Èíslo 20
roèník 40.

Dni mesta Rimavská Sobota majú Fürjesiho i historických parkov
svoju tradíciu. Aj tie tohoroèné vylákali a záhrad v Maïarsku a v Gemersko-malona Hlavné námestie ve¾a ¾udí. Navye
hontskom múv prvý deò podujatia bolo aj slzeu výstavu
neèné poèasie. V rámci Dní
Ars Tarnamesta otvorili aj nieko¾ko
tica.
výstav: v galérii Ganevia
výstavu výtvarných prác
umeleckej koly Eventus z Egru, v
Mestkej galérii
Fotoreportá na 6. strane
výstavy Csabu

Váení èitatelia, poslanci mestského zastupite¾stva na
svojom aprílovom zasadnutí napriek ponukám na kúpu
exkluzívnych práv na pouívanie znaèiek schválili, e
mestské noviny bude vydáva mesto. Svoje rozhodnutie podmienili tým, e sa musia skvalitni a v marci budúceho roka sa budú prehodnocova. Ako nová éfredaktorka som si sadla do horúceho kresla, ale bola to
pre mòa výzva. Spoloène sa aj s redakèným kolektívom budeme snai noviny neustále skvalitòova po
grafickej i obsahovej stránke. Naim zámerom je zmeni imid týdenníka tak, aby bol pre èitate¾ov moderný, atraktívny a prináal rôznorodé spravodajstvo i publicistiku. Zároveò by som chcela poïakova za prácu
bývalému éfredaktorovi Igorovi Antalíkovi.
Marta Kanalová, éfredaktorka

Asi dva mesiace funguje v Rim. Sobote kórejská spoloènos Sewon,
ktorá vyrába káblové zväzky pre automobilový priemysel.
V súèasnosti zamestnáva okolo tristo ¾udí v prevádzkach v Taurise
a v bývalých kasáròach. Plánuje rozíri ich poèet o 900.
Chceli by sme odkúpi tretinu areálu bývalých kasárni a zriadi
tam ïalie výrobné prevádzky. S pracovníkmi sme zatia¾ spokojní,
ale musia sa zakoli, èo trvá urèitý èas, lebo nemajú prax a musia
sa prispôsobi pracovným pomerom, vyjadril sa zástupca konate¾a
spoloènosti Lucas Nam (na snímke s primátorom mesta . Cifruom). Na margo spolupráce s mestom uviedol, e je dobrá a vedenie
sa im snaí vychádza v ústrety.
-kan-

DREVENÉ
UHLIE 10 kg
249 kg
KORUNA MARKET, Nová 2

rieenia pre krajie bývanie
+ strechy.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúa, Francisciho 167

2293

www.koruna.rimava.sk

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

... a zaèala sa predáva Vista ...

Notebook Fujitsu Siemens Amilo Li1818
Procesor Intel Celeron M430, 1GB DDR2 RAM,
HDD 120 GB, DVD+-RW DL, WLAN, Windows
Vista Home Premiun
programy: MS Works 8.5, Nero 7, Norton
Internet Security

27 200 Sk

2285

17WXGA+ LCD monitor 1440x900 Crystal View

v cene (vrátane DPH 19%):

V Dome kultúry v Rim. Sobote prebehla minulú sobotu Medzinárodná
ve¾ká cena Gemerskej mliekarne
v dude iakov a iaèok. Zorganizovala ju Telovýchovná jednota Mlados
Relax CVÈ. Ako sa vyjadril riadite¾
súae Jaroslav Mlynár, jubilejného

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

desiateho roèníka sa zúèastnilo 286
pretekárov z 30 drustiev z Rakúska,
(Pokraèovanie na 2. strane)

Vaa lekáreò
www.jazmin.sk

eleznièná ul. 23

2286

Sewon plánuje rozíri výrobu

Ve¾ká cena Gemerských mliekarní

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
2227
AKCIA
Tlaèenka 75 Sk/kg
Bravèové stehno 118 Sk/kg
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Poïakovanie mamám

Takmer vo vetkých dedinách náho okresu zívajú prázdnotou kultúrne
domy. Výnimku tvorí naa dedinka Vrbovce, kde sa u desa rokov nacvièuje
program ku Dòu matiek. Vrbovské hnutie oslavuje desiate výroèie svojho
vzniku. Z prvých ochotníckych hereèiek sú u dnes mamy a ich deti vystupujú
na pódiu. Najväèiu rados mám, keï sa v naej dedine narodí dievèa, lebo
viem, e bude ma kto vystupova. Nechcem vak týmto urazi chlapcov. Nae
vystúpenia u máme zachytené na videokazete. Keï bol v lete èas, prezreli sme
si s demi nahrávky. Smiali sme sa, lebo za tri a es rokov sú z nich iní ¾udia.
Sami sa nespoznali. Musím sa vak prizna, e keï si sama prezerám nahrávky, neraz mi vypadne z oèí slza. Tieto deti vám dodajú energiu, chu i, tvori.
Keï je program nacvièený, ozve sa v nich zodpovednos a tréma. Pred vystúpením ju mám väèiu ako oni, lebo spoloène cítime prepojenie. Máme také
pravidlo, e keï máme nácvik, nesmie sa prís pozrie ani jedna z mám. Je to
pre ne skutoèné prekvapenie. A verte, e majú neraz slzy na krajíèku, lebo tieto
deti by sa v kole nikdy k vystupovaniu nedostali. Nie sú vetci jednotkári, ani
rovnako ikovní. Ale keï vidíte ich snahu, ako chcú nieèo dokáza, viete, e ste
tú prácu nerobili zbytoène. Príprava nám trvá asi tri týdne, lebo pre zimu
nemôeme zaèa skôr. Ná kultúrny dom toti stále nemá ústredné kúrenie, iba
kachle na drevo. Mojim prvým dievèatám, dnes u mamám, chcem zaela
ve¾a zdravia a poïakova im za to, e mi pomohli pripravova kultúrny program
pre iné mamy. Veï èo môe by krajie ako pocit, e ste to nerobili zbytoène.
Deti èaká po vystúpení sladké obèerstvenie, ktoré nám poskytol Obecný úrad
vo Ve¾kých Teriakovciach, za èo starostovi ïakujem.
¼uba Hruková

Ve¾ká cena GM

(Dokonèenie 1. strany)
Rumunska, Maïarska, Po¾ska,
Ukrajiny, Èiech a Slovenska. V úvode
súae boli odovzdané pamätné plakety za podporu a rozvoj duda zástupcom generálneho sponzora Gemerskej mliekarne ¼ubomírovi Úikovi a Frantikovi Tóthovi i primátorovi
mesta tefanovi Cifruovi. Tento roèník súae bol významný aj preto, lebo

Na celoslovenskom sneme KDH bude dusno

Hruovský alebo Palko?
politickej strany. U to nie je obdobie,
keï sme z pozície vládnucej strany
dosahovali konsenzus. Pri rokovaniach
bol P. Hruovský ve¾mi dobrý
a vïaka nemu sme mali dobrý imid.
V tomto období si vak myslím, e V.
Palko je lepie pripravený ako P. Hruovský, ktorý by tie mal ma svoju
pozíciu v KDH. 
Protichodný názor zastáva èlen
predsedníctva KDH Peter Muránsky,
ktorý podporuje súèasného predsedu
hnutia Pavla Hruovského.
Domnievam sa, e jeho predstava
politiky aj prístup je jednoznaène asertívnejí, komunikatívnejí aj voèi samotným volièom. V koordinácii riadenia politickej strany je na túto funkciu
vhodnejí. Jeho kandidatúra na funkciu predsedu strany je pod¾a môjho
názoru aj jednoznaènejím prínosom
v tom, e by bola väèia schopnos
vytvorenia vládnej koalície v budúcnosti, tvrdí P. Muránsky a dodáva:

Foto: M. Kanalová

V médiách ale aj medzi samotnými
èlenmi KDH sa objavujú rôzne kontroverzné názory, týkajúce sa funkcie
predsedu tejto politickej strany. Horúcimi kandidátmi na tento post sú
súèasný predseda Pavol Hruovský a
exminister Vladimír Palko. O tom, kto
z nich zaujme túto stolièku, rozhodnú
delegáti júnového celoslovenského snemu v Preove. Vladimíra Palka podporuje aj poslanec NR SR Rudolf Bauer. Tvrdí, e je lepie pripravený na
toto obdobie, keï je KDH v opozícii a
treba h¾ada nové spôsoby, cesty, formy ako pôsobi proti súèasnej koaliènej
vláde a posilòova postavenie KDH.
Vladimír Palko je ve¾mi skúsený,
rozh¾adený, intelektuálne zaloený
politik, vyjadril sa Rudolf Bauer
a pokraèoval:  Pavla Hruovského si
ve¾mi váim, urobil pre KDH ve¾a
a zapísal sa do jej histórie. Ale teraz sa
KDH dostalo do opozície, keï treba
h¾ada nové spôsoby, formy riadenia

Na snímke z¾ava: P. Kminiak, R. Bauer, . Václavík a M. Fronc.

Aj to bol dôvod, preèo ho odchádzajúci predseda Ján Èarnogurský oznaèil za svojho korunného princa. Bola
to väèia schopnos robenia praktickej ¾udovej politiky. A to vtedy rozhodlo. Myslím si, e by to malo rozhodnú aj do budúcnosti, pokia¾ sa
chce KDH podie¾a na správe vecí
verejných, ale to sa dá len vtedy, ak
budeme schopní dohodnú sa s ostatnými monými koaliènými partnermi. Pre P. Muránskeho je V. Palko
nosite¾om urèitých ideí, tvorivým èlovekom v programovej oblasti a ideológom hnutia.
Marta Kanalová

uplynulo tyridsa rokov
od zaloenia duda v Rim.
Sobote.
Podporova dudo sme
sa rozhodli hlavne kvôli deom, lebo potrebujú port
a niè také sa predtým v naom meste nerobilo, vyjadril sa generálny riadite¾
Gemerskej mliekarne, ktorá roky podporuje dudo,
¼. Úik Medzinárodnú súa podporilo aj samotné mesto.
Primátor uviedol, e je rád, e sa takáto akcia koná a prichádzajú na òu
aj ¾udia z ministerstva. A aký má on
vzah k dudu?
Bil som sa ako kadé iné diea, ale
dudo som netrénoval. Myslím si
vak, e mesto by malo podporova
aj takýto druh portu, priznal sa prvý
mu mesta.
V celkovom umiestnení v súai
drustiev prvé miesto získalo drustvo MVSC Mikolc, druhé Charkov
a tretie Bochnia Po¾sko. Mlados Rim.
Sobota skonèila na tvrtom mieste.
Zlaté medaily z tohto drustva získali Norbert Folk (20 kg), Kristián Slí
(46 kg) a Michal Sojka (46 kg), strieborné Emília Segeèová (20 kg), Patrik
Borsos (24 kg), Juraj Sirotiak (46 kg),
Adam Durec (60 kg) a Jakub Godor
(66 kg). Bronz si odniesli Richard Utis
(27 kg), Róbert Mihályi (46+ kg), Jakub Pále (60 kg), Scarlett Segeèová
(24 kg), Eva Putnokyová (44 kg)
a Gabriela Miháliková (52 kg). Z drustva Lokomotíva Rim. Sobota si tretie
miesta vybojovali Denis Farka (42
kg), Adam Jakab (24 kg) a Marcela
Micsková (27 kg).
-kan-

V Rimavskej Sobote sa konal okresný snem Kresansko-demokratického hnutia. Zúèastnilo sa ho pätnás z devätnástich pozvaných delegátov.
Jeho hlavnou témou bolo ïalie smerovacie tejto politickej strany, súvisiace s blíiacimi sa vo¾bami celoslovenského predsedu. Kandidátmi na tento
post sú Vladimír Palko a Pavol Hruovský. V súvislosti s tým sa objavili
rôzne protichodné názory aj zo strany hostí snemu, ktorými
boli podpredseda KDH Martin Fronc, poslanec NR SR
Rudolf Bauer, èlen predsedníctva KDH Peter
Muránsky a
krajský tajomník KDH v
BBSK Jozef Pupava. Predseda
OC KDH
Peter Kminiak
informoval
prítomných o èinnosti organizácie
od posledného okresného
snemu.
Kontatoval, e minulý rok dopadli
pre KDH
parlamentné vo¾by s neúspechom a komunálne vo¾by
s miernym úspechom. Väèina postavených kandidátov na
posty starostov i poslancov sa do mestských a obecných z a s t u p i t e ¾ stiev nedostala. Obèania toti volili skôr ¾avicovo orientovaných kandidátov. P. Kminiak ocenil spoluprácu s ¼S-HZDS, ktorá v minulosti nebola
takmer moná. Vyzdvihol aj dlhoroènú spoluprácu s SDKÚ-DS a tandardné vzahy s SMK, ktorá je v okrese Rimavská Sobota strategickou
politickou stranou pre KDH. Regionálny tajomník KDH tefan Václavík
podal správu o stave èlenskej základne, financií i majetku OC KDH. Na
snem KDH, ktorý bude 16. júna v Preove, boli delegovaní Viliam Va a
náhradník Ladislav Berta. Za èlena celoslovenskej rady KDH bol zvolený
Peter Kminiak a ako zastupujúci èlen Alexander Vakúty.
-kan-
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Benefièný
koncert

Foto: M. Kanalová

Správna rada Nadácie Nádej MARTINKA SUCHÁÈA
organizuje benefièný koncert
spojený
s verejnou
zbierkou,
ktorý sa
uskutoèní v
sobotu 19.
mája o 14.
hodine v
Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Zbierka je povolená obvodným úradom pod èíslom 2007/02851.
Na benefiènom koncerte bude
prezentovaná èinnos nadácie
za obdobie jedného roka a
aktivity, ktoré bude nadácia
realizova v nasledujúcom
období. Pre úèastníkov koncertu bude pripravený program,
v ktorom vystúpia známi umelci: Helena Vondráèková,
Robo Kazík, Raso Piko, Ivan
Tásler, Samo Tomeèek a preovské maoretky Witches.
Moderova bude Martin Nikodým.
Srdeène vás pozývame.

Krimimix

Èlenovia Klubu Sclerosis multiplex v Rimavskej Sobote.

Mestoplné
plnéslneèníc
slneèníc
Mesto

V rámci celoslovenskej akcie Krok
so SM, ktorú iniciuje Slovenský zväz
Sclerosis multiplex, prebehla minulý
týdeò v uliciach Rimavskej Soboty
verejná zbierka na pomoc ¾uïom trpiacim týmto ochorením. Kadý, kto
prispel, dostal ltú slneènicu. Akciu
zorganizoval Klub SM v Rim. Sobote. Jeho predseda Boleslav Kuchárik
sa vyjadril, e tento rok robili verejnú
zbierku aj v kolách. Cie¾om akcie bolo
získanie financií na rekondíciu pacientov, trpiacich touto chorobou. Sclerosis multiplex je najèastejie ochorenie
centrálneho nervového systému. Postihuje najmä osoby v produktívnom
veku od 20 do 40 rokov. Èastejie sa
vyskytuje u ien. Na Slovensku je asi
pä tisíc ¾udí s týmto ochorením. Klub
SM funguje v Rim. Sobote od roku
2001. V súèasnosti má pätnás èlenov

a organizuje pre nich rôzne akcie.
S ve¾kým záujmom sa stretli faiangy resp. posedenie pri ikách, ktoré
sme zorganizovali vo februári. Na leto
sme si naplánovali relaxáciu v kúpe¾och Èí ale i výlet po Slovensku. Zatia¾ sme sa nerozhodli, kam pôjdeme.
Závisí to aj od toho, kde sa dostaneme,
nako¾ko naimi èlenmi sú i vozièkári.
Tradiènými akciami sú mikuláske
i koncoroèné posedenia. Chodievame
aj na plaváreò, masáe i poèítaèový
kurz, povedal B. Kuchárik. I keï to
majú ¾udia so sklerózou multiplex aké, nikdy sa nevzdávajú. Riadia sa slovami piesne, ktorú zloil Tóno Novák.
Spieva sa v nej: Len dobrá nálada
a v dui pevná vô¾a, tú krutú pravdu
o nás a o ivote zdolá. Obrá sa k slnku
a tieò sa ti stratí, priate¾stvo, lásku, stratené vráti pán Boh...
-kan-

Dlhoprstý ukradol z drevených podpier od eleznièného priecestia za sídliskom Dúavská cesta
v smere na mestskú èas Dúava
samonosný asi 250-metrový telekomunikaèný kábel. Spoloènosti
z Bratislavy spôsobil kodu nie menej ako 25 tisíc korún.

$$$$$$$$$$$$$$
Vyetrovate¾ v Rim. Sobote
zaèal trestné stíhanie pre preèin poruovania domovej slobody. Dopustil sa ho násilník, keï
cez otvorené vchodové dvere vnikol do bytu, ktorý sa nachádza
vo vchode bytovky na Sídl. Dúavská cesta. Voiel do kuchyne, kde rukami chytil 29- roènú
enu. Zaèal ju krti a vyhráal
sa jej zabitím. ena naastie
neutrpela iadne zranenie, ktoré by si vyiadalo lekárske
oetrenie.

$$$$$$$$$$$$$$
Obvineniu z trestného èinu
ublíenia na zdraví èelí 23- roèný
mu z Rimavskej Seèi. V marci
neskoro veèer priiel k rodinnému
domu v obci Rimavská Seè, kde
na dvore fyzicky napadol 44roèného mua. Obe udieral a kopal do tváre, hlavy a hrudníka. Spôsobil mu zranenia, z ktorých sa
bude lieèi dva a tri týdne. -kan-

Schodolez pre vozièkárov

Ars Tarnatica je názov výstavy, ktorú sprístupnili v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote. Jej kurátormi boli Gabriela Garlatyová (na snímke
v¾avo s riadite¾kou múzea O¾gou Bodorovou) a Csaba Fürjesi. Prezentuje
výber autorov z archívu medzinárodného umeleckého sympózia v Cerede
v Maïarsku, ktoré sa konalo minulý rok. Sympózium hostilo umelcov výtvarného umenia  maliarov, sochárov, grafikov, dizajnérov, fotografov, ale aj filmárov a hercov. Poèas 11. rokov sa na tomto tvorivom podujatí vystriedalo
a objavilo mnostvo umelcov pochádzajúcich z Maïarska, Slovenska, Èiech,
Po¾ska, Srbska, Argentíny a iných krajín.
Výstava predstavuje najnovie umelecké trendy v programoch autorov- abstrakciu, figurálnu ma¾bu, nájdenú grafiku ale aj klasické polohy, akými je krajinoma¾by, zátiie a ich vo¾nejie posuny a interpretácie,
povedala G. Garlatyová. Medzi vystavujúcimi umelcami je aj Klaudia Kosziba,
Kyra Matutík a tefan Balázs zo Slovenska. Výstava potrvá do 31. mája.-kan-

Vozièkárka Barbora Gírethová z Rim. Soboty má
schodolez. Doviezli jej ho
zástupcovia banskobystrickej spoloènosti VELCON,
zaoberajúcej sa zdvíhacími
zariadeniami pre imobilné
osoby. Sumu 260 tisíc korún jej naò poskytol Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, zvyných 13 tisíc mieni vozièkárka získa od
sponzorov.
Vïaka schodolezu sa
viem dosta na poschodia
do budov. Budem ho vyuíva najmä vtedy, ak pôjdem na mestský i obvodný úrad alebo do domu
kultúry na podujatia, kde
som sa predtým nevedela
dosta. Je to vynikajúce
zariadenie, povedala
Barbora Gírethová, ktorá
Barbora Gírethová so svojím asistenbude schodolez poièiava
aj iným imobilným obèa- tom Jánom Némethom pri pouívaní
Foto: M. Kanalová
nom.
-kan- schodolezu.
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Ak vás láka história a chcete prei tajomnú noc, navtívte v sobotu 19.
mája Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote. Pri príleitosti Medzinárodného dòa múzeí sa tam bude od 18. hodiny kona tretí roèník podujatia
Noc v múzeu. Slávnostne ho otvorí riadite¾ka tejto intitúcie O¾ga Bodorová.
Skupina Vlèí Tesák z Litavy predvedie ukáku historických bojových umení
a ermu. S históriou tunajieho múzea vás oboznámi Milana Jutková. V rámci
podujatia budú aj ukáky operného spevu v podaní rimavskosobotského
rodáka Frantika
Tóbisa, èlena divadla
Thália z Koíc,
stre¾by
z luku
s monosou vyskúa si historické
zbrane i ukáka
sochárskej práce absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici Mareka Ceglédyho. Návtevníci budú môc absolvova prehliadku stálej expozície a aktuálnych výstav so
sprievodcami v dobových kostýmoch i degustova bylinkové èaje. Ak sa
rozhodnete prei netradiènú noènú atmosféru múzea so svieèkami a fak¾ami,
uvidíte okrem iného aj pozostatky takmer 3000 roènej múmie eny z Egypta,
jednej z najstarích mumifikovaných tiel egyptskej kultúry a jednej z piatich
múmií na Slovensku. Vstup je vo¾ný a kadý pädesiaty návtevník dostane
darèek od riadite¾ky múzea. Vo¾ný vstup je aj do MM CITY CLUB
v prízemných priestoroch múzea s monosou obèerstvenia a hudobnej produkcie. Atraktívne podujatie sa aj vlani stretlo s priaznivými ohlasmi zo strany verejnosti. Noci v múzeu sa vtedy zúèastnilo takmer tyristo návtevníkov. Take si nenechajte ujs nezabudnute¾nú noènú atmosféru v 125-roènom múzeu, kedy oívajú staré legendy a príbehy ¾udí.
-kan-

Noc v múzeu

Kaprári v akcii

Naozaj nemôeme ma vetko
a naraz. Dlho a túobne oèakávaný
dáï sme síce uvítali, no kaprári, ktorí
sa teili na preteky v love kapra na
VN Kurinec, boli sklamaní. Vytrvalý
dáï cite¾ne poznaèil úèas na pretekoch, organizovaných MsO Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote 5. mája. Ale pre tých
najskalnejích to bola výzva, aby sa
popasovali s poèasím i rybami
a dokázali, e na to majú. V kategórii
15 rokov a vyie sa zaregistrovalo
37 rybárov. Vylosovali si tartové èísla a vrhli do boja techniku, taktiku
i chémiu v nádeji na vytúené víazstvo. Najlepie sa darilo tým, ktorí to
skúali na kostné èervy, prípadne
kombinované s nejakou inou pochúkou. Èo sa týka výsledkov, na prvom mieste skonèil Patrik Bodnár,

Keï nevládzu, tlaèia bicykle do kopca

Spojenie portu a prírody

Od novembra roku 1999 funguje
v Rim. Sobote Slovenský cykloklub
Rimava. Jeho cie¾om je propagova
port, hlavne cyklistiku, so zameraním na aktívny pohyb v prírode
i organizovanie cyklomaratónov.
V súèasnosti má toto obèianske zdruenie 19 èlenov zo Slovenska a 11
z Maïarska.
Priemerný vek naich èlenov je
okolo tridsa rokov. Najstarí má vye
pädesiat rokov. V minulosti sme mali
aj 17-roèného èlena. Èo sa týka ien,
máme len jednu. Predtým sme mali dve.
Cykloturistika ich odrádza, lebo si
myslia, e musia podáva vysoké výkony. To vak nie je pravda. Keï nevládzeme, nerobí nám problém tlaèi
bicykle do kopca alebo si oddýchnu,
hovorí predseda Slovenského cykloklubu Rimava tefan Maki a dodáva:  Mrzí nás, e o cykloturistiku
majú slabý záujem mladí ¾udia, i keï
sa ju snaíme propagova.
Skupinka nadencov na bicykloch
spoznáva najmä prírodné krásy náho
regiónu. Nedávno boli na Pohanskom

hrade pri uriciach a chystajú sa na
Magin hrad. Kadý rok absolvujú
cyklotúru okolo Tatier. Akciu organizuje Cykloklub Niná na Orave.
Máme radi vodu, take zvykneme ma aj výjazdové akcie na vodné
plochy. V rámci nich máme naplánované aj Dedinky. Na jar a jeseò absolvujeme s bicyklami menie trasy, lebo
kondícia po zime nie je taká ako v lete
a ani poèasie, povedal 37-roèný tefan Maki, pre ktorého je cykloturistika relaxom ale aj adrenalínovým portom. Na akcie vdy nosí fotoaparát,
aby zveènil prírodné scenérie. Svoje
fotografie vystavoval v Revúcej, Rim.
Sobote a mono ich nájs aj v publikácii
Turistický sprievodca Rimavskou
dolinou a informaèných materiáloch
o Gotickej ceste. Cykloturistika je
pekný, ale aj nároèný port na techniku i financie. Samotný bicykel na pravidelné cykloturistické jazdenie zaèína na sume 15 a 20 tisíc korún, ostatná výbava a obleèenie je individuálne.
Navye jazdi treba opatrne, aby sa
nestali vánejie úrazy. Napriek tým-

Cykloturisti na hraniènom prechode Suchá hora, v dolnom rade
v¾avo tefan Maki.

to faktom má cykloturistika svoje èaro.
Je harmonickým spojením portu
i prírody. A pohyb na èerstvom vzduchu môe kadému iba prospie. -kan-

ktorý ulovil 15 kusov rýb a získal 258
bodov. Druhé miesto obsadil Peter
Babic s úlovkom es rýb a 106 bodmi. Tretie miesto patrilo Petrovi Kasárovi, ktorý aj v lejaku dokázal ulovi pä rýb a striebro mu uniklo
o vlások. Cenu za najväèí úlovok obdral Gejza proho za kapra s dåkou 54 cm. Poteujúci bol poh¾ad na
deviatich najmeních pretekárov, ktorí
v kategórii detí v nepriaznivých podmienkach odhodlane bojovali o vavríny. Nevzdal to ani jeden z nich, za
èo im patrí pochvala. Prvé miesto si
vybojoval Eduard Janský s úlovkom
7 rýb a 301 bodov, druhé Dávid Miurák (13 ks, 108 b.) a tretie Peter
Kováè (7 ks, 55 b.). E. Janský získal
aj ocenenie za najväèí úlovok.
Kaprom s dåkou 53 cm tromfol nejedného dospelého. Organizátori
a rozhodcovia opä zabodovali a postarali sa o hladký priebeh pretekov
i obèerstvenie pretekárov. Najlepí si
prevzali z rúk predsedu MsO SRZ
v Rim. Sobote Igora Borloka poháre,
diplomy i vecné ceny za asistencie
hlavného rozhodcu Eugena Dulovicsa a technického vedúceho Michala
Megelu.
Frantiek Dobo

Cesta vo výstavbe pri oòave na Liptove.

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
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.októb-

ra 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
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Progresívne v prospech iakov

Kvetyobetiam
obetiamfaizmu
faizmu
Kvety

Zväz maïarských pedagógov SR, Regionálne stredisko v Rimavskej Sobote, v spolupráci s VÚC
za pomoci regionálnej rady pripravilo na jar 2007
program pre ïalie vzdelávanie pedagógov.

Magdaléna Kárpáthyová, samostatná asistentka Univerzity z maïarskéko Pécsu prednáala 10. mája
v Rimavskej Sobote na peciálnej Z
s VJM na Ul. Hviezdoslavovej
o progresívnych metódach vo vzdelávacom vyuèovacom procese detí postihnutých mentálnou retardáciou.

Jej osobné skúsenosti v tejto oblasti sú bohaté. Zbierala ich na tudijných
cestách v USA i doma, v Maïarskej
republike. Cie¾om projektu je h¾adanie nových osobných motívov na ceste k nájdeniu a znovuobjaveniu hodnôt tak pre pedagógov, ako aj ich iakov.
Z.K.

SPOJENÁ KOLA V RIMAVSKEJ SOBOTE POZÝVA:
= na zábavu Pod krídlami èierneho orla.
Kedy: Kadý piatok o 18.00 hod.
Kde: Na nádvorí Èierneho orla
na Hlavnom námestí
Hudba: Vdy ivá
Vstupné: iadne
Obèerstvenie: Pestrá ponuka jedál a nápojov

Zaèíname 18. mája

Vzh¾adom k oèakávanému ve¾kému záujmu verejnosti je moné rezervova si stoly u p. Dulovièa v Atriu Reduta.

Spojená kola  Plníme vae sny o zábave!

= na 2. roèník akcie Týdeò èeskej kuchyne v zariadeniach Junior Komplex a Èierny orol od 14. do 18. mája.
Príïte si pochutna na pecialitách èeskej kuchyne, pripravených
iakmi, majstrami OV a zamestnancami koly v spolupráci
s partnerským SOU Podìbrady. Na poèúvanie hrá ivá hudba.

Názor
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Stena smrti v Osvienèime je pokrytá kvetmi spomienok, ktoré
sem prináajú s úctou ¾udia z celého sveta. Od 27. apríla k nim pribudol aj venèek. Poloili ho tam
iaci ôsmeho a deviateho roèníka
Z P. Dobinského v Rim. Sobote.
V tomto najväèom tábore smrti sa
snaia nájs odpovede na svoje otázky Preèo? a Ako také utrpenie
mohli ¾udia spôsobi miliónom
¾uïom?
Otázky, na ktoré u od ukonèenia vojny h¾adajú odpoveï mnohí
príbuzní obetí, ale aj vedci a jednoduchí ¾udia. To, èo bolo doteraz
uèivom, je teraz hroznejie a také
skutoèné. iaci stoja ticho a snaia
sa zapamäta si èo najviac zo slov
po¾skej sprievodkyne. Natrvalo sa
im vrývajú do pamäti obrazy
o utrpení a smrti mnohých miliónov nevinných ¾udí. Zvlá ako
je èloveku pri dokumentoch o utr-

= Názor = Názor = Názor = Názor

Slovenské tátne kolstvo je v súèasnosti v tádiu oèakávania. Ministerstvo kolstva má u pripravenú novelu zákona o vysokých kolách, v
ktorej sa okrem iných zmien pripravuje kategorizácia vysokých kôl
a okresávajú práva akademického senátu, èo má posilni kompetencie dekanov fakúlt. Otázne zatia¾ ostáva, aké
bude vedie novela vytvori reálne
podmienky pre zaruèenie európskej
kvality vzdelávania.
Intenzívne sa pripravuje aj prvý
porevoluèný kolský zákon o stredných kolách. O jeho hlavných zásadách zatia¾ bolo medializované príli málo, aby som mohol hodnoti jeho zámer.
Ministerstvo s¾ubuje, okrem
iného, aj obsahovú prestavbu tzv.
kurikulárnu transformáciu.
Prvé snahy o overenie takejto rozsiahlej a treba poveda e potrebnej
zmeny zaèal robi tátny pedagogický ústav pod gesciou vtedajieho ministra kolstva Fronca v roku 2OO4.
Bol to celoslovenský projekt, ktorý sa venoval kurikulárnej transformácii veobecnovzdelávacej zloky vyuèovania na stredných kolách. Pra-

covné skupiny, zloené z pedagógov
vysokých a stredných kôl, v priebehu
rokov 2005  2006 pripravili návrhy
centrálnych a rámcových vzdelávacích
programov. Na základe víazných projektov zaèali tri gymnáziá s experimentálnym overovaním v jednej triede v kolskom roku 2006/2007.
Podstatnou zmenou oproti súèasnému stavu je
vyuèovanie na základe vlastného kol-

ností iakov. Odbúrava hranice medzi
klasickými predmetmi, odmieta memorovanie encyklopedických vedomostí. Podporuje kreativitu s dôrazom
na praktické vedomosti. Uvedené skutoènosti sú v súlade s prijatými dokumentmi tátov EÚ o smerovaní vzdelávania v najbliích rokoch.
Vyzeralo to teda nádejne aj pre nae
kolstvo. Po vlaòajej výmene ministrov aj v rezorte kolstva nastala etapa personálnych zmien. Skupiny
odborníkov, ktorí natartovali tento proces u v tejto práci nepokraèujú. Súèasný minister kolstva síce hovorí o potrebe obsahovej transformácie, pretoe inú monos ako súèas EÚ ani nemáme. Ale
mám taký dojem, e to chce zaèa
odznova, po svojom, so svojimi ¾uïmi a nie ve¾mi radikálne.
Preto sa obávam, e sa nám opä
stane to, èo u mnohokrát v minulosti. Premrhá sa vynaloené úsilie
mnohých odborníkov a namiesto
toho, aby sme kontinuálne pokraèovali v rozbehnutom diele, sa opä
vrátime na zaèiatok cesty a budeme
stá rozpaèito na rázcestí.
Mgr.Viliam Vidinský, pedagóg
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ského vzdelávacieho
programu v nieko¾kých skupinách predmetov. Rámcový  tátny
program vymedzuje základné okruhy tém. kolám ponecháva iroký
priestor na podmienky, metódy
a formy vyuèovania. Pri vyuèovaní sa
kladie dôraz na získavanie vedomostí
a zruèností najmä záitkovým uèením,
uplatòovaním individuálnych schop-

le
á
t
s

pení a zavradení detí. Ve¾mi silným dojmom zapôsobí na iakov
i uèite¾ov blok è. 16. Sú v òom
umiestnené dokumenty o tragickom osude slovenských idov.
Prehliadka oboch koncentraèných táborov Osvienèimu i Brezinky trvá do neskorých poludòajích
hodín. Teplé slnieèko prebúdza
k ivotu okolitú prírodu a my odchádzame domov so elaním, aby
smr tyroch miliónov ¾udí a obete
ïalích väznených neboli zbytoèné. Aby sa ¾udia spojili a nedopustili u takéto hrôzy nikdy a nikde
na svete.
iaci a uèitelia
Z P. Dobinského, úèastníci zájazdu

H¾adanie teamu
mamièiek pokraèuje

Vlani v septembri sa úspene rozbehla èinnos Materského centra
Drobèek, sídliaceho v M na Sídl. Rimava v Rim. Sobote. Mamièkám, ktoré obèianske zdruenie viedli, konèí
v septembri materská dovolenka
a nastupujú do práce. Preto sa rozhodli, e budú h¾ada nový organizaèný team ien, ktoré po nich preberú ezlo. Prvé pracovné stretnutie sa
uskutoènilo v pondelok 30. apríla.
Stretlo sa vak so slabým záujmom.
Okrem zakladajúcich a jednej èlenky MC Drobèek prili len dve sympatizantky. Oslovili sme pritom 23
mamièiek, ktoré sem pravidelne chodievajú, povedala podpredsedníèka
obèianskeho zdruenia Andrea Suchánková. Osud materského centra
nie je ¾ahostajný ani jeho zakladate¾kám Tímei Èillíkovej, Katke Kapcovej a Annamárii Drakovej. Aj
preto, lebo má ancu zaradi sa do
Únie materských centier, z èoho plynú urèité výhody. Napriek prvému neúspechu h¾adanie nového organizaèného teamu mamièiek pokraèuje. eny
na materskej dovolenke, ktoré sa chcete takýmto spôsobom realizova, neváhajte a zatelefonujte na t. è.: 0903
617 378 (p. Suchánková) alebo
0915 535 190 (p. Èillíková). -kan-
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Tohoroèné Dni mesta Rimavská Sobota prebehli 4. a 5. mája. Otvoril ich primátor mesta
tefan Cifru, ktorý ako obvykle prijal
na radnici zahranièné delegácie.
Kadoroène je v týchto dòoch v naom meste runejie a veselie  veï pri vetkých oslavách býva veselo. Aspoò na chví¾u vám ponúknu nae koly, kultúrne zariadenia, portoviská,
folklórne súbory a hudobné skupiny èas zo
svojej bohatej èinnosti. Stretneme sa s hosami
partnerských miest z okolitých tátov, priate¾mi, spolupracovníkmi a spoloène si pospomíname na to, èo sa v naom meste zlepilo, èo
skrásnelo, kde sú rezervy a nedostatky, povedal . Cifru vo svojom slávnostnom príhovore. Ïalej uviedol, e je rád, e sa podarilo vedeniu mesta a jeho orgánom získa pre zlepenie
zamestnanosti kórejskú firmu Sewon.
Trápi nás vysoká nezamestnanos a práve
tento investor tu zamestná a 1200 zamestnancov, èím sa pracovné podmienky podstatne zlepia. Sme odhodlaní naïalej zlepova pracovné
príleitosti pre obèanov náho mesta a meni
veci k lepiemu, vyjadril sa primátor Rim. Soboty. Dejiskom väèej èasti kultúrneho programu bolo Hlavné námestie. Vystúpili tam iaci
základných kôl, deti z CVÈ Relax, folklórne
súbory mesta i dychová hudba Sobotienka. Pri
príleitosti ukonèenia druhej svetovej vojny boli

poloené vence
k pamätníku Èervenej armády na
Námestí M. Tompu. V duchu rozjímania sa niesli
ekumenické bohosluby v rímsko-katolíckom kostole. Atmosféru umocnil koncert iakov tunajej zuky. Tohoroèným ahákom boli koncerty skupín Desmod v amfiteátri a The Beatles- Brouci band.
Sprevodnými podujatiami boli 10. roèník volejbalového turnaja
starích iaèok O pohár primátora mesta v telocvièni spojenej
koly, medzinárodný turnaj hádzanej iakov a iaèok v Z I.
Ferenczyho a futbalový zápas FC
Rim. Sobota 
AS Trenèín.
-kan-
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Minifutbal Bodovali na súperových ihriskách
=

Výsledky 16.kola I.ligy
z piatka 11.mája : Roòava  SBS
Consult Security 3:5 (3:1), góly :
T.Handloviè, M.Knábel, P.Petrok 
F.Goceliak 2, I.Daòko, P.Izrael,
R.Klement; Autopulír  K Tempus
14:2 (7:1), góly : R.Kudlík a S. Krahulec po 4, M.Repka 3, G. Boros,
I.Perdík, R.Ciprus  M.Odler 2, ltá
karta Radovan Brèek (K Tempus);
Nemocnica NaP  Rimatex 3:8
(3:3), góly : .Vámo 2, M.Micsurda
 M.Sihelský 3, R.Uhrin, M.Juhaniak,
J.Pekarèík, L.avina, T.ándor, ltá
karta Milo Beòu (Rimatex); Exprestrans  Flamengo 5:0 kont. (hostia
nenastúpili); Athletico Tatra  Matyas
7:5 (3:2), góly : J.Halaj a M.Kasáè po 2,
B.Kurek, M.Pósa, J.Vrábe¾  O.Václavik
a L.avina po 2, P.Czízi.
1. Rimatex
2. Exprestrans
3. Matya s
4. Euromotel
5. Autopulír
6. SBS Consult
7. FCK Tatra
8. Roòava
9. Flamengo
10. N e m o c n i c a
11. K Tempus

15
15
14
14
13
14
15
11
14
14
15

12
10
9
8
7
7
6
5
2
1
1

1 2 108: 37
2 3 70: 37
3 2 62: 41
2 4 52: 49
2 4 58: 48
1 6 64: 48
1 8 76: 89
1 5 50: 41
2 10 56: 94
3 10 38: 86
:
0 14 45119

37
32
30
26
23
22
19
16
8
6
3

V súai strelcov je na èele dvojica
Rimatexu Tibor ándor a Milan Sihelský s 25 gólmi pred triom Peter ándor
(Rimatex), Ján Halaj (Tatra) a Tomá
Koèi (Matyas) s 18 gólmi, atï.
= Dohrávka 12.kola II.ligy :
Euromotel B  D.N.A.Reportér 3:5
(1:3), góly : V.Ruszó 2, L.Klement 
J.Útis a T.Albert po 2, D.midt.

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
12
12
12
12
12

7
6
6
5
4
3

2
3
0
2
2
1

3
3
6
5
6
8

69 :52
54 :36
44 :41
54 :60
48 :59
38 :60

23
21
18
17
14
10

V súai strelcov vedie Michal
Dragijský (Tango Klub) s 35 gólmi
pred Tiborom Albertom (D.N.A.
Reportér) s 25 gólmi a Igorom Daòkom (IK-COM) s 12 gólmi.

Dorast v oblasti

I.TRIEDA  17.KOLO :
Rim.Janovce  Hajnáèka 0:4, Lubeník  Bátka 7:2, Revúèka  Stránska
5:2, Ve¾ké Teriakovce  Bátka 0:3,
Krá¾  Chanava 4:0, Rim.Janovce 
Oïany 10:0, Blhovce  Muráò 1:2.
II.TRIEDA  15.KOLO :
Petrovce  Abovce 8:0, Tachty 
Rim.Seè 4:3, Stáròa  Bottovo 3:0
kont., Uzovská Panica  Jelava 0:1
nedohraté (domáci brankár Szajkó po
obdraní gólu inzultoval rozhodcu),
Gem.Jablonec  Abovce 0:8, Hodejov
 Zacharovce 0:1.
5.LIGA DORASTU  21.KOLO:
K Tempus Rimavská Sobota  Divín 2:0, góly : Pánek a Tomá Sallai.

4.LIGA  21.KOLO :
Dolné Hámre  Jesenské 0:4
(0:2), domáci na poslednom mieste
tabu¾ky mali poslednú ancu ete reálne zabojova o záchranu. Tomu zodpovedalo ich nasadenie, hostia vak pozornou obranou eliminovali ich snaenie. A v 20., resp. 30.min. prili dva
gólové údery Váradiho a Lakatoa.
Hneï v úvode 2.polèasu udelil rozhodca obrancovi Radièovi druhú ltú kartu (za odkopnutie lopty), take hostia
vye 40 minút hrali v poèetnom oslabení. Napriek tomu domácich do vánejích gólových ancí nepustili.
A v závere sa prejavila kondièná prevaha hostí, ktorú korunovali ïalími
gólmi. Ich autormi boli Laczko a opä
Lakato. Zostava : Benko  Radiè,
Trizna, Figei, Petøíèek  Lukács, Vára-

di, Lakato, Laczko  Mogyoródi, Adrián Czene; striedali Fekiaè, Boros
a Gombala.
5.LIGA  21.KOLO:
Tomáovce  Hnúa 2:2 (1:1),
hostia sa na ihrisku lídra tabu¾ky predstavili v dobrom svetle a neboli ïaleko, v podstate len dve minúty, od plného bodového zisku. Do vedenia li
v 15.minúte gólom Doboa. Domácim
sa podarilo vyrovna a v závereènej
minúte prvého polèasu po malom nedorozumení brankára s obranou. Druhý polèas sa opä zaèal snahou domácich o vytrvalý tlak, ale do ancí sa
prakticky nedostávali. Naopak,
v 77.min. po peknej prihrávke Repku
dal aliga opä vedúci gól hostí.

Futbal v oblasti

II.LIGA  25.KOLO :
Starí dorast : FC Rimavská Sobota  Lipany 2:2 (1:0), tak ako seniori v zápase s Trenèínom pred týdòom, tentokrát aj dorastenci prili o
víazstvo prakticky v poslednej sekunde zápasu. Pritom nai chlapci
dvakrát viedli. Prvý gól dal v 20.min.
Laco avina priamo z rohu, keï zazmätkoval hosujúci gólman. Vzápätí
mal po peknom sóle gól na kopaèke aj
Murín, ale mieril ved¾a. V polovici
2.polèasu hostia vyrovnali, ale osem
minút pred koncom opä po rohu vyrobil ïaliu kolácku chybu brankár
hostí a Karol Palia hlavièkoval do
opustenej brány. Lene, v nadstavenom èase ná gólman pustil nie nebezpeènú strelu z trestného kopu.
Mladí dorast : FC Rimavská
Sobota  Lipany 2:2 (0:1), v tomto

II.TRIEDA  15.KOLO :
Stáròa  Bottovo 3:0 kont., Uzovská Panica  Jelava 4:1 (2:0), góly:
Gabriel Barassó, Pavol Balogh, Zoltán iket, Ervín Barassó  Ivan Vranka, rozhodoval Koós, lté karty Dovalovský, Hrivnák (obaja Jelava),
v 80.min. èervená karta (po druhej ltej) Hrivnák; Gem.Jablonec  Abovce 7:2 (2:2), góly : Erik Magyar a Jozef
Koszorú po 2, Tomá Rácz, Frantiek Agócs, Szabolcs Pletzner  tefan
Schütz, Ladislav Kovács, rozhodoval
Slabej, bez kariet; Hodejov  Zacharovce 2:1 (1:0), góly : Jozef Bua, Erik
Oláh  Peter Golian, rozhodoval Pál,
lté karty tefan Tamá  Gabriel Idinský.
1. S t á r ò a
2. Rim. Seè
3. Uz. Panica
4. A b o v c e
5. G. Jablonec
6. H o d e j o v
7. Jelava
8. Z a c h a r o v c e
9. Bottovo

13
13
13
14
13
13
13
14
14

9
9
7
6
6
6
4
5
1

2
1
1
2
2
0
3
0
1

2 33 :13
3 47 :14
5 27 :24
6 49 :37
5 32 :26
7 21 :51
6 31 :29
9 29 :33
12 15 :63

29
28
22
20
20
18
15
15
4

III.TRIEDA  15.KOLO :
Chrámec  Sirk 5:1 (3:0), góly :
26. a 75.min. Mikulá Bari (prvý z 11
m), 10.Attila Bari, 14.Jozef tork,
62.Arpád Bari  46.Peter Macúrik,
rozhodoval Marián Sendrei, lté karty Attila Bari  Martin Mastiliak,
Miroslav Lamper, ¼uboslav Antal;
Kaloa  Sútor 12:0 (7:0), góly : Ladislav Kondá 3, Tomá Váradi (jeden
z 11 m), Viktor Lakato, Vojtech Váradi a Attila Farka po 2, ¼ubomír
Gazso, rozhodoval onko¾, bez kariet; Èerenèany  Radnovce 2:0
(2:0), rozhodoval Pocklan..
1. K a l o  a
2. Tisovec B
3. R a d n o v c e
4. È e r e n è a n y
5. Sirk
6. C h r á m e c
7. Roma Sútor

10
9
9
10
11
9
10

8
7
5
5
3
2
0

2
1
1
0
2
0
2

0
1
3
5
6
7
8

44 :12
22 :10
15 : 9
34 :17
14 :20
18 :31
6 :54

26
22
16
15
11
6
2

V závereènom nápore sa domácim podarilo vyrovna v 88.minúte po tandardnej situácii. Zostava : Dominik 
Peter Petrok, Wereszký, Chicho, Fo¾ko  Sroka, Marián Petrok, Zemanoviè, Repka  aliga, Dobo; striedal
Miroslav agúl.
Mýtna  Klenovec 2:3 (1:1), domáci sa síce ujali vedenia u v 15.min.
gólom z penalty, ale u o dve minúty
Marek Medveï vyrovnal. Hosom
vyiel vstup do 2.polèasu, keï po individuálnej akcii dal v 55.min. Maro
Hruka ich vedúci gól. Domáci síce
o 11 minút vyrovnali, ale v 75.min.
unikol Kollár, domáca obrana ho v 16ke stiahla a z nariadenej penalty dal
Svinèiak víazný gól.

O víazstvo prili v poslednej chvíli

zápase pre zmenu hostia dvakrát viedli, nai dvakrát dokázali vyrovna. Pritom preustrovali prvý polèas, ktorý im herne vôbec nevyiel. Po dohovore v polèasovej kabíne sa ich výkon
podstatne zmenil, okrem gólov Mateja Harenèáka a Michala Dragijského nevyuili ïalie 3-4 dobré ance.

Futbal iakov

I.LIGA  21.KOLO :
FC Rimavská Sobota  iar
nad Hronom 0:0 (starí iaci) a 1:0
(mladí iaci), gól dal Zsolt Samu.
II.LIGA  21.KOLO :
Podbrezová B  K Tempus Rimavská Sobota 0:5 (0:4), góly :
Lupták 2, Púpala, Preèúch, Golian
(starí iaci) a 5:1 (3:0), gól dal Polívka (mladí iaci).

Zmeny len v strede tabu¾ky

I.TRIEDA  17.KOLO :
ko¾, lté karty 37.min.Zoltán VrkoVe¾ké Teriakovce  Bátka 0:4 vý  51.Róbert Mezõ.
(0:1), najmä po prestávke sa prejavila
Rim.Janovce  Oïany 3:0 (3:0),
herná kvalita i lepia jarná forma hos- líder rozhodol o svojom víazstve u
tí. Po dva góly dali Gabriel Juhász v prvom polèase gólmi Nikolasa ibria Ladislav Gaál. Rozhodoval Machy- tu, Romana Uhrina a Endre Vinczeho.
niak, ltá karta Karol Farka (Bátka). Rozhodoval Ïurík, bez ltých kariet.
Krá¾  Chanava 2:1 (0:0), góly :
Revúèka  Stránska 2:1(2:1),
48.min.Tibor Lenkey, 92.min. Vojtech góly : 30.min. Pavol Hotka, 42.Marek
Váradi  81.Eduard Brindzák. Pred 150 Derdák  36.Marcel Gubala. Rozhodivákmi rozhodoval Sendrei, lté kar- doval Wollinger, lté karty ¼ubomír
ty 8.min. Vojtech Váradi, 45.tefan i- Ziman, Daniel Siládi  Július Gubala,
po, 53.Ján Bére, 89.Miroslav vihla Vojtech Garay.
 30.Barnabá Ruszó. Zápas mal by,
Blhovce  Muráò 1:2 (0:0), rozpod¾a tabu¾kového postavenia, jasnou hodoval Hodoò.
záleitosou domácich. Tí vak zahrali
1. R. Janovce 17 15 0 2 43 : 13 45
2. G e m e r
17 12 1 4 49 : 17 37
ve¾mi slabo, naviac od sporného mo3. K r á ¾
17 10 4 3 41 : 25 34
mentu v 64.min. po arvátke 6-7 hrá4.
M
u
r
á
ò
17 10 1 6 51 : 33 31
èov sa na ihrisko vkradla nervozita.
17 8 0 9 31 : 38 24
Vykúpením bol druhý gól domácich 5. R e v ú è k a
6. S t r á n s k a
17 6 5 6 38 : 26 23
v nadstavenom èase.
7. B á t k a
17 7 2 8 36 : 34 23
Gemer  Husiná 5:0 (3:0), zápas
8. H u s i n á
17 7 1 9 29 : 34 22
bol hladkou záleitosou favorita.
9. O  ï a n y
17 7 0 10 24 : 24 21
Góly : 19. a 45. min.Zoltán Vrkový, 1 0 . C h a n a v a
17 5 0 12 15 : 34 15
22.Mikulá Lukáè, 58.Peter Ulický, 1 1 . V. Teriakovce 17 3 3 11 18 : 43 12
87.Zoltán Csutor. Rozhodoval on- 1 2 . B l h o v c e
17 3 1 13 28 : 57 10
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Na pôde èerstvého víaza Slovenského pohára tesná prehra

Ani peciálna príprava nepomohla
Zlaté Moravce  FC Rimavská Sobota 2:1 (1:0), v 10.kole prelínacej súae o postup do Corgoò ligy. Góly: 41. Èí, 69. Klabal - 55.
Sivèeviè ( z 11 m). Pred 1 546 divákmi rozhodoval Richtárik, lté
karty Choma, Pekoviè, Èernák  Hlouek, Lazúr. Zostavy : Zlaté
Moravce : Pekoviè - Pavlenda, Klabal, Greguka, Choma (82.
Medera) - Hözl (63. Plichta) - Ondrejka (63. Juska), Èernák, Kuraèka, Èí  Chren ; FC : imon - Janeèka, Kaèák (87. Líka), Geri,
Mráz - Hlouek, Filo, Hílek, Pisár (73. Gibala), Lazúr  Sivèeviè.

Po slávnostnom úvode na poèes
víazstva domácich v Slovenskom
pohári sa zaèalo obojstranne svine. U v 3. min sa vo ve¾mi dobrej
príleitosti ocitol hosujúci Sivèeviè, no jeho gólovú hlavièku Pekoviè vyrazil na roh. Po polhodine hry
Èi hlavou naiel Èernáka, no domáci kapitán v ideálnej pozícii mieril tesne ved¾a. Na ukazovateli svietila 41. min, keï na Ondrejkov dlhý
center vyskoèil Èí a nádhernou

hlavièkou otvoril gólový úèet stretnutia - 1:0. Druhé dejstvo hrali domáci aktívne, no strely Chomu a
Chrena leteli ved¾a rimavskosobotskej brány. Rozruch priniesla 55.
minúta. Po zákroku Pekovièa na
Pisára sa kopala jedenástka a Sivèeviè strelou, ktorá sa odrazila od brvna, vyrovnal na 1:1. Do vedenia ili
domáci opä v 69. min, keï na Gregukov center z priameho kopu najvyie vyskoèil Klabal a s pomo-

Hlasy trénerov po zápase

Ján Rosinský, tréner Zlatých Moraviec: - Prvý polèas sme sa h¾adali a
mal som obavy, aby sa chlapci vôbec dostali do tempa. Cez prestávku som im
prízvukoval, aby sme neurobili individuálne chyby. Myslím si, e je to ve¾ká
vec, keï moji hráèi aj po vyrovnaní súpera dokázali napokon zvíazi.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty: - ako sa mi hovorí,
keï sa celý týdeò pripravujeme na tandardné situácie, po ktorých napokon dostaneme oba góly. Preflákali sme prvý polèas a lacné góly nás
pripravili o lepí výsledok.

cou rde skóroval hlavou. Víazstvo
Zlatých Moraviec mohol poisti v
82. min Juska, no Èíov center z 5
m napálil iba do brvna. Keï v 86.
min po zákroku na Chrena v pokutovom území zostala píalka rozhodcu nemá, stretnutie sa skonèilo
najtesnejím, no zaslúeným víazstvom èerstvého víaza Slovenského pohára a úèastníka európskej súae Pohár UEFA.

Ako hrali súperi

=

Ostatné výsledky 10.kola :
Trenèín  Inter Bratislava 1:1, a¾a 
Dubnica 1:1, Moèenok  Trnava 1:2.
1. Trnava
2. D u b n i c a
3. Inter
4. Trenèín
5. Zl. Moravce
6. M o è e n o k
7. Rim. Sobota
8.  a ¾ a

10
10
10
10
10
10
10
10

5
4
4
3
4
2
3
1

3
5
4
5
0
5
2
4

2
1
2
2
6
3
5
5

12 : 9
10 : 5
11 : 8
14 :12
13 :14
7 :11
11 :16
10 : 7

18
17
16
14
12
11
11
7

Program 11.kola v stredu
16.mája: FC Rimavská Sobota  Trnava, Inter Bratislava  Zlaté Moravce, a¾a  Moèenok, Dubnica  Trenèín. A v sobotu 19.mája sa hrá
12.kolo: Moèenok  FC Rimavská
Sobota, Trenèín  a¾a, Trnava  Inter
Bratislava, Zlaté Moravce  Dubnica.

Rimatex úspený vo finále Pohára stredoregiónu

Dráma s víazným koncom

V piatok 11.mája sa v krásnej portovej hale v Badíne hralo
finále Pohára stredoregiónu vo futsale medzi Benficou Gemm
Èadca a Rimatexom Rimavská Sobota. Obaja finalisti u mali
za sebou vystúpenie v Slovenskom pohári. Vynikajúci zápas mal
dramatický priebeh, o víazovi sa rozhodlo a v predåení.
Benfica Gemm Èadca  Rima- tívnejie. Mala viac z hry, aj ancí.
tex Rimavská Sobota 5:6 po predå- V 29.min.po chybe brankára Èadce z
ení (1:2,4:4). Góly víazov : Tibor nemoného uhla trafil presne Uhrin.
ándor a Roman Uhrin po 2, Peter Potom vak prili gólové chvíle Èadca,
ándor, Milan Sihelský. Stretnutie ktorá v priebehu 30 sekúnd vyrovnasa zaèalo obojstranne opatrne. Prvú la. Od 16.min. hrala Èadca s 5 faulami,
ancu mal Sihelský, vzápätí vak po- èo by pri kadom ïalom znamenalo
dobne kontrovali aj Èadèania. Ïalie 10-metrový vo¾ný kop súpera. U
ance likvidovali na obidvoch stranách v 17.min. mal Rimatex túto ancu, ale
výborní brankári. Vedúci gól dal v P.ándor ju nepremenil. V závere riad11.min.Tibor ándor, o chví¾u neskôr neho hracieho èasu sa diali veci !
Uhrin nastrelil rï a sám pred bran- V 19.min. nádherným gólom T. ánkárom nepremenil ancu Sihelský. dora iel do vedenia Rimatex. Èadca
V 15.min. dal Peter ándor druhý gól odvolala brankára a 40 sekúnd pred
Rimatexu. V závere 1.polèasu Èadca koncom doslova pretlaèila loptu za
zníila a do 2.polèasu nastúpila ak- bránkovú èiaru a vynútila si predåe-

nie. Do neho obidve mustvá nastupovali so 6 faulami, take spoèiatku
sa hralo opatrne. V 4.min. predåenia
Rimatex trikrát nastrelil rï súperovej brány ! Dramatický futsal priniesol druhý polèas predåenia. Po 46 sekundách hry dal Uhrin po samostatnej akcii vedúci gól. O minútu neskôr
Sihelský premenil 10-metrový kop
a upravil na 6:4. Èadca opä odvolala
brankára a v 8.min. zníila na rozdiel
gólu. O minútu priiel skrat ich hráèa,
keï zbytoène fauloval brankára Koreòa. Uhrin vak ïaliu penaltu nepremenil a Èadca pokraèovala v
power-play. Ale u bez gólového efektu. Z víazstva sa prekvapujúco, ale zaslúene teili hráèi Rimatexu. Zostava :
Rastislav Koreò  Milan Sihelský,
Martin Juhaniak, Jozef Pekarèík,
Tibor ándor, Peter ándor, Milo
Beòu, Roman Uhrin, Ján Budai.

STREDA 16.MÁJA
Futbal
17.00 hod. FC Rimavská Sobota  Trnava v 11.kole súae
o postup do Corgoò ligy
PIATOK 18.MÁJA
Malý futbal
16.50 hod. Matyas  Exprestrans,
17.40 hod. Flamengo  Nemocnica,
18.30 hod. Rimatex  Autopulír,
19.20 hod. Euromotel  SBS Consult Security v 17.kole I.ligy
SOBOTA 19.MÁJA
Futbal
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci K Tempus Rimavská Sobota  Sliaè v 19.kole
II.ligy na ihrisku na Drustevnej ul.
17.00 hod. Radnovce  Kaloa, Sútor  Chrámec, Sirk 
Tisovec B v 16.kole III.triedy
Malý futbal
16.00 hod. Tango Klub  Euromotel B, 16.50 hod. Greko  K
Tempus B, 17.40 hod. IK-COM
 D.N.A.Reportér v 14.kole II.ligy
NEDE¼A 20.MÁJA
15.00 hod. dorast a 17.00
hod.dospelí Stránska  Blhovce,
Muráò  Rim.Janovce, Oïany 
Gemer, Husiná  Krá¾, Chanava 
Ve¾ké Teriakovce, Bátka - Revúèka v 18.kole I. triedy, Jelava 
Hodejov, Zacharovce  Stáròa,
Rim.Seè  Uzovská Panica v
16.kole II.triedy
17.00 hod. Tisovec  Ve¾ký
Krtí, Jesenské  Hajnáèka v
22.kole 4.ligy, Ve¾ký Blh  Tomáovce, Hnúa  Lubeník, Klenovec  Nenince v 22.kole 5.ligy

Jeden zo strojcov pohárového triumfu Rimatexu brankár
Raso Koreò s cennou trofejou.
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