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Mestské zastupite¾stvo

O rozpoète

V utorok 27.marca sa bude v
budove bývalého upného domu
kona rokovanie mestského zastupite¾stva. Poslanci prerokujú správu o èinnosti mestskej rady, návrh
(Pokraèovanie na 2. strane)

a

15 990 Sk
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Pondelok 26. marec 2007

Cena 9 Sk

Rozhovor s konate¾om a výkonným riadite¾om MsBS Svetozárom Müllerom

Nièia a zároveò iadajú sluby

Od 16. februára je konate¾om Mestskej bytovej správy, s. r.
o., v Rimavskej Sobote Svetozár Müller, ktorý je zároveò od
novembra minulého roka aj výkonným riadite¾om. Pozhovárali sme sa s ním o fungovaní tejto spoloènosti.
- Na MsBS bolo ve¾a kritiky od stupite¾stva. Èo pripravujete na
obèanov i poslancov mestského za- zlepenie èinnosti spoloènosti?

prenajmeme

celý areál bývalého

-Poslanie spoloènosti je stanovené
zakladate¾skou listinou mesta, t.j. e
sa má stara o výkon správy o byty
spoloèenstiev a samospráv vlastníkov
bytov. Svoje ciele som naèrtol aj
v koncepcii, ktorá bola predloená
v rámci súae. Pod¾a nej mám v pláne dosta predstavite¾ov spoloèenstiev a vlastníkov bytov, mám na
mysli predsedov, do takej polohy,
aby sa ove¾a lepie prehåbila komunikácia medzi MsBS a vlastníkmi bytov, èo je prvý predpoklad k tomu, aby
èinnos mohla normálne fungova. Prvé
takéto cielené stretnutie bolo vlani
(Pokraèovanie na 2. strane)

Výstava Tibora Lajgúta

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

AKCIA
Údené rolované stehno 139 Sk/kg
Údené rolované pliecko 120 Sk/kg
Sedliacka klobása 150 Sk/kg

MOTOROVÝ
ROTAVÁTOR

Obzeraj sa dopredu
Svetozár Müller (druhý z¾ava) na Sídlisku Dúavská cesta pri rieení
problémov upchatej kanalizácie.
Foto: M. Kanalová

Ïalia vysoká kola v Rimavskej Sobote

Pre pracovníkov z praxe

Akadémia vzdelávania v Rimavskej
Sobote uzavrela zmluvu o zabezpeèení vysokokolského externého túdia
s Univerzitou Pavla Jozefa afárika
v Koiciach, s Fakultou verejnej správy, pre akademický rok 2007-2008

v bakalárskom tudijnom programe
Verejná správa. túdium je akreditované a poboèka ho ponúka pre verej(Pokraèovanie na 2. strane)

V galérii Ganevia v rimavskosobotskom Dome kultúry bude
v piatok 30.marca otvorená výstava 45-roèného seminárneho technika miestnej základnej umeleckej koly Tibora Lajgúta Obzeraj
sa dopredu. Vystavených je 40 autorových diel: keramika, perky,
grafika i komorné sochy. Kurátorom výstavy je Marian Lacko, hudobným hosom René Lacko.

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk

2600

ïalí jednoduchý notebook FSC:
FujitsuSiemens AmiloPro La 1703

RAM 512MB DDR2, HDD 80GB 5400rpm,
DVDRW, WLAN, 15,4" LCD 1280x800pix.,

2285

procesor mobile AMD Sempron 3200+

2,7kg, Windows XP Home.

v cene (vrátane DPH 19%):

20 290 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

Otvorené: pondelok - piatok 7.00-18.00 hod. a v sobotu 9.00-14:00 hod.
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O rozpoète

V piatok 23. marca bolo na Tomáovskej ulici (pri a v v priestoroch retaurácie Tini) otvorené záhradkárske centrum.

Nièia a zároveò iadajú sluby
(Pokraèovanie z 1. strany)
v decembri, kde sme naèrtli spoloèné úlohy. Odvtedy sa takýchto
stretnutí uskutoènilo viac. Posledné
bolo 22. februára v podobe tzv. firemného dòa, kde sme vlani prijaté úlohy
zhodnotili. Bola naznaèená dôvera
a záujem o to, e sa veci zlepili. Mojím cie¾om, a aj záujmom pracovníkov
MsBS, bude napravi chyby, ktoré sa
v minulosti stali.
- Ko¾ko bytov spravuje v súèasnosti MsBS ?
- Pod MsBS spadá viac ako 2 000
bytov, ktoré sú v prevanej miere vo
vlastníctve. Asi 250 bytov je nájomných, teda vo vlastníctve mesta, ktoré
treba èím skôr dopreda. Je tam vak
taký problém, e ide o byty, kde sú
väèinou sociálne slabí obyvatelia.
Medzi ne patrí aj Sídlisko Dúavská

Pre pracovníkov z praxe

(Pokraèovanie z 1. strany)
nú správu a verejný sektor, pre tátnu správu, ako aj samosprávu, aby absolventi dokázali vykonáva prísluné
úkony, riei problémy a prijíma rozhodnutia na vetkých úrovniach tátnej správy a samosprávy. Poslucháèi
získajú teoretické vedomosti zo základných vedných odborov: práva, ekonómie, politológie a sociológie. Získajú základné vedomosti o Európskej únii, jej
intitúciach a o pribliovaní sa náho
právneho poriadku právu EÚ.

(Pokraèovanie z 1. strany)
na zmenu tatútu mesta, návrh na
zmenu poriadku odmeòovania funkcionárov mesta, poslancov, èlenov komisií, riadite¾ov mestských organizácií, ïalej stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste,
odpredaj bytov, majetkovo-právne
otázky, správu o kontrolnej èinnosti
hlavného kontrolóra za druhý polrok
2006, ale hlavne rozpoèet mesta na
tento rok a výh¾adovo aj na roky
2008 a 2009. Poslanci prerokujú aj iados Mestskej bytovej správy, s.r.o.,
o vykrytie nákladov za odpredané
byty v rokoch 2001-2006.

túdium bude prebieha v poboèke
Akadémie vzdelávania v Rimavskej
Sobote v piatky, soboty a nedele.
Absolventi môu pokraèova v magisterskom túdiu v rozsahu tyroch
semestrov (2 roky). Tí, ktorí budú
chcie ïalej tudova, môu získa
doktorát s titulom PhDr. túdium je
pre pracovníkov z praxe.
Termín podania prihláok na bakalársku formu túdia je do 31.mája
2007. Prijímacie skúky sa budú
kona v auguste.

Nový predseda SMK Zsolt Simon

Novým okresným predsedom Strany maïarskej koalície v Rimavskej
Sobote sa stal poslanec Národnej rady SR Zsolt Simon. Vo funkcii vystriedal Zoltána Bána. Rozhodli o tom úèastníci snemu 17. marca. Zo 123
odovzdaných hlasov dostal sto. O predsednícku stolièku mala záujem aj
Marta Stubendeková. Nako¾ko sa vak nedostala do 15-èlenného okresného predsedníctva, nemohla kandidova na túto funkciu.
-kan-

Rimavskosobotské mestské kultúrne stredisko pripravilo na nede¾u 15.apríla vystúpenie nekonvenènej skupiny Horkýe
slíe, ktorá nedávno vydalo svoje nové
CD. Vstupné na
koncert, ktorý sa zaène o 19.00 hod. v Dome kultúry, je 150 Sk.

Prídu Slíe

cesta, kde bolo odpredaných pä bytových domov. Pretoe tam od roku
2003 enormne vzrástli poh¾adávky
v sume takmer 4 mil. Sk, tak pripravujeme odpredaj jednej bytovky pre
J. Farkaa, pretoe je neúnosné takúto bytovku spravova. Je tam 64 bytov a okolo 800 nájomníkov. Obyvatelia nièia vetko a na druhej strane si
iadajú sluby. Minulý týdeò sme
tam zaèali s J. Farkaom s upratovaním, aby si uvedomili, e zodpovedajú za bytovku. Nemajú len práva, ale
aj povinnosti. Tu nejde o zbavenie sa
týchto bytov, ale o to, e J. Farka sa
stane vlastníkom bytového domu
a musí prevzia na seba povinnosti.
- Aké sú celkové poh¾adávky na
Sídlisku Dúavská cesta?
- Od roku 2000 sa dloby vyplhali na 7 mil. Sk. Tieto poh¾adávky
vak mesto odpustilo, èo bude aj
v tomto prípade, keï bytovka prejde do vlastníctva J. Farkaa. Ako
som u spomínal, sú tam takmer 4
mil.Sk poh¾adávok. Poh¾adávky,
i keï podstatne niie, existujú aj
u iných bytov. Sú aj na nebytových
priestoroch, ale tie sa snaíme vymáha, èo sa aj darí.
- Aká je vaa spolupráca s vede-

ním mesta a poslancami?
- Keï som v novembri minulého
roka nastúpil do funkcie výkonného
riadite¾a, stretli sme sa s jednotlivými
vedúcimi oddelení mestského úradu
a povedali sme si, akou cestou sa budeme ubera a aké sú priority MsBS.
Dostalo sa mi podpory od primátora
mesta aj od poslancov mestského zastupite¾stva.
- V minulosti sa objavili názory,
e MsBS by mala zaniknú a vlastníci bytov by si mali vytvori spoloèenstvá. Èo na to hovoríte?
- Je to jedna z moností. Aj na území náho mesta sú ivnostníci, ktorí
spravujú byty. V rámci konkurencie
by vak mali existova rovnaké tartovacie podmienky. Správa bytov je zatia¾ na úrovni vo¾nej ivnosti, ale mala
by by minimálne na úrovni viazaných
ivností, pretoe mnohé bytové domy
na Slovensku sa u presvedèili, e spravova bytový dom nie je také jednoduché. Je tam mnoho vecí, ktoré musia robi odborníci. Myslím si, e
MsBS má svoje opodstatnenie, pretoe má svoje skúsenosti a odborníkov. Verím, e dokáeme opodstatnenos existencie naej organizácie.
Marta Kanalová

Chcete darova 2 % z vaich daní ?
DARUJTE ICH MLADÝM HOKEJISTOM !

Názov : HKM Rimavská Sobota, sídlo Rimavská Sobota.
Právna forma : obèianske zdruenie. IÈO : 37829220.

=na mediálne masívne propagované vystúpenie známeho bratislavského divadla v naom meste sa v predpredaji predali dva lístky!!!

= rimavskosobotská kultúrna verejnos sa môe tei na úèas

jednej z televíznych megastar, rodáèky z náho mesta, v divadelnej
veselohre zaèiatkom mája; o deò neskôr sa predstavia divadelníci, ktorí zásluhou svojej nekonvenènosti ako jediní za ostatné
roky naplnili divadelnú sálu domu kultúry
= skupinka rimavskosobotských cykloturistov sa u intenzívne pripravuje na cyklopodujatie okolo najmeních svetových ve¾hôr
= okujúci nezáujem sa prejavil o výberové konanie na niektoré posty vedúcich oddelení rimavskosobotského mestského úradu v novej organizaènej truktúre

Foto : M.Lichanec.

Poslanec Zoltán Bán : - Ako je
pripravený územný plán mestského
cintorína, aké konkrétne kroky sa
v tomto smere urobili, ako je pripravený ïalí rozvoj cintorína ?
Poverený vedením oddelenia
stavebného poriadku, investiènej
èinnosti a dopravy mestského úradu Ján Baran : - Mesto Rimavská
Sobota má schválený územný plán
mesta s poslednými zmenami a doplnkami z roku 2003 uznesením mestského zastupite¾stva z 9.12.2003.
V meste sú pre cintorínske sluby
vyèlenené dve lokality. V katastrálnom území Tomaová je sprevádzkovaný cintorín s rozlohou cca 1,70 ha.
V katastri Rimavskej Soboty je cintorín o rozlohe cca 7,10 ha. Areály cintorínov sú oplotené. V areáli na Cintorínskej ul. je ete rezerva na pohrebné miesta. Pod¾a tatistických prepoètov a poètu úmrtí v meste je tu ete
rezerva cca 5 rokov. Cintorín nebol rieený podrobne územno-plánovanou
dokumentáciou, funkèné a priestorové
usporiadanie vychádza zo záväzných
regulatívov územno-plánovacej dokumentácie. Na základe poiadavky riadite¾a Technických sluieb mesta
spred dvoch rokov budeme sa rozirovaním areálu zaobera pri spracovávaní nového územného plánu, ktorý
by mesto malo obstara do troch rokov. Celú lokalitu budeme riei komplexne aj s vytvorením nových parkovacích plôch a moností h¾adania
nových vstupov do cintorína.

Foto: -ml-

Odpovede na
interpelácie

GZ

Tohtoroèné aktivity Gemersko-malohontského osvetového strediska

Rozvíjajú tradiènú ¾udovú kultúru

-V oblasti záujmovo-umeleckej èinnosti sa zameriavame na organizovanie okresných i regionálnych súaí
a prehliadok. K¾úèovými podujatiami
bude 15. roèník regionálnej prehliadky dychových hudieb Gemera- Malohontu Festival Janka Plichtu.
V Tisovci sa bude kona 27. roèník
regionálnej prehliadky speváckych
zborov dospelých Daxnerov Tisovec,informovala nás riadite¾ka GMOS
Darina Kiáková. Pod¾a jej slov
uskutoèní sa aj prehliadka súborov

Detská divadelná Revúca a výtvarná
súa Divadlo oèami detí. V apríli sa
uskutoèní 33. roèník krajskej prehliadky Zochova divadelná Revúca a
v spolupráci s Oblastným výborom
Cesamadoku 16. roèník celoslovenskej
recitaènej súae M. Tompu. V Hnúti
bude prehliadka detských spevákov
¾udových piesní Piesne starých mám.
- Významným podujatím na úseku
divadla a prednesu bude aj 4. roèník
regionálnej a 2. roèník celotátnej súae v prednese slovenskej rozpráv-

Projekt Vidie a by videný

Na celom Slovensku sa zaèiatkom
marca rozbehol projekt Vidie a by
videný. Cie¾om projektu je, aby si
úèastníci cestnej premávky uvedomili, e je pre nich ivotne dôleité, aby
ich na cestách bolo vidie, pretoe stúpa poèet dopravných nehôd s úèasou
chodcov. Vlani polícia zaevidovala 2
210 nehôd s úèasou chodcov, 194
chodcov pri nich zahynulo !
Na regionálnej úrovni je projekt
realizovaný prostredníctvom okresných riadite¾stiev Policajného zboru
SR. Od 12.marca sa projekt Vidie
a by videný realizuje aj v okresoch
Rimavská Sobota a Revúca prostredníctvom policajtov obvodných oddelení, ktorí distribuujú obmedzené
mnostvo reflexných pások a reflexných samolepiek najrizikovejím skupinám chodcov, t.j. deom od 6 do 14
rokov a seniorom nad 60 rokov.
V samotnom meste Rimavská Sobota
bol projekt odprezentovaný 13.marca riadite¾om Okresného riadite¾stva PZ pplk.Miroslavom Bitalom,
riadite¾kou vnútorného odboru
pplk. Juditou Pelleovou a starím

referentom skupiny prevencie por.
Jánom matlákom v Základnej
evanjelickej kole na Daxnerovej ul.
a v Domove dôchodcov a domove sociálnych sluieb na Kirejevskej ul.
Úèastníci prezentácií boli oboznámení s rizikami, ktoré im ako úèastníkom
cestnej premávky hrozia keï nie sú
dostatoène vidite¾ní. Prezentácie sa
stretli s pozitívnym ohlasom. Policajný zbor týmto projektom dokazuje,
e na prevencii mu záleí omnoho viac
ako na represívnych opatreniach.

ky v Drienèanoch Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Uskutoèní sa aj
nadregionálna súa v prednese poézie a prózy 4. a 5. kategórie, divadiel
poézie a prednese túrovskej poézie
Francisciho Hnúa a regionálna súa
v umeleckom prednese Hviezdoslavov
Kubín,- uviedla Darina Kiáková. Nebude chýba ani tradièná Klenovská
rontouka. Aj tento rok bude GMOS
spoluorganizátorom letného tábora výtvarníkov, divadla, literatúry, fotografie a filmu LETAVY a 3. roèníka festivalu Atrium Art.
- Èo sa týka budovy, v ktorej sídlime, je potrebná jej generálna oprava.
Nako¾ko vak nie sú potrebné financie, budeme ju opravova svojpomocne. Budeme sa na to snai získa financie aj prostredníctvom projektov.
Najviac je po troch poiaroch budovy
pokodená strecha a vnútorná sála.
Potrebná je aj úprava dvora,- skontatovala riadite¾ka GMOS.
-kan-

Krimimix
= Neznámy zlodej odstránil
zámku na dverách hospodárskej
budovy v obci Polom, odkia¾
ukradol po tri kusy píl, sekier,
kladív, hoblíkov a dve kosy. Majite¾om spôsobil kodu 5 200 Sk.
= Krádee a poruovania domovej slobody sa dopustil neznámy páchate¾, ktorý vylomil vchodové dvere na balkóne rodinného domu
v Hodejove. Voiel dnu, kde vylomil
dvere do spálne. Ukradol desa zlatých retiazok, tri náramky, devä
prsteòov a tyri páry náuníc. Majite¾ovi vznikla koda 100 tis. Sk.
= Poruovania domovej slobody sa dopustili hostia, ktorí
prili na návtevu do rodinného
domu v Hnúti, èas Haèava. Opili sa a napriek tomu, e ich 16roèný majite¾ vyzýval, aby odili,
fyzicky ho napadli. Poèas bitky
zdevastovali aj zariadenie domu.
Nikto nebol zranený.

Schránka na podnety

V záujme priblíenia sa potrebám obèanov a na základe predchádzajúcej spolupráce Okresného riadite¾stva Policajného zboru SR
v Rimavskej Sobote s mestskou samosprávou bola opätovne
v kancelárii prvého kontaktu na prízemí hlavnej budovy mestského
úradu na Svätoplukovej ul.è.9 umiestnená schránka, ktorú môu
obèania vyuíva na podávanie svojich návrhov a podnetov, týkajúcich sa sluieb polície okresného riadite¾stva PZ. Návrhy a podnety
budú pravidelne vyhodnocované skupinou prevencie vnútorného
odboru a vyuívané k skvalitneniu práce polície.
spvoFoto: M. Kanalová

Cie¾om Gemersko-malohontského osvetového strediska je zachováva, zve¾aïova a rozvíja tradiènú ¾udovú kultúru
v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Jeho zriaïovate¾om je
Banskobystrický samosprávny kraj. Aj tento rok táto intitúcia
pripravila mnostvo zaujímavých podujatí. Na ich organizáciu vyuíva aj granty a dotácie z grantového systému ministerstva kultúry.
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Guláová párty, výlety, návteva divadla i mikuláske posedenie

Telesne postihnutí bilancovali
Vo tvrtok 15. marca sa v CVÈ Relax konala výroèná èlenská schôdza
Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Rimavskej Sobote. Zaoberala sa zhodnotením èinnosti a hospodárením
za uplynulý rok, rozpoètom a plánom práce na tento rok.

Ako nás informovala predsedníèka ZO SZTP Yvonna Pakanová, organizácia má v súèasnosti 149 èlenov,
prièom vlani získali devä nových.
V èlenskej základni je es vozíèka-

Èas úèastníkov výroènej èlenskej schôdze ZO SZTP v Rimavskej Sobote.

rov, 13 sympatizantov a devä rodièov postihnutých detí. Minulý rok
popri iných aktivitách zorganizovali
guláovú párty, výlet do Maïarska
na jednodòové kúpanie v termálnych
kúpaliskách v Bükkszegu i jednodòový zájazd do Zvolena na návtevu divadelného predstavenia.
-Tento rok plánujeme zorganizova
guláové posedenie, výlet do divadla
do Zvolena, zájazd na termálne kúpalisko, tradièné mikuláske posedenie
spojené s odmeòovaním jubilantov
i návtevu divadelného predstavenia
v rimavskosobotskom dome kultúry.
Stálym sponzorom naich aktivít je
lekáreò Salvator, za èo im patrí vïaka,
- povedala podpredsedníèka základnej organizácie Jolana vajková.
Tajomníèka Jana Lacíková na výroènej èlenskej schôdzi prítomných informovala, e od 15. januára je

k dispozícii pätnás evidovaných nezamestnaných v rámci verejnoaktivaèných prác, ktorí zdarma pomôu telesne postihnutým uprata, nakúpi
èi vybra lieky z lekárne. Telesne postihnutých v mene primátora mesta
pozdravil tefan Balá, ktorý je poverený vedením oddelenia kultúry
a starostlivosti o obèana mestského
úradu. Uviedol, e aj tento rok dostanú zadarmo priestory Centra invalidov na Daxnerovej ul. è. 15, ktoré bude
financova mesto. Prostredníctvom
TSM sa zabezpeèil bezbariérový
vstup do budovy. Postupne sa budú
opravova aj zdevastované chodníky,
ktoré trápia vozièkárov. Mesto vyèlení aj financie na návtevu divadla vo
Zvolene. Oddelenie kultúry a starostlivosti o obèana mestského úradu bude naïalej nápomocné v oblasti opatrovate¾skej sluby. Príjemným prekvapením bol pozdrav a kvietok pri
príleitosti MD od predsedu okresného centra SZTP Jána Juhásza.
V závere schôdze sa uskutoènila prezentácia lieèivých èajov.
-kan-
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M. Ceglédy a I. Slovenèák vystavujú v Mestskej galérii

Kritika konzumnej spoloènosti

Foto: M. Kanalová

Invisible-Nevidite¾ný, je názov výstavy, ktorá bola otvorená
23.marca v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote. Vznikla v rámci
projektu Nástupy a potrvá do 27. apríla. Sú na nej diela dvoch
mladých autorov : Ivana Slovenèáka a Mareka Ceglédyho.

Marek Ceglédy (vpravo) a Ivan Slovenèák poèas intalácie výstavy.
Správna odpoveï na otázku v súai, ktorú spolu s naou redakciou pripravila umelecká agentúra Agrum Music, znela : Líder Olympicu Petr Janda má 64 rokov (narodil sa 2.5.1942). Spomedzi správne odpovedajúcich sme
vyrebovali Ondreja Képesa z Rimavskej Soboty, ktorý vyhráva dve vstupenky
na koncert Olympicu 26.mája v Hnúti. Druhú cenu, CD Martina Jakubca,
Romany a skupiny So Fine, vyhráva Zuzana Tanková z Rimavskej Soboty.
Prosíme obidvoch výhercov, aby si ceny prili prevzia do redakcie.

Ako povedala kurátorka výstavy
Gabriela Garlatyová, obaja absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici sú spojení s Rimavskou Sobotou, obaja navtevovali tunajiu základnú umeleckú kolu, ale obaja pôsobia mimo mesta. Sochár Marek
Ceglédy tu il len nieko¾ko rokov.
Jeho tvorba vizuálne komunikuje
s rozmernými ma¾bami Ivana Slovenèáka. Oboch výtvarníkov zaujímajú
témy konzumnej spoloènosti a jej morálky, masovosti a individualizmu, na
ktoré reflektujú kriticky a ironicky.
- Inpiráciu èerpám zovadia¾,
pouívam rôznorodý materiál. Preferujem plasty, je to materiál,
s ktorým sa dá pracova pomerne
rýchlo, dynamicky. Na výstave sú
moje bakalárske práce, èas magisterskej práce i vo¾ná tvorba,- prezradil Marek Ceglédy.
Pozoruhodné je spoloèné dielo
oboch autorov Kresba ivlov. Ivan
Slovenèák sa venuje karikatúrno-ilustratívnej ma¾be. Na výstave pre-

Pozdravme jar a ivot

Len èo slnko vyle na zem prvé teplé lúèe, z korún ete neoatených stromov sa zaène íri hlasitý spevavý tebot vtákov. Strieborné bahniatka
a a kvitnúce liesky, ktoré v slnku zaiaria krásnou zelenoltou farbou
privábia vèely.Rok èo rok sledujeme
toto zázraèné znovuoívanie.
Vïaka pevne zakorenenej tradícii
slávime kresanské ve¾konoèné sviatky. Kadý rok sa v naom obèianskom
ivote dobrovo¾ne prispôsobujeme
kresanskému liturgickému kalendáru,
ktorý vrcholí vo Ve¾kom týdni. Posolstvo vzkriesenia umuèeného Boieho syna, Jeia Krista, zasahuje
takmer do ivota kadého kresana.
Nie je to inak ani v Evanjelickej základnej kole v Rimavskej Sobote.
V rámci príprav na Ve¾kú noc v nej
pripravili Ve¾konoèné tvorivé dielne. S pomocou uèiteliek a ¾udových
umelcov pracovali rôznou technikou
pri príprave symbolov Ve¾kej noci.
Svoju fantáziu a ikovnos iaci uplatòovali v dielòach : farby na sklo, výroba ve¾konoèných pozdravov, výroba
korbáèov, zdobenie kraslíc perlovkou,
voskom a medeným drôtom a výroba
svietnikov. Tvorivým dielòam predchádzalo stíenie, ktoré pre iakov pripravili pán farár a pani farárka

Gabèanovci z cirkevného zboru
Drienèany. Za ich ochotu spolupracova so kolou im patrí vrelé poïakovanie. Svoje výrobky iaci prezentovali na seniorálnom konvente Rimavského seniorátu ECAV v Klenovci
24.marca a na pôstnej veèierni, ktorá
sa uskutoèní tie v Klenovci 28.marca. V priestoroch koly iaci pripravili zo svojich výrobkov výstavku spojenú s predajom. Cena je dobrovo¾ná.
Získané financie budú slúi iakom
k spestreniu MDD.
-kres-

zentuje alegórie previnenia. Vo svojej tvorbe reaguje na to, èo mu prekáa a nepáèi sa mu, buï ironicky,
s humorom, alebo prísne, so zdvihnutým prstom.
- Je dobré, e mesto má aj mladých výtvarníkov, lebo dlhodobo tu
bol len jeden, tefan Balázs, a potom
len amatérski výtvarníci. Toto je u
generácia profesionálnych výtvarníkov, ktorá má ukonèené akadémie.
Chcela by som vak upozorni, e
títo autori nie sú v meste ukotvení,
mesto im toti neponúka ancu,
a preto idú tvori do iných prostredí. To je zároveò aj výzva, aby sme
ich pozvali do náho mesta a nali
im buï pracovné ponuky alebo obèasné umelecké spolupráce,- podotkla G. Garlatyová.
-kan-

Prezentácia kníh

V Dome Matice slovenskej v
Rimavskej Sobote bude od 2. do
5. apríla prezentácia kníh z Vydavate¾stva MS v Martine.
- Na putovnej výstavke budú aj
novinky, akými sú Kamenná ena od
P. Urbana, Panièka v líèej koi od O.
Sliackeho èi Pamätnica ¼. túra. Tituly si budú môc záujemcovia kúpi
priamo na prezentácii alebo objedna,informoval nás riadite¾ Domu MS
Michal Hruka. V jarnej ponuke
okrem zaujímavých kniných noviniek
nechýbajú ani tri tucty titulov za symbolickú cenu 10 a 30 Sk.
-kan-

Fotografie A. Jirouka

Od Tatier k Dunaju

Vo tvrtok 29.marca sa vo výstavných priestoroch Gemerskomalohontského múzea v Rimavskej Sobote bude kona vernisá
výstavy fotografií Alexandra Jirouka Od Tatier k Dunaju. Vernisá je spojená s autogramiádou autorových publikácií.

Benefièný koncert

iaci základnej evanjelickej koly pri príprave ve¾konoèných symbolov.

V stredu 4.apríla sa v rimavskosobotskom reformovanom
kostole uskutoèní benefièný organový koncert Gábora Stubendeka na rekontrukciu organu
kostola. Spoluúèinkujú iaci reformovaného cirkevného gymnázia M.Tompu.

GZ
Gemersko-malohontské múzeum v spolupráci s profesormi Gymnázia na Hostinského ulici v Rimavskej Sobote pripravilo
pre irokú verejnos nevednú akciu.
V popoludní nazvanom S knihou pri svieèkach znelo sugestívne slovo staré nieko¾ko
storoèí, bolo moné zapoèúva sa do svetových jazykov èi obdivova retaurátorské
umenie. Jednotlivé výstupy uvádzala kultivovaným spôsobom Milana Jutková.
S témou Cesty slovenèiny a latinèina
okolo nás vystúpila Marta Hluíková. V úvode jej prejavu zaznel zborovo zaspievaný starosloviensky otèená, slovenèina v ete starom kabáte
zarezonovala v textoch profesora bratislavského lýcea a vydavate¾a kalendárov Juraja Palkovièa, rodáka z Rimavskej Bane, a ozvalo sa aj slovo
v túrovèine. V druhej èasti svojho
vystúpenia sa Marta Hluíková zamerala na latinské nápisy na Hlavnom
námestí v Rimavskej Sobote. Na jednom z nich, chronograme na budove
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Moderátorka podujatia Milana Jutková, v pozadí Mikulá Viòovec; na snímke vpravo Marta Hluíková.

Slávnostné slovo
slovo aa hudba
hudba vv Gemersko-malohontskom
Gemersko-malohontskom múzeu
múzeu
Slávnostné

S knihou pri svieèkach

Kninice Mateja Hrebendu, nauèila
poslucháèov vypoèíta si dátum zhotovenia nápisu.
Kniný fond maïarskej literatúry zaujímavo priblíila Edita Egyûdová, ktorá zároveò predstavila kninú publikáciu Tamása Danisa Visszapillantások o spoloèenskom
ivote v Rimavskej Sobote
v minulosti. Publikum zaujali predovetkým fotografie historických poh¾adníc
mesta.
Aj literatúra v jazyku nemeckom, anglickom a francúzskom sa odela do modernejieho atu. ¼udmila Beracková pripravila so tudentmi gymnázia ukáku z
divadelnej hry Pygmalion od
G. B. Shawa, ktorú sprevádzala hudba z muzikálu My
fair lady. Bernadeta Konczová priblíila publiku
Maupassantovu poviedku
Náhrdelník s krásnou franEdita Egyûdová a Tamás Danis.
Snímky: Júlia Ferleáková cúztinou v závere a suges-

tívnym francúzskym ansónom. Vystúpenie doplnil Mikulá Viòovec
vlastným prekladom modernej francúzskej básne. Záver vystúpenia pedagógov tunajieho tátneho gymnázia dostal elegantnú bodku. Alena Proovská a Andrea Kovácsová dvojjazyène priblíili z nemeckého kniného fondu Múzea mylienky zo stránok Solennií vydávaných Uèenou spoloènosou malohontskou. Folková
hudba v podaní rimavskosobotskej

Dni otvorených dverí v gymnáziu

Rodièom iakov 4. a 5. roèníkov Z

Osemroèné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky na Hostinského ulici è. 3 v Rimavskej Sobote poriada v utorok 27. marca v
dopoludòajích aj v popoludòajích hodinách DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ. Rodièia i iaci
budú ma monos zoznámi sa
s terajími primánmi èi starími
kamarátmi, prezrie si peciálne

Uèite¾ka, na ktorú nezabudnem

Medzinárodný deò uèite¾ov (28.marec) je dobrou príleitosou zaspomína si na svojich uèite¾ov. Pani uèite¾ka, o ktorej som sa rozhodla napísa, zanechala v mojom
srdci ve¾a príjemných spomienok, pretoe bola ve¾mi ¾udská a vnímavá. Vyaroval z nej pokoj, láska a porozumenie k ostatným ¾uïom v jej okolí. Pretoe nemala ¾ahký ivot, vedela sa tei aj z malièkostí. Pôsobila na mòa
upokojujúcim dojmom, bola mojím slnieèkom, pretoe
sa usmievala aj vtedy, keï ju nieèo trápilo. Vedela sa
prenies cez vlastné problémy a trápenia. Preto som si ju
váila a obdivovala nielen ako uèite¾ku, ale aj ako èloveka. Ak bolo treba, ochotne vysvetlila, keï som nieèomu
nerozumela. Nikdy som nemala pocit, e ju to obauje.
Vdy bola ochotná iaka vypoèu. Uèila ma predmet, ku
ktorému som nemala vzah, ale vïaka nej sa stal pre
mòa zaujímavým a ¾ahko pochopite¾ným.
Pritom je to jednoduchá, skromná, veselá a ¾udská pani
uèite¾ka, na ktorú si vdy rada spomeniem. Silná osobnos, ktorá navonok pôsobí zranite¾ne. Repektovala

skupiny M.E.L.L. pod vedením riadite¾a ZU Mariana Lacka bola viac
ne vhodným doplnením jednotlivých
výstupov. Akcia gymnaziálnych pedagógov v úzkej spolupráci s riadite¾kou múzea O¾gou Bodorovou,
knihovníèkou Ivetou Krnáèovou
a retaurátorkou Anitou Mátéovou
nebola akciou kadodennou. Bola urèená kultivovanému publiku, jedna
z tých, na ktorú si kadý inteligentný
poslucháè svoj èas nájde. Ján Aláè

a uznávala aj svojich iakov. Ich kladné stránky sa snaila
rozvíja, záporné potláèa alebo eliminova, ale nikdy nie
direktívnym èi nebodaj nadradeným spôsobom. iaci boli
pre òu rovnocennými partnermi, brala ich ako dospelých,
ale udriavala si od nich odstup a vyadovala repekt. Jej
¾udskos nepoznala hraníc. Ku kadému bola spravodlivá
a objektívna. iaka hodnotila nielen na základe známok,
ale aj jeho zruènosti, schopnosti a snahy nauèi sa. Jej hodnotenie boli vdy spravodlivé a uváené. Jej vyuèovacie
hodiny neboli nikdy nezáivné. Bola motivaèným prvkom
pre moje snaenie a dobré výsledky. Jej cie¾om bolo vychova mravnú osobnos. V mojich spomienkach navdy zostane pani Uèite¾kou. Je òou Ida Kepeòová, adoptívna matka
speváèky Petry. Verím, e pre òu budú tieto riadky zadosuèinením. Keï ju aj teraz, po rokoch, stretávam, vdy sa
mi vynoria pekné a nezabudnute¾né spomienky, ktoré sú
hlboko uloené v mojom srdci. Mojím nielen pedagogickým vzorom, okrem mojich rodièov, navdy zostane pani
Katarína Kalmárová
uèite¾ka Ida Kepeòová.

uèebne, telocvièòu a iné priestory. Piataci sa môu zúèastni vyuèovania v triede príma.
Informácia pre piatakov: pod¾a
Vyhláky ministerstva kolstva è.
145/1996 Z.z. o prijímaní na túdium na stredné koly pripravujeme prijímacie skúky do triedy
sekunda na kolský rok 20072008 zo slovenského a anglického jazyka. V prípade záujmu iaka o túdium v triede príma alebo
sekunda v naom gymnáziu v budúcom kolskom roku je potrebné rozhodnutie uskutoèni do 31.
marca 2007. Vyplnenú prihláku
treba odovzda v uvedenom termíne riadite¾stvu základných kôl,
prípadne na sekretariáte gymnázia.
Mgr. Ján Èeman,
riadite¾ koly

Z listov èitate¾ov

Srdeèné poïakovanie
patrí bývalým vedúcim pracovníèkam lekárne Hellas
na Fábryho ul. p. Hegedûsovej a p. Lassanovej za ich
vzornú starostlivos a ¾udskos, ktorú prejavovali voèi
nám, pacientom.
Milan Baran
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Inzercia, oznamy

Pohotovostné sluby
od 26. 3. do 1.4. 2007

PRE DOSPELÝCH
A DETI
V pracovných dòoch od 16.00 do
7.30 hod. nasledujúceho dòa.
Vo¾né dni a sviatky: od 7.30 do
7.30 hod. nasledujúceho dòa.
Daxnerova ul. è. 2 (vstup od jedálne Juno), Rimavská Sobota,
èís. tel. 56 33 333 - LSPP dospelých, 56 34 444 - LSPP detí.

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
poèas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.

31. marca - 1. apríla
2007
MUDr. Ján Jurkemik,
Gorkého 9,
tel.: 58 11 009.

LEKÁRNE

V PRACOVNÝCH DÒOCH

Lekáreò U leva, Hlavné ná-

mestie 4 a Lekáreò Salvator,
Ul. SNP 19 do 17.00 hod.

Lekáreò Média, Ul. B. Bartóka 1 do 18.00 hod. (aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).
Lekáreò v hypermarkete
Kaufland do 20.00 hod.(aj v
sobotu a nede¾u).
V sobotu 31.3. od 8.00 - 12.00
hod. a od 15.00 - 19.00 hod. lekáreò Média, Ul.B. Bartóka 1.
V nede¾u 1. 4. od 10.00 - 19.00
hod. lekáreò Polianka na Dobinského ul.

Zlatá krajina

Kninica Mateja Hrebendu
v Rimavskej Sobote a Banskobystrický samosprávny
kraj usporiadajú vo tvrtok
29.marca u 15.roèník autorskej prehliadky literárnych
prác iakov základných kôl
a osemroèných gymnázií
Zlatá krajina. O otvorenie sa
postarajú iaci Z P. K. Hostinského s dramatizáciou
Moja úasná mama v réii
M.Halukovej. Po samotnej
prehliadke sa uskutoèní vyhodnotenie a ocenenie úèastníkov Zlatej krajiny spisovate¾kou Gabrielou Futovou,
ktorá sa stretne s demi
mesta aj na autogramiáde.

Na HTO Nemocnice a polikliniky, n. o. v Rimavskej
Sobote dòa 20.3. bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia krvi: Július Bukovický, Rudolf Merèák, Alexander Bán, Anna Pinzíková, Jana
Valovièová, Irena Lukaèková, Peter Hruka, Duan
midt, Petra Kuráková, tefan Száraz, Ing.Martin Magic, Bc.Michal
Lichanec z Rimavskej Soboty, Simona Masárová, Milan Dirbák, Boris
Mauer z Hnúte, Anna ¼uptáková, Ján ¼upták, Vladimír ¼upták
z Odian, Frantiek Beòu, ¼ubor Palkoviè z Ve¾kých Teriakoviec,
Jozef Uhrin zo Sútora, Koloman Kankuja z Hostíc, Ján Murinèek
z Lehoty nad Rimavicou, Albeta Rózenfeldová z Novej Baty.
Prvýkrát darovali krv: Ladislav Rózenfeld z Novej Baty, Lýdia
iková z Malých Stankoviec, Viktor Va z Rimavskej Soboty.
Vetkým darcom krvi ïakujeme.
Územný spolok SÈK Rimavská Sobota
Obèianske zdruenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IÈO : 00683876. Monos
poskytnú 2 % z daní z príjmu fyzických a právnických osôb.

Vydávanie povolení na rybolov

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej
Sobote oznamuje svojim èlenom, e vydávanie povolení na rybolov pre
rok 2007 bude prebieha v mesiacoch apríl a máj nasledovne :
PONDELOK 14.00 - 16.00 hod.
TVRTOK
9.00 - 11.00 hod.
Zároveò upozoròuje, e termín pre zaplatenie èlenského príspevku na tento rok je do 31.marca 2007. Do tohto termínu majú
povinnos zaplati zarybòovací príspevok aj deti do 15 rokov.
Termíny brigád na tento rok :
I. obvodná organizácia : sobota 21.apríla Oïany; nede¾a 22.apríla
Kurinec;
II.obvodná organizácia : kadú sobotu a do 19.mája;
III.obvodná organizácia: vdy v sobotu 31.marca, 14. a 28.apríla.
Zaèiatok brigád je o 9.00 hod.
Vetky potrebné informácie je moné získa priamo v sídle Mestskej organizácie SRZ na Jesenského ul. è. 5. Kadý utorok od
8.00 do 11.00 hod. je prítomný tajomník MsO SRZ p. Dulovics a v
tomto èase je moný aj telefonický kontakt na è.t.55 21 953.
Uívatelia internetu nás nájdu na stránke www.sobotskyrybar.sk
Informácie o pretekoch v love rýb :
sobota 7.apríla lov pstruhov mukárením na vodnej nádri Skálnik
nede¾a 8.apríla lov pstruhov prívlaèou na vodnej nádri Skálnik
sobota 5.mája lov kaprov na vodnej nádri Kurinec.
Prezentácia je vdy od 7.00 hod., zaèiatok pretekov o 8.00 hod.
Na preteky pozývame aj nerybárov, ktorí sympatizujú s týmto
pekným portom. Strávia pekný deò v prírode, môu povzbudi
pretekárov a pri troke astia aj vyhra niektorú z atraktívnych cien
v tradiènej tombole.
1. Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj:
a) 3 - izbový byt na Roòavskej ul. è. 5/39 v Rimavskej Sobote, 40 b. j., 10.
poschodie - formou verejnej ponuky. Minimálna cena bytu 290 000 Sk.
b) pozemky v areáli bývalého OPP na Chrenovisku o výmere 2008
m2. Minimálna cena pozemku 250 Sk/m2. Súèasne je záujemca povinný odkúpi spoluvlastnícky podiel na prístupových komunikáciách v cene
20 Sk/m2. Odpredaj pozemkov bude uskutoènený formou verejnej ponuky. Na pozemkoch je moné vybudova parkoviská, malé prevádzky.
c) stavebný pozemok parc. è. KNC 887/3  zastavaná plocha
o výmere 589 m2, k. ú. Dúava formou verejnej ponuky. Minimálna kúpna cena 165 Sk/m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie správy majetku, Rimavská Sobota, è. tel.: 56 04 626, 56 04 631.Písomné iadosti zasielajte na Mestský
úrad, oddelenie správy majetku, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

Zaèiatky o 17.45 a 20.00 hod.

ppppppppp
Utorok-streda 27.-28. marec

Malé deti

Dráma USA. Pálèivá a úprimná
kritika zdeformovanosti americkej strednej triedy.
Titulky.

Hrajú: Kate Winslet, Patrick
Wilson, Jennifer, a. i.
MN, 59 Sk.

ppppppppp
tvrtok-nede¾a 29. marec-1.apríl

My dvaja a magor

Komédia USA. Boli by ideálny
pár. Keby neboli traja. Titulky.

Hrajú: Kate Hudson, Owen Wilson, Matt Dillon, a. i.
MP od 12 rokov, 65 Sk.
Zaèiatok len o 17.45 hod.

ppppppppp
tvrtok-nede¾a 29. marec-1.apríl

Zabi eso

Akèný film USA. Niekto to tu
nepreije.
Titulky.

Hrajú: Jeremy Piven, Ray Liotta, Andy Garcia, Alicia Keys,
Ben Affleck, a. i. MN, 59 Sk.
Zaèiatok len o 20.00 hod.

ppppppppp

Gz
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Nehralo sa v Jesenskom ani v Hajnáèke

Nevídaný obrat Iskry
Poèas víkendu sa zaèala odvetná èas krajských futbalových súaí. Zaèala sa ale dos rozpaèito, keïe viacero
zápasov bolo pre nespôsobilé terény odloených.

4.LIGA  14.KOLO :
Zápasy Jesenské  Tisovec a
Hajnáèka  Poniky (ako aj Dolné
Hámre  Selce) sa pre nespôsobilé terény nehrali.
5.LIGA  14.KOLO :
Bo¾kovce  Hnúa 3:4 (2:0), hrajúci tréner hostí Marián Petrok oznaèil
prvý jarný zápas na ihrisku nováèika
za rozprávku, akú by nenapísal ani
majster Andersen. Neèudo, v 64.minúte prehrávala Hnúa 3:0.... A to aj
napriek tomu, e mala èastejie loptu
na kopaèkách, lepie a nápaditejie
kombinovala. Ale góly dávali len domáci. Prvý u v 6.min., druhý v
10.min. a tretí v 50.min. Vo vzduchu
visel debakel hostí. V 65.min. práve
Marián Petrok z trestného kopu zníil na 3:1 a zavelil k nevídanému obratu hostí. Úlohu im u¾ahèili aj domáci,
ktorí sa netakticky stiahli do obrany.
Po peknej kombinaènej akcii Tomáa
Antala pridal Milan agúl druhý gól

Opä prehra

= Spiská Nová Ves  KK Rimavská Sobota 3 041: 2 984, na body
6:2, v 19.kole I.ligy v kolkoch na 120
hodov. Nae drustvo malo výborný
zaèiatok, Tavarszký a matlík vyhrali
svoje mikrosúboje vcelku bezpeèným
rozdielom. Ete aj v polovici zápasu
vyhrávali nai kolkári o 75 kolov, aby
ho napokon o takmer esdesiat prehrali. Zostava a výkony KK : Tavarszký 521 (svoj mikrosúboj vyhral o 31
bodov), matlík 538 (+50), Kojnok
522 (-6), Sendrei 448 (-62), Toma
447 (-35) a Povinszký 508 (-35).

hostí. V 85.min. po rohovom kope M.
Petroka vyrovnal Rado Dobo. Hnúanci boli spokojní aj s týmto výsledkom, ale v 90.minúte po ïalom bezchybne zahratom trestnom kope M.
Petroka si výborne nabehli do pokutového územia domácich Milan agúl
aj Rado Dobo a domáci brankár si loptu zrazil do vlastnej brány. Zostava :
Kaloèai  Temiak, Wereszký, Milan agúl, Fo¾ko  Dlháò, Zemanoviè, Marián Petrok, Antal  Hudec. Dobo; striedali Chicho, aliga
a Miroslav agúl.
Klenovec  Ve¾ký Blh 1:2 (0:0),
bojovný zápas, v ktorom domáci vsa-

Prvá volejbalová liga ien

Skupina o 5.-8.miesto :
K Slovan Rimavská Sobota 
Kométa Koice 3:0 (20,16,20) a 3:0
(12,22,23), zostava : Megelová, Rendeková, Kudlíková ml., tubniaková, Hrivnáková, Barthová  libero
Chodúrová, èurková, Kojnoková,
Molnárová. Súperky mali, tak ako väèina drustiev v súai, výkovú

Futbal iakov

I.LIGA  14.KOLO:
FC Rimavská Sobota  Podlavice 0:5 (starí iaci) a 1:1 (mladí
iaci), gól FC dal Dávid Kalmár.
II.LIGA  14.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota  Ve¾ký Krtí 2:0 (starí iaci),
góly: Pupala, Jankovský a 2:2
(mladí iaci), góly domácich : Gapar, Oláh.

Futsalisti pozývajú na odvetu

= Slov-matic FOFO Bratislava  Rimatex Rimavská Sobota
21:3 (9:0), v prvom zápase tvrfinále Slovenského pohára vo futsale. Góly hostí : Peter ándor 2, Milo Beòu. Priepastný rozdiel
v skóre hovorí za vetky komentáre. Domáci, takmer bez výnimky
profesionálni hráèi futsalu, hrali pestro, kombinaène, na jeden
dotyk, a skvele zakonèovali. Zostava Rimatexu : Rastislav Koreò 
Milo Beòu, Roman Uhrin, Peter ándor, Tibor ándor, Milan
Sihelský, Martin Juhaniak, Jozef Pekarèík. Napriek tomu, e
o postupujúcom do semifinále SP je u rozhodnuté, odveta v stredu
28.marca o 19.00 hod. v T-18 pod ibenièným vrchom urèite môe
by príalivá pre vetkých fanúikov dobrého halového futbalu.

Gemerské

ZVESTI
Týdenník mesta a regiónu

dili na nakopávané dlhé lopty. Hostia
sa skôr snaili o kombinaènú hru, ale
ako priznal hrajúci tréner Roman
Kudlík, jarný tart nezastihol mustvo v najlepej hernej pohode. Na
druhej strane ocenil efektívnos hráèov, keïe z azda troch ancí v prvom
polèase dali dva góly Marek Zvoda
a Roman Gubala. Za stavu 0:2 neuznal rozhodca, pod¾a R.Kudlíka regulárny gól Gubalu, po jednej z mála
vydarených akcií mustva v 2.polèase.
 Urèite vieme hra podstatne lepie,
ako sme predviedli v okresnom derby
v Klenovci, - skontatoval Roman
Kudlík. Domáci zníili z pokutového
kopu. Zostava Ve¾kého Blhu : Czene
 Sarva, Drugda, Laco  Otrom,
Zvoda, Kret, Kudlík, Valkuèák 
Iványi, Gubala; striedal Repka.

prevahu. Nae hráèky výkový hendikep nahradili bojovnosou, èo staèilo k hladkým víazstvám v obidvoch zápasoch. Ve¾mi dobre zahrala mladá Alenka Kudlíková, ale aj
Megelová a Rendeková.Výsledok
v podstate potvrdil, e v predchádzajúcom vzájomnom dvojzápase
v Koiciach sa pod víazstvá domácich hráèok podpísali aj rozhodcovia.

SOBOTA 31.MARCA
Futbal
11.00 hod. starí dorast
a 13.15 hod. mladí dorast FC
Rimavská Sobota  Preov B
v 19.kole II.ligy na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
Volejbal
14.00 hod. VK Iskra Hnúa 
Spiská Nová Ves v závereènom
6.kole I.ligy ien, v skupine o 1.4.miesto, v mestskej portovej hale
NEDE¼A 1.APRÍLA
Futbal
15.30 hod. Tisovec  Poltár,
Hliník nad Hronom  Jesenské,
Selce  Hajnáèka v 15.kole
4.ligy, Hnúa  Cinobaòa, Ve¾ký Blh  Bo¾kovce, Vinica 
Klenovec v 15.kole 5.ligy

Futbal mladých

V. LIGA DORAST- 14. KOLO:
K Tempus Rimavská Sobota
 Radzovce 1:1 (0:0), gól domácich dal Sallai.
PRÍPRAVKAI.LIGA: KTempus Rimavská Sobota - Ruomberok 4:1(roè.nar. 1996), góly : Galo
2, Polívka, Andrái; 6:1 (roè.nar.
1997), góly : Boros a Èieok po 2,
Václavik, Radiè a 1:5 (roè.nar.1998).

Za nepriaznivého stavu 1:0 nepremenil tavina penaltu

Spod Vihorlatu bez bodu

II.LIGA  18.KOLO :
Starí dorast : Snina  FC Rimavská Sobota 2:0 (0:0), po dlhom èase mali nai dorastenci na východe Slovenska regulárne podmienky a dokonca i objektívneho rozhodcu. A súpera z kategórie porazite¾ných. O to väèia koda, e sa im nepodarilo bodova.... V prvom polèase
si ani jedno drustvo nevypracovalo
vánejiu ancu. Po prestávke inkasovali zverenci nespokojného trénera Ladislava Danyiho lacný gól.
V 60.minúte sa námu drustvu naskytla anca na vyrovnanie, ale Laco
avina nepremenil pemaltu. jeho slabú strelu do stredu brány domáci gólman po¾ahky kryl. Potvrdilo sa ono
okrídlené : nedá  dostane. O tri
minúty mali výhodu pokutového
kopu aj domáci a ti ho vyuili.
V závereèných 10 minútach dostali

nai dorastenci súpera pod tlak, ale
bez vyloených gólových ancí. Zostava : Bobek  Tóth, Morháè,
Meszner,Miga¾a  Bodnár, Kasáè,
Betík, Baldovský  Kudlík, avina.
Mladí dorast : Snina  FC Rimavská Sobota 3:2 (2:0), hralo sa za
silného vetra a na nekvalitnom, hrbo¾atom teréne. V stretnutí sa opä potvrdilo, e zatia¾ sa nepodarilo rovnocenne nahradi Michala Hrivnáka na
citlivom poste gólmana. Zverenci trénera Stana Morháèa opä inkasovali tri lacné góly, v závere sa im podarilo dvomi gólmi Szabolcsa Demetera iba skorigova nepriaznivý výsledok. Zostava : T.Kiss  Durec (v
60.min. musel odstúpi pre zlomeninu nosa po zásahu súperovým lakom, nahradil ho Kojnok), Dragijský,
Szabó, Egri  Giba¾a, Brndiar, Demeter, Kulèár  Kosenko, Árvai.
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Spojme sa pre rimavskosobotský futbal !

Keïe mám rád futbal, a zvlá ten ná rimavskosobotský, nenecháva ma ¾ahostajným, èo sa okolo
náho klubu, alebo v naom klube deje. Ako zakladajúci predseda Fan-klubu som bol pri fantastických úspechoch klubu v jeho novodobej histórii. Pri
postupe z III. a do I.ligy po boku trénera K.Kisela,
prezidenta klubu .Szántóa a generálneho sponzora L.Sedmáka. Boli to nádherné èasy. Po troch rokoch v I.lige sme vypadli. Tam sa zaèali prvé problémy, funkcionárske aj finanèné. Kompetentní vedia
preèo. V slovenských futbalových kruhoch urèití funkcionári Rimavskej Soboty stratili dôveru za svoju
neserióznos. S¾uby sa s¾ubovali, ale sa nedodrali.
Kompetentní vedia o èo ide. Ve¾a potenciálnych sponzorov deklarovalo, e ak sa z názvu klubu vypustí
slovo Tauris, tak prispejú do pokladne klubu, èo tie
tak celkom nebolo. Postupne sa situácia stabilizovala a po piatich rokoch sme opä postúpili do najvyej súae. Ovem funkcionári ostatných prvoligových klubov nás v 1.lige radi nevideli za predchádzajúcu nau neserióznos. Po roku sme vypadli pre
chyby nekompetentného trénera P.Zelenského (nikdy
z neho tréner nebude...), ktorý nevedel mustvo posklada a pre chyby samotných hráèov. Niè sa nedialo, priiel k nám tréner M.Komanický, ktorého
nám závidí celé Slovensko, dal dokopy kvalitný káder, dobrú partiu. Za pomoci generálneho sponzora
Taurisu a jeho meca. V tejto sezóne sa opä naskytla anca zabojova o postup do Corgoò ligy. U
vlani sa vak nahlas hovorilo o finanèných problémoch generálneho sponzora. Koncom roka sa katastrofický scenár naplnil. Do klubu prestali prúdi
financie z Taurisu. Vetko vyvrcholilo zápasom so

Zlatými Moravcami (0:3). Bola prehra dôsledkom
nesústredenosti alebo hráèi natipovali na sebaprehru (kurz bol 5,7) ? Najlepie to vedia oni sami. Mali
by si vak uvedomi, e Slovensko sa na nich pozerá,
hodnotí a súdi.
Vyzerá to tak, e rimavskosobotský futbal je na

Chcete sa aj vy
vyjadri k téme rimavskosobotského
futbalu, prípadne k celotátne rezonujúcej téme korupcie
v slovenskom futbale ? Svoje názory, postoje a návrhy môete zasiela na adresu : Gemerské zvesti, P.O.Box 79,
Svätoplukova 5, Rimavská Sobota, prípadne
elektronickou potou na
adresu : gemerskezvesti@rimavskasobota.sk.

rázcestí. Nerozmý¾ajme o tom, èi postúpime do (skorumpovanej) Corgoò ligy, ale ako zachráni aspoò
1.ligu pre nasledujúce sezóny. Ako stabilizova financie v klube. Vyzývam vetkých, ktorým nie je osud
futbalu v Rimavskej Sobote ¾ahostajný, dajme hlavy
dokopy a pomôme ! Na budúci rok bude u 100
rokov organizovaného futbalu v meste. Dúfajme, e
nebude v znamení náho zmiznutia z futbalovej
mapy Slovenska, ako sa to pred èasom stalo Povaskej Bystrici, Prievidzi, Bardejovu, Púchovu, atï.
Tých, ktorí sa na rimavskosobotskom futbale iba
priivovali, treba vyhna. Do klubu nech vstúpia
takí, ktorí nechcú len bra ! Chceme vidie v kádri
viac odchovancov, ktorí budú háji farby klubu zo
srdca a nie len za peniaze. V tomto klube výchova
dorastu bola vdy druhoradá. Treba to zmeni. Chceme radej mono menej kvality, ale viac srdca na
ihrisku. Tráva musí horie, keï vybehne soboan na
nae ihrisko. Nai fanúikovia futbal milujú, rozumejú mu. Sme patrioti. To, èo sa stalo cez prvý polèas v poslednom zápase, e pár jednotlivcov naháòalo 15-roèných chlapcov zo Zlatých Moraviec, sa
u nesmie opakova. Zbytoène si robíme zlé meno.
Disciplinárka SFZ si na nás zgustne. Máme ve¾a
neprajníkov, sme tàòom v oku za prehreky
z minulosti (zápas s Trnavou, na Interi, atï.). Teraz
nám to budú chcie vráti a zatåc povestný klinec do
naej rakvy. Nedovo¾me im to, hoci do umierajúceho sa ¾ahko kope.
Ete raz : spojme sa pre rimavskosobotský futbal. Kto vie a chce, nech pomôe. Nenechajme
padnú klub na dno. Nastal èas èinov!
Zakladajúci predseda Fan klubu Peter Balík

