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Vetci obhájili prvenstvo
V posledný februárový piatok boli v Klenovci vyhlásení najúspenejí portovci okresu za uplynulý rok. Podujatie azda s najdlhou
tradíciou v naich okresných podmienkach bolo èiastoène zbavené svojho obvyklého kúzla, keïe výsledky boli mediálne prezentované u nieko¾ko dní pred samotným vyhlásením....
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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.

ská Sobota, majsterka Slovenska,
víazka pretekov Svetového pohára vo védsku i Rakúsku. Tréner
Vojtech Molnár.
(Pokraèovanie na 15. strane)

Cena 9 Sk

Predsa treba dia¾nièné známky

Okresnýdopravný inpektorát Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Rimavskej Sobote upozoròuje irokú motoristickú verejnos, e úseky pozemnej rýchlostnej komunikácie R2, obchvaty obcí
Oïany a Torna¾a, sú úsekmi, kde sú vodièi povinní ma zaplatenú
úhradu (dia¾niènú známku), nako¾ko to vyplýva z dopravného znaèenia Cesta pre motorové vozidlá  D 32a, ktorá urèuje, e v danom
prípade platia zvlátne ustanovenia o premávke na cestách pre motorové vozidlá. Cesty, ktoré nie sú spoplatnené, sa oznaèujú dodatkovou tabu¾kou Bez úhrady. V prípade, e vodiè pri dopravnej kontrole
nebude ma zaplatenú príslunú úhradu (dia¾niènú známku), hrozí
mu pokuta v zmysle cestného zákona è.135/1996 Z.z. vo výke trojnásobku úhrady (dia¾niènej známky) za prísluný kalendárny rok.
Skupina prevencie vnútorného odboru OR PZ v Rimavskej Sobote

Za vlaòají rok budú vraca odberate¾om preplatky v celkovej výke 250 tis. Sk

Preèo sa zvýila cena tepla?

Od 1. januára do 31. decembra tohto
roka sa zvyuje cena tepla dodávaného spoloènosou Energobyt, s. r.o.,
na 659 Sk/GJ vrátane DPH, prièom
do konca roka 2006 bola úètovaná cena
tepla 644 Sk/GJ. Úrad pre reguláciu

sieových odvetví (ÚRSO) schválil maximálnu cenu 669 Sk/GJ. Na návrh
pracovnej skupiny ju Energobyt zníil
o 10 Sk na úkor svojho zisku. Mesto má
v tejto spoloènosti podiel 42 % a rakúska
spoloènos Stefe SK, a.s., 58 %.

Ponuka pracovných miest

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote oznamuje, e v stredu 28.februára o 8.00 hod. sa uskutoèní prezentácia
vo¾ných pracovných miest pre kórejskú spoloènos SEWON ESC
SLOVAKIA, s. r. o., ktorá je jedným z hlavných dodávate¾ov káblových zväzkov a komponentov pre automobilový priemysel a ktorá
vybuduje svoj výrobný závod aj v Rimavskej Sobote, v areáli bývalých kasární. Prezentácia sa uskutoèní v Mestskom kultúrnom
stredisku v Rimavskej Sobote, vchod A.
poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

FujitsuSiemens AmiloPro V3515
procesor Intel Celeron 1,73 GHz FSB533 1MB cache
RAM 512MB DDR2, HDD 60GB 5400rpm,
DVDRW, WLAN, 15,4" LCD 1280x800pix.,
2,4kg, Windows XP Home.

v cene (vrátane DPH 19%):

21 500 Sk

-ÚRSO urèuje cenu tepla na jeden
kalendárny rok. Take kadý rok sa
od 1. januára musí urèi nová cena.
V predchádzajúcich rokoch sa cena
tepla zvyovala z dôvodu zvýenia
cien zemného plynu. Zatia¾ sa cena
plynu nezvýila, ale je otázne, ako sa
bude vyvíja. Naa spoloènos ete
nemá podpísanú zmluvu s SPP na dodávku zemného plynu na tento rok,
pretoe s niektorými bodmi navrhovanými dodávate¾om plynu nesúhlasíme. Navye, SPP ete stále rokuje
s jeho hlavným dodávate¾om, s
ruským Gazpromom, ktorý chce
(Pokraèovanie na 2. strane)

rieenia pre krajie bývanie
+ strechy.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúa, Francisciho 167
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jednoduchý notebook FSC
2049

www.koruna.rimava.sk

r e g i ó n u

tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk
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Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

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

AKCIA
Zajaèia perkeltová zmes
mrazená 30 Sk/kg
Praená mas 500g
15 Sk/kg
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Vystúpi S¼UK

6 660 Sk

Pondelok 26. február 2007

Niè nové na naom okresnom portovom nebi

Na druhej strane, oproti minulému
roku sa na prvých miestach v hodnotení jednotlivcov niè nezmenilo.
Vetci traja premianti, vetci nemilosrdne o rok starí, obhájili svoje prvenstvo z minuloroènej jubilejnej
40. edície tejto ankety. Take :
IACI
1.DOROTA BALCIAROVÁ,
karate, Karate klub Uraken Rimav-

a
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40. roèník

m e s t a

Domáca vodáreò
GARDENA
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Mestská rada

V utorok 27.februára bude
v kancelárii primátora mesta
tefana Cifrua zasada mestská rada. Okrem organizaènej
prípravy marcového mestského
zastupite¾stva (27.3.) prerokuje èinnos na úseku stavebného poriadku, vyhodnotí èinnos
Technických sluieb mesta
a Mestského kultúrneho strediska za rok 2006, atï.

Miss GemerMalohont 2007

Mestské kultúrne stredisko
v Rimavskej Sobote vyhlasuje súa o naj.... dievèa okresu Miss
Gemer  Malohont 2007. Podmienky : vek 17  25 rokov, výka
nad 168 cm, slobodné, bezdetné.
Prihláky sa prijímajú do 20.marca. Kontakt : T. Koniarová, Mestské kultúrne stredisko, Námestie
.M.Daxnera 1, Rimavská Sobota, tel. : 56 21 550-2, fax 56 31 133,
e-mail: kultsrs@stonline.sk.

Preèo sa zvýila cena tepla?

(Pokraèovanie z 1. strany)
dosiahnu zvýenie ceny plynu, vysvetlil konate¾ spoloènosti Energobyt, s.r.o., Július Illés. Ïalej uviedol,
e variabilná zloka ceny tepla sa nezmenila. Prvýkrát sa výraznejie zvýila fixná zloka. Hlavným dôvodom
je niie objednané mnostvo tepla od
odberate¾ov pribline o 7,5 %.
- Kým na rok 2006 si nai odberatelia objednali 299 tis. GJ tepla, na tento
rok je to len 277 tis. GJ. Dôvodom je
teplejie poèasie, ale hlavne opatrenia

zo strany odberate¾ov a správcov na
zníenie spotreby tepla, akými sú
postupné hydraulické vyregulovanie
objektov, zateplenie budov, pomerové meraèe na radiátoroch a prirodzené
etrenie ¾udí. V malej miere má negatívny vplyv aj odpájanie sa od centrálneho zásobovania teplom. Vlani sa
odpojila 40-bytová jednotka na Roòavskej ul. a 20 individuálnych bytov
v meste. Tento rok vak bude odpájanie legislatívne aie z dôvodu
schválenej energetickej koncepcie

Glosa

Heuréka, máme dia¾nicu

Tak koneène odzvonilo vetkým neprajníkom a demagógom, ktorí neatraktivitu náho regiónu a z toho plynúci nezáujem investorov oò pripisovali dopravnej nedostupnosti, nevybudovanej dopravnej infratruktúre. Akáe nedostupnos, akáe neprístupnos ! Veï
jednym-jediným administratívnym rozhodnutím máme zrazu autostrádu. A to hneï dva úseky. Z pozície mesta Rimavskej Soboty aj
zo západu, aj z východu. Èo na tom, e len pár sto metrov, hlavne, e
aj za tie treba plati ! Zrejme to bol hlavný dôvod pre takéto,
z poh¾adu radového úèastníka cestnej premávky nepochopite¾né
rozhodnutie. Ten sa teda dlho z nového, komfortnejieho úseku
obchvatu Odian neteil. A opä sa vráti na staré dobré oïanské
serpetíny a prejazd obcou. So vetkými rizikami z toho vyplývajúcimi.

Rozhovor s poslancom NR SR Zsoltom Simonom

- Som lokálpatriot....

Nedávno bola na
Fábryho ul. v Rimavskej
Sobote otvorená kancelária
poslanca Národnej rady
SR Zsolta Simona. Aj
v súvislosti s týmto krokom
sme ho poiadali o krátky
rozhovor.

- Za akým úèelom bola zriadená
vaa poslanecká kancelária?
- Kancelária bola otvorená v októbri 2006. Má slúi ako kontakt medzi
mnou ako poslancom NR SR a obyvate¾mi Rimavskej Soboty a okolia bez rozdielu národnosti.
- Preèo ste sa rozhodli zriadi kanceláriu práve v Rimavskej Sobote?
- Som z Padaroviec, bývam na Teplom Vrchu, ale povaujem sa za poslanca
za okres Rimavská Sobota. Z tohto kraja som získal najväèí poèet hlasov
a práve preto som povaoval za potrebné zriadi v tomto regióne poslaneckú
kanceláriu. Síce je to nároèné, nako¾ko ako poslanec sa zdriavam aj v Bratislave,
ale je tu administratívna sila, ktorá vie ¾udí usmerni a nakontaktova na mòa,
aby sme si dohodli stretnutie. Kancelária je otvorená od pondelka do piatka od
8.00 hod do 15.30 hod. Zvyknem sa v nej zdriava väèinou v pondelok
a v piatok, pokia¾ nemám iné povinnosti.
- S akými problémami sa na vás obèania najèastejie obracajú?
- Viac-menej chodia ¾udia, ktorí potrebujú poradi a vyèerpali u svoje monosti, ako vyriei niektoré problémy. Týkajú sa napr. oblasti pozemkového
práva, problémov pri vybavovaní na úradoch. Pred chví¾ou bol za mnou pán,
ktorý má problém s vízom do USA pre svoje diea.
- Ná región sa vyznaèuje vysokou mierou nezamestnanosti, ani investori sa sem ve¾mi nehrnú. Podnikáte nejaké kroky z váho poslaneckého postu, aby sa v tejto oblasti zlepila situácia?

mesta,- skontatoval J. Illés. Podotkol
vak, e za vlaòají rok budú vraca
odberate¾om preplatky v celkovom
objeme 250 tis. Sk. V súvislosti
s cenami uviedol, e èlenovia pracovnej skupiny sa dohodli, e Energobyt
u po uplynutí prvého polroku tohto
roka prehodnotí skutoèné náklady na
zemný plyn v porovnaní s kalkuláciou ceny tepla. Ak budú výrazne niie ako náklady v cenovej kalkulácii,
pre druhý polrok zníi v potrebnej
miere variabilnú zloku ceny tepla. Na
margo investícií sa vyjadril, e v roku
2006 sa realizovali v celkovej výke
11,2 mil. Sk. Väèina z nich slúila na
ïalie zefektívnenie výroby tepla
a zníenie strát zo strany Energobytu. Investièný plán na tento rok je
v celkovej výke asi 20 mil. Sk. Bude
sa týka predovetkým Roòavskej
ul., ktorá bola roky zanedbávaná. Jedna kotolòa sa zruí a druhá posilní,
budú sa meni vonkajie sekundárne
rozvody medzi kotolòou a odbernými
miestami. tvorrúrový systém potrubia sa nahradí moderným izolovaným
dvojrúrovým systémom. Do kadého
bytového domu sa namontujú malé
kompaktné odovzdávacie stanice,
tzv.kostky.
M. Kanalová

- Ako poslanec môem vyui svoje práva v Národnej rade SR a dáva predstavite¾om vlády pripomienky, otázky a snai sa presadi také podmienky,
ktoré pomôu aj Rimavskej Sobote. Nie som spokojný s krokmi, ktoré táto
vláda vykonáva, pretoe bez dobrých komunikácií a infratruktúry nie je moné pritiahnu investorov. Aj keï v minulom volebnom období sa podarilo urobi obchvaty Odian, Figy a Tornale. To sú akcie, ktoré boli zaèaté v roku 2003.
Budem navrhova, aby sa v nich pokraèovalo, i keï predstavitelia vlády hovoria, e do roku 2013 dokonèíme len Figu, a tým sme skonèili.
- V súvislosti s cestami odzneli kritické hlasy kvôli pouívaniu dia¾nièných známok na novopostavených krátkych úsekoch oïanského,
ale i torna¾ského obchvatu. Poslanci Mestského zastupite¾stva
v Rimavskej Sobote dokonca prijali uznesenie na vyvolanie iniciatívy na
zruenie tohto nariadenia v prípade oïanského obchvatu. Aký máte na
to názor?
- To sú úèelové kroky, s ktorými sa ako stotoni. Pripravujem na ministerstvo dopravy materiál, aby mi patrièným spôsobom vysvetlili, preèo je
skutoèný záujem na 3,5-kilometrovom úseku potreba dia¾nièných nálepiek.
V plnej miere chápem, e rýchlostné cesty by mali by spoplatnené, ale to, e
za malé úseky treba plati, je nepochopite¾né. Pokia¾ by to bola cesta, ktorá ide
celým okresom, od jedného konca po druhý, v tom prípade by boli dia¾nièné
známky na mieste.
- Èo je pre vás ako poslanca najdôleitejie? Èím sa riadite?
- Pre mòa je dôleité, aby Rimavská Sobota zaèala rás. Pokia¾ by tomu tak
nebolo, nemal by som tu kanceláriu, nebýval by som tu, pretoe ivot mi doièil
monos zapoji sa do politického a ekonomického ivota v Bratislave a bolo
by ove¾a jednoduchie sa odsahova. Ale pretoe som lokálpatriot, radej
budem v Rimavskej Sobote a jej okolí, ako v Bratislave. Pre mòa je dôleité, aby
tu kadý mladý èlovek naiel uplatnenie. A treba ís aj príkladom , e je moné
i a uplatni sa aj v tomto regióne.
- Ve¾a mladých ¾udí vak odchádza za prácou do iných kútov Slovenska alebo zahranièia. Mono to pod¾a vás nejakým spôsobom riei?
- V prvom rade sa to dá riei vytvorením pracovných moností, pretoe na
ne sa potom viau monosti sluieb a ïalie zamestnanecké pomery, ktorými
je moné mladých ¾udí udra. A èím menej nezamestnaných bude v okrese,
tým vyia bude cena práce. Ale takisto by bolo dobré, keby existovala istá
miera komunikácie medzi mladými ¾uïmi a mnou ako poslancom NR SR, ale aj
mestským zastupite¾stvom, aby sa viac zapojili do spoloèenského ivota.
Pretoe keï mladí ¾udia o to nemajú záujem, je ve¾mi aké nieèo urobi v ich
prospech .
Marta Kanalová
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Krimimix
= V Klenovci, v èasti Ráztoèné, sa neznámy páchate¾ vlámal
do chaty, z ktorej ukradol farebný televízor, mikrovlnnú rúru,
ïalekoh¾ad, ruènú baterku a príborové noe. Majite¾ovi spôsobil
kodu viac ako 11 tisíc Sk.
= Doposia¾ nezistený páchate¾ voiel do oploteného dvora rodinného domu v Kocihe a z drevárne ukradol kladivá, sekáèe, motyky, skrutky, súèiastky na bicykel, drevené koryto. Následne sa
vlámal aj do udiarne vo dvore domu,
odkia¾ ukradol spojovací materiál a
súèiastky na bicykel. Majite¾ovi
vznikla koda pribline 2 500 Sk.
= Polícia pátra po páchate¾ovi, ktorý v katastri Sútora vyrúbal a ukradol drevnú hmotu
dub, cer a hrab v celkovom mnostve 64,91 m3. Spôsobil kodu viac
ako 93 tisíc Sk.

Záznamy z kamerového monitorovacieho systému mestskej polície usvedèili zlodejku.

Od alkoholu prela k rozbitiu výkladu a ku kabelkám

Zlodejka v priamom prenose

Obvineniam z preèinu krádee
a poruovania domovej slobody èelí
43-roèná Anna K. z Pincinej. V nede¾u 11. februára okolo tvrtej hodiny ráno na pohostinstve na Jesenského ulici v Rimavskej Sobote roz-

H¾adá nový domov

Toto opustené teniatko nala Danka Prepletaná poèas
prechádzky so svojimi dvoma psíkmi na ihrisku pri rieke
Rimava za budovou gymnázia.
Vzala si ho domov a h¾adá
dobrých ¾udí, ktorí by sa
o neho postarali. Suèka je hravá a prítulná. Ak vám nie je jej
osud ¾ahostajný a chcete jej
vytvori nový domov, zatelefonujte na tel. è.: 0902 196 828.
Text a foto: - kan -

bila rukou sklo. Cez otvor vliezla dnu
a ukradla f¾au s alkoholom, uvaèky, nealkoholické pivá, kalkulaèku
a mince z pokladne. Spôsobila celkovú kodu asi 1 300 Sk. Potom sa prela s f¾aou v ruke po meste a skúala
rozbíja výklady. Na obchode s obuvou na Ul. SNP hodila f¾au do výkladu a rozbila ho. Vola dnu a ukradla
hnedé dámske koené èimy, textilnú kabelku a dve koenkové kabelky. Ako nás informovala zástupkyòa

Bláznivá komédia s pesnièkami

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote pripravuje na
utorok 20.marca o 19.00 hod. divadelné predstavenie Klamárka
Ketty z repertoáru Divadla West Bratislava. Ide o bláznivú komédiu s pesnièkami o klamstvách a zamotaných situáciách, do ktorých sa notorická klamárka Ketty musí zákonite dosta. V réii
Nikitu Slováka úèinkujú Marián Labuda ml., Gabriela Dzúriková, Marek Majeský, Andrea Kvaòovská, a.i.
Vstupné : v predpredaji 170 Sk, od 15.marca 200 Sk.

Komisie mestského zastupite¾stva
Poslanci mestského parlamentu na svojom zasadaní 16.februára schválili zloenie jednotlivých komisií
mestského zastupite¾stva:

Finanèná komisia : predseda
Pavel Brndiar, sekretárka komisie
O¾ga Fabová, èlenovia Ján Hluík,
Milan Hlavko, Edita Jellmanová,
Mikulá Csirmaz, Róbert Báti, tefan Maki.
Komisia podnikate¾skej èinnosti, obchodu, bytov, sluieb a cestovného ruchu : predseda Peter Gulik, sekretárka Jarmila Hedvigiová, èlenovia Duan Hlinka, Marian Dzuroka, Róbert Filka, Frantiek Auxt,
Zoltán Kónya, Alica Csobová.
Komisia ochrany verejného
poriadku a prevencie kriminality:
predseda Zsolt Fõzõ, sekretár Karol Jakab, èlenovia ¼ubomír Miklá,
Jozef Tóth, Ján Caban, Attila Gem-

banskobystrickej policajnej hovorkyne Petra Babulicová, pre spoloènos
z Partizánskeho krádeou spôsobila
kodu vo výke 1 600 Sk a pokodením výkladu a 8 000 Sk. S ukradnutými vecami ila zlodejka smerom na
Hlavné námestie, kde ju chytila hliadka mestskej polície. Pri èine ju zachytil mestský kamerový monitorovací systém. Anna K. je stíhaná na
slobode a hrozí jej trest odòatia slobody a na dva roky.
-kan-

bický, Gejza Ruszó, Zlatica Ambrózová, Ján Mihálik, Víazoslav Bódi,
ofia Medeová, Jana Kiová.
Komisia výstavby, územného
plánovania a dopravy : predseda
Ladislav Rigó, sekretárka Anna
Csincsiková, èlenovia Tibor Brindza,
tefan Csank, tefan Galdík, Vojtech
Kupka, Zoltán Vincze, Igor Borlok,
Ján Zvara, Milan Skoèovský.
Komisia kolstva a kultúry:
predseda Ján Èeman, sekretárka
Eva Alevová, èlenovia Peter Dragijský,
Pavel Rapavý, Katarína Mattyaovská, István Kovács, Katarína Tóthová, Peter Kminiak, Attila Hegedûs.
Komisia mládee a portu :
predseda tefan Koháry, sekretár-

ka Vlasta Ïuricová, èlenovia Ján Forgon, Ivan Jároi, Ivan Pivník, Viliam
Tóth, Attila Ádám, Juraj Svoreò.
Komisia sociálna a zdravotná :
predsedníèka Boena Gecková,
sekretárka Katarína Noruláková, èlenovia Daniela Köbölová, Radovan
Kováè, Duan ucháò, Ondrej Péter, Eugen Bodon, Anna Põtheová.
Komisia kontroly : predsedníèka Magdaléna Valuová, sekretár
Emil Potoèník, èlenovia Eva Bornayová, Ján Balang, Marek Obuch, tefan
Szõke, Tomá Sliva, Zuzana Brázová.
Komisia mestského a regionálneho rozvoja : predsedníèka
Aneta Vargicová, sekretárka Eva
Muráriková, èlenovia Ján Fi¾o, Ján
Végh, Frantiek Szûcs, Peter Korcsog, Andrej Boros, Viliam Va.
Zbor pre obèianske záleitosti:
predsedníèka Valéria Seböková,

sekretárka Ema Vraniaková, èlenky
Katarína Csanková, Judita Maksiová, Erika Juhászová, ¼ubica Varjúová, Mária Koóová, Drahomíra
Plichtová, Anetta Cvachová, èlen
Jozef Tokár.
Komisia ivotného prostredia:
predsedníèka Anita Antalová, sekretár Ján Bozó, èlenovia Gustáv Homola, Róbert Orosz, Ivan Hazucha,
Alena Okoová, Tibor Pelle, Barbora Gírethová.
Komisia na ochranu verejného záujmu : predseda Zoltán Bán,
sekretárka Jana Sobeková, èlenovia
Ján Zvara, Alica Csobová, Mária
Koóová, Július Sojka, Aneta Vargicová, Viliam Va.
Redakèná rada Gemerských
zvestí a Gömöri Hírlap : predseda Attila Hacsi, sekretár Igor Antalík, èlenovia ofia Medeová, Jaroslav Bagaèka, Marta Hluíková, Jana
Punková, ¼ubica Vadòalová, Mária
Svoreòová.
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¼udovít Telek chce
zorganizova výstavu
svojich fotografií

Fotografuje hviezdy i erotiku
Rimavskosobotský rodák ¼udovít Telek je zaujímavý
èlovek. Fotografuje toti hviezdy i erotiku. Jeho fotky
mono nájs v erotických i bulvárnych èasopisoch, ako
sú napr. Blikk, Story, Best, VIP, CKM, Playboy
i Penthouse. Zveènil Karla Gotta, skupinu Elán,
Ingolu, Lindu Király a Jeho svätos Dalajlámu.
V súèasnosti ije v Budapeti.
- Do Maïarska som odiiel
v roku 1986. Spoèiatku to nebolo
¾ahké by sám v cudzom meste.
Nemal som prácu ani ubytovanie.
Najskôr som spával v Budapeti na
elezniènej stanici. Potom som sa
zoznámil s jednou prostitútkou
a istý èas som býval u nej. Niekedy som musel vypadnú, keï mala
viac klientov,- zaèal svoje rozprávanie 41-roèný úspený fotograf
¼udovít Telek a pokraèoval: -Prvý
rok som sa zoznámil s nieko¾kými
¾uïmi a zaèal som pracova pre
èasopis pre bezdomovcov. Pracoval som aj s Erikom Molnárom,
ktorý potom priiel do Fi¾akova
a zaèal vydáva erotické a bulvárne èasopisy. Vydavate¾stvo mal
aj v Rumunsku a Maïarsku.
Vïaka nemu som sa dostal k foteniu pre erotické èasopisy.

¼udovít Telek zaèal chodi aj na
tlaèové konferencie, ktoré organizovali hudobné vydavate¾stvá.
Dostal sa tak k firme Multimédia, ktorá organizovala koncerty
rôznych prestínych kapiel a
spevákov, napr. Queen, Genesis,
Jason Donovan èi Tina Turner. A
tieto hviezdy zaèal fotografova.
- Celebrity sú rôzne. Niektoré
z nich majú svoje maniere. Raz
som robil erotické fotografie istej
eny, ktorá ila 24-krát pod nô,
aby vyzerala pod¾a svojich predstáv. Na plastické operácie svojho tela minula a 22 miliónov,prezradil fotograf, ktorý naposledy fotil pretekárov z Rallye Parí-Dakar. Vïaka fotografovaniu spoznáva nových ¾udí, ktorí mu vdy
porozprávajú zaujímavé príbehy.
-Chcel by som svoje fotografie

vystavova
v Rimavskej
Sobote. Viem,
e nie kadému sa budú
páèi, ale nie
kadý má
monos fotografova celebrity, kaskadérov
èi dalajlámu. Mám
ve¾a známych v zahranièí, ktorí majú
vlastné hudobné túdiá a vydavate¾stvá, a p r e t o b y
s o m chcel pomôc
vlaòajej finalistke
SuperStar Petre
Kepeòovej
s vydaním jej cédeèka, ak bude súhlasi,- povedal o svojich plánoch

¼udovít Telek. Snáï sa mu to podarí...
M. Kanalová

Blahoelanie Jozefovi Gyürkemu k 50-ke na Havajské ostrovy

Chce si vyskúa Iron Mana
Influenza (nákazlivá vírusová choroba charakteristická zápalom horných
dýchacích ciest), alebo ak chcete chrípka, nie je výdobytkom len naich
zemepisných írok. Zasiahla aj
v hlavnom meste Havajských ostrovov, v Honolulu, u vye troch rokov
ijúceho rimavskosobotského známeho portovca, majstra Slovenska

v behu na 50 km z roku 1998 Jozefa
Gyürkeho. Jeho zdravotné problémy
sa vak zaèali u podstatne skôr,
v auguste minulého roku. Ochorenie
sa mu vrátilo aj v decembri, napriek
tomu sa zúèastnil jedného z tamojích
maratónov. Po 16.kilometri to vak
musel zapichnú....
 Ale u na Nový rok som opä

Jozef Gyürke, Havajské ostrovy, Honolulu, 2006.

zaèal s tréningom, - prezradil nám vo
vye hodinovom telefonickom rozhovore z Honolulu Jozef Gyürke.  A to
nielen s behom, ako doteraz, ale chcem k tomu prida aj plávanie
a bicyklovanie. V druhej polovici roka
by som sa chcel zúèastni pretekov
IRON MAN, po naom elezný mu.
A v nich okrem klasického 42-kilometrového maratónu je aj 180 km na bicykli a 4 km plávania. Chcel by som
tartova za Slovensko, take chcem
si zaplati èlenské v Triatlonovej únii
Slovenska. Kvalifikácia na súa Iron
Man bude u v máji, samotné preteky na prelome októbra a novembra,
take mám èo robi...Prihlásil som sa
tunajieho plaveckého krúku, ktorý
vedie bývalý dlhoroèný tréner amerických paraolympionikov. V naom
plaveckom krúku je aj jeden Vietnamec, ktorý v obèianskej vojne bojoval
proti Ho-Èi-Minovi. Teraz aj pri plávaní medituje a tvrdí, e mu to pomáha. Asi si to tie osvojím...
V civilnom ivote Jozef Gyürke

vymenil zamestnávate¾a. Teraz robí
pre bývalého majstra sveta v leiacom surfingu. Robí v podstate tú istú
prácu, momentálne napríklad obklady spàch na Havajskej univerzite. A èo
je urèite dôleité, za vyí plat. Predtým mal 17 dolárov na hodinu, teraz
20, resp. a 25. Terají boss má aj
vïaka portovej minulosti výborné
kontakty aj medzi mnohými významnými osobnosami, take o solventnú
klientelu nemá núdzu. Jozef sa naïalej zdokona¾uje v angliètine, u je vo
tvrtom leveli.
Prostredníctvom niektorých svojich dobrých známych udruje Jozef
Gyürke kontakty so svojim rodným
mestom. Nedávno sprostredkovane
predal byt na Sídlisku Západ, napriek
tomu by sa rád priiel domov pozrie.
Ale èi aj natrvalo vráti, to asi nie.
Vïaka moderným informaèným
prostriedkom sleduje dianie v meste
i regióne, vie o tunajej sociálnej
a ekonomickej situácii. A hlavne o
morálnej biede..... A to ho skôr odrádza. Aj preto len tak na dia¾ku : HAPPY BIRHTS DAY TO YOU, Jozef, k
blíiacej sa 50-ke vo tvrtok 1.marca!
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Foto: J.Kalianková

Karneval v kole

Spevácky krúok Klubu dôchodcov pri svojom vystúpení.

Faiangy v Klube dôchodcov

... Faiangy, faiangy, faiangové
èasy, nesieme slaninu a meter klobásy. Gazda a gazdiná, otvárajte vráta,
prila k vám tancova faiangová chasa... Takto znel úvod príhovoru predsedníèky Klubu dôchodcov Jednoty dôchodcov Slovenska v Rimavskej Sobote Jolany Kaliankovej
k seniorom na odpoludní v poslednú
faiangovú nede¾u. Priblíila tradíciu
faiangov nielen na Slovensku, hovorila o starých zvykoch, ktoré sa dodnes zachovali. Deò v klube sa zaèal
prípravou iiek. Pä èleniek u od rána
miesilo cesto, po vykysnutí praili
a chystali iky na odpoludòajie posedenie. Nechýbali na òom ani druobní seniori z JDS v Poltári. Nasledoval kultúrny program, zloený
z pesnièiek v podaní speváckeho krúku pod vedením V.Slatinskej, rôznych scénok v prevedení èleniek klubu Èomorovej, Stanèíkovej, Bottlikovej, Rajzingerovej a Dobiáovej.
Do programu zapadla aj vlastná tvorba p. ¼audisovej Óda na víno. Program
pobavil vetkých prítomných. Potom
u nasledovalo hodovanie. Na stoly
sa nosili lákavé, voòavé, pocukrované
iky s marhu¾ovým lekvárom, kto-

Tradièný
karneval

Faiangové obdobie vyvrcholilo
v Základnej kole P.K.Hostinského
v Rimavskej Sobote tradiène karnevalom. Pestros masiek upútala
vetkých úèastníkov. Vo víre tanca,
zábavy a dobrej nalády si kadý
priiel na svoje. Sprievodným slovom poteil a pozabával Pyco. V
taneèných prestávkach rados robilo rebovanie tomboly. Nezabudlo sa ani na tých, ktorým nepriala. Vetci boli odmenení sladkou
pozornosou. Pri odchode bolo na
tvárach vetkých vidie rados a
spokojnos.
v-

rý si èlenky navarila z vlastnej úrody.
Keï sa kadý, ako sa hovorí, opatril,
nasledovala harmonika. Klubový muzikant Ing.Liko svojou hrou a spevom navodil veselú náladu. Nechýbal ani tanec, aj keï nohy u tak neposlúchajú ako kedysi. Vetci vak
odchádzali s pocitmi spokojnosti
a príjemných záitkov.
ká-

Základná kola .M.Daxnera na
Sídlisku Západ oila 15.februára karnevalovým ruchom. Zástup pestrofarebných masiek zamieril do telocviène koly, kde ich èakal moderátor
Pyco. Prítomných ohromil svojimi vedomosami o tradíciách, zvykosloví
a histórii faiangov. Potom u na parket ladne vplávali taneènice z 3.A
a 5.B triedy pod vedením vychovávate¾ky E.Farkaovej. Rozprávková Popoluka v podaní iaèky 6.A triedy Janky Dobrockej vtiahla prítomných do sveta fantázie. Krásne princezné, urastení rytieri, milí aovia,
dráèik, portovci, lekári, èerti, èarodejnice a mnohé ïalie masky sa po
slávnostnej promenáde veselo zabávali pri súaiach a diskotancoch.
O dobrú náladu sa postarala skúsená
moderátorka, alias Pyco, ale aj Majster N (Marcela Mièková) i traja DJovia : Zsolt Ruszó, Milo Turèáni
a Tomá Fodor. Detská porota pod
vedením uèiteliek G.Kajbovej a
J.Husztyovej ocenila 35 masiek. Najväèím prekvapením celého karneva-

Od révy k poháru

Vo výstavných priestoroch Gemersko-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote bude v utorok 27.februára otvorená výstava
fotografií Ervina Tamása z maïarského Csopaku Od révy
k poháru. Výstavu uvedie enologièka (odborníèka na vinárstvo)
Gabriela Mészarosová. Výstava potrvá do 30.apríla.

lu bola súa o èokoládovú tortu. Tú
vyhrala 2.A trieda, ktorá prila kompletne zamaskovaná, t.j. 19 iakov
a triedna uèite¾ska Eva Zorvanová.
Z II.stupòa sladkú roládu získalo 18
iakov 6.A triedy. Poèas karnevalu
rozvoniavali koláèiky, vykúzlené ikovnými rukami kuchárok koly, ktoré pracujú pod vedením M.Trochovej.
Atmosféru karnevalu cez objektív fotoaparátu zachytávala zástupkyòa riadite¾a M.Sojková a na filmový pás
zaznamenávala J.Gverinová. jh-

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Správy/Videoinzercia; podveèer:
16.20-17.15 hod. Správy/Beseda,
17.15-18.00 hod. Videoinzercia.
Poslanci schválili okruh èinností a úkonov viceprimátora
= Cena tepla sa opä zvýila
= Týdeò slovenskej kuchyne =Stavebný kontrolný deò v
obchodnej akadémii =port.
Beseda Vdy otvorené
Rozhovor s konate¾om a výkonným riadite¾om Energobyt, s.r.o., Júliusom Illésom.
Zmena programu vyhradená. Vysielanie je k dispozícii na internetovej stránke
www.locall.rimava.sk

Popolcovou stredou sa zaèal tyridsadòový pôst

Priestor na duchovné hodnoty

Po faiangoch sa 21. februára, na
Popolcovú stredu, zaèal 40-dòový
pôst, ktorý je prípravou na Ve¾kú
noc. Veriaci sú ochotní prizna si
vinu a èini pokánie. - Pri svätej omi
na Popolcovú stredu znaèíme veriacich na èele popolom a hovoríme slová: Pamätaj, si prach a na prach sa
obráti. ¼udia prichádzajú na bohosluby vo ve¾kom poète. Popol získavame z ratolestí z vlaòajej Kvetnej nedele, ktoré spálime,- povedal
dekan Rímskokatolíckej cirkvi
v Rimavskej Sobote Jozef Dluho.
Popol symbolizuje pominute¾nos
pozemského ivota.
- Poèas celej pôstnej doby sa snaíme vyhýba tomu, èo je ináè dovolené. Je to preto, aby sa naiel
priestor na vyie duchovné hodnoty. Zrieka sa mono okrem základného pokrmu mäsa, sladkostí, okrem
naej kadodennej práce aj zábav,
pozerania televízora èi poèúvania
rádia. Mám medzi veriacimi aj takých, ktorí to striktne dodriavajú.

Keï navtevujem rodiny, v niektorých nachádzam prikrývkami zakryté televízory alebo rádiá, ktoré poèas pôstu nepouívajú,- vysvetlil
Jozef Dluho. Dodal, e pôst viae

len dospelých ¾udí od 18 do 60
rokov. Deti a chorí sú z neho vyòatí. Veriaci od 14 do 18 rokov
majú povinnos len zrieka sa mäsitého pokrmu.
-kan-

Dekan Jozef Dluho pri znaèení veriacich popolom. Foto: M. Kanalová
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Okresné valné zhromadenie Dobrovo¾nej poiarnej ochrany

Zaèína úbytok èlenov

Veèerné pozorovania v rimavskosobotskej hvezdárni

Úplné zatmenie mesiaca

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

Príleitos pre dôchodcov

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

pred splnom bude iari takmer celým
diskom. 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.
Prvým tohtoroèným úkazom na
oblohe je úplné zatmenie Mesiaca
v noci z 3. na 4.marca. Bude ma
ve¾kú fázu, a 1,235 mesaèného priemeru. V èase zatmenia sa bude Mesiac
nachádza v súhvezdí Leva a 23 stupòov vpravo od neho, takisto v súhvezdí
Leva, bude Saturn, ktorý vo¾ným
okom vyzerá ako jasnejia hviezdièka,
svietiaca pokojným svetlom. Vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote bude prebieha verejne prístupné pozorovanie.
Okrem zatmenia Mesiaca sa bude pozorova Saturn a ïalie objekty zimnej a jarnej oblohy.
Nasledujúce zatmenie Mesiaca nastane a 21.februára 2008 a bude úplne iné.
Katarína Kerekeová

V Rimavskej Sobote sa za úèasti
63 delegátov konalo okresné valné
zhromadenie Dobrovo¾nej poiarnej ochrany (DPO), ktoré zhodnotilo èinnos organizácie od ostatného
valného zhromadenia v roku 2002.
V súèasnosti je v okrese evidovaných
101 dobrovo¾ných hasièských zborov (DHZ) a v nich 2 787 èlenov. Ibae.... Zaèína sa prejavova úbytok
èlenov z dôvodu odchodu za prácou.
Pretrvávajú aj problémy s nepochopením zo strany niektorých obcí
a miest v otázkach vyuívania DHZ,
poiarnych zbrojníc i techniky. Previerky pripravenosti ako najmasovejia forma odbornej a fyzickej pripravenosti dobrovo¾ných poiarnikov,
techniky, výstroja a výzbroje sa obvykle konajú kadoroène v tyroch
obvodných kolách, ktorých sa zúèastòuje viac ako tisíc úèastníkov. Taktické cvièenia sa vykonávajú len pred
previerkami pripravenosti. Pod¾a posúdenia stavu techniky a vybavenosti
DHZ len ako mono hovori
o zásahovej schopnosti DHZ pri
nároèných technologických a ekologických haváriách. I napriek tomu
kadoroène zasahujú DHZ priemer-

Zápis do M

Riadite¾stvo Materskej
koly na Rybárskej ul. na
Sídlisku Západ v Rimavskej
Sobote oznamuje, e zápis
detí do M na kolský rok
2007-2008 bude prebieha
do 30.marca. V stredu 14.
marca od 9.30 hod. sa v B-pavilóne bude kona Deò otvorených dverí.

Pestovanie zemiakov zaujalo

Grantový Program integrácie
Rómov je financovaný Americkou
agentúrou pre medzinárodný rozvoj
USAID a od roku 2003 ho na Slovensku spravovala Nadácia Ekopolis.
Jeho cie¾om bolo podpori spoluprá-

Najviac saností sa týkalo medzi¾udských vzahov

Vlani osem petícií

Poèas uplynulého roka bolo útvarom hlavného kontrolóra Mestského úradu v Rimavskej Sobote zaevidovaných 31 saností, 8 petícií, 4 iadosti a jeden podnet
na kontrolu. Vetky boli preetrené kompetentnými orgánmi mesta, resp. organizáciami zriadenými mestom.
Ako nás informoval hlavný kontrolór mesta ¼udovít
Csank, najviac saností sa týkalo medzi¾udských vzahov. V rodinných domoch sa ¾udia saovali na chov
domácich zvierat, nesprávne poloený plot, umiestnenie okien na kúpe¾ni i WC. V panelákoch boli èasté spory týkajúce sa drania psov a sanosti súvisiace
s komunálnym odpadom. Obyvatelia bytoviek sa saovali na niektorých podnikate¾ov, väèinou obchodníkov, e svoj odpad hádu do ich kontajnerov a tie potom
bývajú preplnené. Ostatné sanosti sa týkali rieenia
stavieb a stavebných úprav, vytápania garáí, výtrníckeho správania, práce MsBS, resp. nevrátenia preplatkov i vyrúbenej dane z nehnute¾ností. Petície sa týkali
zníenia dane za psa v bytových domoch, predaja rodinného domu v lokalite ibenièný vrch pre Detský domov

ne pri 22 zásahoch. Kadoroène sa
koná aj súa mladých poiarnikov Plameò, za èo patrí poïakovanie Obecnému úradu vo Ve¾kých
Teriakovciach. Základné koly sa
zapojili aj do výtvarnej súae Hasièi oèami detí.
Delegáti zhromadenia schválili
program èinnosti okresnej organizácie DPO do roku 2011. Za predsedu
Okresného výboru DPO zvolili Vladimíra Ulického z Lehoty nad Rimavicou, za podpredsedov tefana
Szolnokyho, ¼udovíta Nagya
a Vladimíra ándora.

Hrachovo i zabezpeèenia opravy komunikácie v mestskej
èasti Sabová. Pod¾a návrhu primátora mesta tefana
Cifrua by sa táto akcia mala zaradi do tohoroèného
rozpoètu. K spokojnosti obèanov sa vyrieila petícia proti
výstavbe Polikliniky Rimava.
Obèania mestskej èasti Dúava podali petíciu za zníenie rýchlosti na 40 km/hod. v obci. Okresný dopravný
inpektorát PZ ich iadosti vyhovel.
- Obyvatelia bytovky na Ul. Kollára è. 1,2 podali petíciu
proti parkovaniu cudzích áut na parkovisku pri ich bytovke. Bolo im odporuèené, aby sa obrátili na ODI a poiadali
o súhlas na zriadenie vyhradeného parkoviska,- vyjadril sa
¼. Csank. iadosti, ktoré doli na útvar hlavného kontrolóra, sa týkali kompenzácie nájmu zo strany MsBS pre pokodenie vyma¾ovaných priestorov kvôli zatekaniu strechy na budove i odstránenia závad na stavbe vo Ve¾kých
Teriakovciach. Zo strany obyvate¾ov Sídliska Západ bola
vznesená iados o pomoc vo veci vytvorenia podmienok
na hranie sa pre deti. Pomoc im pris¾úbili TSM a oddelenie
ivotného prostredia mestského úradu.
-kan-

cu väèiny a rómskej meniny na spoloèných projektoch, úèas Rómov na
rozhodovaní, rozvíjanie ich talentu,
remeselných zruèností a príprava
rómskych detí a ich rodièov na kolskú dochádzku. Za uplynulé tyri roky
bolo podporených 60 projektov sumou vye 8,1 mil. Sk. Niektoré z nich
aj z náho okresu. V uplynulom roku
zaujali najmä projekty zamerané na
podporu zamestnanosti, ako napr.
projekt Vieme stava a tvori, ktorý realizovalo Obèianske zdruenie
Rómsky dom v Hosticiach a projekt
Pestovanie zemiakov v imonovciach (Obèianske zdruenie Dúha).

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.
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Juraj Wirtschafter vyznamenaný za rozvoj slovenského ermu

Foto: M. Kanalová

Chce zmenu v rozhodovaní

J. Wirtschafter s ocenením za zásluhy a rozvoj slovenského ermu.

Vozièkár Juraj Wirtschafter z Rimavskej Soboty získal vyznamenanie za zásluhy a rozvoj slovenského
ermu. Udelilo mu ho predsedníctvo Slovenského ermiarskeho zväzu. Ocenenie si prevzal na Francúzskom ve¾vyslanectve v Bratislave.

-Je to ve¾mi vysoké ocenenie, ktoré pre mòa ve¾a znamená,- povedal
Juraj Wirtschafter, ktorý sa roky
venoval ermu. Pôvodne sa venoval
atletiku. Zranil sa a ete poèas vysokokolského túdia práva sa zaèal za-

Gemerská tvorba mladých 2007

Kninica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote vyhlasuje prehliadku literárnych prác zaèínajúcich autorov poézie a prózy Gemerská tvorba zaèínajúcich autorov. Cie¾om prehliadky je podporova
iniciatívu ¾udí pri pokuse o literárne zobrazenie naej súèasnosti. Prehliadky sa môu zúèastni vetci záujemcovia vo veku od 15 do 30
rokov. Prehliadka je neanonymná, kadý autor môe posla pôvodné
práce z oblasti poézie a umeleckej prózy v rozsahu max. 20 strán : próza  max. 2 práce, poézia  max. 3 práce. Práce s uvedením mena, veku
a adresy bydliska, príp. koly autora je potrebné posla alebo osobne
doruèi v dvoch exemplároch (aj na CD alebo diskete) s oznaèením GTM
2007 najneskôr do 31.marca 2007 na adresu : Kninica Mateja Hrebendu, Hlavné námestie 8, 979 01 Rimavská Sobota. Autori prác sa
stretnú, pravdepodobne v máji, so známym slovenským spisovate¾om,
ktorý sa vyjadrí ku kadému príspevku. (Prihláku do prehliadky
obdria záujemcovia v Kninici Mateja Hrebendu.)

obera ermom. Trvalo pár rokov,
kým sa vypracoval a stal sa z neho
profesionálny tréner I.triedy. Vychoval nieko¾ko èeskoslovenských reprezentantiek ermu v rôznych vekových kategóriách. Po nenej revolúcii v roku 1989 sa opä zaèal venova právnickej práci.
-Nechcel som zanecha erm, ale
rozmý¾al som, e pôjdem do zahranièia a tam sa budem tomuto
portu venova. Moje plány vak
zmarilo to, e som v roku 2000 dostal náhle krvácanie do mozgu. Po
dvoch operáciách som zostal na
vozíèku,- zaspomínal si Juraj Wirtschafter, o ktorého sa obetavo stará jeho 81-roèná mamièka. V súèasnosti sa venuje ermu v teoretickej rovine. Chce zmenu pravidiel v rozhodovaní, aby boli pre
divákov pochopite¾nejie a atraktívnejie. Okrem toho pracuje aj na
pomôckach pre telesnú výchovu,
ktoré si chce da patentova.

Na Dúavskej ceste úspene separujú odpad

Trápia ich priestorové problémy

Asi rok funguje v Z s M na Sídlisku Dúavská cesta v Rimavskej Sobote projekt separácie odpadu nazvaný Ekopaky. V rámci neho zbierajú PET-f¾ae,
viacvrstvové nápojové obaly tetrapack, papier, kartón, sklo a iné suroviny.
- Vdy sme sa snaili deti vies
k tomu, aby separovali odpad. Tejto
aktivite sme sa vak dôraznejie zaèali
venova a vtedy, keï na kolu priiel
Zoltán Házik ml., ktorý je koordinátorom tejto èinnosti. Do projektu sa
najskôr zapojili deti, potom zamestnanci koly. Deti sme za separáciu
odpadu oceòovali malými pozornosami. Keïe boli motivované, postupne sa do tejto èinnosti zapájali aj ich
rodièia. Odpad nám nosia dokonca aj
takí obyvatelia Dúavskej cesty, ktorí
nemajú deti v kole alebo v kôlke,povedal riadite¾ kolského zariadenia Karol Vaskõi. Dodal, e 1.-4.
roèník základnej koly navtevuje 108
iakov a materskú kolu 37 detí. Vlani
vyzbierali 2 682 kg viacvrstvových
kombinovaných obalov tetrapack, 320
kg papiera, 431 kg plastov-Pet flia a

220 kg iných surovín.
- V separácii odpadu by sme chceli
pokraèova aj naïalej, ale nemáme na
to vhodné priestory. Na tento úèel
nám slúia len plechové skladovacie
priestory. Preto by sme potrebovali
tzv. medzipriestorový èlánok, ktorý
by slúil na umiestnenie vyseparovaného odpadu,- skontatoval K. Vaskõi. Ïalej uviedol, e priestorové problémy trápia kolské zariadenie aj z
iných dôvodov. Nemajú vlastnú telocviènu. V zimných mesiacoch sa preto telesná výchova vyuèuje v triedach
alebo na chodbách. Ak je teplo, tak na
kolskom dvore. Navye, poèet rómskych detí narastá a budova nie je rieená na potrebný poèet tried. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote nariadil, aby
boli priestorové problémy vyrieené

do konca roka 2009. Situácia sa dá riei jedine prístavbou, resp. vybudovaním viacúèelovej haly s triedami.
Tento investièný zámer si vak vyaduje pomoc tátu, lebo vlastné zdroje
na to nepostaèujú.
- Ná zriaïovate¾, mesto, nau snahu podporuje, nako¾ko vyhovel naej
iadosti o pridelenie pozemku na investiènú výstavbu viacúèelovej haly
s triedami,- dodal K. Vaskõi. -kan-

-Keï som si bol v Bratislave prevzia ocenenie, a potom aj v iných
mestách západného Slovenska, príjemne ma prekvapilo, e som nemal problémy niekam sa dosta ako vozièkár.
Chodníky sú upravené a bezbariérový vstup do budov je samozrejmosou. Preto mi je ¾úto, e v Rimavskej
Sobote to tak nie je. Zdevastované
chodníky nás vozièkárov ve¾mi trápia,- podotkol J. Wirtschafter. -kan-

Zápis do
materskej koly

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

Umenie miesta

V Galérii Limes v Komárne vystavujú výtvarníci Gemera a Malohontu.
Väèina z nich pochádza z Rimavskej
Soboty. Na výstave s názvom Umenie
miesta mono nájs diela trinástich
autorov, vrátane tefana Balázsa,
Gabriela V. Kurillu, Ildikó Pálovej,
Sándora A. Tótha, Bélu Bacskaia
i tefana Dúdora.
-Vernisá výstavy sa stretla s priaznivým ohlasom. Zaujímali sa o òu
médiá aj umelecké èasopisy. Po otvorení nás oslovili miestni predstavitelia
kultúrnej obce a poiadali o spoluprácu na vytvorení zbierky umeleckých
diel výtvarníkov Gemera a Malohontu, prièom niektoré diela si u vybrali.
Zbierka by mala by v Komárne. Je to
ve¾mi zaujímavé, lebo u nás sa zatia¾
nieèo také nevytvorilo,- povedala kurátorka výstavy Gabriela Garlatyová. Výstava Umenie miesta bola
v marci 2006 naintalovaná v rimavskosobotskej Mestskej galéri. -kan-

Do separovaného zberu sa zapájajú najmä iaci koly. Foto:-kan-
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Stolný tenis

III.LIGA  11.KOLO : Podbrezová  Tisovec 10:8, body : Ivarg
3,5, Filipiak 2,5, Ulický 1,5 a Paiak
0,5; ¼ubietová  Tisovec 8:10,
body: Ivarg 4,5, Paiak 3,5, Filipiak
a Ulický po 1.
IV.LIGA  15.KOLO : Tisovec B
 Mlados Relax Rimavská Sobota
B 12:6, body : Filipiak 4,5, Prokop
3,5, Verkin 2, Loka a Lipai po 1 
Prkavec a Mihá¾ po 2, dva zápasy w.o.

Pohár
ObFZ
=

Výsledky 3.kola zimnej èasti
16.roèníka Pohára ObFZ z nedele
25.februára : Ve¾ké Teriakovce  Ve¾ký Blh 0:7 (0:4), góly : Michal Doleel 3, tefan Drugda (z 11 m), Marek
Valkuèák, Miroslav Iványi, Marek
Zvoda, rozhodoval Galamb, Jesenské
 Stránska/Stáròa 6:0 (3:0), góly : Oto
Mogyoródi a Lakato po 2, Róbert
Gombala, Csaba Trizna, rozhodoval
Petrinec; Uz. Panica  Rim. Janovce
0:4 (0:1), góly : Roman Uhrin 3, Csaba Albert, rozhodoval Machyniak.
1. Ve¾ký Blh
2. J e s e n s k é
3. Rim. Janovce
4. Uz. Panica
5. V. Teriakovce

3
2
3
2
2

3
1
1
0
0

0
1
1
0
0

0
0
0
2
2

16 : 0
6: 2
6: 6
0: 9
0 :12

9
4
4
0
0

Zaèala sa nadstavbová èas volejbalovej I.ligy

Dráma ako vyitá

Skupina o 1.-4.miesto :
Podbrezová  VK Iskra Hnúa
3:0 (19,21,17) a 3:0 (10,17,14), zostava : Slivková, Bukviarová, Miga¾ová, Palíková, Sakáèová, Bartová  Katreniaková, Národová, uleková.
V prvom sete drala Iskra krok
s lídrom súae do stavu 15:14. Potom vak domáce získali pä bodov za
sebou a náskok si u udrali. Druhý
set bol ete vyrovnanejí, ale postupne sa prejavovala herná skúsenos eleziarok.
Skupina o 5.-8.miesto :
K Slovan Rimavská Sobota 

Banská Bystrica 3:0 (19,17,13) a 3:2
(-25,13,8,-21,16), zostava : Megelová, Rrendeková, Kudlíková ml., Kureková, Drugdová, Hrivnáková  libero Chodúrová, Barthová, Kojnoková.
Po hladkom víazstve v prvom zápase slovanistky akoby súperky v druhom dueli podcenili. tandardne dobre momenty striedali s nekoncentráciou
a tak súperky získali dva sety. Rozhodovalo sa a v dramatickom tajbrejku. Strany sa otáèali za stavu 8:4, bystrièanky vak otoèili na 8:9, neskôr
bolo i 11:13, ale napokon sa z víazstva
18:16 teili domáce hráèky.

V stolnotenisovej prvej lige sa u zaèína kalkulova

Polovièná úspenos
I.LIGA  9.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota  Èadca B 5:9, na hráèoch hostí
bolo vidie, e ich áèko hrá v medzinárodnej Interlige, boli vyhratejí, bezpeène kontrolovali priebeh duelu. Hneï v úvode vyhrali obidve
tvorhry. Body domácich : Horváth

a Voliar po 2, Polgári.
Mlados Relax  Bytèa 9:5,
body: Voliar 3, Horváth a Polgári po
2, Haluka, tvorhra Voliar-Horváth.
V tvorhrách si súperi body podelili,
potom sa vak prejavili herné kvality
zverencov trénera ¼ubomíra Pinzíka. Do konca súae chýbajú ete
tri kolá, ale u sa zaèína kalkulova
a kamuflova. V tomto kole napr. naplno bodovali zachraòujúci sa Roòavèania; naopak, vôbec nebodovali druhí
v tabu¾ke Koièania a to so súpermi
z dolnej polovice tabu¾ky. Pritom sa
vraj tieto zápasy vôbec nehrali... Ale
veï papier znesie vetko...
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Turnaj Old Boys

V telocvièni v Jesenskom sa hral
turnaj bývalých hráèov, tzv. starých
pánov. es drustiev hralo systémom
kadý s kadým 2x10 minút. Výsledky : Rim.Janovce  Rim.Seè 6:0, Drevostav 1:0, Jesenské 4:3, irkovce 3:3,
Gem.Jablonec 3:0; Drevostav 
Gem.Jablonec 1:0, irkovce 2:1,
Rim.Seè 0:0, Jesenské 4:1; Gem. Jablonec  irkovce 1:0, Jesenské 3:2,
Rim.Seè 8:2; Jesenské  irkovce 2:1,
Rim.Seè 6:2; irkovce  Rim.Seè 7:2.
Najlepím strelcom turnaja bol Peter
Agócs z Gem. Jablonca, najlepím
brankárom Július Farkas zo irkoviec. Sponzormi turnaja boli Obecný
úrad Jesenské a súkromný podnikate¾ Peter Vincze, hlavný organizátor
a rozhodca Csaba Singlár.
Koneèná tabu¾ka:
1. Rim. Janovce
2. Drevostav
3. G. Jablonec
4. J e s e n s k é
5.  i r k o v c e
6. Rim. Seè

5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
1
0

1
1
0
0
1
1

0
1
2
3
3
4

17 : 4 13
7 : 3 10
12 : 7 9
14 :14 6
12 :10 4
6 27 1

Volejbal

= Cinobaòa  Tisovec 3:0
(15,12,14), hralo sa 60 minút a 3:0
(9,15,12), 55 minút, rozhodoval Ábelovský, v 10.kole III.ligy muov. Zostava Tisovca : Kéry, Oravec, Lipták,
Nováèek, Trebula, Hurák  Trebula ml.
= Poltár  VK Iskra Hnúa
1:3 (-15,-12,22,-15) a 0:3 (-15,-23,11), v oblastných majstrovstvách starích iaèok.

Bodoval
len
matlík
=

Najlepí portovci okresu za rok 2006 (z¾ava): Igor Molnár,
Adam Cibu¾a, Dorota Balciarová.
Foto: www.rimava.sk

Vetci obhájili prvenstvo

(Pokraèovanie z 1. strany)
2.Michal Sojka, dudo, TJ Mlados Relax Rimavská Sobota, tréneri
Vojtech Kupka a Juraj Svoreò.
3.Rastislav Tóth, zápasenie, Lokomotíva Rimavská Sobota, tréner
Ivan Pivník ml.
4.Petra Hirjaková, kick-box,
Kick-box klub Hnúa, tréner Jozef
Vranec.
5.Nikola Lichancová, bedminton,
TJ Drustevník Klenovec, tréner Ivan
Majorský.
DORAST
1.IGOR MOLNÁR, karate, Karate klub Uraken Rimavská Sobota,
majster Slovenska, na majstrovstvách

sveta v Japonsku skonèil na 8.mieste,
vyhral US Open v Las Vegas, British
Open v Londýne a Scottisch Open
v Glasgowe.Tréner Vojtech Molnár.
2.Dominika Rebová, bedminton,
TJ Drustevník Klenovec, tréner Miroslav Lichanec.
3.Richard Totkoviè, zápasenie,
Lokomotíva Rimavská Sobota, tréner
Jozef Radnóti.
4.Stanislav Morháè, futbal, FC
Rim. Sobota, tréner Ladislav Danyi.
5.Miriama Bagaèková, kick-box,
Kick-box Hnúa, tréner Jozef Vranec.
DOSPELÍ
1.ADAM CIBU¼A, portová kul-

KK Rimavská Sobota  Trstená 2 996 : 3 135, na body 1:7, v dohrávke
14.kola I.ligy v kolkoch na 120 hodov. Hostia, ostrie¾aní extraligovými kolkárskymi vetrami, bezpeène zvíazili. Pritom v jesennej èasti na naej dráhe
s Pleivcom uhrali o skoro dvesto kolov menej...Ich výsledok je najlepím
výkonom v naej kolkárni, keï o osem bodov prekonali doterají výsledok
lídra súae Vrútok. Zostava a výkony KK : matlík 536 (svoj mikrosúboj
vyhral o 29 bodov), Vanek 492 (-36), Kojnok 535 (-7), Topor/Toma 460
(-55), Povinszký 506 (-32) a Sendrei 467 (-38).
turistika, Fitnes klub Hnúa, majster Európy 2006, piaty na majstrovstvách sveta , víaz ve¾kej ceny Rakúska. Celkovo u 4-násobný majster Európy. Tréner Duan Ïubek.
2.Jozef Pisár, futbal, FC Rim.
Sobota, tréner Mikulá Komanický.
3.Michal Radnóti, zápasenie, Lokomotíva Rimavská Sobota, tréner Jozef Radnóti.
4.Vladimír Konský, kick-box,
Kick-box Hnúa, tréner Jozef Vranec.
5.Zora Megelová, volejbal, K
Slovan Rimavská Sobota, trénerka
Alena Kudlíková.
KOLEKTÍVY
1.Futbalové mustvo dospelých
FC Rimavská Sobota, v sezóne
2005-2006 obsadilo v I.lige 6.miesto,

vyhralo jesennú èas I.ligy v sezóne
2006-2007, v prelínacej èasti sezóny
bude hra o postup do najvyej slovenskej futbalovej súae. Tréneri
Mikulá Komanický, Marián Kudlík, Július Nôta.
2.Drustvo zápasníkov-seniorov
Lokomotívy Rimavská Sobota,
v uplynulom roku si vybojovalo postup do najvyej slovenskej súae
Extraligy. Tréneri Jozef Radnóti a Ivan
Pivník.
3.Drustvo muov stolných tenistov TJ Mlados Relax Rimavská Sobota, úèastník I.ligy. Tréner
¼ubomír Pinzík.
V kategórii technických portových èinností boli vyhodnotení
lodní maketári ¼ubo Uhrín
a Ondrej Miák.
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Minifutbal

= Výsledky 8.kola z nedele
25.februára : Rimatex  Autopulír
5:0 kont., hostia nenastúpili; Matyas
 Euromotel 3:7 (1:3), góly : O. Václavik 2, M.Hriò  V.Ruszó 3, R.Farka,
J.Albert, J.Budai, A.Molnár; IKCOM  Exprestrans 1:4, (0:1) góly:
I.Daòko  M.Zvoda 2, .Drugda,
R.Gubala ; Autotauris  K Tempus
odloené na 1.marca o 18.00 hod.
1. Rimatex
2. Exprestrans
3. To r n á d o
4. FC Euromotel
5. Autotauris
6. Autopulír
7. Matyas
8. K Tempus
9. I K - C O M

7
7
7
7
6
7
7
7
7

7
5
5
4
3
2
2
2
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
2
2
3
3
4
5
5
6

69 :19
39 :15
37 :26
38 :36
23 :18
23 :39
27 :45
28 :53
18 :51

21
15
15
12
9
7
6
6
1

V súai strelcov pred závereèným kolom vedie Peter ándor (Rimatex) s 26 gólmi pred V.Ruszóom
s 15, .Drugdom s 13, R.Uhrinom
s 12, M.Sihelským (obaja Rimatex)
s 10 gólmi, atï.
= Po prehre 3:12 na domácej palubovke drustvo Neografie Martin
neprilo na odvetu semifinále Slovenského pohára, skupiny Stred, vo futsale s naim Rimatexom, a prehralo
0:5 kontumaène. Rimatex tak postúpil do finále, v ktorom sa stretne
s Benficou Èadca, ktorá vyradila
Makroteam ilina 3:1 a 5:4. Finále
bude 11.5. na neutrálnej pôde, zatia¾
neurèenej. Obidvaja finalisti zároveò
postupujú do celoslovenského tvrfinále SP v dòoch 13.-14.apríla.

V neièlivej atmosfére v susednom Luèenci prehra

Generálka sa vydarila
Príprava sa skonèila, ide sa do tuhého..... Futbalisti FC
Rimavská Sobota odohrali posledné dva prípravné zápasy
pred tartom nadstavbovej èasti o úèas v Corgoòlige. Pred
úvodným majstrovským zápasom so a¾ou v sobotu
3.marca budú tento týdeò u len trénova.

Utorok 20.februára : Luèenec
 FC Rimavská Sobota 1:0 (1:0),
hralo sa na hlavnom ihrisku, v neièlivej atmosfére, vygradovanej
evidentnou snahou Luèenèanov po
odvete za potupnú prehru 7:2 spred
dvoch týdòov. Nae mustvo vak
malo dos ancí na obrátenie skóre.
Sobota 24.februára : FC Rimavská Sobota  Senec 2:0 (1:0), na neutrálnom ihrisku v Lovèi pri iari nad
Hronom podali nai futbalisti kvalit-

ný výkon. V rozhodujúcich herných
èinnostiach poèas celého zápasu predèili úèastníka najvyej súae a zaslúene zvíazili gólmi Liku a Sivèevièa. Zostava : imon  Janeèka,
Kaèák, Geri, Mráz  Lazúr, Hílek, Sivèeviè, Tesák  Pisár, Lika;
striedali Kuciak, Hlouek, Latiak,
Kuèeròák, ivanoviè, Králik, Gibala. Pokia¾ sa niè zvlátneho neudeje, na jarnú ouvertúru so a¾ou by mala
nastúpi základná zostava ako v Lovèi.

Èo ukáe bará

Poèas víkendu sa na Slovensku zaèína futbalová jar. Zatia¾ len
v dvoch najvyích republikových súaiach (Corgoòliga, I.liga)
a v hybride, akoby bez mena, keïe aj Úradná správa SFZ hovorí o tejto
súai : O úèas v Corgoòlige. V priebehu necelých troch mesiacov sa
rozhodne o úèastníkoch súaí v novej sezóne. Z náho poh¾adu bude
najsledovanejia, pochopite¾ne, nadstavbová (prelínacia) èas, alebo
ak chcete bará, o postup medzi slovenskú elitu. Konfrontácia tyroch
najslabích corgoòligistov a tyroch najlepích prvoligistov zrejme len
potvrdí, e výkonnostné rozdiely úèastníkov baráe urèite nebudú výrazné. A neskromne treba poveda, e nae mustvo so súèasným kádrom
bude urèite patri do prvej tvorky, teda k apirantom na postup. Po
hernej stránke urèite. Lene futbal dneka je nielen o hernej kvalite, ale
aj, a èi predovetkým, o ekonomickej zabezpeèenosti.....

Zaèíname doma so a¾ou, konèíme opä doma, ale s Dubnicou

Vyrebovanie nadstavbovej èasti

1.kolo  3.marca: Zlaté Moravce  Moèenok, Trnava  Trenèín,
FC Rimavská Sobota  a¾a, Inter Bratislava  Dubnica.
2.kolo  10.marca : Moèenok 
Dubnica, a¾a  Inter Bratislava,
Trenèín  FC Rimavská Sobota,
Zlaté Moravce  Trnava.
3.kolo  17.marca : Trnava 
Moèenok, Rimavská Sobota 
Zlaté Moravce, Inter Bratislava 
Trenèín, Dubnica  a¾a.
4.kolo  31.marca : Moèenok
 a¾a, Trenèín - Dubnica, Zlaté
Moravce  Inter Bratislava, Trnava  FC Rimavská Sobota.
5.kolo  7.apríla : FC Rimavská Sobota  Moèenok, Inter Bratislava  Trnava, Dubnica  Zlaté

Gemerské

Moravce, a¾a  Trenèín.
6.kolo  14.apríla : Moèenok 
Trenèín, Zlaté Moravce  a¾a, Trnava  Dubnica, FC Rimavská Sobota  Inter Bratislava.
7.kolo  21.apríla : Inter Bratislava  Moèenok, Dubnica  FC
Rimavská Sobota, a¾a  Trnava,
Trenèín  Zlaté Moravce.
8.kolo  28.apríla : Moèenok 
Zlaté Moravce, Trenèín  Trnava,
a¾a  FC Rimavská Sobota,
Dubnica  Inter Bratislava.
9.kolo  5.mája : Dubnica  Moèenok, Inter Bratislava  a¾a, FC
Rimavská Sobota  Trenèín, Trnava  Zlaté Moravce.
10.kolo  12.mája : Moèenok
 Trnava, Zlaté Moravce  FC Ri-

mavská Sobota, Trenèín  Inter
Bratislava, a¾a  Dubnica.
11.kolo  utorok 15.mája :
a¾a  Moèenok, Dubnica 
Trenèín, Inter Bratislava  Zlaté
Moravce, FC Rimavská Sobota  Trnava.
12.kolo  19.mája : Moèenok
 FC Rimavská Sobota, Trnava 
Inter Bratislava, Zlaté Moravce 
Dubnica, Trenèín  a¾a.
13.kolo  26.mája : Trenèín 
Moèenok, a¾a  Zlaté Moravce,
Dubnica  Trnava, Inter Bratislava  FC Rimavská Sobota.
14.kolo  streda 30.mája : Moèenok  Inter Bratislava, FC Rimavská Sobota  Dubnica, Trnava 
a¾a, Zlaté Moravce  Trenèín.

Braòo Benko
v Jesenskom

tyridsaroèný gólman
FC Rimavská Sobota Branislav Benko bude od 1.marca
hosova v tíme FK Jesenské, ktoré v jarnej èasti sezóny èakajú nároèné zápasy
o udranie sa v 4.lige. Dohodli sa na tom funkcionári
obidvoch klubov v stredu
uplynulého týdòa.

STREDA 28.FEBRUÁRA
Volejbal
18.00 hod. VK Iskra Hnúa
 Detva v 11.kole III.ligy muov v mestskej portovej hale
PIATOK 2.MARCA
Stolný tenis
18.00 hod. Mlados Relax
Rimavská Sobota B  Torna¾a,
KP Rimavská Sobota  Hajnáèka v 16.kole 4.ligy
SOBOTA 3.MARCA
Futbal
9.00 hod. Rim.Janovce  Ve¾ké Teriakovce, 11.15 hod. Ve¾ký Blh  Stránska/Stáròa v
4.kole Pohára ObFZ na umelom
trávniku tadióna Na záhradkách
v Rimavskej Sobote
14.30 hod. FC Rimavská Sobota  a¾a v 1.kole prelínacej
súae o postup do Corgoòligy
Kolky
10.00 hod. Pleivec  Preov,
14.00 hod. KK Rimavská Sobota 
Koice B v 16.kole I.ligy na 120 hodov v rimavskosobotskej kolkárni
Volejbal
12.00 a 14.00 hod. VK Iskra
Hnúa  Humenné v 2.kole
nadstavbovej èasti I.ligy ien
skupiny o 1.-4.miesto v mestskej portovej hale
NEDE¼A 4.MARCA
Minifutbal
9.00 hod. Exprestrans  Autotauris, 9.50 hod. Euromotel  IKCOM, 10.40 hod. Autopulír 
Matyas, 11.30 hod. Tornádo 
Rimatex v závereènom 9.kole
zimného turnaja v telocvièni T-18
Futbal
9.00 hod. Uzovská Panica  Jesenské v 4.kole Pohára ObFZ
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