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Nedobré časy
Sú tu. Od začiatku roka sme tak trochu verili, že neprídu, hoci, prísť
museli. Spolu s epidémiou prišiel
aj strach. Nemožno to odsudzovať,
strach je prirodzene ľudský.
Možno s ním však bojovať – napríklad argumentami. Ak nás strach
ovládne, náš život sa dokáže dostať
do špirály nepohody a stresu. Lenže,
imunita organizmu a psychika sú vzájomne prepojené viac, ako si väčšinou
myslíme. Nie až tak dávne vedecké
štúdie preukázali, že k vôbec najväčším „zabijakom“ imunity, a to bez
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.
Zistilo sa, že depresia súvisí aj s
vývojom autoimunitných ochorení,
rakovinou či aktuálnym psychickým
nastavením. Prirodzenou reakciou
mozgu na stres je napríklad zvýšená
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne
vplýva na imunitné orgány ako kostná dreň, týmus, slezina a lymfatické
uzliny.
Z obchodov miznú trvanlivé potraviny. Obchodníci majú Vianoce,
nikdy nemali také tržby ako teraz, radujú sa z toho, že v hlbinách svojich
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch,

po ktorých sa v predajniach iba tak zapráši. A domáce zásoby ľudí vyjdú o
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich
začnú likvidovať špajzové mole. Radšej si treba v predstihu kúpiť aj insekticíd. O mesiac či dva zaručene nebude
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej
jeden kus.
Zeleniny a ovocia je dostatok, ak
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na
zvýšenú konzumáciu vitamínov a
cenných minerálov? Čo tak nepodliehať panika a doma v strese rátať,
či nám stačí toľko a toľko kíl múky,
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť
na prechádzku do prírody, na vzduch?
Čo tak orientovať sa na to, že ide jar,
že treba opäť pracovať v záhradách, na
záhonoch? Čo tak myslieť
aj na starkých, ktorí žijú
okolo nás sami a občas
sa pozrieť, ako sa majú,
či nič nepotrebujú?
Buďme stále ešte
rozumní
ľudia!
Všetko dobré -

E

záložňa
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Železničná 39, Revúca tel. 0949 707 530

NAJVIAC PEŇAZÍ
ZA
NAJNIŽŠÍ ÚROK

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor


INZERCIA

0907 887 322

HorMIx

PODLAHOVINY A
INTERIÉROVÉ DOPLNKY

PRI
PODLAHY 25
25 m2
PRI KÚPE LAMINÁTOVEJ
LAMINÁTOVEJ PODLAHY
m2 A VIAC
C

20%
20% Z�AVA
ZĽAVA

Registrovaný zhotoviteľ

NA 3mm
PODLOŽKU
NA
3 mm
mPOLYSTYRÉNOVÚ
POLYSTYRÉNOVÚ
PODLOŽKU
PO

REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

Kotly – plynové kondezačné,
peletové, drevosplyňovacie
Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy
Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia
– podlahové, radiátorové

ŠAFÁRIKOVA 17/A
(vo dvore ROTUNDY)

ROŽ�AVA

OTVORENÉ:
8.30- 17.00
8.30 - 12.00

PON.-PIA.
SOBOTA:

GUMOLITY
KOBERCE
KOBERCE
OBKLADY
PVC OBKLADY

LAMINÁTOVÉ,
LAMINÁTOVÉ,
VINYLOVÉ A
A
VINYLOVÉ
KORKOVÉ
KORKOVÉ
PODLAHY
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Mierová 52
982 01 Tornaľa

0905 474 981
edastyl@edastyl.sk
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Význam športovania pre diabetikov II
Všetky cviky zaberajú iba 5 minút,
Druh fyzickej aktivity si každý
môže vybrať podľa dostupnosti, ob- precvičovať ich možno aj pred televízoľúbenosti, podľa ročného obdobia. rom, pri čítaní, oddychu, alebo praviNajvýhodnejšie je zapojiť čo najviac delne pred ľahnutím do postele.
Veľmi vhodné je aj striedanie tepsvalových skupín.
loty vody – pravidelne niekoľkokrát
Chôdza je najľahší a najdostupnej- striedať teplú a studenú vodu dopaší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a minút takejto činnosti denne je veľmi
k tomu je potrebný kyslík, preto sa účinnou prevenciou pred vznikom tzv.
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je diabetickej nohy.
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju
Čo necvičiť?
možno prirovnať k cvičeniu strednej
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me- Diabetik bez zistených komplikácií,
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 prakticky až na tzv. adrenalínové šporkm denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prívyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení. pade postihnutia obličiek (diabetická
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou nefropatia) nie je vhodné cvičenie v posilňovni. Ak má pacient očné kompliaktivitou začínajú.
Pri cvičení vo vnútri je potrebné kácie (proliferatívna diabetická retinopostupne zapojiť všetky svalové partie patia) neodporúča sa behanie, loptové
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe- hry, squash, tenis, vzpieranie, box. Pri
ciálne pre diabetika je vhodné denne postihnutí nervových vlákien (diaberozcvičovať aj prsty a plôšky dolných tická neuropatia) treba sa vyvarovať
behu a dlhým túram. Pri ochorení srdkončatín.
covo-cievneho systému býva cvičenie
limitované výkonnosťou
Cviky sú jednoduché:
pacienta.
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – napríklad vreckovky alebo servítky položenej na koberci,
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhyDiabetologička, odborníčka na poruchy
be.
metabolizmu a výživy

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!
Krátka dodacia lehota!
• panelové hrobky
• urny
• široký výber
hrobov a pomníkov
z prírodného kameňa
rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov
• parapetné dosky
• kuchynské
pracovné dosky

www.kamenarstvobrutovsky.sk
Kamenárstvo Brutovský 058/7343 875
Š�tnická 27, Rožňava 0905 293 781
brutovsky@centrum.sk 0905 655 541

HYPOTEKÁRNE
CENTRUM
Všetky banky na jednom mieste

HYPOTÉKY od 6 600 Eur až do 300 000 Eur
s úrokom od 0,5%
SPOTREBNÉ A REFINANČNÉ ÚVERY
od 500 Eur do 30 000 Eur

0907 887 322

Západné Slovensko

Kamenárstvo
Brutovský

LETÁKY

NOVINKA!
AMERICKÉ PÔŽIČKY A HYPOTÉKY
BEZ OVEROVANIA BANKOVÉHO REGISTRA
od 500 Eur do 200 000 Eur
Pre zamestnaných, podnikateľov, sro-čky a dôchodcov do 75 rokov

0907 887 322

Rožňava, Šafárikova 21 - budova VÚB banky

0918 709 068

LETÁKY

Dacia
oslavuje a rozdáva darčeky

0907 887 322
Hľadáme

údržbára

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

do výroby v Rožňave na TPP
na dve zmeny.
Mzda 696€/brutto + variabil

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

do 100€, SL 3,83€/deň.
Zváračský preukaz výhodou.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

0905 917 308

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Zimné pneumatiky
Iba do konca februára

*Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Akciová ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka 4 ks zimných pneumatík zdarma platí pre vybrané motorizácie uvedených modelov a
platí podľa rozmeru
pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v
termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a
jej voľba nie je možná. Dacia Duster: spotreba
2
96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5
5,1 – 8,4 (l/100 km), emisie CO 2 110 – 158 (g/km); Dacia Lodgy: spotreba 4,1 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 109 – 141 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
2
2
96 – 126 (g/km); Dacia Dokker: spotreba 4,2 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 112 – 142 (g/km). Uvedené spotreby paliva a
emisie CO
(l/100 km), emisie CO2 96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

tempusroznava@gmail.com

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263
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škola / služby, bývanie

gemersko

Pán Matovič,
zvážte výber ministra školstva!
Čakáme, koho nám dosadia do rezortu školstva, ktoré je základňou štátu,
spoločnosti, komunity.
Doteraz bolo v rukách rôznych politických deviantov, ktorí k nemu nemali
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s
pedagogickou prácou. Preto sa domnievame, že školstvo nie je prioritou vlád.
A to sa odráža na „ne-/vybavenosti“
absolventov. Učitelia každými voľbami
trpia, koho im do rezortu nanominujú,
keďže predchádzajúci ministri boli viac-menej hanbou regionálneho školstva.
Žiaľ, minister je politická funkcia, preto
sa zriedka dočkáme odborného riadenia
vraj apolitického školstva.
V týchto dňoch sa tvorí vláda. Medzi členmi víťazných strán sú aj ľudia,
ktorí pôsobili v regionálnom školstve,
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavili sa zrazu pred voľbami. Možno nie sú
politickými „expertmi“ na školy, ako sa
mnohí politici v posledných mesiacoch
prezentovali, ale sú to ľudia, ktorí sú
známi učiteľskej verejnosti, sú učitelia.
Neučitelia už ukázali, ako nezvládli školstvo. Dajme šancu kolegom. Apelujem na
koaličné strany, aby školstvo nebrali iba
do počtu, ale vzali si ho ako nesmierne
dôležitý rezort, ktorý potrebuje pomoc.
Nie iba ekonomickú, ale pomoc ľudí, ktorí sú z praxe.
Netreba začať písaním mnohoročnej
koncepcie školstva, kde si precvičia svoje

štylizačné schopnosti teoretici, úradníci
či akademici. Učiteľov si môžete získať už
drobnými zmenami, ktoré nič nestoja, sú
rýchlo realizovateľné a upokoja učiteľov.
Aby mali pocit, že učia pre život. Aby
nemuseli odsúvať žiakov pre vypĺňanie
tlačív, ktoré neposúvajú školstvo vpred.
Aby sa nebáli robiť veci inak a meniť totalitné školstvo na súčasné. Často drobné
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľahšie pustíme do veľkej reformy školstva
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja
rada je nebáť sa vymeniť zabetónovaných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia
roky zaužívanými postupmi, prezentujúc ich ministrovi ako najlepšie. Minister
neznalý regionálneho školstva prevezme
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú
dobre. Často máme v okolí učiteľov, aktivistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť
viac ako úradnícky káder. No aj to chce
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiahnuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosadiť na post riešiaci regionálne školstvo
akademika nie je vždy výhrou.
Verím aj, že sa nesiahne ani po ministrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam nepatrí.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

DREVOSEB

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Kód
tovaru

Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA
0918 973 129 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0030

oblastné zastúpenie pre východný región

ZĽAVY AŽ DO 25%

63-0045

balkóny
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Firma SPI GLOBAL PLAY s.r.o. je jednotkou
ˇ interiérových
na celosvetovom trhu v dodávaní a montázi
detských ihrísk a interiérových trampolínových centier.

  
   

H¼ADÁME
spo¾ahlivých a šikovných ¾udí
do našich montážnych skupín,
ktoré cestujú po celom svete.

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

ˇ
Zaskolenie
priamo na pracovisku platené.

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

ˇ
ˇ
Anglický jazyk a vodicský
preukaz výhodou, práca na zivnosť.

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

Cesta a ubytovanie sú hradené firmou.

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C
Životopis zasielajte na klaudia@playinstallation.com 0911 380 103

83-0066

playinstallation.com a SPI Global Play Ltd
87-0037

Výročia a udalosti
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra
Mečiara.

14. marca 1994

01 AUTO-MOTO / predaj

Chcete si
podať
inzerát?

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením
koronavírusu novú infolinku. Odborníci
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

22
887 3
7
0
9
0

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

Ponuka
práce

Prijmeme

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

operátorov/ky šitia

Mzda od 580€, dochádzkový
bonus 60€, variabil 10% +
prémie a príplatky podľa ZP,
stravné lístky 3,90€/ks.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ ZDARMA.

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.
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IENKY

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie produktov / ČR
Pracovník plastovej
výroby / ČR Montážne práce/ ČR

Košice na TPP, práca na dve-tri
zmeny.

781200008-10

Občianska
riadková
inzercia

INZ

75-11

Občianska
riadková
inzercia

Infolinka Corona

ERCIA

EĽKY
AVOTNÉ SESTRY a OPATROVAT
018
nemecko@modd.sk - 0917 650

Ponúkame aj práce pre ZDR
LAJTE NA:
do Nemecka. ŽVOTOPISY ZASIE

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV,

ŽENY aj PÁRY

85_0168

Nájdete nás na

spravodajstvo / služby, zamestnanie

6

Tiché víťazstvo
Vo voľbách zvolili ľudia nádej. Víťazom sú všetci slušní a odvážni ľudia,
ktorí nezahodili vieru a sny v človečie Slovensko.
V Slovensko, ktoré nám chradlo pred
očami, ale vždy sme sa ho dokázali
zastať. Odovzdali sme kľúče od svojej
maličkej krajiny politikom, ktorým
dôverujeme, že tento odkaz presadia aj
v konkrétnych zákonoch.
Víťazom volieb sú ale v prvom rade
matky. Anna Remiášová, Jana Kuciaková a Zlatica Kušnírová. Matky, ktoré
prežili politické vraždy svojich detí.
Vraždy mladých ľudí, ktoré v dejinách
moderného samostatného Slovenska
nemajú miesto a obdobu. A predsa sa
stali. Žiaľ, nepriamo sme podmienky
na tieto ohavné zločiny, vytvorili aj my.
V demokratických voľbách. Ale urobili
sme všetko, čo sme mohli, aby sme to
slušným a demokratickým spôsobom
napravili.
Naše svedomie nezostalo ľahostajné. V rozhodujúcich voľbách sme
nezostali ticho v našich domovoch.
Zodpovednosť za našu krajinu nám
to nedovolila. Prekonali sme zlo, nenávisť a vedrá špiny. Dokázali sme to.
Odkaz Róberta Remiáša, Jána Kuciaka
a Martiny Kušnírovej sme pretavili do

Najčítanejšie regionálne noviny

Dve momentky
výsledkov rozhodujúcich demokratických volieb 2020. Nezabudli sme na
našu jedinečnú vlastnosť. Ako Slováci
sa ticho a ľudsky vzoprieť zlu.
Kľúče od našej budúcnosti sme
odovzdali politickým stranám, ktoré
majú šancu ozdraviť naše súdnictvo,
zdravotníctvo, školstvo a ďalšie zdevastované odvetvia. Zopakovali sme si
Nežnú revolúciu po 30 rokoch. Nevieme, či to politici, ktorých sme si v našom tichom povstaní vybrali, dokážu.
Odteraz to už nie je v našich rukách. Ale
sme tu s nimi a pozorne budeme sledovať každý ich krok. Každé ich rozhodnutie, ktoré ovplyvní náš bežný život.
Pretože oni sú tu pre nás a nie my
pre nich. A kedykoľvek máme šancu
na reparát. Totiž kľúče od našej krajiny máme my, nie oni. Za akýchkoľvek
okolností a v akejkoľvek
dobe. Vyzývam lídrov
črtajúcej sa štvorkoalície, aby vedeli čo je ich
zodpovednosť. Aby
boli zodpovední, za to,
čo si skrotili. Za nás, za
tichú väčšinu, za
Slovensko.

» Váš Miško Scheibenreif.

Poviedka

Prakticky počas jedného dňa. Obe o
nás, ľuďoch. Jednu z nich si budem
pamätať veľmi dlho. Na tú druhú,
dúfam, čoskoro zabudnem.

na šialencov v obchodoch. Jednoducho, na všetko. „Mrzutý“ je slabé slovo,
ale prinajmenej je spisovné.
„Dnes je nám fajn“ - znie mi stále v
ušiach hlas onej usmiatej okatej žienky, vystrojenej pekne turisticky. „Dnes
Najskôr tá druhá.
Manželia stredného veku v samo- sme sa lepšie vybavili“ - dodáva „myobsluhe. Obaja s veľkým nákupným kaním“ za to zvolanie - „dnes je nám
košom, obaja s rúškom. Ale majú ho fajn“. Kráľovský plurál. Kráľovská náprevesené tak, okolo krku. Ako frajeri lada.
„Dnes sme nechali doma kabelku,
nosia slnečné okuliare navrch hlavy,
alebo ako boháči či niektorí naši spo- aby nám nezavadzala“ - doplňujúco
luobčania ostentatívne ukazujú zlaté vysvetľuje to švitorivé stvorenie s očkareťaze okolo krku. Vlastniť rúško je mi ako dva uhlíky. A s úsmevom ako
dôkaz príslušnosti k stavu. „Ja na to širokouhlý film na obrazovke.
mám“. Vírusu je to však jedno. Neriadi
Tlačila pred sebou invalidný vozík s
sa ľudským snobizmom, ani ľudskou vyfešákovanou - asi mamou. Peknou,
hlúposťou. Ani povyšovaním sa. Berie naozaj peknou, starou ženou. Nehybrad – radom. Ak už musí.
nou.
A teraz k tej prvej.
„Dnes je nám fajn“- znie mi stále
„Dnes je nám fajn“ - štebotala taká v ušiach aj v duši. A do toho sa mieša
asi 50 ročná žienka pred ambulanciou ešte pokyn lekárky sestričke „Majka,
obvodnej lekárky. Dnes je mi fajn.... zariaďte ich prevoz na onkológiu. Je o
pretože som prišiel z tej čakárne. A ešte päť minút dvanásť.“ To som začul poza
mám ten obraz pred očami.
chrbát, keď mi sestrička brala krv.
Dnes je mi fajn, hoci som bol ráno
Je mi fajn, hoci smutno. Šťastne
mrzutý na zamračenú oblohu, na vybi- smutno. A dnes strašne strašne držím
tý mobil, na zmenu organizácie dopra- palce ľuďom, ktorým „je fajn“. Ešte stávy v meste, na zvýšenú sedimentáciu, le fajn.
na nefungujúci výťah, na zápalku v
zámku vchodových dverí do paneláku,
» Ivan Brožík

- fyzická ochrana osôb a majetku
Security

Griffin S Group

- zabezpečovanie poduja�
- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- pult centrálnej ochrany /PCO/
- GPS monitorovanie + videopult

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13
tel.:

- kurzy SBS /odborná príprava/
- recepčná a informačná služba

0907 070 009

griﬃns@centrum.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 887 322

- bezpečnostný audit a poradenstvo

18. marca 1804

Výročia a udalosti

Bez prijímacích skúšok

sa Napoleon Bonaparte vyhlásil za francúzskeho cisára.

19. marca 1856

sa prvý raz použili planové lampy ako verejné osvetlenie v Bratislave.

ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

PODLAHOVÉ KÚRENIE
PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK
mobil: 0907 660 214
Šafárikova 33
048 01 Rožňava
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

Uzávierka
ďalšieho
čísla Gemersko
je 18.3.2020.
Objednávka
inzercie
0907 887 322
alebo na:
gemersko@
regionpress.sk

Bc.

Mgr.

PhDr.

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

�����������������
a st��������
podnikania

�����������������
a st��������
podnikania

�����������������
a st��������
podnikania

Ekonomika
������������
�����������������

��������
Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������
Malinovského
1, 1
Gemerská
cesta
977 01 Brezno
��������������

brezno@vsemvs.sk
�����������������

+421 917
905713
604814
736
+421

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu!
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bývanie, služby

7

66-0046

gemersko

GE20-11_strana-

7

služby, politická inzercia
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0944 556 070
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PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV

"
(&$   

na výstavbu
rodinných a bytových
g
domov v Belgicku

%    &
"  $ #'(  

Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

 

600 000
Stannah
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0032

85-0008

ZU-COM, s.r.o.

Tel.: 0917 860 693

87-0036

slovensky hovoriaci kolektív
olektív
Nástup ASAP
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