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Rimavskosobotská rodáèka : -Nenaháòam sny, ani roly, poèkám si na ne

Viki Ráková  Ildikó od Susedov
- To dievèa je také milé, zlaté stvorenie,  presviedèa ma upratovaèka v hoteli, kde bývam. Aj ona samotná má maïarský pôvod, ale hovorí u len lámanou maïarèinu. Sit-com Susedia na Markíze vak sleduje s celou rodinou. Tak ako mnohí-premnohí iní....

Cestou za rimavskosobotskou rodáèkou Viki Rákovou do Koíc na jej
materskú divadelnú scénu, robím náhodný prieskum verejnej mienky. Nenájdem èloveka, ktorý by nepoznal
Ildikó, enu Lászla Komároma, teda
po slovensky horko-ako hovoriacu,
trochu hysterickú, ale ve¾mi duchapl-

nú partnerku Andyho Krausa zo seriálu Susedia. S Viki Rákovou som sa
rozprával v Divadle Thália v Koiciach.
- iadnu maïarskú hereèku na
Slovensku ete tak neobdivovali
ako práve teba. Ako zmenil seriál
tvoj ivot?
- Èasto ma oslovujú ¾udia na ulici.

Poslanci schválili zriadenie desiatich výborov mestských èastí

Preiel návrh na zvýenie ceny tepla
V piatok 16. februára sa v zasadaèke bývalého upného domu
v Rimavskej Sobote konalo zasadnutie poslancov mestského
zastupite¾stva. Otvoril ho primátor mesta tefan Cifru.

V úvode rokovania boli zvolení èlenovia komisií mestského zastupite¾-
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stva a predseda Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality Zsolt Fõzõ. Poslanci schválili
zriadenie desiatich výborov v mestských èastiach Staré mesto, Vyná
Pokoradz, Roòavská-ibenièný
vrch-Sabová-Vinice, Niná Pokoradz, Bakta, Sídlisko Rimava-Malohontská, Sídlisko Západ-Sobôtka,
Tomaová-Vèelinec-Kurinec-Dú-

avská cesta, Mojín a Dúava. Výbory budú ma maximálne pä èlenov z radov obèanov, ktorých budú
dopåòa poslanci mestského zastupite¾stva za prísluný volebný obvod. V priebehu marca a apríla sa
majú uskutoèni verejné zhromadenia obyvate¾ov mesta a mestských
èastí. Poslanci prerokovali aj nápåò
èinnosti zastupcu primátora Pavla Piliarika. Za èlenov Dozornej rady spoloènosti Energobyt, s.r.o., za mesto
boli schválení poslanci Pavel Brndiar
(Pokraèovanie na 2. strane)

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
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12,1" LCD Crystal View 1280x800pix.,
1,8kg, Windows XP Prof.

v cene (vrátane DPH 19%):

Je to ve¾mi príjemný pocit, keï ma
zastavia a gratulujú mi.
- Slováci alebo Maïari?
- Aj - aj. Z Maïarov ma skôr oslovia takí, ktorí ma osobne poznajú,
spomedzi Slovákov aj úplne neznámi ¾udia. A to od najmladích a po
najstarích.
- Ako si sa vlastne dostala do
seriálu Susedia ?
(Pokraèovanie na 4. strane)

www.jazmin.sk

FujitsuSiemens AmiloPro V3205 - malý a ¾ahký
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Cena 9 Sk
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Vláda na svojom rokovaní 14. februára schválila bezodplatný prevod bývalých kasární v Rimavskej Sobote
mestu. O prenájom priestorov prejavila záujem kórejská firma SEWON
ECS SLOVAKIA, s. r.o., ktorá mieni s
výrobou káblových zväzkov pre automobilový priemysel zaèa u v
priebehu apríla. Prácu by malo nájs
cca 1 000 zamestnancov s hrubou
mzdou okolo 10 tis. Sk. Spoloènos
poiadala mesto o zvýhodnené podmienky nájmu. Odôvodnila to tým, e
predpokladaná investícia do majetku
z jej strany by mala by okolo 35 mil.
(Pokraèovanie na 2. strane)
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Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj
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Sewon zaène
s výrobou v apríli
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Mladý Európan

Slovenská asociácia informaèných
centier Európskej únie, ktorej jedno
z dvanástich centier má sídlo aj v Rimavskej Sobote, vyhlásila súa Mladý Európan. Trojèlenné drustvá tudentov stredných kôl si zmerajú sily
vo vedomostnom teste o Európskej
únii v oblastiach história, geografia, politika, ekonomika, svoje zruènosti si
preveria pri skladaní puzzle-obrázka so
symbolikou EÚ a v treom kole pôjde
o identifikáciu obrázkov s otázkami
k osobnostiam, dominantám a symbolom èlenských krajín EÚ. Organizátorom regionálneho kola pre okresy Luèenec, Rimavská Sobota, Poltár a Revúca je informaèné centrum v Rimavskej
Sobote, Francisciho l, tel. 56 319 83, email : fundament@stonline.sk. Uzávierka prihláok je 23.februára.

Karneval

Materské centrum Drobèek pozýva na karneval v stredu 28. februára v priestoroch MC Drobèek na
prvom poschodí pavilónu A v Materskej kole na Sídlisku Rimava.
Zaène sa o 10.00 hod., a aby bolo
veselo, masky pre deti sú podmienkou a pre dospelých nie sú zakázané. Vstupné je 60 Sk a deti zaò
dostanú pekný faiangový darèek,
obèerstvenie a ve¾a zábavy. Aby sa
vetko stihlo vèas zabezpeèi, prosíme o registráciu úèasti najneskôr
do tvrtka 22. februára. Bliie informácie na tel. èís.: 0915 819 370
(p. Kapcová).

Návrh na zvýenie ceny tepla preiel
(Pokraèovanie z 1. strany)
a Zoltán Bán. Poslanci schválili aj
návrh na delegovanie poslancov
a zamestnancov do orgánov kolskej
samosprávy. Za konate¾a spoloènosti
Mestská bytová správa, s. r. o., bol
na základe výsledkov výberového
konania vymenovaný Svetozár
Müller, ktorý bude zároveò vykonáva funkciu výkonného riadite¾a.
Jedným z bodov programu boli aj
majetkovoprávne otázky.
Diskusiu vzbudil návrh na zvýe-

nie ceny tepla dodávaného spoloènosou Energobyt na obdobie od 1.
januára do 31. decembra 2007 na 659
Sk/GJ vrátane DPH, prièom do konca minulého roka bola úètovaná cena
tepla 644 Sk/GJ. Úrad pre reguláciu
sieových odvetví schválil maximálnu cenu 669 Sk/GJ, ale na návrh pracovnej skupiny ju Energobyt zníil
o 10 Sk na úkor svojho zisku. Pod¾a
slov konate¾a spoloènosti Júliusa
Illésa, v roku 2006 boli spoloènosou realizované investície v celkovej

Nový organizaèný poriadok mesta

Jedným z aiskových bodov rokovania poslancov bol návrh na zmenu Organizaèného poriadku mestského úradu. V súvislosti s ním sa rozpútala takmer dvojhodinová diskusia.
Materiál vypracoval prednosta MsÚ
Ladislav Kovács a poslanci ho
s meními úpravami schválili. Z desiatich pôvodných oddelení sa ich poèet zredukoval na osem. Pod¾a novej
truktúry sa mestský úrad vnútorne
èlení na oddelenia: organizaèné a vnútornej správy, ekonomické, strategického rozvoja, právne a majetkové,
ivotného prostredia, stavebného poriadku, investiènej èinnosti a dopravy,
kolstva, kultúry a starostlivosti
o obèana. Do organizaènej truktúry
mestského úradu je zaèlenený sekretariát primátora, prednostu MsÚ
a referát informatiky. Poslanci zavia-

=pri odchode z vydareného plesu nimródov s medzinárodnou úèasou
u poèas rána bieleho sa do fyzickej potyèky dostali dve dámy

= vyvrcholením tohtoroèného najväèieho folklórneho festivalu

v naom okrese pod majestátnym Veprom bude vystúpenie víaza
druhej série súae Slovensko h¾adá SuperStar
= na druhom konci sveta bude v prvý deò nasledujúceho mesiaca abrahámoviny oslavova bývalý enfant terrible rimavskosobotského portu
= o vstupenky na vystúpenie legendárnej èeskej skupiny
v mesteèku pod Sincom majú eminentný záujem fanúikovia kapely aj zo vzdialenejích okresov
= jeden z mála vzácnych olivovníkových stromov (na snímke dole),
rastúcich v naom meste, bude musie ústúpi výstavbe privátneho integrovaného zdravotníckeho zariadenia

zali primátora mesta uvo¾ni z funkcie súèasných vedúcich oddelení a
poveri ich vedením do doby výsledkov nových výberových konaní.
Zároveò zaviazali vedenie mesta, aby
sa mzdové prostriedky úradu nenavyovali s výnimkou valorizácie.
Fungovanie, èinnos a ivotaschopnos novej organizaènej truktúry
mestského úradu bude prehodnotená v apríli budúceho roka. Pod¾a vyjadrenia L. Kovácsa, súèasný stav
kmeòových zamestnancov je 82,
vrátane vedúcich oddelení, referentov, upratovaèiek a vodièov. Z nich
je na tátny rozpoèet napojených 7
pracovníkov, èo zniuje záa na
mzdové prostriedky mesta. Sú predovetkým na úseku kolstva, výstavby a matriky. tát èiastoène prispieva aj na náklady na zabezpeèenie agendy evidencie obyvate¾stva.
L. Kovács podotkol, e vypracovanie novej organizaènej truktúry bolo
len prvým krokom, v ïalích mesiacoch sa prehodnotia náplne kadého
referátu a posúdi sa, èi sú tam organizaèné a personálne rezervy. -kan-

výke 11,2 mil. Sk. Investièný plán
na tento rok je vak v celkovej výke
asi 20 mil. Sk. Väèina investièných
akcií slúi na ïalie zefektívnenie
výroby tepla a zníenia strát zo strany Energobytu. Investície budú financované výluène z vlastných zdrojov
spoloènosti. Spoloènos sa zaviazala, e ceny v súvislosti s vývojom
cien zemného plynu na svetových trhoch a skutoènej spotreby odberate¾ov po polroku prehodnotí. Predloený návrh na zvýenie ceny tepla
napokon poslanci schválili. Poslanci
mestského parlamentu odsúhlasili
zaradenie Domova mládee na kolskej ulici do siete kôl a kolských
zariadení Ministerstva kolstva SR
pod Zdruenú strednú kolu po¾nohospodársku a potravinársku. Prijali aj uznesenie na vyvolanie inciatívy
ZMOG-u na zruenie nariadenia pouívania dia¾nièných známok na novopostavenom úseku Oïanského
obchvatu.¡
-kan-

Sewon zaène
s výrobou v apríli

(Pokraèovanie z 1. strany)
korún a nako¾ko ide o investíciu
do 200 mil. korún, nemá monos
získa finanènú podporu zo tátnych zdrojov. Poslanci mestského
zastupite¾stva na svojom piatkovom zasadnutí schválili dobu nájmu objektu a pozemku v bývalých
kasáròach na desa rokov za podmienky zachovania výroby po celý
èas nájmu. Výka nájmu celkove
za desa rokov èiní 700 tis. korún.
V prípade, e bude objekt predmetom predaja, mesto ho po uplynutí
doby nájmu ponúkne v prvom rade
spoloènosti SEWON.
-kan-

Ak bude dotácia dostatoèná, teda takmer stomiliónová

Pribudnú nové autobusy

Slovenská autobusová
doprava, a.s. Luèenec zabezpeèuje pravidelnú autobusovú dopravu v roz¾ahlom regióne okresov
Rimavská Sobota, Revúca, Luèenec a Poltár. V
uplynulom roku prevádzkovala 75 liniek prímestskej dopravy, 16 liniek dia¾kovej dopravy
a desa liniek mestskej
hromadnej dopravy.
Úhrnne to predstavovalo
vye 1 400 spojov denne.
Sadka prepravila vlani
vye 14 miliónov cestujúcich. K 31.decembru
2006 firma zamestnávala
404 osôb, z nich bolo 258

vodièov. Medziroène sa
poèet zamestnancov zníil o vye sedemdesiat.
Firma má 222 autobusov,
ich priemerný vek je 14,6
rokov, èo je o dva roky
menej ako bol k 31.decembru 2005. Výh¾adovo by sa priemerný vek
autobusov do konca tohto
roku mal zníi o ïalie
takmer dva roky na 12,8.
A to vïaka tomu, e firma plánuje v tomto roku
nakúpi 15 nových autobusov. Na ôsmich ïalích
je plánovaná celková oprava. Na tieto úèely predpokladá firma vynaloi
78,2 mil.Sk. Pravda, to

za predpokladu, e firmou poadovaná dotácia vo výke 98,6 mil.Sk
bude akceptovaná. V
prípade niej dotácie
môe nasta viac alternatívnych rieení vzniknutej situácie. Jedným
z nich je aj to, e dopravca bude nútený pristúpi k úprave kilometrických výkonov
na nerentabilných
spojoch, resp. ich úsekoch, na základe niie objednaných výkonov vo verejnom záujme zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja.
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Krimimix

Vystúpi S¼UK

Foto: M. Kanalová

V piatok 2.marca o 19.00 hod.
vystúpi v Mestskom kultúrnom
stredisku v Rimavskej Sobote
Slovenský ¾udový umelecký kolektív (S¼UK) s taneèným divadlom Tancovali nai vaim,
v ktorom sa dedinèania a meania pretekajú v tancoch na rázovitej svadbe. Vstupné je v predpredaji 130 Sk, v deò predstavenia 170 Sk.

Jozef Suchoa pri svojich dielach poèas intalácie výstavy.

Mystické prchavé diela
Prchavý-Aethereus je názov výstavy, ktorá bola otvorená 16.februára v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote.
Predstavuje diela mladého autora Jozefa Suchou, rodáka z Bore v okrese Trebiov.
- Zámerom výstavy je pomenova tvorbu zaèínajúceho autora cez
predstavenie jeho intalácií, objektov a ich fotografických dokumentácií, keïe sa venuje intaláciám

Seminár MsKS

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote pozýva na seminár
k novele zákona è.688/2006 Z.z.,
ktorým sa mení a dopåòa zákon
è.595/2003 o dani z príjmov v znení
neskorích predpisov. Seminár sa
uskutoèní v stredu 28.februára
o 9.30 hod. v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Informácie a prihláky: è.tel.: 56 215 50, fax: 56 311 33, email: kultstrs@ stonline.sk. Organizaèná pracovníèka Elena Ruièková.
V piatok 9. februára sa uskutoènil
XIV. roèník medzinárodného turnaja v halovom minifutbale o Pohár riadite¾ov Zdruenej strednej
koly po¾nohospodárskej a potravinárskej a Spojenej koly - SOU
sluieb v Rimavskej Sobote. V telocvièniach obidvoch kôl sa stretli
drustvá : peciálne koly, SOU strojárske, Gymnázium, S - SOU sluieb, Mestský úrad, Základné koly,
Veobecná a odborná kola Ózd,
Gimnázium algótarján, ZSPaP
a Tauris. Po vyrovnaných bojoch
v skupinách postúpili tyri drustvá
do semifinále. Výsledky : Tauris Gymnázium 1:0, Základné koly S-SOU sluieb 3:0. Vo finále sa stretli Základné koly a Tauris; v riadnom hracom èase gól nepadol, a tak
aktéri a do konca drali divákov v
napätí, pretoe o víazovi rozhodovali pokutové kopy. V nich mali viac
astia hráèi Taurisu, ktorí si vybojovali celkové prvenstvo. Najúspenej-

site-specific artu,- povedala kurátorka výstavy Gabriela Garlatyová. J. Suchoa absolvoval kameòosochárstvo v kole úitkového
výtvarníctva v Koiciach a Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Ako
nám prezradil sám autor, inpiruje
ho mytológia, história, viera, kresanstvo a náboenstvo.
-Vdy ma zaujímala súèasnos,
ktorá tu nie je natrvalo. Aj nae ivoty, e prídeme, sme tu urèitý èas
a potom odchádzame a po nás nieèo zostáva,- vyjadril sa Jozef Suchoa. Volí si aj materiály, podliehajúce èasu, hlavne papier alebo drevo. Zaujímavá výstava potrvá do
16. marca. Vznikla v rámci projektu Nástupy s podporou Ministerstva kultúry SR, Fondu výtvarných
ími strelcami turnaja sa zhodne so 6
gólmi stali Ondrej Václavík (peciálne koly) a Ján Konèek (Gymnázium), ktorý bol zároveò vyhlásený za najlepieho hráèa. Zaslúené
uznanie za výborný výkon patrí aj
rozhodcovskej súrodeneckej dvojici
Jánovi a Igorovi Krahulcovcom.
Po vyhodnotení si vetci súaiaci
prevzali z rúk riadite¾ov organizátorských kôl Miroslava Martia a Jaroslava Bagaèku ceny, ktoré venovali: Allianz - Slovenská poisovòa.
Hypernova, Gemerské mliekárne,
Víno, a.s., Tauris, a.s., Uniqa, Artstav,
s.r.o., Stavebná firma Kiss, Autocenter Torna¾a  Attila Hacsi, Autotrend
 . Szabó, Jozef imko, RS-Net, s.r.o.,
Mating - Jaroslav Matzenauer, Alexander Nociar, porttour - Barnabá
Kováè, tefan Csernok, Peter Gulik,
Retaurácia Omega, Retaurácia Tini,
Coca Cola. Vetkým patrí poïakovanie za ich podporu a ochotu pomôc
pri zabezpeèení podujatia. J.Barto

umelcov v Bratislave a Spoloènosti
maïarských výtvarných umelcov
na Slovensku.
-kan-

= Z trestného èinu krádeebola obvinená 43-roèná ena z Pincinej, ktorá na Jesenského ul. v Rimavskej Sobote rozbila rukou sklo
na okne pohostinstva, cez ktoré
vola dnu. Ukradla alkohol, nieko¾ko balíkov uvaèiek, nealkonápoje, kalkulaèku a z pokladne drobné mince. Majite¾ovi spôsobila celkovú kodu viac ako tisíc korún. Zlodejka je stíhaná na slobode.
=Neznámy zlodej sa vlámal do
budovy Základnej koly v Rimavskej
Seèi, odkia¾ ukradol kopírovací stroj,
mikrovlnnú rúru a rýchlovarnú kanvicu. Veci v hodnote vye 42 tis. Sk vyniesol do kríkov pri kole, kde ich nali policajti a vrátili ich kole. Pokodením zariadenia spôsobil páchate¾
kodu 5 tis. Sk.

Pätnásroèný chlapec obvinený z dvoch zloèinov

Lúpeník a vydieraè

Vyetrovate¾ obvinil z lúpee 15roèného Ondreja V. z Konrádoviec.
V októbri 2006 na autobusovej zastávke v Hodejove priiel k 14-roènej dievèine, pýtal od nej peniaze s tým, e ak
mu ich nedá, tak ju zbije. Pokodená
peniaze nemala. V presne nezistenom
èase od zaèiatku roka 2007 do 14.2 na
rovnakom mieste dva- a trikrát do
týdòa pod rovnakou hrozbou iadal
od dievèaa peniaze. Tá mu zo strachu dávala peniaze v rôznych sumách
od 1 do 5 korún. Presná výka kody
nebola zistená. Dòa 7. 2 pod hrozbou
násilia znovu od nej pýtal 5 Sk, ale
peniaze nemala. V ten istý deò pýtal
od jej o rok mladej sestry diskman.
Zahnal sa na òu a vyhráal sa jej, e ju
zbije a dokope, preto mu ho dala. Spô-

sobil jej kodu 500 Sk. Ani v jednom
prípade k zraneniu dievèat nedolo.
Vyetrovate¾ Ondreja obvinil aj z
vydierania. Koncom decembra 2006
si v základnej kole, ktorú navtevuje,
poièal od 14-roèného chlapca MP3prehrávaè v hodnote 1 600 Sk, ktorý
patril jednej z pokodených dievèat.
Keï si na druhý deò dievèina pýtala
svoj prehrávaè spä, obvinený jej ho
nedal. Vyhráal sa jej, e ak to niekomu povie, tak ju zabije. Prehrávaè jej
doteraz nevrátil. Obvinený, ktorý bude
stíhaný na slobode, sa v súèasnej dobe
v mieste trvalého bydliska nezdriava,
preto polícia po òom vyhlásila pátranie. Za skutky, ktorých sa mladistvý
Ondrej dopustil, mu hrozí polovièný
trest odòatia slobody na 2 a 6 rokov.

Ján Konèek najlepím strelcom aj hráèom

Tradièný turnaj kôl

Drustvo Mestského úradu, ktoré po prvýkrát tartovalo na
turnaji pedagógov.V hornom rade z¾ava : Peter Gulik, Peter
Berecz, vedúca drustva Eva Alevová, Pavel Lacka, Zsolt Fõzõ;
dole z¾ava: ¼ubor Palkoviè, Frantiek Séle, tefan Orosz.
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Rimavskosobotská rodáèka : -Nenaháòam sny, ani roly, poèkám si na ne

Viki Ráková  Ildikó od Susedov

(Pokraèovanie z 1. strany)
- Ete v roku 2005 h¾adali do silvestrovského programu Andymu manelku. Niekto z vysokej koly odporúèal
mòa. Doteraz neviem, kto to bol. Potom sme ete nieko¾kokrát vystúpili
spolu, a ma napokon do seriálu zavolali na stálu rolu.
- Teda si sa nemusela zúèastni
výberového konania?
- Nie.
- Tvoji hereckí kolegovia zo seriálu a u videli hra v divadle?
- Ete nie, ale u sa ve¾mi chystajú.
- Nemala si strach, keï a zavolali do seriálu ? Hra s takými známymi hercami, na najsledovanejej televíznej stanici...
- Nie, strach som nemala. Vysokokoláci berú vetko, èo im ponúkajú. A
ja som sa teila, e si zarobím peniaky a myslela som si, e to bude len
príleitostná práca. Neverila som, e
bude ma aj pokraèovanie.
- A keï si sa dozvedela, e musí
hra slovensky slabo hovoriacu
enu, nenapadlo ti, e z toho môe
by aj národnostný problém? Povedzme, e sa Maïari urazia
a Slováci si budú myslie, e kadý
Maïar je taký?
- Ale áno, napadlo mi to. Ale keï
som si preèítala scenár a pozrela som
si nieko¾ko èastí, upokojila som sa.
- Kto píe tvoje texty?
- Andy Kraus, ktorý výborne hovorí po maïarsky.
- A pri nahrávaní robíte ete zmeny v texte?
- Nie, väèinou nie. Ale keï má
niekto dobrý nápad, tak ho zapracujeme do scenára.
- Nájdu sa v tvojom okolí takí,
ktorí ti boli vzorom pri vytvorení
postavy zo seriálu?
- Skôr situácie, z ktorých som èerpala. Konkrétni ¾udia ani nie.
- Slovenské média hneï prejavili o teba záujem. Zverejnili celý
rad rozhovorov. Maïarská strana
ako keby vyèkávala...
- Naozaj je to tak. Zo zaèiatku som
si myslela, e preto, lebo sme citlivý
a hrdý národ. Nevieme sa rozhodnú,
èi nám seriál ubliuje alebo nie. Ale nali sa viacerí, ktorí mi napísali vo viere,
e seriál prispeje k zblíeniu naich národov.
- Naozaj sa nebojí, e nás zakatu¾kujú?
- Nie, nebojím. Tento seriál je komédia, ktorá má prvky paródie. A úprimne
povediac, na vysokej kole sme sa neraz s chuou zasmiali so svojimi spoluiakmi na tom, ako zle hovoríme slovensky. Ja sama som neraz skomolila
slová, a potom som sa ocitla vo ve¾mi
smienych situáciach.

- Ale ty hovorí ove¾a lepie po
slovensky ako Ildikó. Nemala si
problém takto znásilni jazyk ?
- Ako som u hovorila, poznám
¾udí s podobným jazykovým prejavom, take mi to nerobilo problém.
- Ildikó je zrelá ena, ktorá má
20-roèného syna. Ty si dvadsiatnièka. Nerobil ti problém stotoni sa
kvôli tomu s postavou ?

vlastne chcem.
- Take si skúsila astie v Thálii?
- Áno. Chcela som sa vyskúa.
Zobrali ma. Najprv som bola epkárkou, potom mi dali aj menie roly. Na
vysokú kolu som sa dostala a na
druhýkrát. Dostala som sa do triedy
Milky Vááryovej, Petra imuna
a Petra Mankoveckého.

- Zo zaèiatku som sa bála, e mi
neuveria, e som tyridsiatníèka, ale
moje obavy boli neopodstatnené.
- Ale tvôj syn sa ete neobjavil na
obrazovke....
- Ale objaví sa. U ho h¾adajú....
- V silvestrovskej èasti sa objavila tvoja aòuci, ktorú hrala Aranka Szentpéteri. Ako sa dostala do
seriálu ?
- Ja som ju odporuèila.
- V televízii Markíza sa teraz
opakujú starie èasti seriálu. Kedy
uvidíme nové?
- U v marci. Trochu viac ukáeme aj z bytu. Zavedieme divákov do
spálne, aj do kúpe¾ne. Chlapci budú
chodi do baru, ja budem ma nové
zamestnanie... A to je asi vetko, èo
vám môem prezradi.
- Si hereèkou Divadla Thália. U
ako vysokokoláèka si v òom hrala. Patrí k tým, ktorí sa celý ivot
pripravovali na toto povolanie?
- Javisko ma vdy priahovalo, ale
pravdupovediac chcela som by balerínou. Ale v Rimavskej Sobote,
v meste, kde som sa narodila, som nemala ve¾ké monosti sa vzdeláva
v tomto smere. Navtevovala som
folklórne súbory Ferenca Tóbisza a aj
Új Gömör. Prihlásila som sa do kadého taneèného kurzu, ktorý sa v meste
objavil. Na strednej kole pod vplyvom mojej maïarèinárky Ildikó Kovácsovej som zaèala recitova. A hneï
na prvý pokus som vyhrala celoslovenskú súa v prednese poézie
a prózy v maïarskom jazyku.
- Po maturitách si ila na vysokú
kolu ?
- Nie, lebo som si nebola istá, èo

- Z èitate¾ov mnohí vedia, e aj
tvoj brat je úspený. Je známym
futbalistom, útoèníkom majstrovského Ruomberka. Sleduje jeho
kariéru ? A on tvoju ?
- Kým hrával ete v Nitre, boli sme
od seba dos ïaleko. Z Ruomberka
je do Koíc predsa len bliie. Samozrejme, Susedov sleduje aj on.
- Hodnotíte navzájom svoje výkony?
- Nie. Ja nerozumiem futbalu a on
divadlu. Ale keï sa dozviem, e strelil
gól, tak mu zavolám a zagratulujem.
- A èo tvoja mama? V Rimavskej
Sobote je známou osobnosou.
Sama èasto vystupuje na podujatiach v meste.
- Nu, v divadelných hrách ma hodnotí prísnejie ako v seriáli.
- Teraz, keï si sa stala známou,
urèite má ponuky aj z iných divadiel?

- Nie.
- A keby a volali? Koice sa nezdajú by snom úspenej hereèky.
Viacerí, ktorí tu zaèínali, ako napríklad Csongor Kassai a Szidi
Tobias, sú u v Bratislave.
- Zboòujem Koice. Majú neskutoènú energiu a ijú tu ve¾mi príjemní
¾udia.
- A Budape?
- Nikdy nehovor nikdy! Som otvorený typ èloveka a navye nevydrím
dlho na jednom mieste. Take hocièo
sa môe sta. Ale nerobím si dlhodobé
plány.
- U ako vysokokoláèka si hrala
v Thálii. Èím a presvedèili, aby si
sa sem vrátila?
- Keï mi ako vysokokoláèke dali
hlavnú rolu v hre Tündérlaki lányok,
vedela som, e podpíem zmluvu. Bolo
aj také obdobie, e som skoro odila
do Nyíregyházy, kde il môj vtedají
priate¾. Ale teraz som u celkom rada,
e môj osud sa vyvíjal takto. Teraz
hrám dve hlavné roly, Viktóriu v hre
Zboòujem sa vydáva a Ágiku v hre
Tóthovci. Mám monos uèi sa
a rozvíja svoje schopnosti.
- V inscenácii Zboòujem sa vydáva hrá pobehlicu, ktorá miluje muov, hrá sa s nimi a strieda
ich. Naoko ti táto rola nepristane.....
- Dos som sa potrápila s touto úlohou, diváci vak majú toto predstavenie radi.
- V tejto hre vystupuje ete jeden Rimavskosoboan, Titusz Tóbisz. tuduje operné speváctvo. Ako
sa ti s nim hrá ?
- Zo zaèiatku som mala obavy, aj
skúky boli aké, ale on sa rýchlo
uèí. Intuitívne pracuje a výsledok prekvapil aj mòa.
- Ako prijímajú starí kolegovia,
e taká mladá si taká úspená?
- Je to v pohode! Doberajú si ma,
zasmejeme sa a vetko ide ïalej.
- Sú herci, ktorí snívajú o rolách,
iní sa nechávajú prekvapi ponukami....
- Nenaháòam sny. Naastie, veci
mi vychádzajú. Samozrejme, sú roly,
ktoré by som si rada zahrala, ale
poèkám si na ne. János Juhász Dósa

Jarný detský tábor

Centrum vo¾ného èasu Relax v Rimavskej Sobote organizuje
v dòoch 26.februára  2.marca Jarný detský tábor s dennou dochádzkou od 7.00 do 17.00 hod. Cena tábora je 600 Sk, ale je monos
prihlási deti (vo veku od 7 do 12 rokov) aj na jednotlivé dni zvlá. Cena
zahàòa: stravu dvakrát denne, pitný reim, cestovné, poistné, pedagogický dozor a vetky pomôcky potrebné pre zabezpeèenie kvalitného
programu. Na deti èaká táborová olympiáda, hry v telocvièni, ukáky
bojových umení, návteva múzea, hra Milionár, ípky, poèítaèové hry,
pobyt v bazéne, skladaèky z papiera, tvorivé dielne, orientaèné preteky,
výlet do Bábkového divadla na rázcestí v Banskej Bystrici a návteva
hradu v Slovenskej ¼upèi. Vedúcou tábora bude Eva Rigová.
Prihláky, ktoré je moné prevzia si na hospodárskom oddelení CVÈ Relax, treba poda do 22.februára do 16.00 hod. Informácie denne od 8.00 do 16.00 hod. na èís.tel. 56 246 91.
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Slávnostné otvorenie Týdòa slovenskej kuchyne spestril detský folklórny súbor Lieskovèek. Typické slovenské jedlá pripravovali iaci koly pod vedením kuchárov a majstrov odbornej výchovy.
Foto: M.Kanalová

Zápis do
materskej koly

Riadite¾stvo Materskej koly
na Roòavskej ul. v Rimavskej
Sobote oznamujem, e zápis
detí do tejto materskej koly na
kolský rok 2007-2008 sa koná
priebene a do 30. marca.

Propagácia tradícií a pecifík slovenskej gastronómie

Týdeò slovenskej kuchyne

V zariadeniach rimavskosobotskej
Spojenej koly-SOU sluieb Junior
komplex a Èierny orol patril minulý týdeò slovenskej kuchyni. Servírovali sa typické slovenské jedlá: bryndzové èi tvarohové haluky, zemiako-

vé ú¾ance s makom, Jánoíkov vrkoè
i drotárska kapsa. Piaty roèník Týdòa slovenskej kuchyne zorganizovala kola v spolupráci s Miestnym
odborom Matice slovenskej, ktorý
sa podie¾al na výzdobe. Jedlá pripra-

Bodvianska pahorkatina v rimavskosobotskom múzeu
Do 31. marca bude v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote naintalovaná
výstava Bodvianska pahorkatina. Prostredníctvom panelov
v slovenskom a maïarskom jazyku prezentuje územie Bodvianskej pahorkatiny.
-Úzky pás pahorkov, ktoré sa tiahnu na hranici s Maïarskou republikou v smere východ-západ od obce
Kechnec po obec Krá¾ tvorí ortografický celok Bodvianska pahorkatina.
Na terénny prieskum a prezentáciu
územia, ktoré bolo doteraz málo spracované, sme získali grant od Minis-

Pätnás druhov orchideí

terstva národného kultúrneho dedièstva Maïarskej republiky,- povedala
Eva Sitáová, botanièka Východoslovenského múzea v Koiciach. Na území rastú chránené teplomilné botanické druhy. Prieskum vstavaèovitých
rastlín potvrdil výskyt pätnástich druhov orchideí. Medzi rastliny mimoriadneho významu patria poniklec lúèny èeský a poniklec ve¾kokvetý na
pastviskách nad obcou Hubovo. Zoológ Miroslav Fulín prezradil, e
v Bodvianskej pahorkatine je z plazov

najèastejím druhom slepúch lámavý.
Pri potokoch a vodných nádriach je
èastá uovka obojková. V teplých dubinách ije najväèí európsky had
uovka stromová. Z motý¾ov sa tu
vyskytujú babôèky, ohniváèiky, modráèiky i okáne. Mono tu nájs aj spoloèenstvá pavúkov a potvrdil sa výskyt asi 12 druhov netopierov. V Bodvianskej pahorkatine bol doteraz
v hniezdnom období zaznamenaný výskyt sto druhov vtákov, napr. bocian
èierny, výr skalný i výrik lesný. -kan-

Rozhovor s Jozefom pirkom, predsedom predstavenstva Ozeta Neo v Trenèíne

Chceme zachráni prácu pre 1 500 ¾udí

- Pred dvoma mesiacmi sme
v naej prílohe Vízia informovali o podniku Ozeta Neo ako
o investícii v ako skúanom
odvetví. O ïalom prepúaní
sa nehovorilo. Aj preto mnohých prekvapila správa o zatvorení výrobného závodu v Trenèíne spolu s prevádzkou v Skalici. Èo sa odvtedy zmenilo?
- Rok 2006 bol ve¾mi nepriaznivý
pre celý textilný priemysel. Najmä
kvôli rastúcej konkurencii z východnej
Európy dochádza k prepúaniu
v takmer vetkých krajinách Európskej únie. V Ozete tento vývoj naj-

aie zasiahol výrobný závod v
Trenèíne, ktorý stratil svojich zákazníkov. Výroba trpela vysokým poètom odchádzajúcich zamestnancov,
èím sa zniovala produktivita a rástli
náklady. Ve¾mi ako sme pristupovali k tomuto rozhodnutiu, avak nemali sme na výber, najmä v záujme záchrany a stabilizácie ostatných závodov Ozety v Topo¾èanoch a Tornali,
ktoré zamestnávajú 1 500 ¾udí.
- Ako toto rozhodnutie prijímali
trenèianski zamestnanci?
- Prirodzene, boli tam aj emócie.
V závode je ve¾ká èas ¾udí, ktorí
v òom odpracovali celý svoj produktívny ivot. Snaili sme sa by èo naj-

otvorenejí, korektní. Sú to ve¾mi kvalitní, pracovití a zodpovední ¾udia.
Naím cie¾om v najbliom období
bude, aby sme urobili vetko, èo je
v naich silách, a pomohli nájs èo
najväèiemu poètu naich zamestnancov novú prácu.
- Aké opatrenia prijímate?
- Ponúkli sme 115 pracovných
miest v naom závode v Topo¾èanoch,
prièom zorganizujeme a zabezpeèíme
bezplatnú dopravu. Sme v intenzívnych rokovaniach s firmami v celom
okolí Trenèína a Skalice. Sme pripravení umoni im nábor zamestnancov
priamo v priestoroch náho závodu.
Evidujeme ve¾ký záujem, pevne verím,

vovali iaci pod vedením skúsených
kuchárov a majstrov odbornej výchovy. Slávnostné otvorenie spestrilo vystúpenie detského folklórneho súboru
Lieskovèek.
-Naim zámerom bolo propagova
slovenské tradície, ale aj pecifiká naej gastronómie a prezentova ich v
tomto národnostne zmieanom
prostredí. Zároveò chceme zvidite¾ni nau kolu na verejnosti a obohati
trby,- uviedol riadite¾ Spojenej
koly-SOU sluieb Jaroslav Bagaèka. Oivením akcie bola aj slávnostne prestretá tabu¾a a výzdoba
k Dòu svätého Valentína.
-To, e sme spoluorganizátormi
akcie, berieme ako ve¾kú poctu, pretoe Matica slovenská má uchováva
zvyky aj v gastronómii. Teíme sa, e
sa takáto akcia koná a sme radi, e aj
takýmto spôsobom sa uchovávajú
nae tradície,- povedala predsedníèka Miestneho odboru Matice slovenskej Elena Nebusová. -kan-

e èoskoro budeme môc prezentova
aj konkrétne pozitívne výsledky.
- Spomínali ste, e zatvorenie
trenèianskeho závodu pomôe stabilizova závody v Topo¾èanoch
a v Tornali. Samotný textilný priemysel je vak v kríze. Nebude zatváranie pokraèova?
-Textilný priemysel je jedno z najaie skúaných výrobných odvetví
najmä preto, e do neho vstupuje celý
rad faktorov, ktoré nie je moné zmeni
naimi silami. Aj súèasným ne¾ahkým
rozhodnutím sa snaíme s nepriaznivou situáciou vyrovna a pomôc, aby
znaèka Ozeta na Slovensku nezanikla,
ale naopak prekonala súèasnú recesiu
a dostala sa do lepej ekonomickej kondície. Zostávajúce dva výrobné závody dnes majú ve¾kú ancu udra sa na
trhu, a to najmä kvalitou svojej výroby
a niími nákladmi.
(jan)
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V roku 125.výroèia vzniku Gemersko-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote sa realizuje nielen rekontrukcia strechy, ale aj izolácia obvodových múrov a odvlhèenie muriva.
Foto: M.Lichanec

Zdroje na obnovu bytových domov

Firemný deò MsBS

Mestská bytová správa, s.r.o.,
Rimavská Sobota usporiada vo tvrtok 22.februára pre predsedov spoloèenstiev bytov a predsedov samospráv bytových domov firemný deò.
Hlavným bodom programu stretnutia bude oboznámenie sa spoloèenstiev a vlastníkov bytov s monosou èerpania tátnej dotácie a úverov
zo tátneho fondu rozvoja bývania

pre komplexnú obnovu bytových
domov na území mesta. K tejto problematike vystúpia zástupcovia firmy
SD Marvel, a.s. Martin, ktorá má
u viacroèné skúsenosti s realizáciou
obnovy bytového fondu. V rámci
stretnutia firma Termosat Roòava
predstaví monosti realizácie digitálnej televízie s programovou truktúrou pre jednotlivé bytové domy.

Obloha nad nami

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote ponúka kurzovú èinnos za výhodných finanèných podmienok :
*kurz angliètiny pre zaèiatoèníkov
60 vyuè. hod. 1 300 Sk
*kurz angliètiny pre mierne pokroèilých
60 vyuè. hod. 1 400 Sk
*kurz angliètiny pre pokroèilých
60 vyuè. hod. 1 500 Sk
*kurz nemèiny pre zaèiatoèníkov
60 vyuè. hod. 1 300 Sk
*kurz nemèiny pre pokroèilých
60 vyuè. hod. 1 500 Sk
*kurz nemèiny pre opatrovate¾ky
60 vyuè. hod. 1 800 Sk
*kurz francúztiny pre zaèiatoèníkov
60 vyuè. hod. 1 300 Sk
*kurz podvojného úètovníctva pre zaèiatoèníkov
30 vyuè. hod., 1 100 Sk
*kurz podvojného úètovníctva pre mierne pokroèilých
30 vyuè. hod. 1 400 Sk
*kurz itia pre zaèiatoèníkov
30 vyuè. hod. 1 200 Sk
K jazykovým kurzom treba priráta 100 Sk zápisné. Prijímame aj
prihláky od kolektívov. V prípade záujmu poskytneme lektora do
Vaich priestorov.

Hvezdáreò v Rimavskej Sobote pozýva na veèerné pozorovania oblohy v dòoch 28.februára 
3.marca. Záujemcovia sa zoznámia
so súhvezdiami a objektami zimnej
a jarnej oblohy. U od súmraku bude
iari Venua, ktorá zapadá a okolo 20.00 hod., naopak, do rána bude
pozorovate¾ná planéta Saturn. Mesiac pred splnom bude iari takmer
celým diskom. No a v noci z 3. na
4.marca bude moné pozorova

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z preh¾adu vo¾ných
pracovných miest nasledovné vo¾né pracovné miesta nahlásené zamestnávate¾mi:
Zamestnávate¾
Názov profesie
Poiadavky

Príleitos pre dôchodcov

H.M.H. DREVOVÝROBA, s.r.o.,
Kociha

Nebuïte
sami
Dôchodcovia, chcete prei

príjemné chvíle jesene svojho
ivota ? Rozveseli sa, zabavi
sa, spozna mnoho nových vecí,
by v spoloènosti seberovných
¾udí ? Ak áno, nebuïte osamelí
doma, ale príïte do Klubu dôchodcov v Rimavskej Sobote na
Daxnerovej ulici è.15. Staòte sa
jeho èlenmi. Urèite budete spokojní ! Výbor Klubu dôchodcov

úplné zatmenie Mesiaca. Pozorovania prebiehajú len pri jasnej oblohe
od 18.30 do 21.00 hod., a sú urèené
jednotlivcom a rodinám. Väèie skupiny je nutné ohlási vopred.
kk-

Kurzová èinnos MsKS

Vo¾né pracovné miesta

BB TOOLS, s. r. o.,
Rimavská Sobota
BAURIS, s.r.o.
Rimavská Sobota
Motorest Cie¾  SELEPCSÉNY,
Rimavská Sobota
KOVOS, s. r. o., Hrachovo

Pilèík dreva
Vodiè VZV
Pomocný robotník
Obchodný zástupca pre SR
Obchodný zástupca pre HU
Murár, Stavebný tesár
Stavbyvedúci
Kuchár (ka), Stránik
Vedúci prevádzky
Èaník
Zváraè CO2

Pilèícky preukaz
Osvedèenie na VZV
Vyuèený
ÚSO vzdelanie, VP-B
ÚSOP vzdelanie, VP-B
Vyuèený
ÚSO alebo V vzdelanie
Vyuèený
S
Vyuèený
Vyuèený, Základný kurz- ZP

Bliie informácie osobne alebo telefonicky na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej
Sobote, Èerenèianska è. 18, kancelária è. 319, tel. 54 16 103, 54 163 19 a na webovej adrese www.upsvar.sk.
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Adam Cibu¾a najlepím portovcom mesta za rok 2006

Hnúa ocenila svojich portovcov
Z iniciatívy dlhoroèného trénera a portového funkcionára Jaroslava Benèíka a jemu spriaznených spolupracovníkov sa v piatok 16.februára konal 1.roèník vyhodnotenia najlepích portovcov mesta Hnúa za rok 2006. A to
hneï v tyroch vekových kategóriách !

V kategórii iakov zvíazila
dvojnásobná majsterka Slovenska v
taekwondo Terézia Pavková, zastúpenie medzi najlepími vak mala
aj atletika i futbal. V kategórii dorastu zvíazil úèastník majstrov-

stiev sveta, slovenský reprezentant
v kick-boxe Ondrej Radiè, v desiatke najlepích boli ïalí kick-boxeri, aj kulturisti a futbalisti. V kategórii juniorov si titul najlepieho
portovca mesta vydobyl Duan
Jadlovský, tie úèastník majstrovstiev sveta a slovenský reprezentant, ale v kulturistike. V tejto kategórii mali medzi najlepími zastúpenie len silové porty: kulturistika,
kick-box a taekwondo. No a v kategórii dospelých pod¾a oèakávania zvíazil majster Európy a piaty

z majstrovstiev sveta v kulturistike
Adam Cibu¾a. V desiatke najlepích, bez urèenia poradia bol ete aj
ïalí kulturista Daniel Seman,
kick-boxeri Vladimír Konsky, Ivan
Ïuri a Maro Balá, futbalisti
Milan agul a Július Szõke, volejbal zastupovali Alexand r a
Bukviarová, Mikulá Kradlák
a Juraj Jakubèek.
Spestrením vyhodnotenia najlepích portovcov bolo aj urèenie Miss
portu Hnúa 2006. portové kluby nominovali nie menej ako devä
krások, titul Miss portu Hnúa
získala volejbalistka Alexandra
Bukviarová, prvou vicemiss sa stala
Miriama Bagaèková (kick-box) a
druhou vicemiss Adriana Bariaková (taekwondo).

Zimná èas Pohára ObFZ

K oporám drustva Rimatex vo
futsale u nieko¾ko rokov patrí aj
Tibor ándor. Foto: M.Lichanec

= Výsledky 2.kola zo soboty
17.februára : Jesenské  Ve¾ké Teriakovce 4:0 (3:0), góly : Váradi, Gombala, Farkas a Radiè, rozhodoval Václavik; Ve¾ký Blh  Rim.Janovce 4:0
(2:0), góly : 4.min. Roman Kret,
21.min. Roman Kudlík, 47.min. Michal Doleel, 72.min. Miroslav Iványi, rozhodoval Koós, ltá karta Stanislav Krahulec (Ve¾ký Blh). Neast-

V semifinále Slovenského pohára vo futsale

Gólostroj Petra ándora

V piatok 16.februára nastúpilo drustvo Rimatexu Rimavská Sobota
v semifinále Slovenského pohára vo
futsale v Martine proti úèastníkovi

Dve striedania

= Suèany B  KK Rimavská

Sobota 3 123 : 3 097, na body 6:2,
v 15.kole I.ligy v kolkoch na 120 hodov. Body získali Povinszký a matlík.
Vzh¾adom na priebeh jednotlivých
mikrosúbojov nastali v naom tíme a
dve vynútené striedania v dvoch závereèných dueloch, v ktorých sa rozhodovalo o osude celého zápasu. Zostava a výkony KK : Povinszký 554,
Sendrei 491, Kojnok 526 (hoci vyhral o 19 kolov, nebodoval...), matlík 563, Tavarszký, po 80.hode Topor 476, Toma, po 61.hode Vanek 487.

Gemerské

ZVESTI
Týdenník mesta a regiónu

II.ligy a zároveò apirantovi na postup
do I.ligy TJ Neografia Martin. Domáci sa ujali vedenia gólom v 5.minúte
a vyhrávali a do 11.minúty. Potom
vak Rimatex vyrovnal a v priebehu
ïalej minúty dal ïalie tri góly. Autorom vetkých gólov Rimatexu bol
Peter ándor. V druhom polèase hostia súpera doslova prevalcovali
a zvíazili 12:3 (4:1), keï mladí
z bratov ándorovcov Peter dal celkove 8 gólov, Roman Uhrin pridal tri
a Milo Beòu jeden. Zostava Rimatexu : R.Koreò  M.Sihelský, M. Juhaniak, J.Pekarèík, Tibor ándor,
Peter ándor, M.Beòu a R.Uhrin.
Odveta, ktorá v podstate u bude len
formalitou, sa hrá v piatok 23.februára o 19.00 hod. v telocvièni T-18 pod
ibenièným vrchom.

ný zápas odohral striedajúci Roman
Katreniak (Ve¾ký Blh), ktorý sa po
troch minútach pobytu na ihrisku
v nevinne vyzerajúcom osobnom súboji zranil a musel odstúpi. Keïe
V.Blh u nemal na striedanie ïalích hráèov, závereènú tvrhodinku odohrali
úèastník 5.ligy v poèetnom oslabení.
Uzovská Panica  Stránska 4:2
(2:2); rozhodoval Ivanik. Keïe pôvodne prihlásené Radnovce zo súae
odstúpili, nahradila ich Stránska, jej
výsledky sa vak do tabu¾ky nebudú
zapoèítava.

1. Ve¾ký Blh
2. J e s e n s k é
3. R. Janovce
4. V. Teriakovce
5. Uz. Panica

2
2
2
1
1

2
1
0
0
0

0
1
1
0
0

0
0
1
1
1

9
6
2
0
0

:0
:2
:6
:4
:5

6
4
1
0
0

Stolný tenis

III.LIGA  10.KOLO :
Tisovec  iar nad Hronom
5:13, body : Ivarg 2,5, Kizek a Loka
po 1, Filipiak 0,5; Tisovec  Kremnica 10:8, body : Ivarg 4, Loka 2,5,
Filipiak 2 a Hutka 1,5.
IV.LIGA  14.KOLO :
Luèenec B  Mlados Relax Rimavská Sobota B 6:12, body : Mihá¾ a Mihályi po 3,5, Va a Prskavec
po 2,5; Biskupice  Tisovec B 7:11,
body : Filipiak, Prokop a Loka po
3,5, Hutka 0,5.
V.LIGA  14.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota C  íd 16:2, body : Tomá
Zelezník a Pinzík po 4,5, Miroslav
Zelezník a Poèai po 3,5; Revúèka 
Hrachovo 6:12, body : Remeò 4,5,
Legén 3,5, Braèo 2,5, Kýpe 1,5.

Okresné zdruenie
telesnej kultúry
v Rimavskej Sobote
a obec Klenovec
pozývajú na
41.ROÈNÍK
vyhodnotenia
najúspenejích
portovcov
a portových
kolektívov okresu
ZA ROK 2006
v piatok 23.februára o 17.00 hod.
v Kultúrnom dome
V KLENOVCI.

Turnaje mladích iakov

Mladí iaci K Tempus Rimavská Sobota odohrali v priebehu dvoch
dní dva halové futbalové turnaje. Najskôr na domácej palubovke pred zalneným h¾adiskom vyhrali nad Badínom 2:0 gólmi Petrusa a Balciara,
MFK Koice 1:0 gólom ¼upáka, ale
pod¾ahli Podbrezovej 0:1, KAC Koice 0:6, algótarjánu 0:2 a rezerve
tohto maïarského tímu 2:3 (góly :
Magyar, Kisfaludi). Turnaj vyhral
KAC Koice, nai chlapci skonèili na
5.mieste. Hneï v nasledujúci deò sa

hral turnaj aj vo Fi¾akove. Výsledky
K Tempus : Kalinovo 0:0, Luèenec
1:6 (gól dal Petrus), Fi¾akovo B 3:0
(Petrus, Demjén, ¼upták), Fi¾akovo
0:2. Turnaj vyhrali domáci Fi¾akovèania pred Luèencom a K Tempus.
Najuitoènejím hráèom náho drustva bol Rastislav Stankoviè. Na turnajoch v drese K Tempus nastúpili :
Máte, Stankoviè, Plavucha, Magyar,
Vilèek, ¼upták, Kovács, Petrus, Kuèerák, Demjén, Hronec, Kisfaludi, Balciar, tréner Ondrej Václavik.

Vydáva Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Adresa redakcie: Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova 5,
Rimavská Sobota. éfredaktor Igor Antalík, redaktorka Marta Kanalová (tel.: 58 11 311), technický redaktor Michal
Lichanec (tel.: 56 04 673). Inzercia: tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742. Autorsky neoznaèené materiály sú redakèné. Tlaè:
Reality-Print, Rimavská Sobota, Námestie M. Tompu è. 4. Vychádza v sieti Media Box. Roziruje: Mediapress, spol.
s r. o. Luèenec a súkromní distribútori. Zaregistrované na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod èís. 1/2000.
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= Výsledky 7.kola: K Tempus  IK-COM 4:2 (2:1), góly :
I.Sihelský 2, Z.Kada, M.Pósa  V.Va,
R.Dostál; Exprestrans  Matyas 15:0
(7:0), góly : .Drugda, R.Gubala,
T.Laco, G.miro a R.Otrom po 3; Euromotel  Rimatex 3:14 (2:8), góly :
V.Ruszó, J.Albert, J.Budai  Peter ándor 6, Tibor ándor 4, R.Uhrin 3,
M.Beòu; Autopulír  Tornádo 6:9
(4:3), góly : I.Perdík 3, R.Kudlík,
M.Repka, R.Ciprus  T.Albert 3,
R.Koèi a R.Klement po 2, M. Strýèek, P.Repka; dohrávka 6.kola zo
14.2.: Rimatex  Exprestrans 5:2
(2:1), góly : P.ándor 3, M.Sihelský,
M.Beòu  .Drugda, M.Valkuèák.
1. Rimatex
2. Tornádo
3. Exprestrans
4. Autotauris
5. FC Euromotel
6. Autopulír
7. Matya s
8. K Tempus
9. I K - C O M

6
7
6
6
6
6
6
7
6

6
5
4
3
3
2
2
2
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
2
2
3
3
2
4
5
5

59 :17 18
37 :26 15
45 :14 12
23 :18 9
31 :33 9
23 :34 7
24 :38 6
28 :53 6
17 :47 1

V súai strelcov suverénne kra¾uje
Peter ándor s 26 gólmi pred trojicou
Uhrin, Ruszó a Drugda s 10 gólmi, atï.
Program 8. kola 25. februára:
9.00 hod. Rimatex  Autopulír,
9.50 hod. Matyas  Euromotel,
10.40 hod. IK-COM  Exprestrans,
11.30 hod. Autotauris  Tempus.

Futbalisti FC Rimavská Sobota si u zvykajú na trávu

Tesák akoby nám z neba spadol

S blíiacim sa úvodným výkopom baráe o postup do Corgoòligy (3.marca) prechádzajú futbalisti FC Rimavská Sobota v prípravných zápasoch z umelej na ozajstnú trávu.
Utorok 13.februára : FC Nitra  stránke a zaslúene vyrovnali Pisárom
FC Rimavská Sobota 2:0 (0:0), hra- z penalty. Zostava : imon  Janeèka,
lo sa na riadnej tráve, èo sa, samo- Kaèák, Geri, Mráz  Lazúr, Sivèeviè,
zrejme, nemohlo neprejavi na pohy- Hílek, Tesák  Pisár, Lika; striedali
be a celkovom výkone hráèov. Na- Hlouek a Gibala. Zdá sa teda, e u
priek tomu odohrali s úèastníkom Cor- sa formuje základná zostava pre majgoòligy dobrý zápas. koda len, e prá- strovskú súa. Ve¾mi dobre do nej
ve v èase, keï sa námu zaèala hra da- zapadol mladý Luká Tesák, ktori, priiel faula Kuciaka a penalta, rý priiel na hosovanie zo iliny
z ktorej sa domáci ujali vedenia. Na- a ktorý, ako povedal tréner Mikuïalej sa hralo hore-dole, domáci lá Komanický akoby nám z neba
v závere pridali aj druhý gól, ale cel- spadol. Herné kvality Tesáka ocekom k¾udne to mohla by aj remíza. nil aj asistent trénera Marián
Zostava : imon  Janeèka, Kaèák, Kudlík : - Je ve¾mi silný v hre 1na
Geri, Mráz  Lazúr, ivanoviè, Hí- 1, dokáe k¾úèky do vnútra aj von,
lek, Tesák  Pisár, Lika; striedali Ku- aké ho je bráni. Urèite bude pre
ciak, Filo, Ukoviè, Hlouek a Gibala. nae mustvo posilou.
V tomto týdni èaká nae mustvo
Sobota 17.februára : Diosgyõr 
FC Rimavská Sobota 1:1 (1:0), aj so opä dvojzápas. Najskôr v utorok od6.mustvom maïarskej I.ligy odohra- veta s Luèencom. Nai tréneri by bezli zverenci trénerov M.Komanického podmieneène chceli, aby sa hralo u
a M.Kudlíka kvalitný zápas. V 1.pol- na ozajstnej tráve (do úvahy pricháèase boli aktívnejí domáci, èo vyjad- dza Ruiná) a potom v sobotu so Senrili vedúcim gólom. Po prestávke sa com na ihrisku asi v Lovèi pri iari nad
vak obraz hry zmenil, nai hráèi sa Hronom. Medzitým bude mustvo trédobre pohybovali, dobre kombinova- nova na ihriskách vo Ve¾kých Dravli, hostite¾ov predèili po fyzickej ciach, Jesenskom, resp. Ve¾kom Blhu.

PIATOK 23.FEBRUÁRA
Stolný tenis
18.00 hod. Tisovec B  Mlados Relax Rimavská Sobota B,
Hajnáèka  Luèenec B, Kalinovo-Cinobaòa B  KP Rimavská Sobota v 15.kole 4.ligy
Minifutbal
19.00 hod. Rimatex Rimavská
Sobota  Neografia Martin
v semifinále Slovenského pohára
SOBOTA 24.FEBRUÁRA
Stolný tenis
10.00 hod. Mlados Relax
Rimavská Sobota - Èadca B,
16.00 hod. Mlados Relax 
Bytèa v 9.kole I.ligy v telocvièni
na Hviezdoslavovej ul.
Kolky
12.00 hod. KK Rimavská
Sobota  Trstená v dohrávke
14.kola I.ligy
NEDE¼A 25.FEBRUÁRA
Futbal
9.00 hod. Jesenské  Stránska, 11.15 hod. Uzovská Panica  Rim.Janovce, 13.15 hod.
Ve¾ké Teriakovce  Ve¾ký Blh
v 3.kole Pohára ObFZ na umelom trávniku tadióna Na záhradkách v Rimavskej Sobote

