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Ve¾ká cena GM
Telovýchovná jednota Mlados Relax CVÈ v Rimavskej Sobote usporiada v sobotu 12.mája v priestoroch
Domu kultúry Ve¾kú cenu
Gemerskej mliekárne v
dude iakov a iaèok, roè.
nar. 1993-1999. Turnaj sa
(Pokraèovanie na 2. strane)
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Poslanci pokraèovali v preruenom rokovaní mestského zastupite¾stva

Rozpoèet s prebytkom prijatý
V stredu 2. mája pokraèovalo rokovanie poslancov mestského parlamentu. Najskôr sa zaoberali komplexným rozborom hospodárenia a závereèným úètom mesta za minulý rok, ktorý predloila vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu O¾ga
Fabová. Skontatovala, e mesto hospodárilo s prebytkom cca
9,6 mil. Sk. Príjmy celkom boli pritom vo výke 419,6 mil.Sk
a výdavky celkom vrátane právnych subjektov kolstva 410 mil.
Sk. Èo sa týka organizácií, Mestské kultúrne stredisko hospodárilo so ziskom 29 tis.Sk, Technické sluby mesta so ziskom 411
tis.Sk a Mestská bytová správa so stratou 1,74 mil. Sk.

Pod¾a vyjadrenia O. Fabovej, najväèie výdavky boli na kolstvo, TSM,
mestský úrad a poslanecký zbor a na

likvidáciu komunálneho odpadu
a ivotné prostredie. Predloený materiál sa stretol aj s kritikou z radov

poslancov. Najväèie výhrady mal
poslanec V. Va, ktorý vytýkal jeho
nepreh¾adnos, nepresnosti v tabu¾kovom spracovaní, netransparentnos
podpory portu, hlavne futbalu, ktorý je zaitý v rôznych polokách, financovanie súkromnej lokálnej
televízie i opodstatnenos existencie
Turistického informaèného centra.
Poslanec Z. Bán skontatoval, e je
potrebné zníi rozpoèet MsKS, kde
by sa mali vyriei personálne otázky.
Poslankyòa M. Valuová iadala, aby
(Pokraèovanie na 2. strane)

Vaa lekáreò

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

Kvalitné multifunkèné zariadenie

www.jazmin.sk

eleznièná ul. 23

farebná tlaèiareò, skener,
kopírka, potlaè CD/DVD

2285

2049

CANON Pixma MP600

vysoké rozlíenie tlaèe a 9 600dpi, obojstranná tlaè
skener 2 400 dpi, èítaèka pam. kariet, 6,3 cm LCD displej

2416

v cene (vrátane DPH 19%):

6 500 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

2286

tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
2227
AKCIA
Údená slanina 67 Sk/kg
Klobása Hegyesi
130 Sk/kg
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Cenu mesta získal Divosud Ve¾ká cena GM

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupite¾stva v rámci Dní mesta
bola odovzdaná Cena mesta pre rok
2007. Získal ju divadelný ochotnícky súbor Divosud, ktorý pracuje pri
Mestskom kultúrnom stredisku. Svoju èinnos odtartoval 30. júna 1986
premiérou hry Ja, Adam, volám zem.
Jeho prvým vedúcim bol Daniel Brezina. Po troch rokoch h¾adania sa jeho
dramaturgia zaèala orientova na slovenskú klasickú divadelnú spisbu
a odkaz klasikov svetovej scény. Medzi najúspenejie inscenácie patrí hra

Kauza apákovci, ktorá získala aj celoslovenské ocenenia, o.i. aj hlavnú
cenu na 25. Palárikovej Rakovej v roku
1992. Viackrát sa súbor ako víaz celotátnych súaí zúèastnil na Scénickej
atve v Martine, víazne úèinkoval na
Gorazdovom Moèenku a reprezentoval mesto i v zahranièí. V súbore vyrástlo nieko¾ko profesionálnych umelcov, ale najmä svoje umenie predstavili
irokej verejnosti herci Naïa Garayová, Lyda Balcarová, Pavol Belán,
Marián Lacko èi Roman Èarnoký.
Divadelný súbor Divosud má v sú-

(Pokraèovanie z 1. strany)
bude kona v znamení 40.
výroèia zaloenia oddielu
duda v meste. Predpokladá
sa úèas takmer 400 detí nielen zo Slovenska, ale aj z
Èeskej republiky, Maïarska, Rumunska, Ukrajiny,
Po¾ska a Rakúska.

Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap bude naïalej vydáva mesto

Poslanci
aj o mestských novinách
Poslanci mestského parlamentu sa nikate¾ská komisia odporuèila pred-

tefan Balá. Na referáte informatiky bol vo funkcii vedúceho potvrdený Ing. Slavomír Sirotiak. -kan-

zaoberali aj zhodnotením èinností redakcií Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap. Správu predloili primátor mesta
tefan Cifru a jeho zástupca Pavel
Piliarik. Týdenníky vydáva mestský
úrad od januára roku 2000. Nadväzujú
na tradíciu novín, ktorých prvé èíslo
vylo 5. júla 1968. Poslanci rokovali o
ponuke na kúpu exkluzívnych práv
na pouívanie znaèiek pre pripravovanú Gemerskú mediálnu spoloènos, s. r. o., za 200 tis. Sk i ponuke
na spoluprácu pri vydávaní regionálnych novín pre celý Gemer, ktorú predloil majite¾ 1. Gemerskej mediálnej spoloènosti z Roòavy. Redakèná rada Gemerských zvestí a Gömöri
Hírlap nesúhlasila s odpredajom
ochrannej znaèky týdenníkov. Pod-

loený projekt schváli za podmienky, e iadate¾ bude vyuíva výluène priestory patriace mestu, ktoré bude
ma predkupné právo aj po piatich
rokoch, v prípade ukonèenia ich èinnosti alebo odpredaja tretej osobe za
tých istých podmienok, ako mesto
odpredalo. V takmer dvojhodinovej
diskusii odzneli rôzne protichodné
názory, prièom sa hovorilo o zmysle
existencie a skvalitnení èinnosti oboch
periodík. Poslanci napokon prijali
uznesenie, e nepodporia predaj. Obe
periodiká budú naïalej vydávané mestom, ktoré sa zaviazalo, e zabezpeèí
ich zlepenie po materiálnej, technickej a personálnej stránke. Zároveò prijali návrh, e ich èinnos vyhodnotia v
marci budúceho roka.
-kan-

(Pokraèovanie z 1. strany)
boli v budúcnosti materiály mestom riadených organizácií spracovávané jednotne, èím by boli preh¾adnejie. Po vye hodinovej diskusii poslanci komplexný rozbor hospodárenia a závereèný úèet mesta za rok
2006 schválili. Ïalím bodom rokovania, pri ktorom sa rozpútala diskusia, bol rozpoèet mesta na tento rok
a výh¾adovo na roky 2008 a 2009.
Vystúpil v nej aj poslanec J.Èeman.
Tvrdil, e mesto dostalo financie na

originálne kompetencie v kolstve,
prièom 12 mil.Sk z nich sa na kolstvo nepouilo a niekde sa stratilo.
Poslanci napokon návrh rozpoètu na
tento rok schválili s úpravami. Pod¾a neho sú výdavky v objeme
345,798 mil. Sk, príjmy zostali nezmenené 348,270 mil.Sk, prebytok je teda 3,472 mil. Sk.
-To, e je prebytok, neznamená,
e sú uspokojené vetky poiadavky. Vznikol tým, e sa niektoré poloky z rozpoètu vykrtli alebo sa

oèakáva, e na júnové zastupite¾stvo
predloia poslanci zoznam investícií,
ktoré by mali by prioritou v meste.
Zmena, ktorá bola oproti návrhu rozpoètu, bola v tom, e mestská rada odporuèila vykrtnú z rozpoètu 500 tis.
Sk na terénne úpravy pri panelárni
a namiesto nich zaradi 100 tis. Sk na
dokumentáciu spornej prepojovacej
komunikácie Sídlisko Rimava - Malohontská ul.,- uviedla O¾ga Fabová.
Poslanci poiadali hlavného kontrolóra mesta, aby vykonal komplexný rozbor nakladania s komunálnym odpadom, a to nielen výber peòazí, ale aj
ich pouitie. Zmena bola aj v tom, e
poslanci zníili prevádzkový rozpoèet z mestského úradu ako samosprávy o 1 mil. korún. Tieto prostriedky
schválili tak, e sú v prebytku a následne sa budú prerozde¾ova rôznym
obèianskym zdrueniam a cirkvám
napr. aj na opravu ich budov. Poslanci
sa na rokovaní zaoberali i návrhom na
splnomocnenie mestskej rady na konanie a rozhodovanie vo veciach pôsobnosti Valného zhromadenia
MsBS. Konate¾ovi a výkonnému riadite¾ovi tejto spoloènosti Svetozárovi
Müllerovi schválili mesaèný plat vo
výke 35 tisíc Sk.
M. Kanalová

Èlenovia súboru Divosud s primátorom mesta tefanom Cifruom a
vedúcim oddelenia kultúry mestského úradu tefanom Baláom.

Noví vedúci oddelení mestského úradu
V stredu 2. mája vymenoval primátor mesta tefan Cifru nových vedúcich oddelení mestského úradu na základe výberového konania, ktoré prebehlo v apríli. Bolo vyhlásené preto,
lebo bol prijatý nový organizaèný poriadok a organizaèná truktúra mestského úradu. Vedúcou oddelenia organizaèného a vnútornej správy sa stala
JUDr. Marta Feketeová, ekonomického Ing. O¾ga Fabová, strategického rozvoja mesta Ing. Eva Muráriková, právneho a majetkového JUDr.
Zdenka Ivaniková, stavebného poriadku, investiènej èinnosti a dopravy
Ing. Anna Csincsíková, kolstva
Mgr. Eva Alevová, za vedúceho oddelenia ivotného prostredia bol vymenovaný Ing. Ján Bozó a oddelenia kultúry a starostlivosti o obèana JUDr.

èasnosti siedmich èlenov a patrí
k pièke slovenského ochotníckeho
divadla. -Ve¾mi si váim Cenu mesta,
myslím si, e je to dobrá propagácia
naej èinnosti. Vidno, e mesto nie je
¾ahostajné k aktivitám dospelých a je
to aj signál k skrytému náboru, e sa
ochotnícke divadlo oplatí robi, lebo si
to niekto víma,- vyjadril sa ¼ubomír
árik, ktorý je vedúcim súboru
a reisérom od roku 1992.
-kan-

Rozpoèet s prebytkom prijatý

Zaujímavé podujatie, na ktorom sa prezentovalo tradièné zvykoslovie, zorganizoval
Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej
Sobote. Bolo ním spoloèenské stretnutie Spievajú tri generácie. V rámci neho boli vo dvoroch
CVÈ Relax a Domu Matice slovenskej postavené máje. V pestrom programe úèinkovali deti
z M na Rybárskej ulici, folklórne súbory Lieskovèek a Háj. Zaspievali si aj dospelí. Okrem
dobrej nálady nechýbalo ani opekanie pekaèiek. Ako povedala predsedníèka MO MS Elena Nebusová, cie¾om akcie bolo oivenie tradícii. Podujatie plánujú organizova kadý rok.
-kan-

Foto: M. Kanalová

Stavali máje
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Preèo je pred ihriskami na Kurinci neupravený terén?

Rekreaèná oblas stále vo výstavbe
Vlani v lete bola skolaudovaná stavba portovo-rekreaènej zóny areálu Zelená voda-Kurinec. Zahàòa tyri tenisové
kurty s umelým povrchom, dve ihriská na pláový volejbal,
minigolf a detské ihrisko. Projekt podporila Slovenská agentúra pre cestovný ruch finanèným príspevkom zo trukturálnych fondov EÚ vo výke 19,385 mil. Sk. Mesto sa na jeho
realizácii podie¾alo 5% kofinancovaním vo výke 1mil. Sk.

I keï je samotná rekreaèná zóna
atraktívna, neupravený terén pred
vstupom do nej okolo oplotenia vyvoláva negatívne reakcie. Pred vchodom do detského ihriska je ståp verejného osvetlenia s pokodenými chránièmi. Nehovoriac o tom, e hrozí nebezpeèenstvo úrazu. Neupravený terén je aj na ceste ved¾a panelov, pod
ktorými boli poloené potrubia. Na
situáciu nás upozornil èlen Komisie
kontroly pri mestskom zastupite¾stve tefan Szõke, ktorého trápi aj
schátralá drevená búda pri vodnej nádri. Tieto pripomienky predniesol aj
na nedávnom zasadaní komisie.
V súvislosti s týmto problémom sme
oslovili Janku Jurèukovú, poverenú vedením referátu investiènej èinnosti
a verejného obstarávania mestského
úradu. Vyjadrila sa, e ihriská boli urobené pod¾a projektovej dokumentácie. Predmetom projektu vak nebola
oprava, demolácia, ani výmena verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza
mimo areálu. Je pôvodné, ktoré máju
v správe TSM. Kurinec je stále vo
výstavbe, resp. je to permanentné stavenisko, urèené na ïaliu zástavbu.

-Po dokonèení ihrísk sa s odstupom
èasu zaèala robi splaková kanalizácia. Predmetom realizácie neboli dokonèovacie práce na cestnej komunikácii, keïe pôvodne projekt neuvaoval s tým, e sa vyberú panely po
celej írke. Predpokladalo sa toti, e
je tam betónová vrstva a v tom koridore v írke kanalizácie sa vyberie asfalt a ostatné èasti ostanú, tak ako sú.
Lene situácia bola iná, zistili sme, e
sú tam prefabrikované panely, ktoré
sme nechceli ani reza ani rozbíja, boli
by to náklady navye. Preto sme sa
s dodávate¾om dohodli, e sa eriavom preklopia nabok, uvo¾ní sa miesto
pre kanalizáciu a znova sa uloia naspä,- vysvetlila J. Jurèuková. Ïalej
uviedla, e cesta nie je hotová. I keï
na jej dokonèenie iadali financie vo
výke 2,5 mil. Sk, neboli zahrnuté ani
do tohoroèného návrhu rozpoètu. Kanalizáciu realizovala firma Gemerstav.
Zaèiatkom minulého roka bolo dohodnuté, èo vetko má urobi, aby bola
cesta uívania schopná. Dodávate¾ovi zatia¾ nebola vyplatená celá suma
za práce. Ak ich dokonèia, zvyná
èiastka sa im vyplatí do konca júna.

Poèítaèové grafiky, akvarel, ma¾ba i návrhy kalendárov

Vystavujú tudenti z Egru

Zaujímavú výstavu otvorili v rimavskosobotskom dome kultúry
v Galérii Ganevia. Sú na nej výtvarné
práce tudentov ale i pedagógov Strednej obchodnej umeleckej koly Eventus v Egri. Je na nej okolo 60 prác vytvorených rôznymi technikami vrátane poèítaèovej grafiky, grafiky, akvarelu, ma¾by i lynorytu. Nechýbajú ani
návrhy obalu knihy a kalendárov.
Stredná umelecká kola Eventus zaèala svoju èinnos pred trinástimi rokmi. Má obchodné a umelecké odbory.
Prebieha na nej 5-roèné túdium
s maturitou a 2-roèné nadstavbové
túdium. Pod¾a slov riadite¾a koly
Attilu Sajtosa sa tu vyuèujú umelecké a design odbory napr. poèítaèový
grafik, web designer, animátor, aranér i bytový architekt. Okrem tudentov z celého Maïarska tu tudujú aj iaci z juných èastí Slovenska: Fi¾akova,
Tácht, Krá¾a a Ve¾kých Kapuian.
- Nai tudenti sa uplatòujú tak, e
idú väèinou na vysoké koly a uni-

verzity. Niektorí sa k nám po ich
ukonèení vrátia a pracujú ako uèitelia.
Väèina tudentov sa uplatní v médiách,
tlaèiaròach alebo pri dizajnérskych prácach napr. pri prerábaní obalov na rôzne produkty,- povedal A. Sajtos. Výstava potrvá do 23. mája.
-kan-

Pod¾a slov J. Jurèukovej vlani v auguste
bola vykonaná kontrola, kde boli zistené
nedostatky. Investor
vtedy o. i. poadoval
aj dosypanie výkopu
okolo achiet trkodrvou, dokonèenie terénnych úprav i úpravy jednotlivých
vchodov na minigolfové ihrisko. Zástupca spoloènosti Gemerstav Róbert Ádám sa k záleitosti vyjadril
takto: - O závadách vieme. S mestom
sme sa dohodli, e ich odstránime poèas jarného obdobia. Záleí nám na
tom, aby bol investor spokojný.
S odstraòovaním nedostatkov sa

zaèalo u koncom minulého týdòa,
take práce by mali by èoskoro
ukonèené. I keï je Kurinec stále vo
výstavbe, mesto sa bude snai o to,
aby tam boli poèas letnej turistickej
sezóny vytvorené síce provizórne,
ale dôstojné podmienky pre návtevníkov.
Marta Kanalová

Napadol mestských policajtov

Z preèinu útoku na verejného èinite¾a bol obvinený 21-roèný Miroslav
L. z Rimavskej Soboty. Na Námestí M. Tompu ho zaznamenal kamerový
monitorovací systém mestskej polície ako pokodzuje reklamný pútaè,
nachádzajúci sa na chodníku. Na miesto prili dvaja èlenovia hliadky mestskej polície. Vyzvali ho, aby predloil osobné doklady. Mladý mu to
odmietol. Pretoe nechcel nastúpi do sluobného auta, strácovia zákona
pouili donucovacie prostriedky, a to hmaty, chvaty a putá. Ako nás informovala banskobystrická policajná hovorkyòa Mária Faltániová, obvinený aj naïalej kládol aktívny odpor, zdráhal sa nastúpi do vozidla, zaèal
do èlenov hliadky strka, udiera i kopa, prièom im spôsobil zranenie bez
práceneschopnosti. Obvinený, ktorý je vyetrovate¾om stíhaný na slobode, poèas zákroku utrpel zranenia s predpokladanou dobou lieèenia 7 a 42
dní. Hrozí mu trest odòatia slobody na 1 a 5 rokov.

Dve výstavy v Mestskej galérii

Pri príleitosti Dní mesta boli
v Mestskej galérii otvorené dve výstavy. Zátitu nad nimi prevzal primátor mesta tefan Cifru. Prvou
je výstava maliara Csabu Fürjesiho
z Maïarska, ktorý je zakladate¾om
a riadite¾om Medzinárodného umeleckého sympózia v Cerede  Salgótarjáne a zakladate¾om spoloènosti
Ars Longa. Výstava vznikla s podporou rimavskosobotského Casino
Clubu a potrvá do 15. júna. Ako povedala kurátorka výstavy Gabriela

Garlatyová, prezentuje autorov rozsiahly cyklus abstraktných ve¾koformátových kruhových malieb s názvom Origo. Druhá výstava je nazvaná Historické parky a záhrady
v Maïarsku. Bude naintalovaná do
16. mája. Prostredníctvom fotografií
prezentuje vývoj záhradnej kultúry
v Maïarsku, ktorý vychádza z výskumu pamiatkových záhradných architektov tátneho centra obnovy
a retaurovania umeleckých pamiatok
v Budapeti.
-kan-

Obyvate¾ov Tomaovej trápia hlavne cesty

V stredu 2.mája sa konalo verejné zhromadenie obyvate¾ov mestskej èasti Tomaová-Vèelinec-Kurinec-Dúavská cesta. Stretlo sa s ve¾kým záujmom, nako¾ko prilo
vye pädesiat obèanov. V jeho úvode boli zvolení èlenovia
výboru mestskej èasti: Zoltán Sýkora, Duan Kováèik,
Júlia Bálintová, Oto Tergácz, Jozef Tóth a poslanci
mestského zastupite¾stva Alica Csobová, tefan Koháry, Mária Koósová a Attila Hegedûs. V diskusii rezonoval problém ciest v Tomaovej, ktoré nie sú dobudované.
Keï je sucho, sú prané a keï prí, tvoria sa na nich mláky.
Primátor mesta tefan Cifru s¾úbil, e prioritou v tomto
volebnom období bude dokonèenie ciest. Hovorilo sa aj
o divokých skládkach, znièených informaèných tabuliach
pri autobusovej zastávke, neoplotenom cintoríne v Tomaovej i potrebe vybudovania lavièiek pri paneláku na Èes-

kej ulici. Vedúci oddelenia ivotného prostredia Ján Bozó
v súvislosti s èiernymi skládkami podotkol, e Tomaová
je jednou z najkritickejích lokalít. Ve¾a z nich sa rieilo
vïaka OZ Východisko pre lepí ivot. Z radov obèanov
sa objavil návrh, aby bol na túto mestskú èas pridelený
jeden mestský policajt, ktorý by robil obhliadky. Na to je
vak potrebné personálne posilni mestskej polície, èo sa
bude realizova v blízkej budúcnosti. Riadite¾ Okresného
riadite¾stva Hasièského a záchranného zboru Július Beracko vyjadril nespokojnos s retardérmi na Okrunej ulici, ktoré im saujú výjazdy najmä pri dopravných nehodách. Navrhol, aby tam bola namiesto nich policajná hliadka, ktorá by merala rýchlos vodièov. Obyvate¾ov trápili aj
odpadky okolo kontajnerov na Dobinského ulici. Situáciu
by chceli riei zamykaním kontajnerov.
-kan-

GZ

str.4

Spojme sa proti vandalizmu

Foto : Michal Lichanec

Dòa 30.apríla sa areál Základnej
koly . M. Daxnera na Sídlisku Západ stal terèom skupiny vandalov
a výtrníkov. Miesto, kam chodia ¾udia so svojimi ratolesami a sluní ¾udia za
portom, deti sa bicyklova, hra na preliezkach, hojda na hojdaèkách a ich rodièia posedie na lavièkách a
poprechádza sa, sa
stalo objektom primitívneho vyèíòania. To,
èo za sebou zanechali,
normálny èlovek len ako dokáe poFolklórny súbor Háj sa predstavil v kultúrnom programe tohtoroè- chopi. Polámané vetvy okrasných
ných prvomájových osláv na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.
kríkov, dolámané dosky lavièiek, po-

Úspech mladých taneèníkov

Od roku 1993 sa pozornos taneèníkov folklórnych súborov upriamuje
na podujatie dnes u zvuèného mena
a významu s názvom affova ostroha. Celoslovenská súaná a postupová prehliadka sólistov-taneèníkov
je vyhlasovaná Národným osvetovým
centrom. Meno dostala po jedineènom,
dnes u neijúcom interpretovi ¾udového tanca. Juraj affa z Dlhého Klèova svojim unikátným èerkaným a cifrovaným èapáom zo Zemplína inpiroval mnohých taneèníkov a obohatil repertoár viacerých folklórnych
súborov . Krajské kolo súae sa uskutoènilo v Detve. V 19 programových

vystúpeniach sa predstavili taneèníci
z Detvy, Zvolena, Korytárok, Rimavskej Soboty, Telgártu a Oèovej. Ná
okres reprezentovali folklórny súbor
Háj a detský folklórny súbor Lieskovèek z CVÈ Relax. V kategórii B
sa tancom Do vysoka, èerpaného z
Èierneho Balogu predstavili hájisti
Magdaléna Stieranková a Peter
Kantor. V kategórii G ( 12-16 rokov)
FS Háj zastupovali Albeta Mlynárová a Filip Balciar s Parchovianskym èardáom. DFS Lieskovèek reprezentovali Jakub Pále a Veronika
Babaríková s Kokavským párovým,
ako aj Juraj Nosá¾ a Michaela ¼up-

táková, ktorí za svoj tanec z Brádna
a Poproèe získali cenu za objavnos
materiálu . Nai taneèníci svojimi výkonmi presvedèili divákov aj odbornú
porotu. F.Balciar a A Mlynárová po
suverénne zvládnutom vystúpení postúpili na celotátne kolo ! Predstavia
sa tak v konkurencii najlepích taneèníkov Slovenska. Rovnako poteil
úspech Zuzany Bartovej a tefana
teca (obaja za FS Hornád), ktorí si
postup na celotátne kolo vybojovali
tancom Kruak a Kolomyjka z Habury na východoslovenskej krajskej prehliadke ! Finále sa uskutoèní 25.27.mája v Dlhom Klèove. Peter Haás

rozhadzované po okolitých ihriskách,
rozbité okná na budove koly. Sklo
z rozbitých flia lealo na ihriskách
a jeho zbytky sa pravdepodobne nájdu
ete v tráve. Poranenie neohrozí len
iakom poèas vyuèovania na hodinách
telesnej výchovy,
ale aj malým deom, hrajúcim sa
v tráve, èi na ihrisku. Sluní ¾udia Sídliska Západ a celého mesta doplácajú
na kody, ktoré páchajú títo obmedzenci, ktorí len ako niekedy pochopia, e aj sami seba vlastne pripravujú o to, aby sa mali lepie. Vyzývam vetkých sluných ¾udí , aby
pomohli pri vypátraní týchto jedincov, aby pomohli identifikova
a právnym spôsobom postihova
týchto parazitov, ktorí ohrozujú svoje okolie a okrádajú nás vetkých tým,
e likvidujú a devastujú nae spoloèné
hodnoty. Spojme sa spoloène proti
nim, veï sluných ¾udí je na Sídlisku
Západ a v meste Rimavská Sobota
ove¾a viac. Oèistime toto sídlisko
a mesto, aby sa sluní ¾udia nebáli
pusti svoje deti na ihrisko, aby bez
obáv mohol èlovek prejs v ktorúko¾vek dennú aj noènú hodinu parkom, ulicou, mestom.
RNDr.Stanislav Èop, riadite¾ koly

Ochrana prírody zu¾achuje tvár Zeme aj èloveka

Deò Zeme
Aj iaci Z P. K. Hostinského si pripomenuli význam
Dòa Zeme aktivitami, zameranými na ochranu ivotného prostredia. Pracovali na rôznych výtvarných
a literárnych dielach, testovali svoje vedomosti v rôznych
súaiach, nasávali nové poznatky o Zemi.

V areáli koly bolo zasadených pä typických slovenských drevín.
Témou Dòa Zeme na prvom stupni bol les. Vetky èinnosti, vrátane
prednáok pani uèiteliek Törökovej
a Brndiarovej, boli zamerané na
ochranu lesa, zamedzenie zneèisovania a moností jeho obnovy. Bola vyhlásená aj súa o najkrajiu nástenku
ku Dòu Zeme. Deti priniesli do
tzv.burzy vetko, èo u doma nepotrebujú. Vystavili ich na spoloèné
miesto. Kadý si mohol vzia, èo sa
mu páèilo. No a do smetí lo omnoho
menej vecí ako bolo donesených...
Z Pet-flia vyrobili iaci ozdobné f¾a-

e, veterníky, pestré kvietky. Z výrobkov bola pripravená výstavka.
Areál koly v minulosti zdobil krásny ivý plot zlatého daïa, ktorý èasom ostarel. Mnohé kríky zanikli a tak
sa v kole rozhodli, e to skúsia zmeni. Tretiaci a tvrtáci sadili nové kríèky. Pri tejto èinnosti objavili nepekné
smetiská pri plote. Piataci sa zúèastnili aktivít v Správe CHKO Cerová
vrchovina, kde iaci symbolicky zaívali ozónovú dieru, vytvárali plagáty
z prírodných materiálov, oboznámili
sa s jaskyniarstvom. iaci sa striedali

na aktivitách, ktoré im pripravili uèitelia koly. Aktivitou Domáci ekológ
si pripomenuli zneèistenie ovzduia,
vody, pôdy, pôsobenie hluku na okolie, kodlivos fajèenia, atï. Filmom
Odpad alebo surovina sa dozvedeli
kam putujú Pet-f¾ae, ako sa ïalej
spracúvajú, èo sa z nich vyrába. To
isté z tetrapakov, iariviek, pneumatík, papiera. Dozvedeli sa podrobnosti o medveïovi hnedom, aj preèo je
chránený. Zistili, ktoré mýty platia
o medveïovi, aj o jeho predchodcovi.
iaci sa podie¾ali na skrá¾ovaní
okolia, sadili zlatý dáï v okolí koly.
Takisto sa uèili vysádza stromy poznania. Pracovníci Lesov SR,.p., priniesli pä druhov stromov : buk, dub,
smrek, sosna, jed¾a, ktoré pomohli
iakom vysadi.
iaci 7. A triedy vytvorili plagáty

a literárne prvotiny k ivotnému
prostrediu. iaci 7. B a 7. C triedy
vytvorili ve¾diela z tetrapakov. Krásny koník trónil pred kolou a bol obdivovaný iakmi a uèite¾mi. Ôsmaci
a deviataci monitorovali osoby, ktoré
poruovali dopravné predpisy a rôzne zákazy. Na rôznych stanovitiach
zaznamenávali, ko¾ko osôb odhodí
paky alebo iný odpad mimo odpadových nádob, ko¾ko ich poruí zákaz prechodu cez trávnik, ko¾ko poruí zákaz fajèenia na autobusovej stanici, atï. Výsledky ? 118 odhodených
odpadkov mimo odpadových nádob,
95 osôb prelo cez trávnik, 127 osôb
mimo vyznaèený prechod cez cestu,
103 osôb odhodilo paky na zem,
atï. Aj napriek viacerým týmto negatívnym javom, krásny slneèný Deò
Zeme sa vydaril.
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Tancuj, tancuj,

Pohyb, to je to, èo nám chýba najviac. Ale v taneènom krúku Lienka,
ktorý zaèal èinnos v tomto kolskom roku pri kolskom klube detí pri
Z P.Dobinského, ho majú dos a dos. Schádzajú sa kadú stredu, dievèatá si do sýtosti zatancujú aj zaspievajú. A keïe sú taneènice ikovné a
vrtké, nacvièili aj krátky moderný tanec, ktorým sa prezentovali v Domove
dôchodcov, vo vlastnej kole pri príleitosti Dòa uèite¾ov, aj poèas víkendových Dní mesta. V kolskom klube je ve¾a záujmových krúkov, ktoré
vypåòajú vo¾ný èas detí..
A. Madová

Triumf v Èechách

Len málokedy sa podarí slovenským hokejistom zvíazi v zápasoch
s èeskými. Èo sa vak nedarí im, to sa
podarilo iakom Spojenej koly
(SOU sluieb) v Rimavskej Sobote. iaci tejto dlhodobo úspenej koly sa zúèastnili súaí iakov stredných odborných uèilí Spoloène
v EÚ v Podìbradoch a Kolíne. V súai èaníkov zvíazili v konkurencii
najlepích uèilí Stredoèeského kraja
Peter Srovnalík a Veronika Bohunická. Tento historický úspech dosiahli pod vedením majsterky praktickej výchovy Bc. Jolany Krnáèovej.
Rovnako úspení boli tudenti odbo-

ru obchodný pracovník v Kolíne, kde
zvíazili Lucia Lacková pred ïalími
tudentkami koly Michaelou Gondovou, Patríciou Kalaovou a Norou Domlyovou. Majsterkami odbornej výchovy boli Bc. Mária Bodorová a Bc. Zuzana Chamulová.
Súèasou týdòa akcií boli výmeny skúseností, výlety, prehliadky okolia. Okrem kôl bývalého Èeskoslovenska sa jej zúèastnili aj iaci
z maïarského Ózdu. Úspechy Spojenej koly zaväzujú vetkých, ktorí
sa podie¾ajú na príprave uèòovskej
mládee. Gemer- Malohont potrebuje úspechy a trvalú kvalitu.
-b -

Víazi súae èaníkov Veronika Bohunická a Peter Srovnalík.

tudenti tercie a kvarty rimavskosobotského gymnázia, ktorí si akoby
v predstihu overovali svoje vedomosti a zruènosti z angliètiny.

Rodièia, berte si príklad zo svojich detí

Cítili sme sa dospelo
Mono sa to bude zda nepochopite¾né, e v deò, keï ostatní
iaci mali vo¾no, my sme boli úplne dobrovo¾ne v kole. Chceli
sme si vak vyskúa, èo nás èaká na konci túdia a spolu
s naimi maturantmi, ktorí v ten deò robili externú maturitnú
skúku z anglického jazyka, sme sa aj my podujali napísa testy City and Guilds Institute of London a overi si svoje vedomosti a zruènosti z angliètiny. Cítili sme sa dospelo.

- Ako som sa pribliovala k kole,
bola som èím ïalej tým viac nervózna.
Ruky sa mi triasli a srdce mi rýchlo
búchalo, nohy ma ledva niesli. Bolo to
hrozné, - spomína Evelína Kovácsová. Rozdali sa testy, vysvetlili sa pravidlá, pustil sa magnetofón s prvou
úlohou, posluchom. - Bolo to ako na
maturitách. Nemohli sme sa rozpráva, boli sme rozsadení, ani odpisova
sa nedalo. Bolo to fakt prísne. Stres z
nás opadol v momente, keï sme vyrieili prvú úlohu, - tvrdia zhodne Laura Rózenfeldová a Evelyn Kéryová.
Ale to zïaleka nebolo vetko. V piatok
popoludní, keï v kole vetko stíchlo, sme mali ústnu skúku. Jeden po
druhom sme sa chodili pripravova
a potom odpoveda. Odpovede sa na-

Nevídaný úspech gymnazistov
Rimavskosobotské gymnázium u od
roku 2002 patrí do siete vzdelávacích centier
Cisco NetAcad, zdruujúcej pädesiat akadémií a
stredných kôl na Slovensku. Poskytuje vzdelanie pre tudentov v oblasti
návrhu, implementácie, testovania a
údrby poèítaèových sietí. túdium
pozostáva zo tyroch semestrov, prebieha pomocou moderných e-learningových metód v anglickom jazyku pod
vedením certifikovaného intruktora.
tudenti poèas túdia získavajú neocenite¾né vedomosti, ktoré môu vyui v ïalom vzdelávaní a kariérnom
raste. Vo vyspelých krajinách je po

takýchto odborníkoch ve¾ký dopyt.
Tak ako v minulom, tak aj v tomto
roku prebieha CISCO OLYMP. Na
pôde Technickej univerzity v Koiciach sa tudenti náho gymnázia zúèastnili nadregionálneho kola, v ktorom
súaili v tvrdej konkurencii stredných
kôl Banskobystrického, Koického,
Preovského a ilinského kraja. Pod¾a výsledkov sa dá skontatova, e
Cisco NetAcad pri Gymnáziu v Rimavskej Sobote dosiahla vynikajúci
úspech.
V súai jednotlivcov  stredokolákov sa víazom stal Gabriel Varga, tudent septimy. V súai drustiev zvíazilo drustvo naej koly
v zloení Ján Pecsõk (oktáva), Tomá Bredár (4.A trieda) a Vladimír
Ïuro (4.B trieda). V spoloènej sú-

ai stredokolákov a vysokokolákov pod názvom Packet Tracer obsadil Tomá Bredár postupujúce 2.
miesto, Vladimír Ïuro sa umiestnil na peknom 4. mieste. No a v nároènej súai UNI stredokolákov i
vysokokolákov, do ktorej sa prihlásili len tyria(!) úèastníci z celého
Slovenska, uspel aj Ján Pecsõk, ktorý postúpil do vyieho kola.
Z výsledkov je zrejmé, e nai gymnazisti postúpili vo vetkých kategóriách na národné a medzinárodné kolo
Cisco Olymp 2007 v júni 2007 v Koiciach. V medzinárodnom kole si nai
tudenti zmerajú svoje sily s drustvami z Èeska, Po¾ska, Maïarska,
Slovinska, Bulharska, Ukrajiny
a Ruska.
Ing. Kristián Kovács

hrávali na magnetofón, aby sa mohli
posla do Ve¾kej Británie na vyhodnotenie. - Spoluiaci postupne odchádzali, zostala som u len ja. Srdce mi
èoraz viac bubnovalo. Keï ma zavolali, chcela som odís. Teraz som rada,
e som neodila, keïe som vetky
èasti urobila na výbornú, - hovorí Kika
urgotová.
Z miestnosti sme vychádzali so
zmieanými pocitmi. Nikto nevedel,
ako presne skonèí, ale boli sme plní
oèakávania. Chceli sme zisti, ako na
tom sme. Dnes môeme kontatova,
e sme boli vetci úspení. Aj vïaka
naim profesorkám, Mgr. Berackovej a PhDr. Borovej, sme uspeli, a
zároveò sme sa nauèili, ako takéto testy vyzerajú. - Viem, e to nie je niè
hrozné. Kto sa pravidelne pripravuje,
dokáe test zvládnu. Keï budem
staria, urobím si aj vyiu úroveò,hovorí nadene Evelyn Kéryová. Odkazujeme dospelákom, ktorí si neveria, nech to k¾udne vyskúajú, keï sme
to zvládli my, oni to urèite zvládnu tie!
Príïte si aj vy urobi jazykový certifikát a získajte zaujímavejiu prácu,
èi u doma, alebo v zahranièí. Ukáte
nám, svojim deom, e nie ste iadne
béèka! INFO:www.gymrs.edupage.org
tudenti tercie a kvarty gymnázia

Krok so SM

Slovenský zväz Sclerosis multiplex a jeho rimavskosobotský
klub usporiadajú v stredu 9.mája
v Rimavskej Sobote na Hlavnom
námestí 6.roèník celoslovenského
podujatia Krok so sklerózou multiplex. SM je najèastejie ochorenie
centrálneho nervového systému.
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Celotátna verejná zbierka na financovanie projektu

Historické osobnosti Gemera  Malohontu

Ná kraj napriek neve¾kej rozlohe
je neobyèajne bohatý na osobnosti,
ktoré vyorali hlbokú brázdu na národa
roli dediènej. Dom Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote a 18 miestnych
odborov chce umiestnením trvalej expozície sôch, búst, reliéfov a pamätných tabú¾ na Námestí tefana Marka Daxnera a pri¾ahlej peej zóne propagova ivot a prácu týchto naich
velikánov a tak splati dlh naej minulosti. Projekt svojim významom presahuje hranice nielen náho okresu, alej
aj Gemera  Malohontu. Je urèený
vetkým vekovým skupinám, najmä

Mafiánsky
sitcom

Mestské kultúrne stredisko
pozýva na skutoèný mafiánsky
sitcom Mafstory, teda obrázky zo
ivota slovenskej mafie plné humorných bonmotov. Uskutoèní sa
v stredu 9.mája o 19.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry.
Vstupné je 200 Sk v predpredaji,
250 Sk v deò konania.

mladej generácii. Vstupom Slovenska
do Európskej únie chceme oboznámi
irokú verejnos s historickým významom tohto kraja, pomôc zachova nae
národné kultúrne dedièstvo a prispie
k zvidite¾òovaniu náho mesta a jeho
okolia. Po odhalení súsoia M.M.
Bakulínyho a J.Francisciho 20.októbra 2006 je tohto roku plánované odhalenie pamätníkov týchto dejate¾ov :
Ján Botto, ¼udovít Kubáni, Peter Kellner Hostinský, Terézia Vansová, Ivan
Krasko a Matej Hrebenda.
Miestny odbor Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote vyhlasuje celotátnu verejnú zbierku na financovanie tohto projektu. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky èíslo SVS-203-2007/
04155 na obdobie od 1.apríla 2007 do
31.januára 2008. Celotátna verejná
zbierka bude vykonávaná : = sústreïovaním finanèných prostriedkov od
prispievate¾ov na úète è.2264599554/
0200 = vyberaním finanèných
prostriedkov darcov do uzavretej pokladnièky, umiestnenej v Dome
Matice slovenskej na Bakulínyho
ul. è.14 v Rimavskej Sobote.
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

LETO V BULHARSKU

Centrum vo¾ného èasu Relax v Rimavskej Sobote organizuje poèas letných prázdnin zájazd do Bulharska, èas Prímorsko, v termíne od
1.do 12.júla. Ponúka výbornú starostlivos o diea a nezabudnute¾né záitky. Cena pobytu je 5 500 Sk (doprava, ubytovanie, kúpe¾no-pobytová taxa, animátor vo¾ného èasu a materiálne zabezpeèenie). Strava
v cene nie je zahrnutá, ale CVÈ Relax preberá starostlivos o výber stravovacieho zariadenia, kam sa bude chodi spoloène na obedy. Zájazdy organizované CVÈ Relax majú dobrú tradíciu a vdy uspokoja mladých klientov. Pre rodièov úèastníkov zájazdu sa uskutoèní stretnutie, na ktorom
budú oboznámemí s organizaènými pokynmi. Úèas rodièa na zájazde nie
je vylúèená. Uzávierka prihláok je do konca mája! Kontakt: 56 24
691, 0904909655, icmrelax@rsnet.sk.

pozýva na
2.roèník akcie

.
Príïte si pochutna na pecialitách èeskej kuchyne, pripravených iakmi, majstrami odbornej výchovy a zamestnancami koly v spolupráci s partnerským SOU Podìbrady.
Na poèúvanie hrá ivá hudba.

V Tomaovej bol cirkus zadarmo

Postarala sa o to lama

Neèakané prekvapenie zaili obyvatelia mestskej èasti Tomaová
v nede¾u 29. apríla dopoludnia. Z
èeského cirkusu Salto, ktorý svoje apitó rozloil pri krytej plavárni, ula
tmavohnedá lama. Beala po ceste od
Sídliska Rimava smerom na Tomaovú. Vodièi zastavovali a krútili hlavou,
lebo také èosi nevideli. Vyplaená lama
sa na kriovatke rozhodovala, kadia¾
sa vydá. Napokon sa vybrala po
Okrunej ulici.

- Bola som na dvore a nae psy
zaèali brecha a nervózne pobehova.
Ila som sa teda cez plot pozrie, èo
sa deje. Vtom som uvidela ve¾kú lamu,
ako nazerá do jedného z dvorov rodinných domov. Vzápätí prili aj cirkusanti. Lama zaèala uteka a vbehla
do dvora bytového drustva. Tam ju
napokon chytili cirkusanti. Také nieèo sme v Tomaovej ete nevideli.
Mali sme cirkus zadarmo, - hovorí
s úsmevom Eva Galdíková. -kan-

Z listov èitate¾ov

U dva roky eny z Vrbociec nad Rimavicou cvièia aerobik.
Pravda, len od apríla do neskorej jesene, pretoe v zime sa
v kultúrnom dome nekúri...Keï to poèasie dovolí, cvièia aj na
trávniku za kultúrnym domom.V tomto roku sa zapojili aj do
progranu 210 minút cvièení týdenne. Mnohí si myslia, e cvièia
iba tie, ktoré chcú schudnú. Ete stále je snaha vái si zdravie
v pozadí. Radi uvítajú aj ïalie záujemkyne o cièenie, najmä
mladé dievèatá, aby si vypestovali návyky k zdravému ivotnému týlu.
¼uba Hruková

Foto : M.Kanalová,M.Lichanec
Vo tvrtok 3.mája sa v Rimavskej Sobote konali dva koncerty. Na pódiu divadelnej sály Domu kultúry sa predstavili klaviristky Gabriela Ujpálová
a Hajnalka Vargová (na prvej snímke). V amfiteátri pred výrazne poèetnejím pubikom koncertovala skupina Desmod so spevákom Kulym.
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Minifutbal Plný bodový zisk szántóovcov

= Výsledky 15.kola I.ligy z
piatka 4.mája : Flamengo  FCK
Athletico Tatra 3:3 (1:1), góly :
.Uhrin 2, A.Lajka  P.Fazeka 2,
I.Golian; Rimatex  Exprestrans 1:2
(1:0), góly : M.Sihelský  .Drugda
2, ltá karta Roman Uhrin (Rimatex);
K Tempus  Nemocnica 6:5 (4:2),
góly : N.ibrita, L.Lupták a J.Vrábel
po 2  .Vámo 2, M. Grendel, M.
Micsurda, J.Gondá; Euromotel 
Autopulír 2:3 (0:1), góly : V.Ruszó 2
 I.Perdík, M.Repka, H.Králik.
1. Rimatex
2. Matya s
3. Exprestrans
4. Euromotel
5. Autopulír
6. SBS Consult
7. Roòava
8. FCK Tatra
9. Flamengo
10. N e m o c n i c a
11. K Tempus

=

14
13
14
14
12
13
10
14
13
13
14

11
9
9
8
6
6
5
5
2
1
1

1 2
3 1
2 3
2 4
2 4
1 6
1 4
1 8
2 9
3 9
0 13

95 : 29
57 : 34
65 : 37
52 : 49
44 : 46
59 : 45
47 : 36
69 : 84
53 : 89
35 : 78
:
43 105

34
30
29
26
20
19
6
16
8
6
3

Výsledky 12.kola II.ligy zo
soboty 5.mája : Tango Klub  K
tempus B 11:2 (5:1), góly : M. Dragijský 8, D.Betík 3  ¼.Lupták,
R.Kamenský; IK-COM  Greko 9:5
(4:1), góly : A.Vyèislík 3, I.Daòko
a P.tubniak po 2, F.Iványi, M.Kuvik
 F.tork 4, M.Gregan; zápas Euromotel B  D.N.A.Reportér sa hrá
10.mája o 17.00 hod.

1. Tango Klub
2. D.N.A. Report.
3. Euromotel B
4. Tempus B
5. I K - C O M
6. G r e k o

12
11
11
12
12
12

7
5
6
5
4
3

2
3
0
2
2
1

3
3
5
5
6
8

69 :52
49 :33
41 :36
54 :60
48 :59
38 :60

23
18
18
17
14
10

Dorast v oblasti

I.TRIEDA  16.KOLO :
Hajnáèka  Oïany 2:5 (domáci
vak podávajú protest proti neoprávnenému tartu hráèa hostí), Ve¾ké Teriakovce  Lubeník 0:9, Stránska 
Muráò 1:4, Oïany  Blhovce 2:0,
Husiná  Rim.Janovce 1:9, Chanava
 Gemer 3:7, Bátka  Krá¾ 3:0, Revúèka  Ve¾ké Teriakovce 1:3; dohrávka 14.kola : Lubeník  Hajnáèka 2:2.
II.TRIEDA  14.KOLO :
Jelava  Zacharovce 6:1, Abovce
 Stáròa 6:0, Rim.Seè  Gem.Jablonec
7:1, Bottovo  Hodejov 0:3 kont.,
Uzovská Panica  Petrovce 1:12.

Futbal
mladých
I.LIGA IAKOV  20.KOLO :

Martin  FC Rimavská Sobota 3:0
(starí iaci) a 10:0 (mladí iaci).
II.LIGA IAKOV  20.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota
 Revúca 5:1, góly : ¼upták 3, Námený, Bálint (starí iaci) a 1:3,
gól Petrusz (mladí iaci).
5.LIGA DORASTU  20.KOLO :
Vidiná  K Tempus Rimavská Sobota 3:2 (0:1), góly hostí
Gembický a Fazeka.

4.LIGADOHRÁVKA14.KOLA:
Jesenské  Tisovec 3:1 (1:1),
góly: Tomá Petøíèek, Michal Laczko, Otto Mogyoródi - Peter ándor; Hajnáèka  Poniky 3:2 (2:1),
góly víazov : Ruszó 2 (jeden z 11 m),
Szókovács.
4.LIGA  20.KOLO :
Jesenské  Ve¾ký Krtí 3:2 (2:2),
dramatický zápas so astným rozuzlením pre domácich. Vedenia sa ujali hostia, ale po polhodine hry domáci
dvomi zlepenými gólmi otoèili skóre.
Ibae gólom do atne v 45.min. baníci
vyrovnali. V dobrom zápase víazný
gól padol devä minút pred koncom.
Vetky tri góly Jesenského dali minuloroèní dorastenci FC Rimavská Sobota Laczko, Fekiaè, Lukács. Zostava: Benko  Fekiaè, Trizna, Figei, Petøíèek  Radiè, Váradi, Lukács, Laczko  Mogyoródi, Lakato; striedali Boros, Baranyai a Gombala.
Tisovec  Selce 2:1 (0:0), v dos
nervóznom zápase hrali domáci od
44.minúty bez vylúèeného (po druhej ltej karte) Petra ándora. Na vedúci gól Huráka z penalty odpovedali hostia vyrovnávajúcim gólom.

Futbal v oblasti

II.TRIEDA  14.KOLO :
Rim. Seè  Gem.Jablonec 3:1
(1:0), góly : Ján Bua 2, Jozef Bua 
Tomá Rácz, rozhodoval Ivanik, bez
kariet; Bottovo  Hodejov 0:3 kont.
(Bottovo sa vyhlásilo zo súae);
Abovce  Stáròa 1:3 (0:1), góly : Ladislav Kovács z 11 m  Alexander Ferko, Attila Patinák, Ladislav Legát, rozhodoval Ján Krahulec, lté karty Július Lovas, tefan Schütz, Tibor Ferencz  Tomá Horváth; Jelava  Zacharovce 3:0 (1:0).
1. Rim. Seè
2. S t á r ò a
3. A b o v c e
4. Uz. Panica
5. G. Jablonec
6. Jelava
7. Z a c h a r o v c e
8. H o d e j o v
9. Bottovo

13
12
13
11
12
12
13
12
13

9
8
6
6
5
4
5
5
1

1
2
2
1
2
3
0
0
1

3 47 :14
2 30 :13
5 47 :30
5 23 :23
5 25 :24
5 30 :25
8 28 :31
7 19 :50
11 15 :60

28
26
20
19
17
15
15
15
4

III.TRIEDA  14.KOLO :
Sirk  Kaloa 1:2 (0:1), góly :
70.min.Marián Macúrik  39. Viktor
Lakato, 67.¼ubomír Gazso, rozhodoval Siman, lté karty 41. Roland Sendrei  57.Vojtech Kárász; Sútor  Èerenèany 0:4 (0:2), góly : Marek Astalo 2, Michal ári, Radoslav Adler, rozhodoval Koós, lté karty Jozef Ruszó, Arpád Ruszó  Radoslav Adler.
1. K a l o  a
9 7 2
2. Tisovec B
9 7 1
3. R a d n o v c e
8 5 1
4. È e r e n è a n y
9 4 0
5. S i r k
10 3 2
6. C h r á m e c
8 1 0
7. Roma Sútor 9 0 2

0
1
2
5
5
7
7

32 :12
22 :10
15 : 7
32 :17
13 :15
13 :30
6 :42

23
22
16
12
11
3
2

Víazný gól zaznamenal Patrik
Wollinger. Zostava: Tokár  Michalko, Tibor ándor, Lipták, Slaan  Hurák, Sihelský, Wollinger,
Bálint  Sudor, Peter ándor; striedali I.Vengrín, Hrvol a Demian.
Podlavice  Hajnáèka 2:3.
5.LIGA  20.KOLO :
Hnúa  Olováry 1:0 (0:0), rozhodujúci gól dosiahol v 72.minúte Tomá Antal po predchádzajúcej individuálnej akcii navrátilca Petra Petroka, ktorý preiel cez nieko¾kých súperových hráèov a presne prihral autorovi rozhodujúceho gólu. Come-back
do hnúanskej brány s èistým kontom sa vydaril gólmanovi Dominikovi. V poli hrali : Temiak (pod¾a slov
hrajúceho trénera Mariána Petroka najlepí hráè na ihrisku), Wereszký, Chicho, Fo¾ko  Sroka, M.Petrok, Zema-

noviè, Antal  Dobo, Peter Petrok;
striedal aliga.
Ve¾ký Blh  Radzovce 1:0 (0:0),
tretie mustvo tabu¾ky prilo s dobre
prepracovanou defenzívou. Napriek
tomu u v prvom polèase mal Gubala
dve dobré ance na skórovanie. Aj po
prestávke sa takmer výluène hralo na
polovici hostí. Víazný gól dosiahol
v 75.minúte striedajúci Igor Perdík.
V závere zápase osvedèil svoje umenie aj brankár Lesko, ktorý efektne
vyrazil azda jedinú nebezpeènú strelu
hostí. Zostava : Lesko  Repka, Drugda, Sarva, Laco  Kudlík, Kret, Krahulec, Valkuèák  Gubala, Otrom;
striedali Czene a Perdík.
Klenovec  Hrnè.Zaluany 2:0
(0:0), domáci svoju druhopolèasovú
prevahu vyjadrili gólmi Milana Boháèika a Maroa Hruku v 75. a 76.min.

Bez väèích prekvapení

I. TRIEDA- 16.KOLO :
lté karty Zsolt Mezõ, Peter Balá,
Revúèka  Ve¾ké Teriakovce Róbert Mezõ, Oto Nagyferencz (vetci
5:1(2:1), hostia si v 12.min. dali vlast- Husiná).
ný gól Miroslavom Borláom, ale
Chanava  Gemer 1:3 (1:1), doo desa minút jarná posila z Èerenèian máci sa ujali vedenia gólom Erika ZsíDuan Laák vyrovnal. Potom vak rosa. Potom vak dávali góly len favou skórovali len domáci: v 33.min. Ma- rizovaní hostia : Zoltán Vrkový
rek Derdák, v 54. a 85.min. Ján Ho- dvakrát a Mikulá Lukáè raz. Rozhodo a v 88.min.Radoslav Kováè. Roz- doval Fakla, lté karty Gabriel Zsíros
hodoval Galamb, bez kariet, 90 divá- a Eduard Brindzák (obaja Chanava).
kov.
Torna¾a  Muráò 1:1 (1:0), góly:
Oïany  Blhovce 4:1(2:0), góly: Adrián Gregor  Martin Hudák. RozLászló Szepesi, Patrik Laco, Duan hodoval Sendrei, lté karty Rudolf
Vojtek, Csaba Pósa  Miroslav Kar- Blaha, Vojtech Garay  Matú Benkus za stavu 4:0 z penalty. Rozhodo- dík, ¼ubomír Dzura (v 52.min. aj druval Parobek, bez kariet.
há ltá a teda aj èervená karta).
Bátka  Krá¾ 1:1(0:0), góly padali
1. R. Janovce 16 14 0 2 40 : 13 42
a v samom závere zápasu. V 85.min.
2. G e m e r
16 11 1 4 44 : 17 34
poslal hostí do vedenia Tibor Lenkey,
3. K r á ¾
16 9 4 3 39 : 24 31
v 89.min. vyrovnával z penalty Gabri4. M u r á ò
16 9 1 6 49 : 32 28
el Juhász. Rozhodoval Hrmo, lté kar5. S t r á n s k a
16 6 5 5 37 : 24 23
ty Albert Lakato  Zsolt Czakó, te6. H u s i n á
16 7 1 8 29 : 42 22
fan ipo, Szabolcs Kovács.
7. B á t k a
16 7 0 9 24 : 26 21
Husiná  Rim.Janovce 2:6 (1:4),
8. O  ï a n y
16 7 0 9 28 : 37 21
góly : Ján Adamec (vyrovnával na 1:1),
9. R e v ú è k a
16 6 2 8 32 : 34 20
Peter Fazeka z 11 m (znioval na 2:4) 1 0 . C h a n a v a
16 5 0 11 24 : 46 15
 Roman Uhrin 3, Nikolas ibrita, 1 1 . V. Teriakovce 16 3 3 10 18 : 39 12
16 3 1 12 27 : 56 10
Attila Kökény. Rozhodoval Hodoò, 1 2 . B l h o v c e

Súper bol naozaj lepí

II.LIGA  24.KOLO :
Starí dorast : ilina B  FC
Rimavská Sobota 2:1 (1:0), v prvom polèase odohrali zverenci trénera Ladislava Danyiho celkom vyrovnanú partiu, po prestávke vak ich
domáci herne prevýili. V samom závere zápasu Kudlík u len zníil. Zostava : Bobek  Tóth, Ján Betík,
Murín, Miga¾a  Halaj, Baldovský,
Dávid Betík, avina, Negyesi  Palia; striedali Bodnár a Kudlík.
Mladí dorast : ilina B  FC
Rimavská Sobota 2:0 (1:0), ilinèania suverénne vedú tabu¾ku a tak
nai chlapci cestovali s cie¾om ne-

prehra vysoko, neurobi si hanbu.
Azda aj preto hrali prvý polèas akosi
ustráchane, bojazlivo. Cez polèas
ich vak tréner Stanislav Morháè
nabádal k väèej aktivite. Chlapci si
jeho slová zobrali k srdcu a sami sa
presvedèili, e s kadým súperom
sa dá hra. Domáci vak naozaj boli
lepí, zaslúene vyhrali. Obidva
góly dali po rohových kopoch. Za
stavu 0:0 v 30.min. brankár Juhász
chytil penaltu. Zostava : Juhász 
Szabó, Dragijský, Kulèár, Egri 
Giba¾a, Brndiar, Árvai, Kiss  Bystriansky, Murín; striedali Kojnok,
Harenèák a Klement.

GZ

str.16

V esbodovom zápase sme dva body stratili, súper získal jeden

alianske repete naruby
FC Rimavská Sobota  AS Trenèín 3:3 (2:1), v 9.kole prelínacej súae o postup do Corgoò ligy. Góly : 9.min.Sivèeviè,
39.Lazúr, 50. Hlouek  18.Czinege, 88.Hlohovský, 90.+ Horváth. Pred 815 divákmi rozhodoval Kaèenga, lté karty Geri,
R.Kaèák  Mièenec, M.Kaèák, Kamenský. Zostavy : FC:
imon  Filo, Radovan Kaèák, Geri, Mráz  Hlouek, Sivèeviè, Hílek, Lazúr (82.Tesák)  Pisár (63.Gibala), Líka (90.ivanoviè); AS : Hodál  Èogley, Horváth, Mièenec, Szkukálek
 Baranyai (53.Hlohovský), Marek Kaèák (73.Dobe), Czinege, Gergel  Kamenský (59.Kurbegoviè), Doubek.

Kvôli hokejovým majstrovstvám
sveta sa zaèínalo o hodinu skôr ako bol
pôvodne stanovený èas. Nai boli od
úvodu aktívnejí, u v 9.min. vyhral
Pisár na hranici 16-ky zápasnícky súboj kapitánov mustiev s Mièencom,
priukol Sivèevièovi, ten si obhodil
súpera a krínou strelou dal vedúci gól.
O nieèo neskôr Lazúrovu strelu z 20
metrov po rýchlom preèíslení obrany
hostí brankár Hodál vyrazil. Naozaj to
vyzeralo tak, e Trenèania sú herne
najslabí zo tvorlístka corgoòligistov.
Ibae v 20.min. z nièoho-niè Czinege
umiestnenou, ale nie nechytate¾nou
strelou vyrovnal. Po polhodine hry
Líka namieril priamo do náruèia hosujúceho gólmana. Tesne pred polèasom vyprodukoval 18-roèný pravý
obranca hostí Èogley kolácku chybu,
zle spracoval loptu, ktorá sa odrazila

k Lazúrovi a ten s preh¾adom a prudko rozvlnil sie. Keï u v piatej minúte druhého polèasu po rýchlom protiútoku a presnej krínej príhrávke Mráza dal Hlouek tretí gól, zdalo
sa by vetko v pohode. Hosujúci
tréner vak zareagoval striedaním
dovtedy nevýrazných hráèov (Bara-

Odznelo na tlaèovke

Vlastmil Palièka, tréner Trenèína : - Futbal je niekedy strane nevyspytate¾ná hra. Videl som zápas Rimavskej Soboty v ali v minulom kole
a tam sa stalo nieèo podobné ako dnes
tu. Vedeli sme, e súper vycítil ancu
dosta sa pred nás v tabu¾ke a e sa
na to celý týdeò pripravoval. Bol pritom v psychickej výhode, je toti lepie doahova náskok súpera, ako ten

Kto postúpi do Corgoò ligy ?
Kto bude majstrom Slovenska ?
Poslednýkrát uverejòujeme kupón naej tipovacej súae. Výsledky 9.kola prelínaèky urèite zdramatizovali aj tipovanie.

Ktoré mustvá skonèia po 14.kole prelínacej èasti na prvých
tyroch postupových miestach ?
............................................................................................................
A keïe v Corgoò lige sa poèet kandidátov na zisk majstrovského
titulu zúil u len na dvojicu uchádzaèov, druhá otázka naej tipovacej
súae znie :

Kto bude tohtoroèným futbalovým majstrom Slovenska ?

............................................................................................................
Obidve súae konèia v posledný májový týdeò, svoje tipy
zasielajte do 11.mája 2007 na tipovacom kupóne na adresu :
Redakcia Gemerské zvesti, Svätoplukova 5, P.O.Box 79, 979
01 Rimavská Sobota. Spomedzi správne tipujúcich vyrebujeme troch, z ktorých kadý získa 500 Sk. Mená výhercov uverejníme v 23.týdni.

Gemerské

ZVESTI
Týdenník mesta a regiónu

nyai,Kamenský), a na ihrisku zaèalo
by ivie. Èerství hráèi Hlohovský
(tie ete len 18-roèný) aj Kurbegoviè
zaèali robi vetry svojou technikou
a rýchlosou. Skvelým sólom takmer
cez celé ihrisko, vrátane zakonèenia,
ako aj následným volejom efektnou robinzonádou sa blysol ïalí 18-roèný
mladík Gergel. Take takmer celkom
zákonite hostia v 88.min. zníili, keï
Hlohovský si dovolil k¾uèku u v 16ke na Mráza a krínou strelou zníil
na rozdiel gólu. K riadnemu hraciemu
èasu sa pridávali tri minúty a hostia sa
neustále tlaèili do naej 16-ky. Naozaj
v posledných sekundách zápasu po
nieko¾konásobných individuálnych
chybách naich hráèov aj vyrovnali.
Zopakoval sa hektický záver z predchádzajúceho kola v ali.

náskok obhajova. Boli sme pripravení a odhodlaní tu vyhra. Priebeh zápasu vak ukázal, e súper bol ïaleko
agresívnejí, èo na tomto teréne bolo
dôleité. My sme v tom zaostávali.
Boli sme mono futbalovejí, technickejí. Súper nám robil problémy
v krídelných priestoroch, kde má svoju kvalitu. V závere sme zariskovali,
vysunul som Horvátha na hrot útoku.
A vylo to. Sme radi, bod je pre nás
dôleitý. Ale pre mustvo je dôleitejí fakt, e ukázalo, e má vnútornú
silu, e sa nevzdáva, e bojuje do posledného okamiku. Budeme sa to sa
snai zúroèi v ïalích zápasoch, pretoe tá bará je ve¾mi nároèná. Najmä
na psychiku hráèov.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty : - Po takomto priebehu sa mi ako hovorí. Vedeli sme,
e tento aký terén bude viac vyhovova Trenèínu, lebo má niích, technickejích, futbalovejích hráèov. My
sme boli agresívnejí, ale tá agresivita
stojí ve¾a síl. ia¾, my kadý zápas
hráme akoby bez útoku. Aj teraz góly
dali len stredoví hráèi. Zápas nám ahajú 6-7 hráèi, zákonite príde potom
na nich únava a z nej pramenia individuálne chyby. Pri inkasovaných góloch urobili chyby striedajúci, èerství
hráèi. Vedeli sme, e keby sme zápas
prehrali, tak by sme u boli bez ance.
Teraz ete stále tlie taká malá iskrièka.
Máme príli úzky káder, 6-7 hráèi ako vybojujú postup. Táto remíza síce
bolí, ale je spravodlivá.

SOBOTA 12.MÁJA
Futbal
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci FC Rimavská
Sobota  iar nad Hronom
v 21.kole I.ligy na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
14.00 hod. starí dorast
a 16.15 hod. mladí dorast FC
Rimavská Sobota  Lipany
v 25.kole II.ligy na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
14.00 hod. K Tempus Rimavská Sobota  Divín v 21.
kole 5.ligy dorastu na ihrisku na
Drustevnej ul.
16.30 hod. Rim.Janovce 
Oïany v 17.kole I.triedy,
Chrámec  Sirk, Kaloa  Sútor,
Èerenèany  Radnovce v 15.
kole III.triedy, Olováry  Ve¾ký Blh v 21.kole 5.ligy
NEDE¼A 13.MÁJA
Futbal
14.30 hod. dorast a 16.30 hod.
dospelí Revúèka  Stránska,
Ve¾ké Teriakovce  Bátka, Krá¾
 Chanava, Gemer  Husiná,
Blhovce  Muráò v 17.kole
I.triedy, Uzovská Panica  Jelava, Gem.Jablonec  Abovce,
Hodejov  Zacharovce v 15.kole
II.triedy
16.30 hod. Hajnáèka  Kalinovo, Dolné Hámre  Jesenské, Ruiná  Tisovec v 21.kole 4.ligy,
Mýtna  Klenovec, Tomáovce
 Hnúa v 21.kole 5.ligy

Ako hrali súperi

= Ostatné výsledky 9.kola : Inter
Bratislava  a¾a 1:3, Trnava  Zlaté
Moravce 1:2, Dubnica  Moèenok 1:1.

1. D u b n i c a
2. Inter
3. Trnava
4. Trenèín
5. M o è e n o k
6. Rim. Sobota
7. Zl. Moravce
8.  a ¾ a

9
9
9
9
9
9
9
9

4
4
4
3
2
3
3
1

4
3
3
4
5
2
0
3

1
2
2
2
2
4
6
5

9: 4
10 : 7
10 : 8
13 :11
6: 9
10 :14
11 :13
9 :12

16
15
15
13
11
11
9
6

Program 10.kola : Zlaté Moravce
 FC Rimavská Sobota, Moèenok 
Trnava, Trenèín  Inter , a¾a  Dubnica. Nasledujúce 11.kolo sa hrá hneï
v utorok 15.mája s týmto programom : FC Rimavská Sobota  Trnava,
a¾a  Moèenok, Dubnica  Trenèín,
Inter  Zlaté Moravce.
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