak, tak

len korunu, 50 halierov.“
„Vídam Vás tu sedieť so zapálenou cigaretou“, podpichnem.
„Jáj, nuž to mi dajú. Namiesto
peňazí. Kdeže by som ja zobrala
peniaze na cigarety...“, rozpačito
mávne rukou.
Na Ul. SNP v Rimavskej Sobote je rušno. Ľudia prúdia
a v Eleninej škatuľke občas zaštrkoce minca. Prejde mladý muž
a kladie do škatuľky papierovú
dvadsaťkorunáčku. Ponáhľame
sa ho spýtať, či takto prispieva častejšie a prečo. R.L. nám
odpovie: „Skoro každý deň. Ja
mám zatiaľ dosť a myslím si, že
ľuďom, ktorí prosia o pomoc,
pomôcť treba.“
Rozmýšľame nad ostychom
v priamej úmere k potrebe človeka. Blíži sa zima a krčiace sa
postavy v uliciach miest sú súcit
budiacim koloritom.
kd

Nevidomý ,,hudobník” si šetrí na operáciu
Sedáva pod bránou v podchode a zvuky jeho syntetizátora sa rozliehajú
po okolí. Nevidomý muž, Juraj Lakatoš, 46- ročný rodák z Komárna,
býva v Rim. Janovciach a spolu s manželkou tretí mesiac hrávajú v Rimavskej Sobote. Juraj je zrakovo postihnutý od narodenia, zadovážil si
syntetizátor, pretože sluch má vycibrený. Raz ho ešte v Komárne inšpirovala dievčina hrajúca na ulici na flaute – odvážil sa teda koncertovať
aj on. Manželka ho ako nevidiaceho sprevádza. Lakatošovci si denne
vyprosia 250 – 300 korún. Vysvetľujú, že šetria peniaze na operáciu
v Nemecku. Tamojší lekári dali Jurajovi nádej, že by ho mohli s určitým
úspechom operovať. Neočakáva zázrak...“len toľko, aby som našiel
stoličku a celkom slepecky neblúdil...“, vysvetľuje Juraj. Operácia by
stála 120 tisíc, oni zatiaľ našetrili 50 tisíc.
Denne teda 5-6 hodín Juraj a Serena Lakatošovci koncertujú v podchode
na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote a chystajú sa takto prežiť aj
zimu. Jurajove nevidomé oči spôsobujú, že počuje len zvuk mincí, ale usilovne stláča klávesy s nádejou, že za vyprosené peniaze mu lekári pomôžu
aspoň čiastočne získať zrak.
kd

Serena a Juraj Lakatošovci oslovujú okoloidúcich pomocou syntetizátora.

Najväčším hitom sezóny bolo Tunisko
Letné dovolenky a prázdniny
sa skončili. Začala sa škola
a prebiehajú posledné týždne
last minútových zájazdových
ponúk. Oslovili sme teda niekoľko cestovných kancelárií
v Rim. Sobote a opýtali sa ich,
ako hodnotia túto sezónu s jej
blížiacim sa koncom.
Majiteľka cestovnej kancelárie Alkatour Alžbeta Katyiová
sa vyjadrila takto: „Cez letné
prázdniny sme mali celkom

slušný záujem o pobyty. Odvtedy, ako sa začala škola, záujem samozrejme klesol. Ešte
ten prvý septembrový týždeň
bol rušnejší. Najväčší záujem
posledných pár rokov je o Tunisko, kde je ešte stále leto.
V našich ponukách ste mohli
nájsť týždňový zájazd už od 6
900Sk s polpenziou, alebo sme
mali záujemcov aj o 11-12- dňový pobyt, ktorý sme ponúkali
už od 7 000 Sk plus letiskový

poplatok. Samozrejme, veľa
záleží od počasia. Premenlivé
počasie nás môže každý rok
prekvapiť. Kedysi dávno sa
mohlo cestovať každé leto do
Talianska bez toho, aby tam
človeka prekvapila zlá a rýchla
zmena počasia.“
Vedúca cestovnej agentúry Média Marta Frídelová sa vyjadrila, že záujem o zájazdy bol tento
rok v porovnaní s minulým o
trochu vyšší.

„Momentálne sú ešte v ponuke
naše slovenské rekreačno-rekondičné, takzvané wellness
pobyty. Sú tam podstatné zľavy,
niekde aj 50%-né,“ povedala M.
Frídelová.
Vedúca CK Satur Noémi Dóšová uviedla, že najväčší záujem
bol o cesty do Egypta, hlavne v
auguste. Koncom tohto mesiaca už budú pripravovať katalógy
so zimnými pobytmi.
da
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Nekalý nábor naďalej pokračuje
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) naďalej
zaznamenáva nekorektné
praktiky pri nábore poistencov zo strany niektorých zdravotných poisťovní. Podľa našich informácií
začala v týchto dňoch veľmi
intenzívne pôsobiť istá
zdravotná poisťovňa. Jej
zástupcovia sa pohybujú
po mestách a prepoisťujú

poistencov na základe nepravdivých a zavádzajúcich
informácií. Máme indície,
že ľuďom ponúkajú vyplniť
dotazník, na základe ktorého potom dostanú európsky preukaz zdravotného
poistenia. Vôbec nehovoria
o tom, že ide o zdravotné
poistenie na Slovensku a
ľudia sú takto uvádzaní do
omylu.

VšZP vyzýva svojich poistencov, aby si dali pozor na
rôzne „formy“ prepoisťovania iných zdravotných poisťovní. Poistenci, ktorí boli
takto podvedení a podpísali na základe klamlivých
informácii prihlášku do inej
zdravotnej poisťovne, majú
možnosť obrátiť sa na Úrad
pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.

24. september 2007
Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej
školy v Bakte,
b) halu na Čerenčianskej ul. v
Rimavskej Sobote
o výmere 720 m2 .
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.

Výhodnejšia zdravotná prevencia vo VšZP

O výhodách a nových službách,
ktoré poistencom a zamestnávateľom poskytuje Všeobecná
zdravotná poisťovňa informuje
riaditeľka pobočky Všeobecnej
zdravotnej poisťovne v meste
Rimavská Sobota a Revúca Ing.
Marta Juhaniaková.
Pani riaditeľka, aké novinky
pripravila Všeobecná zdravotná poisťovňa pre klientov
tento rok?
V rámci prevencie ochorení
máme novinku, že našim poistencom uhradíme nové očkovacie látky a podporujeme
aj ďalšie formy prevencie. Z
finančných prostriedkov kladného hospodárskeho výsledku
za rok 2006 vytvorila VšZP Fond
zdravotnej starostlivosti, z ktorého sa uhrádzajú príspevky na
zdravotnú starostlivosť v rámci
prevencie infekčných ochorení
a diagnostiky gynekologických
a onkologických ochorení. Pre
našich poistencov poskytujeme: bezplatné očkovanie proti
chrípke, bezplatné očkovanie
proti pneumokom pre deti vo

veku od 2 do 15 rokov, 50 %-ný
príspevok na všetky dávky očkovacej vakcíny proti hepatitíde B,
bezplatné vyšetrenie rakoviny
hrubého čreva, ktorým sa dá
odhaliť rakovina vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte
v predrakovinových stupňoch
ochorenia, a bezplatné vyšetrenie rakoviny krčka maternice.
Ako najväčšia zdravotná poisťovňa máme k dispozícií najväčší
objem finančných prostriedkov
a vždy sme si zakladali na tom,
že sa dokážeme špičkovo postarať aj o najvážnejšie chorých
pacientov.
Aká je dostupnosť lekárov
v regióne? Koľko ich máte
zazmluvnených?
Čo sa týka zazmluvnených lekárov v regióne, môžem konštatovať, že máme naozaj veľmi
dobre zabezpečenú územnú dostupnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Momentálne máme zazmluvnených 99,
5 % lekárov a špecialistov. Aj to
vypovedá o tom, že lekári majú
dobrú skúsenosť so VšZP.
Čo znamená špičkovo sa postarať o svojich pacientov?
Všeobecná zdravotná poisťovňa
sa dokáže postarať aj o najvážnejšie chorých pacientov
a poskytnúť im aj tú finančne
najnáročnejšiu liečbu. Uvediem
príklad z nespočetného množstva. Určite si spomínate na pána
Petra Vysočányho z Bailanda,
ktorému Všeobecná zdravotná
poisťovňa uhradila transplantáciu srdca za dva milióny korún,
čím mu zachránila život. Pred
10 rokmi bojoval Peter Vysočáni
o život, nedávno už dokázal

s transplanotovaným srdcom
bojovať o úspech v Bailande,
čomu sa teší najmä Petrova rodina. VšZP dovedna uhradila na
jeho liečbu viac ako 7 miliónov
korún. Vo VšZP je takýchto prípadov oveľa viac. Nedá mi taktiež nespomenúť príbeh dvoch
sestier s Gaucherovou chorobou
– Jarky a Kristíny, na ktorých liečbu vynakladá VšZP poisťovňa
12 miliónov korún ročne, a to
do konca ich života. Jarka sa
takmer hneď po nasadení liečby
zamestnala, čo predtým nebolo
možné, a Kristína sa vydala a porodila zdravého syna. Sme veľmi
radi, že môžeme prežívať takéto
silné príbehy s našimi poistencami a naozaj im pomáhať aj
v takých situáciách, v ktorých by
si sami nepomohli. Pritom to nie
sú žiadne slávne osobnosti, ale
obyčajní ľudia, ktorí potrebujú
našu pomoc a podporu.
Takže v prípade ochorenia,
či už závažného alebo nie, sa
môžu vaši poistenci spoľahnúť, že im bude poskytnutá
potrebná liečba. Čo však
v prípade, že sú zdraví a naštastie podobnú pomoc momentálne nepotrebujú?
Aj keď ste zdraví, je výhodné
mať poistenie v najväčšej zdravotnej poisťovni. Máte istotu,
že keby sa vám niečo stalo, vaša
poisťovňa sa o vás dokáže postarať. Sme si vedomí toho, že
pre udržanie pevného zdravia
je veľmi dôležitý aktívny životný štýl. Práve preto majú naši
poistenci možnosť využiť zľavy
a nákupy pre zdravie: zľavy
v optikách ( Očná optika S optik
Slanina Július), zľavy až v 12
slovenských kúpeľoch, zľavy na

vitamíny v lekárňach (Jazmín,
Železničiarska ul. v Rim. Sobote), na dovolenky na horách aj
pri mori (CK Satur , CK Pegas
Tour a Sorea), zľavy na masáže,
cvičenia , do fitnescentier, na
plavárne, kúpaliská, na poistenie na horách a mnohé iné
od Allianz SP a zľavy na ergonomické stoličky Spinalis. Pre
našich poistencov – držiteľov
Európskych preukazov zdravotného poistenia sme pripravili
v spolupráci s naším partnerom
Allianz – SP aj zvýhodnené celoročné poistenie EUplus, ktoré
platí v celej Európskej únii a kryje poplatky a náklady, ktoré nie
sú kryté Európskym preukazom
zdravotného poistenia. Navyše
si naši poistenci môžu uplatniť
rodinnú zľavu vo výške 15 %
pri poistení štyroch a viacerých
členov rodiny naraz.
Pani riaditeľka, vidím, že
máte naozaj veľa výhodných
služieb pre vašich poistencov. Staráte sa o nich nielen
v chorobe, ale aj v zdraví...
Áno, máte pravdu. Veď aj stará
pravda hovorí, že výhodnejšie
je chorobám predchádzať, ako
ich liečiť. Preto je veľmi dôležitá prevencia a regenerácia
síl. V záujme prevencie sme
pripravili súťaž o dovolenku
v Egypte a ďalšie skvelé ceny.
Stačí absolvovať aspoň jednu preventívnu prehliadku
u všeobecného lekára, stomatológa, urológa alebo gynekológa v období od 1.10.2006 do
30.10.2007 a vyplniť súťažný
kupón. Súťažný kupón nájdu
naši poistenci na pobočkách
a na www.vszp.sk/sutaz. Želám
veľa zdravia!
pr
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24. september 2007

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie
voľného štátnozamestnaneckého miesta

1. Košická dražobná
ponúka

- dvojpodlažná administratívna budova a dielne v
Revúcej s pozemkami o výmere
1 798 m 2, Revúca,
- rodinný dom v Klenovci, okres Rimavská Sobota, s
pozemkami o výmere 315 m2
- rodinný dom v Bátke, okres Rimavská Sobota, s
pozemkami o výmere 800 m2

Viac info: Košice, Gemerská č.3, 3.posch.,
Tel.č.055/7894 675, 7894 676
www.drazbysk.sk, www.kosickadrazobna.sk

Okresný súd Rimavská Sobota, Jesenského 3, 979 01 Rimavská Sobota
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba 1. miesto hlavný referent - mzdová účtovníčka
Odbor štátnej služby: justícia
Predpoklady na vykonanie štátnej služby podľa § 14 zákona o štátnej službe
č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:
Kvalifikačné predpoklady: - vzdelanie stredoškolské
smer: obchodná akadémia;
Zoznam požadovaných dokladov:
a/ písomná prihláška do výberového konania
b/ kópia maturitného vysvedčenia
c/ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
d/ profesijný štrukturovaný životopis
e/ čestné vyhlásenie o tom, že nebol uchádzač prepustený zo štátnej služby §
39
ods.1 písm. b) zákona č.312/2001 Z. z. o štátnej službe
f/ čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR
g/ čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
h/ čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v písmenách a), b) a d)
i/ čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
j/ je bezúhonný a nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods.2 písm. c)
až e)
Lehota na podanie písomnej prihlášky: do troch týždňov od uverejnenia inzerátu.
Pre zaradenie do výberového konania je rozhodujúci dátum podania na poštovej
pečiatke, alebo dátum na pečiatke z podateľne Okresného súdu v Rimavskej
Sobote.
Ďalšie informácie poskytne:
Okresný súd v Rimavskej Sobote, číslo telefónu: 047/5624103, 047/5631550
JUDr. Peter Zachar , predseda okresného súdu

Pozývame Vás na výstavu

Gemer Expo
a Euro Rima Expo

Máme na to systém
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www.valea.sk

27.-29.9.2007

GOODLOCK

VALEA, s.r.o., Francisciho 167, 98101 Hnúšťa. 0903/549457
tel./fax: 047/542 41 10, mobil 0903 549 457, e-mail: valea@valea.sk
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Najlacnejší prenájom v
meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./ Tel.: 0903 515 109.


880-51

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


1031-39
 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

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
 Predám záhradu s murovanou podpivničenou chatou
v OV v záhradkárskej oblasti
Nižná Pokoradz. Kontakt: 0904
101 466

1061-40

Predám zabehnutý obchod
na ul. SNP12 v Rim. Sobote.
Kontakt: 0908 931 483


1064-40

Predám starší 4-izbový
rodinný dom v Širkovciach č.d.
165. Cena 250 000,– Sk. Tel:
0915 807 022


1072-40

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


1075-39
 Prijmem na byt v rodinnom
dome muža. Tel: 56 24 266

1076-39
 Dám do prenájmu prázdnu
garáž vedľa Gymnázia na ul.
Gorkého. T.č.: 0907 631 443,
0910 372 088

1077-39

Dám do podnájmu 1-izbový
zariadený byt v centre mesta. T:
0905 734 377


pozemok v lokalite RS-Sobôtka
neďaleko hlavnej križovatky.
Vhodný na stavbu priemyselného objektu. Cena 370,- Sk/m2.
Celková výmera 2600m2. Tel:
0908 812 812

1080-39

Predám, prenajmem 2-izbový byt v Hnúšti. Kontakt: 0905
753 585


1105-40


Predám lukratívny stavebný

ponúkajú na odpredaj
rekreačnú chatu v obci Kokava nad
Rimavicou, lokalita Kokava-Háj

1108-41
 Predám kompletnú rozobratú samonosnú konštrukciu haly
45x15x6 m. Cena 700 000,– Sk.
Tel: 0908 812 812

Písomné ponuky aj s cenovou ponukou prosíme
zaslať na adresu: Slovenské cukrovary, s.r.o. Cukrovarská 3, 979 01 Rimavská Sobota.

1109-41

Predám 4-izbový byt v
osobnom vlastníctve na sídlisku
Západ v Rim. Sobote. Cena dohodou. Tel: 0905 384 243 volať
po 16.00 hod.

1093-40

Predám 4-izbový byt – Malohontská 18. Tel: 0914 249 224


1094-41

Hľadám podnájom v 1-izb.
byte. Súrne a seriózne. Tel: 0918
365 297


1095

Predám predajný stánok
na autobusovom nástupišti v
Rim. Sobote. Lacno. Tel: 0911
541 027


1098-40

Kúpim zabehnutú prevádzku, nie ekonomický prenájom.
Tel: 56 23 103, 0903 507 234


1102-41

Predám drevenú garáž v
blízkosti Západu. Tel: 56 24 000


1112

Predám 3-izbový byt alebo
dám do prenájmu na ul. Športovej v Rim. Sobote. Cena dohodou. Tel: 0918 653 108


1110-41
 Kúpim 3-izbový byt v Rimavskej Sobote. 0904 110 008

1123-42

Súrne kúpim 2-izbový byt
s balkónom na sídlisku Západ.
T.č.: 0907 592 521


1127-41

Dám do prenájmu 1-izbový
byt v centre mesta od októbra.
Len dlhodobo. 0905 973 122


1133-40

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

ZAMESTNANIE

1079-39
 Predám 34 árový stavebný
pozemok 5 km od R.S. Cena 70
tis. Tel: 0905 734 377

Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď

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

903-44
 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

2831-39

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
 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

Prijmem čínskeho kuchára.
Bližšie informácie: 0902 889 449


2828-40
 Hľadám brigádnika – dôchodcu na umývanie prepraviek
3x týždenne. Tel: 047/58 11 868,
56 33 788

1113
 SVB TeVa 112 hľadá na dohodu
údržbára na drobné opravy hlavne
vodu, kúrenie, elektriku. Tel: 0911
560 628

1117-40
 Do novootvorenej reprezentačnej vinárne so živou hudbou
hľadáme čašníčku, barmanku alebo
čašníka. Dobré platové podmienky.
Info: 0905 455 727

1119-43
 Hľadáme vodičov pre MKD.
www.TRUCKIMEX.SK. 0903
385 501

1130-43
 Prijmem čašníčku do baru. S
praxou. 0907 176 725

1131
 Hľadáme aj maďarsky hovoriaceho, flexibilného, mladého muža
na prácu v obchodnej organizácii.
Podmienky: ukončené stredoškolské vzdelanie,VP potrebný - aj bez
praxe. Kontakt: 047/5631916,
047/5625931

1132-40

1073-39


Privyrábanie – 0918 151 321

1062-42
 SLOVNAFT, čer. stanica
Cukrovarská prijme pracovníkov
na pozíciu obsluhy pokladne.
0903 502 505, len vážne.
 Prijmeme vodičov na rozvoz
výrobkov. KORO-047/58 11 868,
0903 632 250
1082-39
 Zamestnám vodiča. Tel: 0903
515 109

1103-39,41
 Prijmeme na Donovaly-kuchár,čašník,barman. MJ, AJ- pasívne- ubytovanie a strava zabezpečená. Viac info na: 0903 600 490,
0905 489 470

1111-41

Vyučená aranžérka hľadá
prácu nielen v odbore. Tel: 0903
507 234


1101-41
 Hľadám kolegov na predaj a
spoluprácu. Práca aj doma. Slušný
zárobok. Tel: 0903 566 987, 0915
826 758 po 16,00 hod.

Predám zabehnutý obchod
(spodné prádlo) na ul. SNP 18,
1. posch.. Tel: 0907 833 865
2829-44

Firma LIOS, s.r.o. prijme do
pracovného pomeru
OBCHODNÉHO
ZÁSTUPCU
pre stredoslovenský kraj.
Požiadavky: min. prax 2
roky, ochota pracovať
Bližšie informácie na
t.č.:047/56 21 519

2827-39

NEHNUTEĽNOSTI

24. september 2007

HUTNÝ SKLAD areál
ZBERU SUROVÍN – Albert
Cintorínska ul., Rim.
Sobota
0907/0905 502 504
Otvorené aj v sobotu!!!
2847-47

ZVIERATÁ
Predám mačiatka britské
modré. Tel.: 0949 329 266, 0905
177 937


1120-40

Predám odstavčatá a kŕmniky. Cena dohodou. T.č.: 0915 262
740 Hrachovo


1122-41

Výhodne predám 3 mesač.
psíka Westíka. 0907 849 745


1126

AUTO-MOTO
Predám na Áviu-31
- sprevodovaný štartér (nový)3000, Sk, - vodnú pumpu (nová)
– 600,- Sk, - štvoržhavičovú
hlavu (15000 km) – 3000,- Sk,
-päťstupňovú prevodovku (5
rýchl) – 2000,- Sk, -motor po GO
( 20 000 km) komplet – 3000,Sk, -diferenciál s uzávierkou
– 3000,- Sk, - prednú nápravu1500,- Sk a iné súčiastky. Inf.:
0903 591 847


1100-41

Predám Felíciu GLX 1.6,
tel.0907 884 948


1121-41

Kúpim akékoľvek odhlásené auto do 2000 Sk. Môže byť aj
poškodené. Č.t. 0918 607 001


1124-42

rôzne
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

NOVINKA! TETRA-K materiál - kvalitnejšia a lacnejšia
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Predám tatranský
profil – brúsený

1.trieda 125 Sk/m2
2.trieda 95 Sk/m2
Cena aj s dovozom.
Tel.: 0905 808 616. 2815-45

náhrada sadrokartónu:
1. odolnejší voči vlhkosti (povrchová úprava), nerozpadne sa vo
vlhkom prostredí ako sadrokartón
2. pevnejší, ohybný-pružný,
nižšia hmotnosť, tepelná izolácia
ako drevo – nemá tepelný most.
Info: www.lewastav.echoviny.sk,
0904 504 504                                          

77 180
1116

Predám kachle Peterky zn.
Mora. Cena dohodou. Tel: 0905
347 115


1092-40
 Predám odstavčatá 30-35 kg.
Býky 250-300 kg. Hospodárske
stroje. Tel: 0915 357 580
1096
 Predám súrne spálňu a
klavír. Cena dohodou. Tel: 0904
490 294
1097-41



 Predám automatickú pračku
Tatramat 245 (dvere zvrchu) a
chladničku Calex. Po 500,– Sk.
Tel: 56 23 336

1045-39

Predám domácu údenú slaninu.Č.t.: 0918 599 501

1033-43

Predám zariadenie pohostinstva – stoly a stoličky pre 40 osôb aj
jednotlivo. Tel: 0907 884 948.
Predám Petrof vo výbornom
stave aj na splátky. Odvoz zabezpečím. T.č.: 0908 868 982, 0907
877 495.


1057-39

Predám automatickú pračku
– ARDO, nerezový bubon aj vaňa
a kombinovanú dvojmotorovú
chladničku značky Calex. Všetko
vo veľmi dobrom stave. Cena dohodou. Kontakt: 0908 559 718


1067-39
 Predám formátovú pílu s
predrezom. T.č. 0904 234 434
1074-39
 Predám zachovalú gaučovú
súpravu, 2 ks nové páperové paplóny. Tel: 0915 512 700
1060-41
 Predám kombinovanú 2 kompresorovú chladničku Calex CM
305. Cena 4000,– Sk. Tel: 0904
577 200

1114


1118

Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5%.
Tel.: 0915 183 843


1005-51
 Predám plaťák a motorovú
pílu Husqvarna 51. Tel.: 0904
827 658
1125
 Predám starší nábytok (spálňové skrine, obývacia stena). Tel.:
047/5649833
1128-40
 Predám pračku LG, 1000
otáč., málo používaná, displey,
cena 8.000,- Sk. 0907 597 202
1129-40

Ponúkam prácu na doma
pre nezamest. aj podnikat.
Tel: 0900 811 056

1091-39

SLUŽBY





Pôžičky – 0910158697.

733-51

1587-39

www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk



1090-52

+ Predám zemiaky. Tel: 0907
610 360, 0907 505 211, 047/56

Prijmeme vodiča

na nákladné auto v Rim. Sobote

 Silikónové tesnenie okien
. 0907 831 424.

928-33,35,37,39,41

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.


994-39

Podmienka: vodičský preukaz
skupina C.
Nástup ihneď.
Info: 0905 227 165, 0908 180 364
alebo 56 21 041

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

2832-39

1028-40
 Pôžička - zamestnaný,
dôchodca, živnostník. Tel.:
0918 379 239

960-39

 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

 Vhodný čas na investovanie do úspešných: ABN fondov:
Čína, India, Brazília a ďalších,
KD fondov: Prosperita, Russi a
ných, Tel.: 0911 726 645
1069-39
 PROFIREAL - pôžičky.
Tel: 0911 726 645
1070-39
 Prestavba bytových jadier
komplet elektrika – voda –
plyn, zabezpečujeme materiál
a odvoz. Zn. kvalita, rozumná
cena. Tel.: 0908 931 165
1084-40
 Vykonávam vodoinštalačné práce rozvody a montáž.
Tel.: 0908 931 165
1085-40
 Autodoprava, sťahovanie.
Tel: 0903 515 109
1104-39,41,43,45,47,49,51

NOVINKA!
Potrebujete predeliť podkrovie, zmenšiť izbu, halu, postaviť
garáž, dreváreň, prístrešok?
Ponúkame Vám lacné riešenie, sendvičové panely rôznych
rozmerov z Tetra-K materiálu.
Info:www.lewastav.echoviny.
sk, 0904 504 504


1081-39

Predám bubnovú pračku,
žmýkačku, 2 skrine – starožitnosť.
T.č.: 0907 330 973

AKUPRESÚRA
MASÁŽ CELULITÍDY
TEL. 0904 518 246

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

1099-48
 Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
1115-39,41,43,45,47,49,51
 Úvery pre všetkých zamestnaných, podnikateľov,
dôchodcov. Veľa možností.
Možnosť vyplatenia exekúcie a
úverov. Tel: 0903 821 743
1106
 Veštenie z kariet (minulosť, súčasnosť, budúcnosť).
Po-Pia: 8.30-16.00 hod., Čerenčianska 22 (vedľa Úradu
práce) v Rim. Sobote. Tel: 0915
228 482
1107-43
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Dom kultúry Rimavská Sobota
2007 27. - 29. 9. 2007

5. ročník všeobecnej slovensko-maďarskej regionálnej výstavy
Srdečne pozývame každého záujemcu na výstavu Gemer-Expo, kde Vás naša firma čaká so širokou škálou výberu
hnedého uhlia za bezkonkurečné ceny

Zima, mráz? Žiaden problém. Prinášame Vám do domova pocit tepla. S čím?

Klady: ponúkame rozmery od veľkosti pelety až do veľkosti kocky
Výborná výhrevnosť: 18 -25 MJ/t
Nízky obsah popolu: 6-8%
Nízky obsah síry 0,4%

Všetko za priaznivé ceny už od 280sk/q
NOVÉ HNEDÉ UHLIE - ORECH II. Možnosť
zakúpenia už vo vreciach - 90Sk/ vrece.
Počas výstavy každý náš zákazník dostane
jeden balik PEPO zadarmo!
Ceny sú uvedené včítane DPH 19 %.

SPP posilňuje zákaznícku linku
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pred
vyše rokom uviedol do prevádzky novú službu pre zákazníkov – Zákaznícku linku SPP
0850 111 363. Kvalifikovaní operátori Zákazníckej linky SPP poskytujú zákazníkom informácie
o cenách zemného plynu, faktúrach a platbách.
Prostredníctvom telefónu môžu zákazníci oznámiť odpočet plynomeru, upraviť zálohu a spôsob platby či aktualizovať údaje zo zmluvy. Zákaznícka linka SPP je k dispozícii v pracovných
dňoch v čase od 7.00 do 20.00 hodiny za cenu
miestneho volania. Od 1. 10. bude Zákaznícka
linka SPP posilnená o nových operátorov.

So Zákazníckou Linkou SPP získate
informácie z pohodlia svojho domova
Zákaznícka linka SPP predstavuje jednoduchý,
rýchly a flexibilný spôsob, ako môžu zákazníci
z pohodlia svojho domova získať všetky potrebné informácie. Záujem o tento pohodlný spôsob
kontaktu rastie, o čom svedčí aj počet volaní.
„V tomto roku Zákaznícka linka SPP zaznamenala vyše 317 000 volaní, z ktorých bolo 92 %
zodpovedaných. Našou snahou je, aby sme
zákaznícke hovory vybavili k čo najlepšej spokojnosti našich zákazníkov. Linka tiež úspešne
zvládla nápor volaní v súvislosti so zavedením
cenového zvýhodnenia pre seniorov Plus Senior,“ povedala riaditeľka sekcie masového trhu
SPP Katarína Lucinová. Na jeseň začne SPP
prostredníctvom zákazníckej linky aktívne ponú-

kať produkty a služby, ktoré prispejú ku komfortnému využitiu zemného plynu. V budúcnosti plánuje SPP rozšíriť možnosti kontaktu z pohodlia
svojho domova aj o interaktívny webový portál.
S pracovníkmi Zákazníckej linky SPP sa môžu
zákazníci skontaktovať nielen telefonicky, ale aj
e-mailom na zakaznickalinka@spp.sk či na faxovom čísle 02/5869 9000. Zákaznícka linka
vybaví mesačne približne 4 000 e-mailových,
resp. faxových otázok zákazníkov.

SPP optimalizuje počet
zákazníckych centier
SPP chce prostredníctvom pohodlnejšej telefonickej či elektronickej formy kontaktu so

Zoznam najbližších Zákazníckych centier SPP, platný od 1. 10. 2007
Mesto, adresa

Otváracie hodiny

ZVOLEN
Lieskovská cesta 1418/5, 960 27 Zvolen

Po, Ut, Št, Pi:

LUČENEC
Železničná 44, 984 01 Lučenec 1

Po, Ut, Št, Pi:

ROŽŇAVA
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

Po, Ut, Št, Pi:

Streda

Streda

Streda

12:00 - 15:00

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

Poznámka: k 1. 10. 2007 sa ruší Zákaznícke centrum SPP v okrese Rimavská Sobota.

ZÁKAZNÍCKA LINKA SPP • 0850 111 363
13_Gemerske zvesti_190x135.indd 1

zákazníkmi pokračovať v nastúpenom trende
efektívnejšieho a rýchlejšieho spôsobu obsluhy
svojich zákazníkov.
Keďže využívanie služieb Zákazníckej linky SPP
neustále narastá, pristupuje SPP k optimalizácii
počtu Zákazníckych centier SPP, určených na
osobný kontakt so zákazníkom. Od 1. októbra
2007 bude zákazníkom k dispozícii 19 z pôvodného počtu 39 zákazníckych centier.
Informácie o rušených Zákazníckych centrách
SPP bude možné získať na webovej stránke
www.spp.sk, prostredníctvom Zákazníckej linky
SPP 0850 111 363 a tiež oznamom, umiestneným priamo v rušených regionálnych Zákazníckych centrách SPP.

www.spp.sk
12.9.2007 16:15:41

Darovali krv

pohotovostné služby

POZOR !  POZOR !
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala
z doterajších priestorov na
Daxnerovej ulici do priestorov
novovybudovaného Zdravotníckeho strediska Rimava
na Dobšinského ul. (vedľa
Diagnostického centra Dg.,
resp. oproti detskému zdravotnému stredisku a tlačiarni
Gemko).

V pracovných dňoch od
16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od
7.30 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa. Dobšinského ul.,
Rimavská Sobota, čís. tel. 56
33 333 - LSPP dospelých,
56 34 444 - LSPP detí.
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 18.9.2007 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi: Katarína
Klincková, Jozef Gríger, Pavel Suja, Alexander
Bán, Ján Nociar, Peter Murinček, Miroslav Halaj,
Pavel Bokor, Miloš Tomeček z Rimavskej Soboty,
Miroslav Kováč, Ľubomír Benco, Lenka Illéšová,
Dušan Demeter, Ján Vlček, Michal Zvara, Pavel Mináč, Martin Bobrovský z Klenovca, Ladislav Borák, Ladislav Ebergényi, Janka Sojková z
Hnúšte, Jaroslav Scholtz, Veronika Nováková, Štefan Bodor z Tornale,
Miroslav Guzma z Tisovca, Ľubomír Husár z Hrnčiarskych Zalužian,
Viktor Tóth z Levkušky, Gabriel Benický zo Štrkovca, Štefan Grebecz z
Behyniec, Marian Chovanec z Hrnčiarskych Zalužian, Robert Emödy
z Vinice, Igor Štrba z Malých Teriakoviec, František Petro z Oždian,
Eva Czókolyová z Chanavy, Elena Hanobiková z Kráľa, Imrich Bodor z
Dolných Zahorian, Jozef Gazda zo Stránskej, Iveta Vozárová z Hrachova,
Martin Machava z Hrnčiarskej Vsi
Prvýkrát darovali krv: Peter Mináč z Klenovca, Martina Machavová z
Hrnčiarskej Vsi.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
                                                        Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote.

Doit Kft. Budapest
hľadá pracovníkov
do výroby plastov, káblov,
informačných materiálov
a šičky

Výberový pohovor sa uskutoční dňa 27.9.2007 o 10.00 hod. na
Gorkého 12, č.d.13 /bývalá budova Vojenskej správy/ v Rimavskej
Sobote. Info www.doit.co.hu alebo referáte EURES, č.d.2.

26.27. septEMBER

EDITH PIAF

Privítajte nesmrteľnú osobnosť MN. Dráma Francúzsko/Anglicko/ČR. Začiatok
predstavení o 17:45 a 20:00
hod.


28.29. septEMBER

HAIRSPRAY

Muzikálová komédia USA
MP od 12.r. Nepriateľstvo
medzi dievčatami a boj o
titul... Začiatok predstavení
len o 17:45 hod.


28.29.30. septEMBER

VYDÁŠ SA
A BASTA

Keď sa mama rozhodne
vydať svoje tri dcéry, nik jej v
tom nedokáže zabrániť.
Vstupné: 59,- Romantická
komédia USA. Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.



29. a 30. 9.
MUDr. Šesták F.
Cukrovarská 6.
tel. 56 34 551
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.
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Bauer bermanning Nórsko
hľadá
elektrikárov, zváračov, automechanikov
s výučným listom alebo praxou
Výberový pohovor sa uskutoční dňa 28.9.2007 o 9.00 hod. v budove Úradu práce SVaR v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 16, miestnosť č.1. Potrebná základná znalosť anglického jazyka. Podrobné
info na referáte EURES, Gorkého 12, č.dverí 2., tel.: 5603301.

30. septEMBER

TRETÍ MUŽ

Kriminálny thriller nakrútený na motívy románu
Grahama . MP od 12 r.
Greena. Veľká Británia



LEKÁRNE

LILIPUT

V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00         
Lekáreň Kaufland do 20:00

detské odevy
vás pozýva
na jesenné nákupy:

22.9. sobota   Salvator
23.9. nedeľa   Kamilka
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

2817-39    

VÍKEND:

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

- Disney spodné prádlo
- Disney pyžamá
V Rim. Sobote pri pošte
2843-40
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Otvorila sa nová

AUTOUMYVÁREŇ

pre osobné, úžitkové aj nákladné autá do 5t a výšky 3,9m
v Rimavskej Sobote
na Gorkého ulici (pri železničnej stanici)
Príďte a vyskúšajte aj vy!
Najlacnejšie a najrýchlejšie umývanie v meste!

24. september 2007

MUDr. Silvia Vargová
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

Aj na tomto mieste mohol byť
váš inzerát!

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru

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

Š. J. Therm Štefan Juhász

SNP 18, Rimavská Sobota
Zahájili sme totálny výpredaj, rušenie predajne,
všetko znížené na polovicu – 50%.
Platí len do 28. 9. 2007!!! Kúpte darček svojim blízkym už na
Vianoce za super cenu, ktorá sa už nebude opakovať!!! Predám zariadenie predajne. Info v predajni.
2838-39

solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
predaj a inštalácia kotlov.

2742-47

Máte možnosť vyskúšať najnovšiu techniku umývania auta bez kefky, hubky
a bez vedra, pričom vaše auto vaše auto bude úplne čisté a vy úplne suchý!

oz a.
ov
D arm
zd

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

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.

www.erikmultimedia.eu

vám ponúka

zhotovenie videozáznamov a fotografií zo spoločenských akcií (svadby,
stužkové...)

Tel.: 0905 505 687

1586-51

Pozor začíname!
PILATES

cvičíme v Obchodnej akadémii
každý utorok a štvrtok
16,30-17,30 – začiatočníci
17,40-18,40 – pokročilí
prineste si cvičebný úbor, uterák a ponožky. Vchod
od ev.kostola.
2849-39

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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slovenský výrobok

Inzerujte
v GTV
Do konca októbra
všetky
občianske inzercie

len 20,- SK
Príjem inzercie:
Fábryho 3
/vedľa múzea/
mobil: 0918396079
2840-39,41

ÚSPEŠNÁ FIRMA

Od 2.10.2007 do 14.2.2008
(od 17,10 do 18,10 hod)
Prihláste sa telefonicky
na čísle 0907 255 366
LEN PRE VÁŽNYCH ZÁUJEMCOV!

MATURANTI 
l. časť Prípravného 
kurzu  na maturitu 

Od 2.10.2007- do 20.12.2007
(od 16,00 do 17,00 hod.)
Prihláste sa telefonicky
na čísle 0907 255 366
LEN PRE VÁŽNYCH ZÁUJEMCOV!
2830-39

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

príjme 20 pracovníkov na
obchod so zdravotníckymi
prístrojmi 3-krát týždenne.
KONTAKT: 0908 502 422

ZA obsahovú a gramatickú stránku
inzerátov zodpovedajú inzerenti!

2813 - 36,38

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

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.

ANGLIČTINA
PRE ZAČIATOČNÍKOV

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

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

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 do 01. 10. 2007. Ponukové konanie sa bude konať dňa 11.
10. 2007 o 14.00 h. na Mestskom úrade, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, II. poschodie,
zasadačka č. dv. 16. Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604631, 5604633.

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

e-mail inzercia: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

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

Žiadosť so životopisom
zašlite
na horeuvedenú adresu.
2754
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Veľkoobchod bytového textilu
na Cintorínskej ul. v Rim. Sobote
Otvorili sme vzorkovú predajňu
oproti VÚB banky popri Optike

úzkou uličkou vedľa predajne AMAZONAS.

Ponúkame: Posteľné súpravy, plachty, záclony,
záves. látky, prehozy, deky, obrusy, uteráky,
koberce a iný doplnkový tovar.
Najnižšie ceny v meste, príďte sa pozrieť.
Kúp. predložka AQUA-MAT len 129,– Sk/m
Posteľná súprava 2+2 len 650,– Sk
Uterák len 59,– Sk
Osuška len 115,– Sk
Prehoz 200 x 240 od 580,– Sk

Veľkoobchod ponúka výhodný nákup
pre rôzne organizácie, hotely, penzióny,
školy, škôlky a iné.
2839

24. september 2007

Hádzaná v meste Rimavská
Sobota naďalej žije
Športový klub SLOVAN GEMER Rimavská Sobota, hádzanársky oddiel,
sa i napriek finančným a priestorovým ťažkostiam venuje naďalej rozvoju
hádzanej v meste, kde sa zameriava najmä na výchovu mládeže. Družstvo
mladších dorasteniek je účastníkom najvyššej slovenskej dlhodobej súťaže,
t.j. 1. dorasteneckej ligy, kde v súťažnom ročníku 2007/2008 štartuje 15
družstiev, a to: IUVENTA Michalovce, ŠKP HK Banská Bystrica, HK Duslo
Šaľa, HK ŠTART Trenčín, HK Nitra, HK SLÁVIA Partizánske, TJ ZÁHORAN
Senica, HK JUNIOR Močenok, ŠKP Bratislava, MŠK Bytča, MŠK Vranov
nad Topľou, HK BRADLAN Brezová pod Bradlom, TJ SLÁVIA Sereď, HKM
Chirana Medical Šurany a ŠK SLOVAN GEMER Rimavská Sobota. Svoju
činnosť hádzanársky oddiel vykonáva v telocvični T-18 na Šibeničnom vrchu
vďaka dobrej spolupráci so Športovým klubom TEMPUS Rim. Sobota osobitne
s pánom Júliusom Vrábľom. Hádzanársky oddiel pracuje pod vedením Jána
Laššáka- predsedu oddielu, trénerov Evy Laczkovej, Tímei Šátekovej, Attilu
Nagya, Kataríny Nagyovej a manažérov oddielu Ľudovíta Csáka a Ladislava
Laczka. Káder družstva mladších dorasteniek tvoria: S. Csáková, R. Gasková, K.
Nagyová, R. Bálintová , K. Muránska, L. Golianová, K. Hakelová, D. Krnáčová,
D. Dvořáková, M. Výbošťoková, D. Novosadová, V. Oremová, K. Kovácsová,
D. Baloghová a Z. Bozóová.
Majstrovská súťaž odštartovala:
1. kolo 8. 9. 2007
Brezová p/B- ŠK Slovan Gemer Rim. Sobota 23:18 (12:9)
Zostava: Csáková, Gasková 3, Nagyová 2, Folianová 1, Bálintová 6, Hakelová
5, Krnáčová 1, Muránska, Dvořáková, Výbošťoková.
Trénerka: E. Laczková, asistentka trénerky: T. Šáteková.
Hráčky nášho družstva na pôde súpera podali dobrý výkon, len vďaka menším zápasovým skúsenostiam sa samy pripravili o lepší výsledok- možno i o
víťazstvo.
2. kolo 15. 9 2007
ŠK Slovan Gemer Rim. Sobota – MŠK Vranov n/T 35:26 (18:13)
Zostava: Csáková, Gasková 8, Novosadová 2, Nagyová 6, Golianová 5, Oremová
1, Bálintová 5, Hakelová 8, Muránska, Dvořáková.
Trénerka: E. Laczková, asistentka trénerky: T. Šáteková.
Naše družstvo nastupovalo na stretnutie proti dlhodobému účastníkovi 1.
DL družstvu MŠK Vranov n/T, ktoré v minulom súťažnom ročníku obsadilo
v tabuľke 7. miesto. Naše družstvo na stretnutie nastupovalo s predsavzatím
uspieť, čomu podriadilo celú činnosť. V priebehu celého stretnutia viedlo a
podalo veľmi dobrý výkon. Nadpriemerný výkon podali: Csáková, Gasková,
Bálintová, Nagyová a Hakelová.
jl

Ženský futbal pokračuje ďalším kolom
V minulom kole sme už zo známych dôvodov
nevycestovali, ale svitá na lepšie časy (pričinením príspevku MsÚ) .
Výsledky kola :
LT Bratislava - Trenčianske Teplice 0 : 12
Ružomberok - Nové Zámky
1: 3

Žilina - Láb
		
5: 0
Selce - Šaľa
		
0: 8
Začínajú fungovať aj krúžky dievčenského
futbalu pri školách, chystáme súťaže medzi
školami, pri gymnáziu je postavené krásne
ihrisko s umelou trávou a ostáva už len dúfať,

že naša snaha sa pretaví aj do pochopenia
rodičov a ich detí .
Pozývame všetky ženy a dievčatá, ktoré majú
chuť venovať sa futbalu, medzi nás. Dvere
majú otvorené.
Mgr. Róbert Galamb

TJ MLADOSŤ RELAX Stolnotenisový oddiel v Rim. Sobote
Po vlastnoručných vynoveniach a opravách telocvične na Hviezdoslavovej ulici rimavskosobotskí stolní tenisti už netrpezlivo očakávajú začiatok sezóny s dvojičkou z Rožňavy aj s tradičným varením predsezónneho gulášu.

V nastávajúcom ročníku jeseň
2007 – jar
2008 nás
čaká náročný začiatok sezóny 29.9.2007 v sobotu
o 16.00 hodine s Rožňavou. V 1.
lige budeme obhajovať popredné
priečky už v osvedčenej zostave,
Ing. Horváth, Voliar, Polgári,
Huszti, Ing. Zagyi.

V oblastnej súťaži bude potrebné
popri skúsených hráčoch B mužstva, ako Prskavec, Ing. Miháľ,
Mgr. Nagy, Šancel, Mihály ďalej
zapracovávať mladších, tak ako to
bolo už aj v minulých ročníkoch. V
4.lige zabojujú dorastenci s Pinzíkom a Ing. Valušom.
Prácu s mládežou a súťaže súvisiace so žiakmi bude potrebné hádam zo všetkého najviac podporiť,
pretože hlavným dôvodom existencie každého takéhoto klubu je kva-

litná výchova a vývoj mladých. V
tomto vidíme hlavnú prioritu popri
pokračovaní dobrých výsledkov a
dobrého reprezentovania v 1. lige
a ostatných súťažiach.
Verím, že na skvalitnení mladých
hráčov popracujeme spoločne aj s
najlepšími našimi hráčmi, na ktorých leží bremeno nielen reprezentovania, ale aj pomoci pri výchove
nádejných talentov. Toto všetko
by nebolo možné bez kvalitných
trénerov Ľ. Pinzíka a M. Zelezníka,

ku ktorým by mal pribudnúť ešte
jeden tréner so skúsenosťami.
Záverom považujeme za potrebné
pozdraviť všetkých našich priaznivcov a pozvať ich na otvorenie 1.
ligy. Tiež pozývame všetkých, ktorí
majú záujem prihlásiť do náboru
svoje deti na tento nenápadný,
ale mimoriadne úspešný šport v
našom meste.
Ing. Alexander Štefan,
predseda oddielu

Rezerva MFK
sa šplhá vyššie

Rimavskosobotským karatistom sa darilo

V deviatom kole III. futbalovej ligy si
rezerva MFK Rim. Sobota pripísala po
víťazstve nad Starou Bystricou v pomere
3:1 ďalšie tri body a vyšplhala sa na piatu
priečku. V nedeľňajšom stretnutí posilnili
béčko aj dvaja hráči z kádra M. Komanického – Murín a Purdek- pričom Purdek
bol aj autorom druhého gólu.
V IV. lige pokračovali futbalisti Jesenského vo svojom úspešnom ťažení na
súperových ihriskách. Ani po štvrtýkrát
neokúsili trpkosť prehry a po výsledku 2.2
získali bod v Tomašovciach (góly: Šándor
2). Blízko k bodu boli aj Tisovčania v Ružinej, ale nedočkali sa ho. Domáci totiž
gólom bývalého hráča R. Soboty Domíka
v nadstavenom čase zvíťazili 2:1, pričom
po polhodine hry bol vylúčený hosťujúci
Sudor. Opäť sa nedarilo Revúcej a po
prehre s Hliníkom (0:1) na domácej pôde,
prepadáva na dno tabuľky, ktorá po 7. kole
vyzerá nasledovne:
1. Ružiná
2. Nová Bašta
3. Veľký Krtíš
4. Hliník n/Hr.
5. Poltár 		
6. Jesenské
7. Tisovec
8. Kalinovo
9. Brusno
10. Tomášovce
11. Podlavice
12. Selce
13. Revúca
14. Hajnáčka

7700
7 601
7 421
7412
7403
7241
7307
7223
7223
7223
7214
7124
7106
7106

18:3
25:10
12:7
10:8
16:14
8:7
9:13
10:11
11:13
12:16
11:17
6:8
10:13
9:27

21
18
14
13
12
10
9
8
8
8
7
5
3
3

V V. lige vedúci Veľký Blh nezaváhal
a v derby stretnutí porazil Rim. Janovce
3:0 (Góly: Drugda, Gubala, Iványi).
Víťazstvo domácich bolo zaslúžené
a s výkonom svojich zverencov nebol spokojný ani tréner hostí Július Nôta. Hnúšťa
taktiež nezaváhala na svojom štadióne
a porazila Modrý Kameň 4:0 (góly: Hudec 3, Beňuš). Úspešný bol aj Lubeník,
ktorý porazil Sklabinú 2:1 (góly: Rusó,
Lukáš) a je na veľmi peknom štvrtom
mieste tabuľky V. ligy, ktorá vyzerá po 7.
kole nasledovne:
1. Veľký Blh
7601
2. Nenince
7511
3. Hnúšťa
7511
4. Lubeník
7502
5. Olováry
7412
6. Vinica
7403
7. Radzovce
7313
8. Sklabina
7313
9. Málinec
7304
10. Hnrč. Zalužany 7 2 2 3
11. Rim. Janovce 7 2 0 5
12. Modrý Kameň 7 1 2 4
13. Mýtna
7115
14. Boľkovce
7007
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19:6 18
20:9 16
18:8 16
12:13 15
21:8 13
15:14 12
16:14 10
15:13 10
21:15 9
9:10 8
12:18 6
10:21 5
9:24 4
4:28 0

D. Balciarová zlatá v 1. kole SP
Dorota Balciarová získala pre
Rimavskú Sobotu zlato na 1.
kole Slovenského pohára v karate v Galante. Po víťazstvách
nad Amanovou z Vakabu Prešov 3:0, Schvartzovou z Unionu Košice 3:0 a Suchánkovou
z Europy Trenčín 3:0, zvíťazila
aj vo finále nad Kimákovou z
Metropolu Košice 3:2. Toto
víťazstvo je o to cennejšie, že
Dorotka išla ešte ako st. žiačka
v kategórii
mladších dorasteniek a vynikajúcim výkonom porazila svoje
súperky, ktoré sú niektoré aj
o dva roky staršie. Dorotka si
tak urobila perfektnú východiskovú pozíciu na postup na
decembrové majstrovstvá Slovenka. Igor Molnár v kategórii
starších dorastencov v kata sa
prebojoval až do
finále, kde prehral s Matejom
Uríkom z Nitra Kachi tesne

3:2. Nakoľko nominačné turnaje na Majstrovstvá sveta v
Istanbule boli turnaje v Novej
Gorici v Slovinsku a 1. kolo

SP a v oboch Igor s Matejom
prehral vo finále, na MS cestuje Urík.
Ing. V. Molnár

Po 5. kole oblastných futbalových súťaží

Gemer s plným počtom bodov
Po piatich kolách I. a II. triedy oblastného futbalového majstrovstva je už len jediný celok,
ktorý nestratil ani bod. Futbalisti Gemera si
počínajú suverénne a nastrieľali už 27 gólov.
Bez prehry a s plným počtom bodov je aj
Chrámec v III. triede, ale tam odohrali zatiaľ
len tri kolá.

11. Revúčka
12. Ožďany

I. trieda
Výsledky 5. kola: Ožďany- Chanava 1:3 (góly
R. Pisár- Lenkey 2, Zsíros), Klenovec – Stárňa 6:0 (Radič 2, Boháčik, Parobek, Hruška,
Oláh), Rim. Seč- Muráň 3:2 (Jablonský,
Váradi, Danyi – Dzura, Matajs), V. Teriakovce – Gemer 0:5 (Brindzák 3, Barczi 2), Bátka
– Husiná 4:1 (Gál, Albert, Juhász, Váradi
– Mező), Kráľ – Revúčka 4:1 (Hugyár 2, P.
Kovács, Šuba – Šipoš vlastný).

Tabuľka:
1. Jelšava
5311
2. Zacharovce
5221
3. Blhovce
5212
4. Čerenčany
5203
5. Tisovec B(R. Píla) 4 2 0 2
6. Gem. Jablonec
4202
7. Stránska
4202
8. Abovce
4112
9. Uz. Panica
4112

Tabuľka:
1. Gemer
2. Chanava
3. Bátka
4. Stárňa
5. Klenovec
6. Kráľ
7. Muráň
8. Husiná
9. Rim. Seč
10. V. Teriakovce

III. trieda
Výsledky 3. kola: Chrámec- Sirk 1:0, Radnovce –Gem. Ves 0.0, Tachty- Sútor 9:0

5500
5401
5401
5302
5212
5203
5203
5203
5203
5113

27:1 15
17:14 12
12:10 12
14:16 9
18:13 7
13:13 6
12:13 6
6:13 6
13:23 6
9:14 4

5104
5104

13:16 3
7:14 3

II. trieda
Výsledky 5. kola: Blhovce- Zacharovce 1:1,
Čerenčany – Abovce 4:0, Gem. Jablonec –
Uzovská Panica 4:2, Jelšava- Stránska 5:0.

Tabuľka:
1. Chrámec
2. Gem. Ves
3. Radnovce
4. Sirk
5. Tachty
6. Sútor

3300
3120
3111
3111
3102
3003

17:5 10
13:9 8
10:10 7
10:12 6
8:12 6
12:16 6
4:9 6
10:10 4
6:7 4

11:1
3:2
5:2
4:4
9.8
1:16

9
5
4
4
3
0
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MFK Rimavská Sobota –
MFK Michalovce 2:0 (0:0)
Domáci podali jeden z lepších
výkonov a zaslúžene zdolali
Michalovce. Zápasu nechýbal
náboj a kvalita. Ako prví ohrozili bránu Rim. Soboty hostia
v 7. min., v 19. min. prišla prvá
gólová šanca RS, strela Lazúra
minula bránu hostí. V 22. min.
vyrazil brankár hostí priamy
kop na roh, v 35. min. sa opäť
predviedol gólman Michaloviec,
v 38. min. po nádhernej strele
Pčolu zabránil gólman hostí
skórovaniu opäť. V 51. min.
fauloval kapitán hostí Devečka
Pisára, uvidel červenú kartu
a domáci sa v 52. min. ujali vedenia po premenenom pokutovom
kope Sihelským. Hostia po obdržanom góle otvorili hru. V 66.
min. hráči Rim. Soboty rozhodli
o 3 bodoch, keď po narážačke

strelil druhý gól srbský legionár
Živanovič. Aj v ďalšom priebehu
zápasu mali domáci šance na
zvýšenie náskoku ale gól už
nepadol. Po zápase domácich
do kabín vyprevádzal potlesk
spokojných fanúšikov.
Pred 621 divákmi rozhodoval
Ježík.
ŽK: Živanovič, Lazúr, ČK: Devečka (Michalovce).
Zostava MFK RS: Pulen-Janečka-Nachtman-Rubint-MrázPčola(46. min. Sihelský)-Živanovič-Ádám-Lazúr-KučerňákPisár (66.min. Líška).
V nasledujúcom 11. kole hrá
MFK na ihrisku Humenného
v sobotu 29.9. o 14,30 hod.
Ostatné výsledky 10. kola
Inter Ba- Lučenec 3:2
Šaľa- Košice B 1:1

POŽIČOVŇA NÁRADIA

/DEŇ

Trebišov- Humenné 1:1
Prievidza -Stará Ľubovňa 1:0
Prešov- Podbrezová
3:1
Zdeno Marek

MOLIMPEX 0907/874018

Tabuľka po 10. kole
1. Prešov
		
2. Košice B
		
3. MFK Rim. Sobota
4. Šaľa
		
5. Podbrezová
6. Prievidza
7. Michalovce
8. Inter BA
9. Lučenec
10. Trebišov
11. St. Ľubovňa
12. Humenné

vŕtacie,sekacie, búracie kladivá,uhlové brúsky,pojazdný
kompresor,vibračná noha
a doska,valec,rezač dlažby
asfaltu, miešačky elektrocentrála,zváračka

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

820
532
514
442
433
433
424
415
244
226
217
064

22:5
18:9
13:10
13:10
11:7
15:19
11:10
15:13
12:15
11:22
9:24
8:14

26 b
18
16
16
15
15
14
13
10
8
7
6

Názor: Minuloročná sezóna a baráž
V dnešnom článku chcem priniesť svoj pohľad
a názor fanúšikov, ktorí v minulej sezóne pravidelne doma aj vonku povzbudzovali mužstvo
Rim. Soboty a verne stáli po jeho boku. Ako to
všetci viete, začatím minuloročnej sezóny prišlo
vedenie SFZ s myšlienkou, že jesenná časť sa
odohrá takým systémom, že prvé štyri mužstvá
I. ligy a štyri posledné mužstvá zo Superligy
budú hrať na jar medzi sebou baráž o postup
do Superligy. Fanúšikovia Rim. Soboty sa tešili a hlavne po tom, ako naše mužstvo vyhralo
jesennú časť súťaže. Ukázalo charakter a svoju
kvalitu. Potvrdilo sa to tým, že skončili na 1.
mieste v jesennej časti. Ako príklad charakteru
mužstva môžem uviesť jesenný zápas Rim.
Sobota- Prešov, ktorý napriek celoslovenským
predpokladom, že ho prehráme, „manšaft“
zvládol a vybojoval remízu 2:2, a umlčal tak hlasy neprajníkov a stávkových spoločností, ktorí
už týždeň pred zápasom vraveli, že Rim. Sobota
jasne prehrá, až na pár ozajstných fanúšikov
nášho klubu, ktorí verili hráčom a povzbudzovali ich. Po skončení jesennej časti sa mestom
šírili všelijaké fámy, že odstupuje hlavný sponzor - spoločnosť Tauris a nebudeme tak finančne
zabezpečení na boj o postup v jarnej časti baráže. Žiaľ, neboli to len fámy, ale holá skutočnosť.
Hráčom začali meškať výplaty, do Ružomberka
sa predal kanoniér Tomko. Tušili sme všetci, že
z postupu do Superligy nebude nič (Iste viete, že
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bez financií to bolo nereálne). Prišiel nešťastný
domáci zápas proti Zlatým Moravciam, kde hosťujúce mužstvo v prvom polčase do čoho koplo,
to skočilo v našej bráne. Bola holá skutočnosť,
že naše mužstvo nevidelo tri mesiace výplaty.
Nechcem robiť obhajcu hráčov, ale vedeli sme
ich pochopiť, veď aj oni majú povinnosti voči
rodinám leasingovým spoločnostiam atď.
Pýtam sa: Čo robili vtedajší funkcionári, keď
veľmi dobre vedeli, v akej finančnej situácii sa
nachádza klub? Vraví sa, že keď vám niekto
položí na stôl hotové peniaze, tak dokáže šport
robiť hocikto. Keď vedeli, že éra spoločnosti
Tauris po predaji fabriky končí so sponzorstvom
a pán Sedmák už nevládal ťahať finančnú káru
(ešte raz patrí poďakovanie L. Sedmákovi za
krásne futbalové zážitky v Rim. Sobote), tak
vtedajší funkcionári hľadali všade výhovorky.
Keďže fanúšikovia stáli za mužstvom a cestovali
za ním po celom Slovensku, ostali sme v nemom
úžase, ako sa v Rim. Sobote správali rozhodcovia. A to hlavne na ihriskách súperov ale aj
v domácom prostredí. Celá futbalová verejnosť
vedela, že náš klub nemá financie na postup
do Superligy a podľa toho sa k nám správali aj
rozhodcovia (Najľahšie sa kope do zdochýnajúceho psa). Ani jeden z vtedajších funkcionárov
RS nevystúpil na obranu klubu. Po každom kole
bolo v denníku Šport ohodnotenie rozhodcov
a najnižšiu známku mali tí rozhodcovia, ktorí

rozhodovali zápasy nášho klubu. Nebola to
náhoda. Fanúšikovia vedia prijať prehru, keď
je čestná a zaslúžená, aj skritizovať mužstvo
za slabý výkon. Ale takisto dokážu zastať sa
klubu, keď cítia nespravodlivosť. Žiaľ, to nedokázali vtedajší funkcionári. V jednom rozhovore
sa tréner nášho mužstva Mikuláš Komanický
vyjadril, že arogancia rozhodcov na Slovensku
nemá hranice. Viete, keď cestujete vyše 200 km
na zápas, prehráte ho po tendenčnom rozhodovaní, tak žiadny fanúšik to nenesie ľahko. Ako
príklad uvediem rozhodovanie Vnuka v zápase
v Dubnici, ale je aj veľa ďalších. Pán rozhodca,
každého fanúšika Rim. Soboty vyšla cesta do
Dubnice na 500 Sk a vy z toho spravíte frašku.
Ešte raz chcem zdôrazniť, že môžeme prehrať
po čestnom zápase ale nie po cirkuse. Ešte sa
slovkom vrátim ku terajšej situácii v mužstve.
Hráči majú zdravotné problémy a nastupujú
na zápasy so sebazaprením. Chcem vyzvať ľudí
a fanúšikov, aby pochopili terajšiu situáciu.
Vidím, ako to je, nedá sa nahradiť päť hráčov
zo základnej zostavy. Preto sú výkony také,
aké sú. Aj v zápase v Košiciach sme nastúpili
bez Geryho, Fila, Kaščáka, Janečku a Pisára
a na hre sa to zákonite prejavilo. Apelujem na
fanúšikov MFK, aby namiesto nadávania radšej
naše mužstvo povzbudili.
Zdeno Marek
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Projektovanie
a realizácia záhrad

Aurélius-Germanica lingua 
ponúka:

KURZ NEMČINY
pre začiatočníkov

+ poradenstvo.

Začiatok kurzu: 04.10.2007, Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne: Aurélius-Germanica lingua
Svätoplukova 415/16, Rimavská Sobota
(žltá budova oproti Mestskému úradu)
alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

Tel.: 0902 304 428.

Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

Akcia na vybrané
druhy tovaru!
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047/5631524, 0903530819
2821-39

SBS prijme
pracovníkov
s preukazom
odbornej
spôsobilosti pre
pracovisko
v Bratislave
Ubytovanie zdarma,
výhodné platové podmienky.
Bližšie info: 0905359750
2828-40

Všetko pre Váš mobilný telefón
PREDAJ – VÝKUP – VÝMENA – PRÍSLUŠENSTVO ODBLOKOVANIE MOBILNÝCH TELEFÓNOV - PREDAJ NA SPLÁTKY - POZÁRUČNÝ SERVIS

a

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

ubytovanie od 69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

SONY ERICSON W200i – 2990,SONY ERICSON KG10i – 3990,SONY ERICSON W300i – 3490,NOKIA 2760 – 3490,-

www.euromotel.sk

T.č.: 0908 900 015

Hlavné námestie 19 (Budova ŠTÝLU)
Hlavné námestie 3311 (vedľa ABSINTU)

Restaurant

Špeciality
maďarskej kuchyne

MOBIL CLUB

NOKIA 6300 – 5990,NOKIA E50 – 4490,NOKIA 5500 – 5990,NOKIA N 76 – 11990,NOKIA 6230 – 2990,MOTOROLA V3 – 3190,-

EUROMOTEL

2844

Dám do prenájmu v RS:
-  obchodné a kancelárske
priestory, SNP 18 (pešia
zóna)
-  kancelárske a skladové
priestory aj s rampou - areál
STK
-  prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073

Gemerské Zvesti - najčítanejšie noviny v regióne!

