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41. lekársky a zdravotnícky deò

Zdravotníci sa zvidite¾nili

V Rimavskej Sobote sa minulý piatok konal 41. Gemersko Novohradský lekársky
a zdravotnícky deò. Usporiadal ho Spolok lekárov so Veobecnou nemocnicou v Rim.
Sobote. Zátitu nad ním prevzal primátor mesta MUDr.
tefan Cifru, MPH. Odborným garantom podujatia bol

Druhá z¾ava Z. Sucháèová s celebritami.

Hviezdou benefièného koncertu Helena Vondráèková

Nádej pre ¾udí trpiacich rakovinou
Divadelná sála rimavskosobotského domu kultúry bola
v sobotu 19. mája plná ¾udí so srdcom na dlani, emócií a såz.
Konal sa tam benefièný koncert spojený so zbierkou, ktorý zorganizovala správna rada Nadácie Nádej Martinka Sucháèa.

Moderoval ho Martin Nikodým.
V rámci programu bez nároku na
honorár vystúpili umelci: Helena

Vondráèková, Robo Kazík, Ivan
Tásler, Samo Tomeèek a atraktívne preovské maoretky Witches.

2049

eleznièná ul. 23

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

Sympatická Helena Vondráèková
nám prezradila, e v Rim. Sobote
bola naposledy v 90-tych rokoch
a odvtedy sa mesto zmenilo k lepiemu, èo ju príjemne prekvapilo.
Nadáciu zaloila lekárnièka Zlatica Sucháèová 11. marca minulého
roka. Rozhodla sa tak preto, lebo
jej jediný syn Martin pod¾ahol zákernej chorobe  rakovine. Vetci
ho prezývali Sucho. Bol to mladý
(Pokraèovanie na 5. strane)

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

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

v cene (vrátane DPH 19%):

27 200 Sk
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17WXGA+ LCD monitor 1440x900 Crystal View

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

2416

... a zaèala sa predáva Vista ...

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

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,
CSc. Jeho cie¾om bolo stretnutie lekárov i iného zdravotníckeho personálu za úèelom odovzdávania si vedeckých a medicínskych poznatkov
ale i utuovanie priate¾stiev, ktoré fungujú aj medzi okresmi Rim. Sobota,
Roòava, Luèenec, Ve¾ký Krtí a Revúca. Tento deò má svoju históriu
a zvidite¾òuje zdravotníkov v regióne,
ktorý má svoje pecifiká, vyplývajúce z národnostnej a etnickej zmieanosti. Úèas bola vysoká. Pod¾a
vyjadrenia prezidentky Spolku lekárov v Rim. Sobote MUDr. Hany
Sedláèkovej, dopoludnia bolo prihlásených vye 200 lekárov a viac
(Pokraèovanie na 2. strane)

Mimoriadne
zasadnutie MsZ

V utorok 29. mája sa o 15. hod.
v zasadacej miestnosti mestského úradu na medziposchodí uskutoèní mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupite¾stva v Rim.
Sobote.
Bude sa zaobera návrhom na
prvú zmenu rozpoètu resp. potrebnými finanènými prostriedkami na projektovú dokumentáciu Aquaparku Zelená voda. Materiál predloí primátor mesta
tefan Cifru.
-kan-

DREVENÉ
UHLIE 10 kg
249 Sk
KORUNA MARKET, Nová 2

www.koruna.rimava.sk
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Zdravotníci sa zvidite¾nili

(Dokonèenie z 1. strany)
ako 400 zdravotných sestier.
Ústrednými odbornými témami pre
sekciu lekárov bola prevencia a preventívne programy v medicíne a pre
sekciu SZP prevencia, diagnostika
a lieèba v súèasnosti. V rámci prednáok sa hovorilo aj o preventívnych
vyetreniach v onkológii, podpore
dojèenia ako základného faktora prevencie i toxoplazmóze v gravidite.
Zaujímavé boli aj prednáky na tému
Vakcinácia v treom miléniu. V rámci
nich sa predstavili nové trendy
a smery v oèkovaní z celosvetového
poh¾adu. Je dôleité, e Slovensko

je z h¾adiska zaoèkovanosti detí celosvetovým vzorom a je schopné napriek istým finanèným suchotám udriava trendy a zapája sa do inovácie oèkovacích programov. Hitom je
prvá vakcína proti rakovine krèka
maternice, ktorá je druhým najèastejím nádorom ien s vysokou úmrtnosou a spôsobuje ju vírus HPV.
Oèkova by sa mala populácia dievèat aj chlapcov pred zaèiatkom pohlavného ivota. Americký federálny
úrad pre kontrolu liekov a potravín
(FDA) nedávno schválil kvadrivalentnú HPV vakcínu pre 9 a 26-roèné
eny.
-kan-

V piatok 18. mája sme oslávili vo
Vrbovciach Deò matiek. Osobne som
pozvala aj TV LocAll. Neprili. Mrzí
ma, e malá dedinka blízko Rim. Soboty nie je pre nich dos atraktívna.
Chceli sme ukáza nau 10-roènú prácu s demi a program, ktorý sme nacvièovali takmer pä týdòov, aby
mali deti motiváciu ïalej pracova.
Trochu ma trápia tie detské sklamané
duièky, aj keï si to ani jedno z nich
neprizná. Chcela som im dokáza, e
ak pôjdu za svojim cie¾om, tak vetko
dokáu. Len musia kvôli tomu nieèo
aj obetova. Mohli by za pä minút
hviezdami. Zaslúili by si to. Dúfam,
e 45-minútový program poteil aspoò
ich mamy a vetkých, ktorí si nali èas
a prili na vystúpenie. Diváci úèinkujúcich odmenili ve¾kým potleskom.
Detí v naej dedine pribúda, ¾udia neodchádzajú, ale ostávajú. Aj to je znak,
e sa im napriek vetkým problémom
Vrbovce páèia. Vïaka patrí mojim pomocníèkam Anetke a Dianke, e ma
nenechali napospas tým malým ne-

zbedníkom a chodili som mnou na
nácvik programu. Programom sme
mono nainfikovali aj starích, ktorí
vystupovali s nami. Poïakovanie
patrí starostovi obce, ktorý poskytol financie na nákup sladkostí a malej
pozornosti pre vetky mamy a budúce
mamièky. Týmto podujatím naa èinnos nekonèí. Program pripravujú aj
dospelí. Take nabudúce budú stá
na javisku 20 a 60-roèní ¾udia.
¼uba Hruková

Sklamané detské duièky

Politika

Úspechy taneèného krúku ABKY pôsobiaceho na Z . M.
Daxnera v Rim. Sobote pod vedením Miriam Farkasovej sa opä
potvrdili. Ráno 16. mája odchádzalo desa abiek na Krajskú súa
moderného tanca a aerobiku do Nemeckej, kde sa konal u 7. roèník
tejto súae pod názvom Rytmus mladých.
V kategórii mladích iakov sa umiestnili na peknom treom mieste. Domov si doniesli diplom a bronzový pohár.
V tejto súai nau kolu reprezentovali: Simona Hanusková, Michaela Èervienková, Andrea Baláová, Erika Litavská, Klaudia Bánová, Martina Gondová, Viktória Kosenková, Alexadra Furmanová,
Nikola Sihelská, Kristína Fûlõpová.
Miriam Farkasová, vychovávate¾ka v Z . M. Daxnera

Stredisko pre ¾udské práva

V Rimavskej Sobote zaèala od 1.
mája pôsobi regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ¾udské práva. Stredisko, ako jediná intitúcia na Slovensku, posudzuje dodriavanie zásady rovnakého zaobchádzania.
Èinnos regionálnej kancelárie je zameraná na monitoring dodriavania
¾udských práv, vrátane práv dieaa
v regióne, poradenstvo a pomoc obe-

=Politika =Politika

V Rimavskej Sobote sa uskutoènila konferencia Miestneho zväzu
SDKÚ DS. Prítomní si za svojho
nového predsedu zvolili poslanca
mestského zastupite¾stva Júliusa
Sojku. Ïalími èlenmi predsedníctva sa stali Jaroslav Bagaèka, Anna
Balogová, Ondrej Borlá, Milan
Kocka, ¼ubomír Miklá, Viera
Obrtalová, Duan Rybár
a Juraj Svoreò.
Konferencia
poïakovala odstupujúcemu vedeniu za vykonanú prácu
a vyslovila presvedèenie,
e novozvolené predsedníctvo
bude naïalej pokraèova
v presadzovaní demokratických
hodnôt do verejného ivota mesta.
SDKÚ - DS

Tancujúce abky s bronzovým pohárom

Poïakovanie bývalého predsedu MZ SDKÚ-DS
V piatok 18. mája som prestal
vykonáva funkciu predsedu
Miestneho zväzu v SDKU-DS
v Rimavskej Sobote.
Novým predsedom
sa stal Július Sojka.
Touto cestou sa chcem
ve¾mi pekne
poïakova
vetkým èlenom
SDKU-DS ako i svojim
priate¾om, známym a sympatizantom, ktorí mi pomáhali nezitne pri presadzovaní politiky naej
strany, drali mi ako i naej strane
palce a stáli pri nás. Pevne verím, e
táto skutoènos nezmení nae vzahy a i naïalej budeme spoloène postupova pri rieení vznikajúcich
problémov v záujme nás vetkých,
náho regiónu.
tefan Maki
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tiam diskriminácie a prejavov intolerancie v oblasti ¾udských práv, na
osvetu a prevenciu v tejto oblasti,
s osobitným zrete¾om na dodriavanie zásady rovnakého zaobchádzania
pod¾a Antidiskriminaèného zákona.
Tento zákon neupravuje zásadu rovnakého zaobchádzania veobecne, vo
vetkých oblastiach spoloèenského
ivota, ale zameriava sa na oblasti
sociálneho zabezpeèenia, zdravotnej
starostlivosti, vzdelania, poskytovania tovarov a sluieb, pracovnoprávnych vzahov a obdobných právnych vzahov.
Snahou regionálnej kancelárie je
v spolupráci s lokálnymi partnermi
(verejnou správou, mimovládnymi organizáciami, osobnosami pôsobiacimi v oblasti ¾udských práv
ako aj vzdelávacími intitúciami)

vytvori reálny obraz o stave dodriavania ¾udských práv v regióne
a pomáha systematicky zvyova
právne vedomie obyvate¾ov regiónu.
V tejto súvislosti sa regionálna kancelária plánuje zapája aj do vzdelávacích aktivít na kolách, súvisiacich
s témou ¾udských práv a slobôd, diskriminácie, jej príèin, foriem, oblastí,
v ktorých sa vyskytuje a moností,
ako sa jej bráni. Tieto aktivity plánujeme realizova aj v súvislosti
s vyhláseným rokom 2007 ako Európskym rokom rovnakých príleitostí, ktorého cie¾om má by zlepenie povedomia Európanov o ich práve neby diskriminovaný, ako aj podpora rovnakých príleitostí v rôznych
oblastiach spoloèenského ivota.
Mgr. Andrea Kosková
regionálna zástupkyòa SNS¼P

Juniáles v CVÈ Relax
Centrum vo¾ného èasu Relax v Rim. Sobote pozýva deti
a rodièov na JUNIÁLES. Bude 1. júna od 13. do 17. hodiny
v CVÈ Relax pri príleitosti Medzinárodného dòa detí.
Na ratolesti èaká bohatý program, vrátane diskotéky, tomboly, taneènej koly, kresby na asfalt a papier, výtvarných
aktivít i tvorivých dielní. Nebudú chýba ani rôzne súae a
hry, lovenie rybièiek v bazéne, chodúle, prehliadka minizoo
èi premietanie rozprávok. Neváhajte a príïte. Èaká na vás
ve¾a sladkostí a prekvapení i dobrá nálada. Vstupenka v cene
10 Sk je zlosovate¾ná. Na spoloèné stretnutie s vami sa teia
pracovníci CVÈ Relax.
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Krimimix
Obvineniu z preèinu nebezpeèného vyhráania èelí 47-roèný Ladislav
k. z Rim. Soboty. Od marca tohto roka
napadol svoju manelku tak, e ju
päsou udrel po tvári, èím jej spôsobil zranenie bez PN-ky. Agresívne sa
správal v ten istý mesiac aj po predchádzajúcej hádke s òou oh¾adom
syna. Priiel k nej, schmatol ju za vlasy a k bruchu jej priloil nô. Potom
enu bez zranení pustil. S noom
v ruke sa opakovane vyhráal zabitím manelke i synovi. Obaja to napokon oznámili polícii.
Zo zloèinu poruovania domovej slobody a z preèinu nebezpeèného vyhráania obvinili 32-roèného Barnabáa . a 30-roèného Otta . z Èía. Minulý pondelok voli bez súhlasu majite¾ov do
dvora ich rodinného domu, kde sa
im vyhráali zabitím. Keï domáci pán nevítaných hostí vyhnal
z dvora lopatou, hodili do okna
kameò, ktorý skonèil v kuchyni.
Majite¾om sa pritom opätovne vyhráali zabitím. Nik naastie
nebol zranený. Rozbitím okna
vznikla koda 500 korún.

Slávnostným odovzdaním certifikátov sa skonèila èas projektu vzdelávacieho a poradenského centra UNI
KREDIT. Na projekt pod názvom
Rozvoj zruèností absolventov kôl
v okresoch Rim. Sobota a Luèenec
v oblasti IKT-ECDL a TANGRAM
bol tejto banskobystrickej spoloènosti schválený zo trukturálnych fondov EÚ grant vo výke 3,4 mil. korún.

V Kninici M. Hrebendu v Rim.
Sobote vyhodnotili nesúanú prehliadku prác mladých zaèínajúcich autorov Gemerská tvorba mladých. Do
27. roèníka sa prihlásili autori z regiónu
Rim. Sobota, ale nali sa aj práce
z Tornale, Revúcej èi vzdialenejieho
okolia. Hodnotila ich spisovate¾ka
Marta Hluíková, ktorá roky spolu-

pracuje so Slovenským rozhlasom a je
autorkou piatich kniných publikácií.
Poslednou je zbierka próz Záhrady.
Posúdila som 49 básní a 21 poviedok. Som rada, e sa prehliadky zúèastnili aj vekovo starí autori, lebo u
Sládkoviè vravel, e mlados je túba
ivá po kráse. V dnenej dobe lacných celebrít a prchkej slávy, ktorá sa

Riadite¾ centra UNI KREDIT Jozef Ïurica a riadite¾ka Úradu práce, soc. vecí a rodiny Ida
Melichová pri odovzdávaní certifikátov.
Foto: M. Kanalová

Získali európsky vodièák na poèítaèe
Firma kofinancuje projekt 5 %. Výzvu na predkladanie projektov vyhlásilo Ministerstvo kolstva SR. Ako nás
informoval riadite¾ vzdelávacieho a
poradenského centra UNI KREDIT
Jozef Ïurica, v Rim. Sobote zaèal projekt vo februári a skonèil v máji. Cie¾ovou skupinou boli absolventi stredných kôl v naom okrese. Tridsa
z nich absolvovalo v priestoroch Z

Gemerská tvorba mladých

Foto: M. Kanalová

Vila pre krokodíla

Desaroèný krokodíl nílsky z Ekorelaxu CVÈ Relax v Rim. Sobote má
nový domov. Postavili pre neho 1,8 m vysoké, 2,70 m dlhé a 1,35 m iroké
terárium. Budovalo sa od januára a pri prácach pomáhali aj deti z akvaristickoteraristického krúku. Súèasou terária je aj filter a vodopád. Voda je vyhrievaná. Nový domov sa 1,35- metrovému plazovi oèividne páèi.
Pôvodné terárium bolo pre krokodíla nílskeho malé, nemal monos ani postavi sa na nohy. Bol ako ryba v konzerve. Teraz si môe
pokojne zapláva alebo sa poprechádza po súi. Je to ako luxusná
vila, hovorí chovate¾ Ekorelaxu Duan Antalík a dodáva: Spoèiatku leal v rohu, trochu sa bál, ale rýchlo si zvykol. Väèinou je ponorený vo
vode, kde sa cíti najbezpeènejie.
-kan-

na nás valí z masmédií, si ve¾mi váim
vetkých, ktorí sa odhodlali vzia do
ruky pero èi sadnú si k poèítaèu
a zveri papieru svoju duu, povedala M. Hluíková. Ïalej uviedla, e
v poézii dominovala láska vo vetkých
podobách. Medzi najlepie básne zaradila vere Mariky Smoroòovej
z Literárneho gymnázia v Revúcej.
Páèila sa jej aj tvorba domácich autoriek  Marty Sivákovej a Heleny
Chrenkovej. V próze sa objavilo nieko¾ko rozprávok pre najmeních, pokus o fejtón, texty na hranici prózy
a poézie èi krátke vtipné texty. Príjemným prekvapením boli autori Pavol Sibyla z Rim. Soboty, Veronika
Pachová z Literárneho gymnázia
v Revúcej a Elika Kostková z rimavskosobotského gymnázia.
-kan-

P. Dobinského, kde bola zriadená multifunkèná poèítaèová uèebòa, odborné
vzdelávanie. V rámci neho prebehol aj
motivaèný tréning k sebarozvoju, výuèba základov informaèných technológií, práce s poèítaèom, elektronickej
prezentácie i aplikácie odborného
programu Tangram manager- skladového hospodárstva. Získané teoretické vedomosti si úèastníci projektu
overili v praxi, kde nadobudli aj nové
skúsenosti. Praxovali vo firmách
a intitúciách: Ahold- Hypernova,
Entes, Cornix Artofex workshop, Nikol, Eurostav, Cavern, Albema, Patrol&Guard, Automoto, p. Cvachovávedenie úètovníctva, Gemer Panónia,
Predaj motodielov autodielov- Milan
Kurek, Renet Dom sluieb, Tauris,
CVÈ Relax, Gemersko-malohontské
osvetové stredisko v Rim. Sobote, RD
Klenovec, Agrárius Chanava a Sluby
mesta Tisovec. Skúky a testy ECDL
prebiehali v akreditovanom testovacom centre a testovacej miestnosti
v Banskej Bystrici. Zvládli ich vetci
úèastníci projektu. Dnes sú drite¾mi
certifikátov ECDL a akreditovaných
diplomov Ministerstvom kolstva SR.
Získanie tzv. európskych vodièákov
na poèítaèe im umoní lepie sa uplatni na trhu práce. Projekt v súèasnosti
pokraèuje v Luèenci. Mal by by ukonèený koncom septembra.
-kan-
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Cie¾om je prevencia a bezpeèná jazda na bicykli Verejná zbierka

Jazdím bez obáv

Centrum vo¾ného èasu Relax
v Rim. Sobote pozná kadý obyvate¾ náho mesta. Buï priamo ako
spomienku na rôzne záujmové krúky z detstva, alebo nepriamo cez svoje
ratolesti, ktoré navtevujú túto mimokolskú intitúciu. S príchodom
jari je tých zaujímavejích podujatí
podstatne viac. Zaèiatkom roka bol
spustený projekt v rámci Komunitnej nadácie Bratislava, Citibank Slovakia a.s. Je to viacmesaèná záujmová èinnos a útvar DOPRAVÁÈIK
so zameraním na prevenciu a bezpeènú jazdu na bicykli, kolieskových
korèuliach, kolobekách, ale aj ako
úèastníka cestnej premávky - chodca. Bola zriadená pre 9 a 10-roèné
deti, ktoré si tak osvojujú pravidlá
cestnej premávky, spoznávajú dopravné znaèky, predpisy a na bezpeènom mieste si preveria svoje nové
poznatky a skúsenosti. Stretávajú sa
raz týdenne. V rámci projektu CVÈ
Relax zakúpil potrebné vybavenie: bicykle a cyklistické prilby a doplnky.
Na výzvu sa aktívne zapojili iaci
Evanjelickej základnej koly, Z .
M. Daxnera, a P. K. Hostinského.
Kadý mesiac - a do konca júna organizujú rôzne èinnosti na uvedenú tému. V týchto dòoch vrcholí výtvarná súa Cesta, ja a bicykel
a dopravná súa v spolupráci
s okresným dopravným inpektorátom. Cie¾om je prostredníctvom detských výtvarných prác prispie
k zníeniu dopravnej nehodovosti

detí. Zodpovednou pracovníèkou je
Anna Èervienková, ktorá vedie úsek
primárnej prevencie, zameraný na
dopravnú výchovu a drogové závislosti. Minulý víkend zorganizovali
zaujímavý a atraktívny program, kde
deti absolvovali prvú cykloturistickú
vychádzku do rekreaènej oblasti Kurinec. Podmienkou úèasti bol vlastný
bicykel, cyklistická prilba a vybavenie do prírody. Pedagogický dozor
pozostával z dvoch pracovníkov CVÈ
Relax a dvoch intruktorov. V rámci
výletu si vye dvadsa zúèastnených
kolákov vyskúalo svoje vedomosti
priamo v teréne. Zostal èas aj na súae a opekanie slaninky èi iných

dobrôt. Ukonèením projektu
a Záujmového útvaru DOPRAVÁÈIK bude dopravná súa Jazdím bez
obáv, ktorá sa uskutoèní 13. júna. Deti
si na nej overia svoje teoretické
a praktické zruènosti nadobudnuté
v priebehu kolského roka. Miesto
konania: portové ihrisko Gymnázia
ul. Hostinského, zraz o 9:00 hod.
Súané disciplíny budú nasledovné:
test z pravidiel cestnej premávky,
jazda zruènosti, jazda pod¾a pravidiel cestnej premávky a hod granátom. Na podujatie pozývame aj rodièov a irokú verejnos aby prili povzbudi svoje ratolesti  budúcich
úèastníkov cestnej premávky.
Prajeme úèastníkom slneèné poèasie a ve¾a príjemných záitkov!
tefan Maksi

KARIKATÚRKY MESTA

Ach, tie zuby...

V týchto dòoch si pripomíname
150. výroèie narodenia významnej slovenskej spisovate¾ky Terézie Vansovej, ktorá sa narodila v Rim. Píle
a v druhej pol. 19. stor. preráala cestu enám-spisovate¾kám. Svojimi organizaènými schopnosami, prozaickou a dramatickou tvorbou prispievala k formovaniu enského hnutia
i k rozvoju slovenskej literatúry. Najhodnotnejím dielom sú prózy zo ivota na dedinských fórach a kolách
Z fary a zo koly, románové prózy:
Danko a Janko, Pa¾ko uka, romány: Sirota Podhradských, Kliatba, Sestry. Tejto obdivuhodnej ene,
spisovate¾ke a manelke bude postavená busta na Nám. . M. Daxnera
v Rim. Sobote na pamiatku ivota
a práce naej rodáèky v rámci projektu Historické osobnosti GemeraMalohontu, za finanènej pomoci obyvate¾ov mesta a regiónu. Za týmto úèelom je vyhlásená celotátna verejná
zbierka. Organizuje ju Miestny odbor
Matice slovenskej v Rim. Sobote na
financovanie realizácie projektu trvalej expozície sôch, búst, reliéfov
a pamätných tabú¾ slovenských národovcov a dejate¾ov, ktorí pôsobili
v meste a regióne Rim. Sobota. Celotátna verejná zbierka je povolená
Ministerstvom vnútra SR, èíslo:
SVS  203  2007/04155 od 1. apríla
2007 do 31. januára 2008. Bude vykonávaná sústreïovaním finanèných
prostriedkov do prispievate¾ov na
osobitnom úète è. 2264599554/0200
alebo vyberaním finanèných
prostriedkov darcov do uzavretej
pokladnièky, umiestnenej v Dome
Matice slovenskej na Bakulínyho ul.
è. 14 v Rim. Sobote. Výbor MO MS

Vstavané skrine a atníky pre kadého

Spoloènos INDECO s.r.o. so
sídlom v Rimavskej Sobote je obchodná spoloènos, ktorá pôsobí
na slovenskom trhu ako garant
znaèky INDECO u od roku 1999. Okrem slovenského trhu, kde spolu-pracuje s vye 50 partnerskými firmami, má sie svojich partnerov aj v Maïarskej
a v Rumunskej republike. Základom kvality produktov INDECO je posuvný systém vyrábaný kanadskou spoloènosou DSH Inc., ktorá má
v tomto odbore u 30 rokov vedúce postavenie na svetovom trhu. V roku
2004 bola zaloená centrálna výrobno  montána divízia, ktorá vyrába
vstavané skrine nie len pre Bratislavu, ale aj pre Rimavskú Sobotu, Luèenec, Roòavu a ich
okolie. INDECO s.r.o.
vybudovalo v roku
2006 svoje vlastné firemné
sídlo v areáli Tormá
v Rimavskej Sobote, kde
pre verejnos zriadilo aj
showroom pre prezentáciu
vstavaných skríò INDECO. Ïalím dôleitým bodom stratégie spoloènosti bolo vybudovanie predajnej siete na celom území
Slovenska, Maïarska a Rumunska. iroká sie takmer 80 autorizovaných pre-

dajní robí výrobky a sluby INDECO dostupnými pre irokú verejnos na
celom území týchto tátov.
Firemným krédom je poskytova tie najkvalitnejie sluby v oblasti vybavenia interiéru s dôrazom na vstavané skrine na mieru s posuvnými dverami.
Výhodou vstavaných skríò je, e pri ich výbere nerozhodujeme len o vonkajom
vzh¾ade, ale aj o vnútornom zariadení, ktoré prispôsobujeme naim konkrétnym poiadavkám.
To, èo zákazníci najviac
hodnotia, je pestrá paleta
a vysoká kvalita materiálov, bohatý výber doplnkov a prirodzená variabilita naich skríò. Spoloènos svoju ponuku neustále roziruje v súlade
s najmodernejími svetovými trendmi v nábytkárstve. Spoloènos INDECO je
pripravená naplni predstavy o zariadení interiéru kvalitným výrobkom, profesionálnou montáou, a to v krátkych dodacích lehotách a za priaznivé ceny.
Vysoká kvalita posuvného systému a minimálne nároky na jeho údrbu umoòujú spoloènosti poskytova 5-roènú záruku.
KONTAKTNÁ ADRESA: INDECO, s. r. o., Tormá 4401, 979 01 Rimavská Sobota, Tel.: 047 562 45 44, Fax: 047 563 19 06, e-mail: indeco@indeco.sk www.indeco.sk
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Hviezdou benefièného koncertu Helena Vondráèková

Nádej pre ¾udí trpiacich rakovinou
sta sa kameramanom. S kamerou
dokonca spával. Úspene absolvoval prijímacie skúky na Vysokú
kolu múzických umení. Vetko sa

zdalo by v poriadku.
Jedného dòa vak prili
silné bolesti alúdka a lekári zistili, e má rakovinu. Snaili sa
mu zo vetkých síl pomôc. Ten vak
krátko pred svojimi
dvadsiatimi narodeninami, 4. mája 2005,
prehral boj s rakovinou. Dva dni pred
tým, ako prestal dýcha, povedal:
Mama moja,
prosím a pomô
mi. Veï iným
pomáha a mne
nevie?
I keï boli manelia Sucháèovci
po smrti jediného
dieaa na dne,
rozhodli sa pomáha dospelým
Na benefiènom koncerte vystúpila aj hudobná skupina IMT Smile. i deom z celého Slo-

Aj tento rok prilákalo podujatie
Noc v múzeu mnostvo, a 580, návtevníkov do Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote. Pri príleitosti Medzinárodného dòa múzeí ho slávnostne otvorila riadite¾ka
tejto 125-roènej intitúcie O¾ga Bodorová. Na svoje si prili vetci,
ktorí majú radi históriu a vetko
tajomné. Atmosféru umocòovali horiace svieèky i fakle. Najmä deti poteili ukáky historických bojových umení a historického ermu v podaní skupiny Vlèí
tesák z Litavy. Vïaka nim sa vetci
preniesli do stredoveku. Nejednému
z návtevníkov prebehol mráz po
chrbte, keï sa strie¾alo z historických zbraní a rinèali meèe. Atraktívna bola aj prehliadka stálej expozície
múzea a aktuálnych výstav so sprievodcami v dobových kostýmoch.
Nechýbala ani degustácia bylinko-

vých èajov a unikátne ukáky najcennejích zbierok múzea európskeho
formátu. Z nich boli mnohé sprístupnené prvýkrát. Hádam najväèiu pozornos vzbudili pozostatky
takmer 3000-roènej múmie eny
z Egypta, jednej z najstarích mu-

Foto: M. Kanalová

(Dokonèenie z 1. strany)
bystrý mu, ktorý vedel, èo
chce. tudoval na rimavskosobotskom gymnáziu a jeho túbou bolo

menelina trilobitov z prvohôr r. Conocoryphe, pochádzajúca z uho¾ných baní v Moste. Najnovím zbierkovým predmetom je chochláè severský, ktorý vo februári minulého roka
zahynul po náraze do okna v Rim.
Sobote. Najpokodenejím výtvar-

venska s onkologickými ochoreniami.
Nadácia funguje u rok. Myslím si, e odrazový mostík
máme za sebou, zvidite¾òujeme sa a ¾udia nás
zaèínajú vníma, e sme
tu a snaíme sa im
pomáha. Vo fakultnej detskej nemocnici v Banskej Bystrici sa buduje oddelenie onkológie a
pomáhame pri vytvorení jedálne Martinka Sucháèa. Pomáhame aj individuálnym pacientom. Mali sme pacientov z Bratislavy, v doplnkovej
lieèbe pomáhame
pacientke z Rim.
Soboty a máme tu
iados z Kysuckého Nového Mesta,
vyjadrila sa Z. Sucháèová. Dodala, e poèas
benefièného koncertu sa
vyzbieralo 73 260 korún, ktoré budú pouité
na preventívne vyetrenia onkomarkerov.
M. Kanalová

nou a poznávacou funkciou. Najmenia kniha v múzeu má rozmery
11,3 x 6,5 cm a bola vydaná v Amsterdame v roku 1631. Obsahuje a
264 strán textu. Najzáhadnejou
zbierkou je drevená vyrezávaná hlava jednoroca, ktorá predstavovala
erb ¾achtickej rodiny Tornylyai. Do jej èela je vsadený pirálovite stoèený 140 cm roh. Práve
ten predstavuje záhadu, keïe
sa dodnes nepodarilo s urèitosou potvrdi, z èoho pochádza. To
je len malá èas vecí, ktoré sú
v Gemersko-malohontskom múzeu
NAJ. Ak vás to zaujíma, neváhajte
a príïte na výstavu, ktorá bude naintalovaná do 15. augusta. -kan-

mifikovaných tiel egyptskej kultúry. A èo je v Gemersko-malohontskom múzeu NAJ?
Dbánok miniatúrnych rozmerov
pochádza z územia Rim. Soboty. Ide
o nádobu z kyjatickej kultúry (1 100700 pred n. l.). Najstarie peèatidlo je
datované do obdobia starej doby
bronzovej a prislúcha hatvanskej kultúre. Najstarím zbierkovým predmetom z prírodovedného fondu je ska-

ným dielom je reprezentaèný portrét
rakúskeho cisára Frantika Jozefa I.
od maïarského portrétistu Lajosa
Ábrányiho. Najpozoruhodnejími
detskými hraèkami je èertov orech
a èertova kladka, hlavolamy so zábav-

Foto: M. Kanalová

Atraktívna noc v múzeu

GZ

str.6

Crazy výtvarníèka ukazuje tváre, aké si sami nepriznáme

Ildikó Pálová sa vrátila domov

Crazy girl- asi tak by som charakterizovala mladú maliarku
Soboanku Ildikó Pálovú. Má 25
rokov, je bezprostredná, kreatívna, nápaditá. Vlani ukonèila túdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení
Technickej univerzity v Koiciach. Má za sebou nieko¾ko
spoloèných i samostatných výstav. Prvýkrát vystavovala v roku
2005 v Mestskej galérii v Rim. Sobote. Zaujímavé je, e talentovaná mladá výtvarníèka bola vlani
finalistkou prestínej Ceny Oskára Èepana. V súèasnosti je v Galérii mesta Bratislava naintalovaná výstava Nová krv. Medzi jedenástimi slovenskými autormi
je aj Ildikó Pálová, ktorá od tejto
galérie dostala ponuku na samostatnú výstavu. To sa hocikomu
nepodarí.

IVOT NA CESTÁCH

Ildikó rada cestuje. Navtívila nieko¾ko krajín. Nedávno strávila devä
mesiacov v Anglicku. Pracovala
v rôznych fabrikách ako robotníèka,
vrátane èokoládovne a mäsokombinátu. Priznáva, e to bola aká
a vyèerpávajúca práca. Neskôr opatrovala starých ¾udí. Mali ju radi. Hádam aj pre jej bezprostrednos.
Práca opatrovate¾ky sa mi páèila.
Vdy som sa so starými ¾uïmi zhovárala o ich záitkoch, ktoré preili.

Niektoré boli smutné, iné veselé. Anglièania sú iní ako my Slováci. Majú aj
iné problémy, rozhovorila sa Ildikó.
Priznala sa, e robí rada veci, ktoré by
sa nemali. Vo fabrike sa fotografova
nesmelo. Ona to napriek tomu spravila. Vade, kde ide, skicuje. Prostredníctvom výtvarného umenia zaznamenáva ¾udí¸ ich pocity, vlastnosti. Snaí sa preniknú do ich vnútra. Mono
práve preto jej obrazy skrývajú v sebe
zvlátny nepokoj a napätie.

NÁVRAT
DO RODNÉHO MESTA

Ildikó sa narodila v Rimavskej Sobote. Roky tu nebývala. tudovala
a cestovala. Zaila príjemné i nepríjemné veci. Tých negatívnych sa snaí vyhýba
a na svet sa díva optimisticky.
Niekedy som rada fotila bezdomovcov, vyberajúcich odpadky z kontajnerov
a ¾udí v rómskych osadách. Teraz to u nerobím. Sú to negatívne
veci a vyarujú negatívnu energiu. Snaím sa vníma pozitívne udalosti
a výtvarne ich zachyti. Starý umelec akad. mal. tefan Balázs mi podaroval dva rámy s plátnami. Tak ma¾ujem, hovorí bezprostredná Ildikó,
ktorá sa vrátila do Rim. Soboty. Pomohla jej pritom vedúca Mestskej galérie Gabriela Garlatyová a viceprimátor mesta Pavel Piliarik.

Zámerom naej galérie nie je len
organizova výstavy, ale zachytáva
mladých profesionálnych umelcov a
pomáha im pri ivote a tvorbe. Ildikó Pálová je mladá úspená výtvarníèka a som rada, e aj mesto sa jej
snaí vytvára podmienky na to, aby
tu mohla tvori, vyjadrila sa Gabriela Garlatyová. Dodala,
e ju plánuje v Mestskej galérii aj zamestna.
Ildió s úsmevom hovorí,
e jej

pomohol aj primátor tefan Cifru.
Bolel ju zub a nik zo
zubárov ju nechcel oetri, lebo u nich nebola zaevidovaná. Primátor ju vak bez

okolkov z krízy vytiahol.
Bola som milo prekvapená, ako ma
prijal viceprimátor. Bol ve¾mi milý.
Chcela by som sa poïakova
vetkým, ktorí mi pomohli, povedala Ildikó.

HISTORIÈKA UMENIA
G. GARLATYOVÁ
O AUTOPORTRÉTOCH

I l d i k ó tvorí svoje portréty u od
svojich maliarskych poèiatkov. S expresívnym
z a u j a t í m
a primárnym zámerom h¾adá
a vytvára rôzne podoby
svojej tváre
a tej, èo sa
skrýva
za òou.
Autoportréty
Ildikó Pálovej neukazujú jej
mladú tvár, ktorá by
sa tylizovala do vylepeného imidu dievèenských a enských
idolov, nezneisujú jej totonos,
rolu, neprezliekajú sa pod¾a trendov,
do iat iných ¾udí. Ukazujú ju takú,
ako ju nepoznáme. Ukazuje nám tváre, aké si sami nepriznáme...
Marta Kanalová

Renovujú katie¾ v Behynciach

Slávnostným poloením základného kameòa
sa v sobotu 19. mája koneène
zaèala renovácia katie¾a v Behynciach. Miestni, ako aj ¾udia zo
irokého regiónu Gemer, èakali na
òu takmer dvadsa rokov.

Ildikó Pálová -Ja I., olej na plátne.

Na slávnosti bolo prítomných asi 600 obèanov. V rámci sprievodných kultúrnych
podujatí sa konali koncerty Ladislava Aradszkeho, MC HAWER
a TEKNÕ. Vo veèerných hodinách bola ako symbol spolupatriènosti
a vzájomnej tolerancie zapálená vatra. Poèas nej bola a do ranných hodín
diskotéka, na ktorej sa bavili mladí ale aj seniori. Výsledkom príkladnej
spolupráce primátora mesta Torna¾a Ladislava Dubovského (na snímke),
poslanca mestského zastupite¾stva Kristiána okváryho, ktorý zastupuje mestskú èas Behynce, a nezávislých poslancov je to, e sa v Behynciach zaène investova a pracova na rozvoji. Nedávno tam zrekontruovali ulicu a zaène sa s obnovou katie¾a Szent-Iványiovcov, ktorý
bude po ukonèení rekontrukèných prác jedným z najkrajích v regióne.
O rok, na druhom roèníku osláv Dòa mestskej èasti Behynce, odovzdajú
rodièom a ich deom vynovenú miestnu kôlku.
Zoltán Házik ml.
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Minifutbal
= Výsledky 18.kola I.ligy z piat-

ka 25.mája : SBS Consult Security  K Tempus 7:2 (3:1), góly :
I.Daòko 4, P.Repka 3  M.paèek,
L.¼upták; Autopulír  Flamengo
10:8 (3:3), góly : S.Krahulec 3,
J.Krnáè, R.Kudlík a ¼.Zvoda po 2,
M.Repka  E.Vincze 3, M.Suhajda a
D.Brezovický po 2, N,Köböl; Nemocnica NaP  Matyas 4:10 (0:4),
góly : J.ika, P.Astalo, J.Gondá,
.Hájek  T.Koèi 5, M.Hriò a
A.Kökény po 2, O.Václavik; Exprestrans  FCK Athletico Tatra 8:3
(5:0), góly : M.Doleel a .Drugda
po 3, T.Laco 2  P.Fazeka 2, M.Pósa;
DOHRÁVKY : Tatra  Roòava 1:10
(0:4), góly : D.Kudlík  Zs.Barkasz a
V.Vávra po 3, M.Knábel a T.Handloviè
po 2; Euromotel  Roòava 5:2 (1:0),
góly : V.Ruszó 2, R.Farka, Sz.Figei,
J.Budai  V.Vávra, T. Handloviè.
1. Rimatex
2. Exprestrans
3. Matya s
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

16
17
16
16
15
16
13
16
16
16
16

13
12
10
10
8
8
6
6
3
1
1

1 2 114: 41
2 3 83: 44
3 3 75: 50
2 4 61: 54
2 5 72: 62
1 7 74: 54
1 6 62: 47
1 9 79: 97
:
2 11 68106
:
3 12 44100
:
0 15 47126

40
38
33
32
26
25
19
19
11
6
3

V súai strelcov vedie dvojica
hráèov Rimatexu Tibor ándor a
Milan Sihelský s 27 gólmi, pred
Tomáom Koèiom s 24 gólmi, atï.
V stredu 30.5. o 17.00 hod. je na
programe dohrávka Roòava  Flamengo a vo tvrtok 31.5. o 17.00 hod.
hrá Roòava s Exprestransom.
= Výsledky 14.kola II.ligy zo
soboty 26.mája : D.N.A.Reportér 
Tango Klub 9:3 (3:1), góly : D.midt
a T.Albert po 3, E.Balciar 2, R. Klement  M.Baldovský 2, E.Kiss, ltá
karta Michal Dragijský (Tango Klub);
K Tempus B  IK-COM 1:3 (0:1),
góly : M.Halász  I.Daòko 2, V.Va;
Euromotel B  Greko 9:3 (6:1),
góly: A.Molnár 5, Z.ere 2, O.Bial,
N.Koós  F.tork, M.Gregan, J. Turèík.

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

14
14
14
14
14
14

8
8
7
6
5
3

3
0
2
2
2
1

3 67 :39
6 59 :47
5 75 :67
6 59 :64
7 51 :64
10 42 :73

Búrka predåila polèasovú prestávku

Aj na riadnej, aj na umelej tráve

II.LIGA  27.KOLO
Starí dorast : FC Rimavská Sobota  Poprad 2:2 (0:1), po prvýkrát
na jar sa hralo na hlavnom ihrisku.
Hostia sa ujali vedenia v polovici

Futbal v kraji

4.LIGA  23.KOLO :
Podlavice  Jesenské 2:0 (1:0),
rozdiel medzi súpermi bol pred zápasom trinás bodov, ale pod¾a slov trénera hostí . Szántóa to bol vcelku vyrovnaný zápas. Obidve mustvá mali
gólové príleitosti, rozdiel bol v ich realizácii. tefan Szántó : - Napriek
prehre som bol s výkonom mustva
spokojný. Zostava : Benko  Fekiaè,
Trizna, Figei, Petøíèek  Lukács, Váradi, Lakato, Laczko  Mogyoródi,
Ad.Czene; striedali Gombala a Singlár.
Dolné Hámre  Tisovec 0:6 (0:6),
na ihrisku posledného mustva tabu¾ky Tisovèania priam excelovali v prvom polèase, kedy súperovi nasúkali poltucet. Góly : Tibor ándor 2,
Peter ándor, Sihelský, Hurák, Bálint.
Hajnáèka  Poltár 1:2 (0:1), jediný gól domácich Marián Berky.
5.LIGA  23.KOLO :
Hrnè.Zaluany  Hnúa 1:2
(1:1), stretnutie sotva priemernej úrovne. Na obidvoch stranách bolo dos
nepresností v kombinácii aj v zakonèovaní, èo mono èiastoène pripoèíta
na vrub nekvalitnému terénu (dos hrbo¾atý, nerovnomerne pokosený, atï.)
Domáci sa ujali vedenia po chybe brankára Dominika. V 30.min. vak Marek
aliga vyrovnal a po prestávke víazstvo Iskry zabezpeèil Peter Weiss. Zostava : Dominik- Peter petrok, Wereszký, Chicho, Fo¾ko  Sroka, Marián Petrok, Zemanoviè, Antal  aliga,
Weiss; striedali Dobo a Miro agúl.
Hrajúci tréner Marián Petrok : - Ani z
naej strany to nebol oslnivý výkon,
ale tri body sa poèítajú....

Dorast v oblasti

I.TRIEDA  19.KOLO :
Hajnáèka  Husiná 9:0, Lubeník
 Oïany 1:1, Bátka  Stránska
14:0, Revúèka  Chanava 4:2, Ve¾ké Teriakovce  Husiná 4:0, Krá¾ 
Oïany 0:2, Gemer  Muráò 6:0,
Rim.Janovce  Blhovce 6:4.

Dorast v oblasti

II.TRIEDA  17.KOLO:
Tachty  Uz.Panica nehralo sa
(pre úmrtie funkcionára hosujúceho klubu), Petrovce  Gem. Jablonec 15:0, Rim.Seè  Jelava
2:3, Uz. Panica  Abovce 0:4, Gem.
Jablonec  Zacharovce 2:6, Stáròa  Hodejov 8:0.

Futbal v oblasti

II.TRIEDA  17.KOLO :
Rim. Seè  Jelava 1:2 (1:2), góly:
13.min. Gabriel Bua  22.Ivan Vranka, 24.Michal iga, pred 150 divákmi
rozhodoval Kuchen, lté karty 30.Ladislav Váradi  55.Michal iga; Uzovská Panica  Abovce 2:5 (0:2), góly :
Peter Baèo, Zoltán iket  tefan
Kárász a Oliver Barna po 2, Ladislav
Kovács, rozhodoval Pál, lté karty
Róbert Végh  Oliver Barna; Gem.
Jablonec  Zacharovce 4:3 (4:1), góly:
7.min.Jozef Koszorú, 12.vlastný,
16.Oto Szabó, 28.Erik Magyar  24.Jaroslav Ïurko, 52.vlastný, 58.Tomá
Dubovský, rozhodoval Marián Sendrei, bez kariet; Stáròa  Hodejov 4:1
(2:1), góly : Alexander Ferko 3, Attila
Patinák  Alexander Oláh, rozhodoval
Slabej, lté karty Tomá Berky  Alexander Oláh..
1. S t á r ò a
2. Rim. Seè
3. G. Jablonec
4. A b o v c e
5. Uz. Panica
6. Jelava
7. H o d e j o v
8. Z a c h a r o v c e
9. Bottovo

15
15
15
15
15
15
16
16
15

11
10
8
7
7
6
6
5
1

2
1
2
2
1
3
0
0
1

2 41 :14
4 53 :17
5 39 :29
6 55 :40
7 30 :34
6 39 :31
10 23 :61
11 32 :41
13 15 :66

35
31
26
23
22
21
18
15
4

III.TRIEDA  17.KOLO :
Tisovec B  Sútor 14:0, rozhodoval M.Bálint; Chrámec  Radnovce 2:3 (2:0), góly : Jozef Stasz,
Zoltán Bari  Peter Kárász 2, Alexander György, rozhodoval Hodoò;
Kaloa  Èerenèany 4:2 (2:2),
góly : 17. a 64.min. Gejza Horváth,
25. Viktor Lakato, 80.¼ubomír
Gazso  22.¼ubomír Drugda z 11
m, 38. Marek Astalo, rozhodoval
Igor Krahulec, bez kariet.
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. Sútor

12
11
11
11
12
11
11

9
7
7
5
3
3
0

2
3
1
0
3
0
2

1
1
3
6
6
8
8

49 :14
33 :10
40 :20
38 :21
15 :22
23 :36
8 :68

29
24
22
15
12
9
2

Hostia nezískali ani bod

27
24
I.TRIEDA  19.KOLO :
23
Gemer  Muráò 2:1 (1:1), v lágri
20 kola sa domáci ujali vedenia v 30.min.
17
gólom Csabu Barcziho z penalty. Ale
10

V súai strelcov vedie Michal
Dragijský s 35 gólmi pred Tiborom Albertom s 31 a Frantikom
torkom s 15 gólmi.

1.polèasu po teèovanej strele. Po prestávke vak Ján Halaj dvomi gólmi, v
obidvoch prípadoch po hrubých chybách stredu obrany hostí otoèil skóre
v prospech zverencov trénera Ladislava Danyiho. V závere zápasu vak
boli hostia iniciatívnejí a devät minút
pred koncom vyrovnali. Zostava : Bobek  Dragijský, Murín, Betík, Tóth 
Giba¾a, avina, Baldovský, Negyesi
 Palia, Halaj; striedali Árvai a Kudlík.
Mladí dorast : FC Rimavská
Sobota  Poprad 2:0 (1:0), nai chlapci opä zaèali dos nekoncentrovane a
tak sa úvodná desaminútovka hrala
èastejie na naej polovici. Potom vak
zverenci trénera Stanislava Morháèa prevzali iniciatívu a v 15.min. dal
osvedèený zakonèovate¾ Szabolcs
Demeter vedúci gól. V zostávajúcej
èasti sa hralo viac-menej v strede ihriak, ani jedno drustvo sa do gólových ancí nedostávalo. Polèasová prestávka kvôli búrke trvala takmer polhodinu, druhý polèas sa u odohral na
umelom trávniku. Obidve drustvá
akoby sa dostali z herného rytmu, a
len postupne sa rozohrávali. Po tandardnej situácii Egriho dal Kulèár hlavou druhý gól. V závere opä musel
viackrát zasahova ná brankár Juhász.
V poli hrali : Durec, Kulèár, Szabó,
Kojnok  Brndiar, Kiss, Demeter, Egri
 Harenèák, Bystriansky; striedali
Murín a Klement.
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u o tri minúty vyroval hrajúci tréner
hostí Roman Goldschmidt. O výsledku sa rozhodlo v úvode 2.polèasu, keï
víazný gól domácich dal v 51.min. tefan Gergely. Rozhodoval upka, lté
karty Zoltán Vrkový  Jaroslav Olejník, Peter Senko, Martin Hudák.
Revúèka  Chanava 4:0 (1:0),
takmer do polovice zápasu udriavali hostia bezgólový stav. Góly : 86.
a 90.min. Marcel epík, 41.Marek
Siládi z 11 m, 50.Marcel Killík. Rozhodoval ibal, lté karty 49.Marek
Derdák  15.Eduard Brindzák,

Rim.Janovce  Blhovce 6:1 (3:0),
41.Barnabá Ruszó.
Krá¾  Oïany 4:0 (1:0), aj v súboj prvého s posledným mal oèakátomto zápase sa favorit strelecky pre- vaný priebeh. Góly : 35., 61. a 71.min.
sadil najmä v 2.polèase. Rozhodoval Tibor Albert, 16. a 22.Nicolas ibrita,
81.Attila Kökény  51.Roland Szabó.
Fakla.
Bátka  Stránska 4:1 (1:0), góly: Rozhodoval onko¾, lté karty
Ladislav Gaál 2, vlastný (míro), Ka- 67.Köböl  68.Molnár.
rol Breznyák  Marcel Gubala za sta- 1. R. Janovce 19 16 0 3 50 : 16 48
vu 3:0. Rozhodoval Ivanik, bez kariet. 2. G e m e r
19 13 1 5 51 : 19 40
19 12 4 3 48 : 28 40
Ve¾ké Teriakovce  Husiná 7:1 3. K r á ¾
4. M u r á ò
19 11 1 7 54 : 36 34
(3:1), neèakane vysoké víazstvo do5. B á t k a
19 9 2 8 41 : 35 29
mácich, ktorí koneène pretrhli strelec19 9 0 10 35 : 39 27
kú smolu z predchádzajúcich zápasov. 6. R e v ú è k a
7. O  ï a n y
19 8 0 11 25 : 25 24
Tri góly dala jarná posila zo sused8. S t r á n s k a
19 6 5 8 39 : 32 23
ných Èerenèian Duan Laák, po jed- 9. H u s i n á
19 7 1 11 32 : 36 22
nom pridali Juraj Juhász, Roman Dar- 1 0 . V. Teriakovce 19 4 4 11 28 : 47 16
èi, Peter Brezoòák a tefan Hájek z 11 1 1 . C h a n a v a
19 5 1 13 14 : 36 16
m. Rozhodoval Pocklan.
12. Blhovce
19 4 1 14 31 : 63 13

GZ
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V Bratislave zhasla aj naa teoretická nádej na postup do Corgoò ligy

U v stredu rozlúèka so sezónou
Inter Bratislava - FC Rimavská Sobota 2:1 (0:0), v 13.kole
prelínacej súae o postup do Corgoò ligy. Góly :54. Balá,
55. R. Urban - 90. Líka. Pred 1 23 divákmi rozhodoval Vnuk,
lté karty Balá  Sivèeviè. Zostavy : Inter: Bernady - Èiko,
evela, Majerník, Matoviè - Musil (46. Balá), Urban, Horváth, Hodek (79. Petrán) - Majtán, lahor (85. Brisuda); FC :
imon - Janeèka, Geri, Sivèeviè (70. Kuèeròák), Mráz - Hlouek (78. Tesák), Filo, Hílek, Lazúr - Pisár, Líka.

Ete pred výkopom si aktéri uctili
minútou ticha pamiatku bývalého hráèa Interu a reprezentanta do 21 rokov

Mareka Krejèího, ktorý v sobotu ráno
tragicky zahynul pri dopravnej nehode v Bavorsku. Aktívnejie zaèal In-

ter, v 18. min sa do výbornej gólovej
ance dostal Hodek, ale zbrklo prestrelil bránku. Pohotovú strelu Matovièa po rohovom kope Urbana zasa
zblokovala obrana Rimavskej Soboty.
Nad brvno mieril v ïalej anci aj
Majtán. V 40. min vyzvàtal domácu
obranu Hílek, ale bol z toho iba rohový kop a Hílekova hlavièka nad. Po
zmene strán sa o zaslúené vedenie
Interu po priamom kope za faul Sivèevièa postaral strelou z 35 m striedajúci
Balá a o minútu nato zvýil na 2:0 R.
Urban. V 67. min zabránil gólu v sieti
Interu Bernady, keï vèas vybehol a
vyrazil strelu Líku. Tretí gól Interu
mal na ¾avaèke o dve minúty neskôr
výborne rozohratým priamom kopom
Balá, ale imon bol proti. V samom
závere jediný úspech hostí z Gemera
zaznamenal Líka.

Ako hrali súperi

=

Ostatné výsledky 13.kola :
Trenèín  Moèenok 2:1, a¾a  Zlaté
Moravce 1:3, Dubnica  Trnava 2:1.
Tabu¾ka pred posledným kolom:

Momentky zo zápasu Inter - Rimavská Sobota. Na prvej snímke Filo (vpravo)
v súboji s Hodekom, na druhej snímke Mráz (v¾avo) v súboji so lahorom.

Hlasy trénerov po zápase
Jozef ajánek, tréner Interu :
- Pre nás to bol nároèný zápas, ktorý ete umocnila ve¾ká horúèava.
ako sa hrá, keï mustvo musí.
Vtedy sa nezvykne dari. Ale chlapci
zápas zvládli s dobrým nasadením
a bojovnosou. Zranený Musil iiel
na röntgen, Balá má asi 5 cm trnú
ranu na oboèí.
Mikulá Komanický, tréner
Rimavskej Soboty : - Býva zvykom, e mustvo, ktoré vymení trénera, oije. Inter potvrdil, e vie
hra dôrazne a iiel tvrdo do
vetkých súbojov. Góly sme dostali
po hlúpych chybách obrany. Prili
sme èestne zabojova, ale neviem,
èi kadý úèastník zápasu môe hovori o èestnosti.
Marián Kudlík, asistent trénera
M.Komanického : - Niè nové pod
naim futbalovým slnkom. Urèite
sme boli Interu minimálne vyrovnaným súperom, ak nie lepím, ale na
zaèiatku 2.polèasu sme sa nevyvarovali chýb, ktoré sú samozrejmou

súèasou futbalu, a dvakrát sme inkasovali. Napriek naej vemonej
snahe sa nám nepodarilo vyrovna.
Mono aj preto, e kontaktný gól
priiel neskoro. Nai hráèi nepodali
zlý výkon, bola tam snaha aj bojovnos, k svojim zápasovým povinnostiam, napriek situácii, v akej sa nachádzame, pristupovali zodpovedne.
Naozaj im niet èo vyèíta. Nemôem
vak nedoda, e mám aké srdce
na hlavného rozhodcu. Akoby to bolo
niekde napísané : Rimavská Sobota
nie je Inter. Neodpískal jasné penalty na Lazúra a Pisára v 16-ke domácich, k tomu ïalie sporné verdikty. Z jeho výkonu som bol sklamaný a roztrpèený.

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

13
13
13
13
13
13
13
13

6
6
7
5
5
3
3
1

5
4
0
5
4
6
3
5

2
3
6
3
4
4
7
7

15 :10
17 :13
20 :15
20 :17
14 :13
14 :18
15 :22
15 :22

23
22
21
20
19
15
12
8

Program závereèného 14.kola
v stredu 30.mája : FC Rimavská
Sobota  Dubnica, Moèenok  Inter Bratislava, Trnava  a¾a, Zlaté
Moravce  Trenèín.

Futbal iakov

I.LIGA  27.KOLO :
Èadca  FC Rimavská Sobota
6:0 (starí iaci) a 2:0 (mladí iaci).
II.LIGA  23.KOLO :
Radvaò  K Tempus Rimavská Sobota 0:5 (0:1), góly : Golian, Námený, Lupták, Slovák,
Pupala (starí iaci) a 2:1 (1:0), gól
dal Petrusz (mladí iaci).

Memoriál Eugena Paulyho

V sobotu 2.júna sa v telocvièni Gymnázia na Hostinského ul. v Rimavskej Sobote uskutoèní u 14.roèník halového minifutbalového Memoriálu Eugena Paulyho. Turnaj poriadajú bývalí spoluhráèi, zverenci a
priatelia bývalého výborného hráèa a trénera E.Paulyho (1943-1993).
Víazstvo z minulého roku bude obhajova drustvo Pauly Clubu.

STREDA 30.MÁJA
Futbal
16.00 hod. K Tempus Rimavská Sobota  Hnúa v 23.kole
5.ligy dorastu na ihrisku na Drustevnej ul.
17.00 hod. FC Rimavská Sobota  Dubnica v závereènom
14.kole prelínacej súae o
úèas v Corgoò lige
PIATOK 1.JÚNA
Malý futbal
16.50 hod. FCK Athletico Tatra  Nemocnica NaP, 17.40 hod.
Matyas  Autopulír, 18.30 hod.
Rimatex  SBS Consult Security, 19.20 hod. K Tempus  Euromotel v 19.kole I.ligy na umelom trávniku K Tempus pod ibenièným vrchom
SOBOTA 2.JÚNA
Futbal
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci FC Rimavská
Sobota  arnovica v 24.kole
I.ligy na tadióne Na záhradkách
10.00 hod.starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci K Tempus Rimavská Sobota  Krupina v 24.kole
II.ligy na ihrisku na Drustevnej ul.
17.00 hod. Èerenèany  Chrámec, Radnovce  Tisovec B v závereènom 18.kole III.triedy
Malý futbal
9.00 hod. 14.roèník Memoriálu Eugena Paulyho v telocvièni
Gymnázia na Hostinského ul.
16.00 hod. IK-COM  Tango
Klub, 16.50 hod. D.N.A. Reportér  Greko, 17.40 hod. K Tempus B  Euromotel B v závereènom 15.kole II.ligy na umelom
trávniku K Tempus pod ibenièným vrchom
NEDE¼A 3.JÚNA
Futbal
15.00 hod. dorast a 17.00 hod.
dospelí Stránska  Rim.Janovce,
Blhovce  Gemer, Muráò  Krá¾,
Oïany  Ve¾ké Teriakovce, Husiná  Revúèka, Chanava  Bátka v 20.kole I.triedy, Stáròa  Jelava, Hodejov  Gem.Jablonec,
Abovce  Rim.Seè v závereènom
18.kole II.triedy
17.00 hod. Tisovec  Hajnáèka,
Jesenské  Kalinovo v 24.kole
4.ligy, Hnúa  Mýtna, Ve¾ký
Blh  Hrnè.Zaluany, Bo¾kovce 
Klenovec v 24.kole 5.ligy
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