Èíslo 23
roèník 40.

Situácia oh¾adne rimavskosobotského futbalu po odstúpení generálneho sponzora akciovej spoloènosti Tauris, príèinou ktorého bola
zmena vo vlastníckych vzahoch, je dos zloitá. Preto sa mesto na
podporu tohto masového portu rozhodlo zaloi Obèianske zdruenie Mestský futbalový klub.
Futbal má v naom meste tradíciu, a preto by bolo dobré,
keby sme
v nej pokraèovali. Mono nie a na takej
vysokej
profesionálnej úrovni, ako doteraz, ale
na urèitej portovej úrovni, aby sa zabezpeèil
nástup mladých hráèov vo
vyích
súaiach, vyjadril sa primátor mesta
tefan Cifru a dodal:
Preto vyzývam
sponzorov a tých,
ktorí majú radi futbal,
aby pomohli
a nedopustili, aby sa tento
port nejakým spôsobom zdevastoval.
V mojej
kancelárii sú kedyko¾vek vítaní.
Prvý mu mesta tvrdí, e i keï spoloènos Tauris odstúpila ako generálny sponzor, naïalej
má záujem
spolupracova s OZ Mestský futbalový klub. V súèasnosti prebiehajú rokovania s jej generálnym riadite¾om.
-kan-
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Dotácia na rekontrukciu upného domu

Poslanci schválili financie na projektovú dokumentáciu aquaparku
Druhá z¾ava Z. Sucháèová s celebritami.

aiskovou témou Kurinec

V zasadacej miestnosti mestského
úradu sa v utorok 29. mája konalo
mimoriadne zasadnutie poslancov
Mestského zastupite¾stva v Rim.
Sobote. Spoèiatku bolo na òom prítomných 18 poslancov, neskôr pribudli ïalí dvaja. Jeho aiskovou témou bol návrh na prvú zmenu rozpoètu, teda vyèlenenie finanèných
prostriedkov na projektovú dokumen-

táciu aquaparku Zelená voda. Návrh
predloil primátor mesta tefan Cifru. V súvislosti s dobudovaním Kurinca prebehlo aj zasadnutie tyroch
komisií pri MsZ: výstavby, podnikate¾skej, finanènej, mestského a regionálneho rozvoja. Odporuèili z rozpoètu mesta na rok 2007 vyèlenenie financií na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, aby
Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
2227
AKCIA
Tlaèenka 75 Sk/kg
Bravèové stehno 118 Sk/kg

mohla by podaná iados o nenávratný finanèný príspevok zo trukturálnych fondov EÚ na výstavbu aquaparku v prvej výzve na podávanie
projektov programovacieho obdobia
2007-2013. V súvislosti s týmto bodom sa rozpútala vye hodinová diskusia. V nej poslanci Peter Gulik, Zoltán Bán a Viliam Va kritizovali, e
pôvodná suma 3,3 mil. Sk je v návrhu
predkladate¾a prekroèená o DPH, s
ktorou sa pôvodne nerátalo. Prebytkový rozpoèet mesta + 3, 472 mil. Sk
bude po odsúhlasení tohto návrhu
v strate - 455 tis. korún. P. Gulik
informoval prítomných, e sa obrátil
na BBSK, ktorý by svojimi vlastnými prostriedkami mohol podpori
(Pokraèovanie na 2. strane)
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porovaného Nadáciou SPP dotáciu vo výke 5 mil. Sk na rekontrukciu fasády kultúrnej pamiatky  upného domu na Námestí
M. Tompu, ktorá bude vykonaná
v celkovom náklade 6 330 800 Sk.
Kofinancovanie z rozpoètu mesta je 1 330 800 Sk, teda minimálne 20% pod¾a grantových podmienok. Retaurátorské práce v tomto roku zabezpeèia odstránenie
dôsledkov amortizácie a materiálovej degradácie povrchov. Výsledkom bude obnova pôvodného
stavu a vzh¾adu fasády architektonického diela.
Ing. Eva Muráriková
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Mesto Rimavská Sobota získalo v rámci grantového programu
Ministerstva kultúry SR 1.Obnovme si svoj dom  podprogram 1.1.
obnova kultúrnych pamiatok, pod-
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(Dokonèenie z 1. strany)
výstavbu aquaparku. Poslankyòa
Aneta Vargicová upozornila na to, e
je potrebné financie schváli, aby sa
mesto mohlo uchádza o grant v prvej
výzve podávania projektov, ktorá je
na jeseò. V diskusii vystúpil aj exposlanec a èlen Komisie kontroly tefan
Szõke, ktorý inicioval skúku vody
z geotermálneho vrtu. Tá vyvrátila
fámy o pinavej vode a nefunkènom
potrubí. Napriek kritikám napokon
poslanci I. zmenu rozpoètu mesta
s navýením v kategórii kapitálových
výdajov o 3, 927 mil. Sk schválili, ktoré sú urèené na prefinancovanie projektovej dokumentácie aquaparku Zelená voda. V prípade schválenia grantu
zo F EÚ súhlasili s kofinancovaním
projektu 5 % z rozpoètu mesta
v rokoch 2008 a 2009. Ïalím bodom,
v ktorom sa rozpútala kontroverzná
diskusia, bolo primátorove pozastavenie výkonu uznesenia z 24. apríla, týkajúce sa odpredaja pozemkov a skladov pre spoloènos Metatron plus.
Prvý mu mesta v dôvodovej správe

uviedol, e mestské zastupite¾stvo
uznesením z 31. októbra 2006 udelilo
súhlas k odpredaju pozemku pre spo-

Primátor mesta tefan Cifru
loènos v cene 600 Sk/m2 s tým, e
výmera pozemku bude spresnená po
vyhotovení geometrického plánu.
Kupujúci podmienky prijal ako záväzné a nemenné. Rozhodnutie o zvýení
ceny na 800 Sk/m2 pri schva¾ovaní
spresnenej výmery odpredávaného pozemku pod¾a primátora mono pova-

ova za netandardné, v rozpore
s dobrými mravmi, odporujúce zákonu a pre mesto nevýhodné v tom, e
takýmto postupom dôjde k spochybneniu najvyieho orgánu mesta. Ako
prvá vystúpila v diskusii poslankyòa
Magdaléna Valuová. Upozornila na
nezrovnalosti pri predkladaní materiálov v tejto veci. Ïalej uviedla, e uznesenie MsZ by malo by pozastavené
z mimoriadnych dôvodov, z dôvodov
verejného záujmu. Navye, poslanci u
raz o veci rozhodli, a preto by pod¾a
jej názoru nebolo dobré, keby sa zavádzali zmätoèné rozhodnutia. K jej názoru sa priklonili aj poslanci Zoltán
Bán, Viliam Va, Ladislav Rigó, ktorí
tie odmietli dôvody primátora. Hlasovaním poslanci návrh zamietli
a 16 hlasmi podporili pôvodné uznesenie. V òom poslanci ete na aprílovom zasadnutí schválili cenu pozemkov pre Metatron plus s.r.o. vo výmere 479 m2 vo výke 800 Sk/m2, t. j.
celkovo 383 200 Sk a cenu skladov na
1 Sk za jeden sklad, teda 9 Sk za vetky sklady.
Marta Kanalová

Gymnázium
Ivana Kraska

Prvé zasadnutie VMÈ Sídl. Západ, Sobôtky a K¾aèian

O zdevastovaných cestách i kontajneroch
Výbor mestskej èasti Sídl. Západ, Sobôtky a K¾aèian v Rim.
Sobote má u svoje prvé zasadnutie, ktoré bolo 30. mája, za
sebou. V jeho úvode podpredsedníèka výboru Zuzana Lukáèová predloila informatívnu správu o nedostatkoch na
Sídl. Západ, zistených pri obhliadke 15. mája, ktorej sa zúèastnila s predsedom Jozefom Slávikom.
Obyvate¾ov trápia najmä kontajnery, nachádzajúce sa v blízkosti pizérie
a expresa. V letných mesiacoch ¾udia
sedia na terasách týchto zariadení
a prekáa im zápach. Problémom sú
aj výtlky a rozkopávky na cestách,
zdevastované cesty a chodníky na Ul.
T. Vansovej a L. Svobodu, nepostaèujúce kosenie trávy, spôsobujúce problémy najmä alergikom, stromy v blízkosti okien panelákov brániace prístupu svetla do bytoviek i chýbajúce detské ihriská, ktoré bude mesto riei
komplexne v rámci projektov zo trukturálnych fondov EÚ. Na zasadnutí
rezonoval aj problém smetí pod oknami panelákov. Majú ich zbiera evidovaní nezamestnaní v rámci verejnoaktivaèných prác. Svoje povinnosti si
vak neplnia. Kritika sa týkala aj
sprayom postriekanej, neesteticky pôsobiacej budovy predajne CBA, kde
z klimatizácie teèie voda na hlavy okoloidúcich. Rezonovala aj téma psíèkarov, ktorí si neplnia svoje povinnosti
a zneèisujú sídlisko a detské ihrisko
od psích exkrementov. Padol návrh,
e by bolo potrebné zníi dane za
psov, ale zvýi pokuty a prísne kontrolova nedodriavanie VZN mesta.

Budúcim problémom sú maèky, nako¾ko ich niekde chovajú v pivnici
paneláku vo ve¾kom poète. Obyvate¾ov Sobôtky trápia bezoh¾adní vodièi, nedodrujúci rýchlos. Spôso-

bujú tak problémy prechádzajúcim
chodcom cez cestu. U boli aj tri
smrte¾né úrazy. Predseda výboru J.
Slávik navrhol, aby boli rozmiestnené v troch predajniach na Sídl. Západ schránky, do ktorých by mohli
obèania vklada svoje písomné pripomienky. Budú sa nimi zaobera
èlenovia VMÈ na svojich zasadnutiach a uverejòova aj v naom týdenníku Gemerské zvesti. Tento návrh ako i plán práce na druhý polrok bol schválený.
-kan-
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Poslanci mestského zastupite¾stva na svojom zasadnutí súhlasili
s udelením èestného názvu Gymnázium Ivana Kraska pre rimavskosobotskú elitnú kolu. Súhlasné stanovisko dala aj kolská rada, pedagogický zbor i potomkovia tohto
významného slovenského básnika.
Jediná kola, ktorá niesla meno
I. Kraska bola Z v Lukovitiach.
Tá vak bola vyradená zo siete kôl,
take jeho meno nenesie iadna
kola. Pomenova kolu po Ivanovi Kraskovi sme sa rozhodli preto,
lebo to bol významný básnik, zakladate¾ moderny a je úzko spätý
aj s Rim. Sobotou. V tomto roku si
pripomíname 130. výroèie jeho narodenia, vyjadril sa riadite¾ koly
Ján Èeman.
Slovenský básnik Ivan Krasko,
vlastným menom Ján Botto, sa narodil 12. júla 1876 v Lukovitiach
v rodine ro¾níka. Pseudonym mu
dal Svetozár Hurban Vajanský
pod¾a dediny Kraskovo pri Lukovitiach. Ivan Krasko sa vo svojich
dielach venoval problematike sociálnej nespravodlivosti, pomaïarèovaniu a zotroèovaniu slovenského
národa i pasivity mladej generácie.
Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave
a je pochovaný v rodnej obci. -kan-

Dom Matice slovenskej v
Rim. Sobote pozýva na výstavu Alexandra Fröhlicha nazvanú Domáce úitkové
predmety minulého storoèia. Otvoria ju 5. júna o 15.
hod. v Dome MS na Ul. Bakulínyho 14. Výstava potrvá do 6. júla.
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Zábavka alebo zlodejinka?

Hádam kadému vodièovi sa za posledné roky stalo, e mu
poèas noèného spánku na parkoviskách , zmizlo nieèo z jeho
ob¾úbeného auta. Èi to u boli stieraèe, antény, klobúèiky na
ventiloch a v poslednom èase ve¾mi ob¾úbené logá z jednotli-

vých znaèiek áut, akými sú napr. koda, Volkswagen,
BMW, Seat, Audi, Mercedes a iné. Môeme len háda,
èo sa skrýva za týmito výstrelkami èasto mladých ¾udí.
Snáï zábava? Adrenalín poèas zlodejinky? Dokazovanie si svojej munosti? Jedno vieme urèite. Mladé dievèatá to asi nebudú. Veï naèo by im tieto logá áut boli, iba
ak by chceli obdari niekoho zo svojich milovaných.
V skutoènosti vak táto zábavka nabrala nevídané rozmery. Na sídliskách môeme spozorova desiatky, ba
stovky áut, ktorým tieto logá chýbajú. Ich ceny sa pohybujú od 300 a do 1500 korún pod¾a druhu. V súvislosti
s týmto problémom si kladiem otázku: Èo robia mladiství v noèných hodinách na uliciach a sídliskách? A èo
robia ich rodièia, keï si nevímajú svoje deti, prichádzajúce neskoro v noci ? Ete si snáï vyzdobujú detské
izby ukradnutými logami znaèiek áut a pýia sa s nimi!
Alebo ich otáèajú v nejakom èiernom obchode,
ktorý hádam nik z nás nepozná? Preto je naèase posvieti si na naich mladistvých!
-a-
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Výstava o holokauste

So zaujímavým Projektom VAGÓN prichádza Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici. Je zameraný na problematiku holokaustu a pripomenutie si 65.
výroèia zaèiatku deportácií slovenských idov. Dòa 25. marca 1942 odiiel zo elezniènej stanice v Poprade
transport tisíc idovských dievèat
z východného Slovenska. Miesto urèenia  Osvienèim. Kruté podmienky
prepravy jedno z dievèat nepreilo.
Väèina transportovaných skonala
v tábore smrti. Transport z Popradu
patril k prvým transportom slovenských idov do likvidaèných táborov.
Do konca októbra 1942 bolo takto odtransportovaných 58 000 naich idovských spoluobèanov. Vojnu z nich
preilo mizivé percento. Tragické osudy ¾udí pribliuje ojedinelá putovná
výstava Múzea SNP v dobových vagónoch, ktorá bude na elezniènej
stanici v Rim. Sobote od 4. do 8.
júna. Prvý vozeò bude expozièný. Na
jeho obvodových stenách bude zachytená história protiidovských opatrení po roku 1938 a ich vyvrcholenie
v dvoch vlnách deportácií. Okrem idovského holokaustu tu bude dokumentovaný aj rómsky holokaust na
Slovensku. Druhý vozeò bude pocitový  prázdny. Zariadený tak, ako
bol v priebehu deportácií. Súèasou expozície budú imitované postavy deportovaných (4-5 figurín) umiestnené
vo vagóne. Návtevníci budú vo vozni
uzatvorení, pri stlmenom svetle, aby
sa sprostredkoval individuálny pocit.
Vozne vypravili 25. marca zo elezniènej stanice Poprad. Ich cesta po Slovensku skonèí 26. októbra na elezniènej stanici Èadca.
-kan-
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Majáles v Tomaovej

Prvý roèník majálesu v Tomaovej sa vydaril.

Foto: Attila Gecse

Výstava fotografií Petra Kováèa z Ruomberku

My, ¾udia

V rimavskosobotskom dome kultúry v Galérii Ganevia je naintalovaná výstava nazvaná My ¾udia.
Sú na nej fotografie mladého fotografa Petra Kováèa, ktorý ije
v Ruomberku. Je tudentom prvého roèníka odboru informatika ilinskej univerzity. V Rim. Sobote
nevystavuje náhodne. Absolvoval tri
posledné roèníky Letáv v dielni digitálnej fotografie pod vedením
lektora ¼ubomíra Stacha. Tam
vznikla aj kolekcia fotografií Gypses, zachytávajúce ¾udské príbehy
Rómov na Sídl. Dúavská cesta. Fotografie sú plné emócií a sálajú atmosférou. Druhú èas výstavy tvorí kolekcia portrétov, inscenovaných fotografií, ale i spontánnych.
Peter Kováè má za sebou nieko¾ko autorských výstav. Jedna z nich

bola v po¾skom meste Krosno. Stal
sa aj víazom fotografickej súae
EUROPHOTO na tému Obyèajný
èlovek. P. Kováè najradej fotografuje dokumentárnu a reportánu fotografiu. Výstava jeho fotografií potrvá do 20. júna. -kan-

portový deò v dome duevného zdravia

Kontrolovali poitie alkoholu a poruovanie verejného poriadku

Najmladí boli iaci základných kôl

Prísluníci Mestskej polície v
Rim. Sobote v spolupráci s prísluníkmi prevencie vnútorného odboru
Policajného zboru SR, pracovníèkou
úradu práce, odboru soc. vecí a rodiny, ako aj s èlenmi Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie
kriminality mestského úradu vykonali 18. mája v noèných hodinách
preventívno  bezpeènostnú akciu.
Bola zameraná na kontrolu dodriavania verejného poriadku a kontrolu
dodriavania Zák. è. 219/ 96 Zb.
o ochrane pred zneuívaním alkoholických nápojov. Kontroly boli vykonané v noèných podnikoch, ako
aj na miestach, kde najèastejie dochádza k poruovaniu verejného poriadku a pokodzovaniu majetku
mesta. Boli to lokality: Nám. . M.
Daxnera, priestory pred Slovenskou
potou, na Ul. Svätoplukovej a Salvovej , Sídl. Rimava a mestská záhra-

da. Poèas akcie bolo skontrolovaných 72 osôb, z ktorých 46 javilo
známky poitia alkoholických nápojov a podrobilo sa dychovej skúke na zistenie mnostva prítomnosti
alkoholu. Poitie alkoholu bolo zistené v 39 prípadoch: u 25-tich muov a 14-tich ien. Mnostvo zisteného poitia alkoholu v dychu
sa pohybovalo od 0,04 do 2,92 promile. Najmladie osoby, ktoré sa
podrobili dychovej skúke, boli narodené v r. 1992 a mnostvo zisteného alkoholu sa u nich pohybovalo
od 0,44 do 1,13 promile. Dvaja z nich
boli iakmi základných kôl. V
dvoch prevádzkach bolo zistené
umonenie poitia alkoholických nápojov inými osobami.
Poèas razie nikde nedolo k incidentu, ani k výmene názorov. Výsledky boli prekvapujúce a vhodné
na zamyslenie sa, lebo pri vo väè-

V záhrade katie¾a, v mestskej èasti Tomaová, sa po prvýkrát konal majáles. Zorganizovalo ho OZ Východisko pre lepí ivot v spolupráci
s miestnym výborom Csemadok. Pomohli aj èlenovia SMK. Akcia sa stretla
s vysokým záujmom, prilo okolo
1 200 ¾udí. V rámci majálesu pripravili organizátori pestrý program pre deti.
Nechýbali v òom rôzne súae, hry,
skákanie v nafukovacom hrade, detská diskotéka, ukáky práce poiarnikov i policajtov. Medzi deti priiel aj
riadite¾ hvezdárne P. Rapavý. Dospelí sa zabávali na diskotéke a veèer.
Pieklo sa aj prasiatko, varil gu¾á
a rozvoniavali peèené klobásky. Podujatie spríjemnilo zapálenie vatry.
Bol to prvý majáles, ktorý sa vydaril, a chceli by sme v tejto aktivite pokraèova. Za pomoc ïakujeme
vetkým sponzorom, majite¾ovi katie¾a Attilovi Molnárovi, ktorý nám poskytol priestory a vetkým, ktorí nám
pomáhali. Poïakovanie patrí aj úèastníkom, ktorí na podujatie prili, povedala predsedníèka OZ Východisko pre
lepí ivot Alica Csobová.
-kan-

om poète sme zistili poitie alkoholu u mládee mladej ako 18 rokov. Touto cestou by sme chceli
vyzva rodièov, aby sa porozprávali s demi o tomto jave, o probléme
s alkoholom, aby zváili kedy, kde
a za akých okolností pustia svoje deti
sa zabáva. Rodiny, kde bolo preukázané poitie alkoholu dieaom,
obdria upozornenia zo strany mesta. Chceme tak upozorni rodièov
na to, aby ich deti v budúcnosti porozmý¾ali o správnej a rozumnej
zábave. Dúfam, e rodièia nae aktivity privítajú s pochopením, podporia nás a pri najbliej kontrole sa
nestretneme s mládeou, ktorá bude
pod vplyvom alkoholu, zhodnotil
preventívno-bezpeènostnú akciu
predseda Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality Zsolt Fõzõ.
Peter Berecz, náèelník MsP

Dom duevného zdravia v
Rim. Sobote, ako po iné roky,
neopomenul tradíciu zorganizova portový deò. Konal sa 23.
mája. Zúèastnili sa ho klienti
Zariadenia chráneného bývania,
Rehabilitaèného strediska a
obyvate¾ky Domova sociálnych
sluieb z Ve¾kého Blhu i DSS
Neporadza. Deò bol plný slneèných lúèov, rôznych portových
disciplín, ktoré pripravili sociálne pracovníèky, a smiechu.
Predovetkým nám ilo o príjemne strávený deò v uvo¾nenej atmosfére. Po portových výkonoch nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých disciplín a odovzdávanie diplomov. Napokon
sme sa s dobrým pocitom presunuli k prestretému stolu, kde
nás èakal kotlíkový gu¾á.
Po výbornom obede si príjemne unavení klienti posedeli pri
káve a èaji. Rozprávali o svojich
pocitoch s priate¾mi a zabávali
sa pri hudbe.
DDZ
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Gemer dobyl Dopravno-bezpeènostná akcia Jablko- Citrón
Slovensko Posvietili si na vodièov
Na zaèiatku tohto kolského roka
sme vyuili monos, ktorú nám ponúkla naa kola a prihlásili sme sa
na nepovinný volite¾ný predmetpodnikanie v cestovnom ruchu.
Za jeho absolvovanie nás èakal medzinárodne uznávaný certifikát neziskovej organizácie Junior Achievement, ktorá podporuje rozvoj mladých ¾udí. Najväèie nádeje na
úspech sme vkladali do celoslovenskej súae s názvom Vitajte v naom regióne, ktorá sa uskutoènila
formou ve¾trhu v Banskej Bystrici.
Nau prácu koordinovala pani profesorka A. Kovácsová, ktorá predmet vyuèuje. Taktie nám pomohli
pracovníèky Turistického informaèného centra, ktoré nám poskytli vetky potrebné informácie. Vïaka patrí i vetkým ¾udom, ktorí nám
ochotne poradili. Uisujeme vás, e
ich bolo mnoho. Spomenieme predovetkým sekretariát naej koly,
profesorský zbor, P. Rapavého, D.
Bakovú i folklórny súbor Háj.
Spoloènými silami sa nám podarilo
vytvori èo najzaujímavejí obraz
Gemera. Snaili sme sa priblíi ná
domov tak, aby si z neho kadý zapamätal aspoò malý kúsok a zatúil
prís sa pozrie na jeho krásy osobne. Zamerali sme sa na naich umelcov, významných dejate¾ov, prírodu a tradície naich predkov. Na príprave prezentácie sme pracovali dvanásti- K.Martiová, J.Nociarová,
K.Vargová, Z.Frídelová, V. Juríèková, S.Sýkorová, Z.Vývleková, J. Janotiaková, L.Krajèiová. Technickým mozgom celého tímu bol
P.Valu. Bez I.Pere¾ovej by to taktie nelo, kadému z nás dodávala
energiu svojím veèným optimizmom, a nakoniec V.Vereová svojím
spevom ozvlánila nae vystúpenie
na ve¾trhu. Deò D sa zaèal o tvrtej
hodine odchodom autobusu z rimavskosobotskej stanice. Cie¾om
bol Kultúrny dom v Banskej Bystrici. Tu nás èakalo ve¾ké prekvapenie, pretoe prezentaèná plocha bola
omnoho väèia, ako sme predpokladali. A tak sme boli nútení vyui
nae improvizaèné schopnosti. Po
dvoch hodinách prípravy bolo nae
dielo hotové a súa sa mohla zaèa.
Do prezentaèného tímu sme vybrali
V.Vereovú, S.Sýkorovú, J. Janotiakovú, Z.Vývlekovú a lídra P.Valua.
Naa práca bola hodnotená v dvoch
kategóriách: najzaujímavejia prezentácia a najzaujímavejí prezentaèný
tím. Najnapínavejou chví¾ou celého dòa bolo vyhlasovanie výsledkov
v hodnotení odbornou porotou. Obrovská rados sa dostavila, keï hlavný porotca vyhlásil Gemer ako víazný tím.
tudenti PvCR

V Banskobystrickom kraji prebehla
dopravno-bezpeènostná akcia JABLKO  CITRÓN, zameraná na prevenciu v cestnej premávke. V rámci nej
vodièov hodnotili iaci základných
kôl. Tých zodpovedných opä, ako
po uplynulé roky, odmenili sladkým
jablkom. Nedisciplinovaní vodièi dostali za svoje nezodpovedné správanie
na ceste kyslý citrón.
Pri tohtoroènej akcii bolo v rámci

Banskobystrického kraja skontrolovaných 600 vodièov, z ktorých
306 dodralo pravidlá bezpeènosti
cestnej premávky a 294 prekroèilo
maximálnu povolenú rýchlos
jazdy. Jablká dostalo 62 ien a 244
muov, naopak citróny si so sebou
odnieslo 55 ien a 239 muov. V
okrese Rim. Sobota bolo skontrolovaných 78 vodièov. Jablká dostali 4 eny a 32 muov. Kyslé citró-

ny si vyslúilo 7 ien a 35 muov.
Cie¾om akcie je pozitívne
vplýva na vetkých úèastníkov
cestnej premávky, hlavne na motoristov. Predovetkým je vak
urèená deom, aby z nich boli,
v budúcnosti i teraz, disciplinovaní a zodpovední úèastníci cestnej
premávky, povedala zástupkyòa
banskobystrickej policajnej hovorkyne Petra Babulicová.
-kan-

Prehliadka roèníkových prác

Slávnostná atmosféra privítala kadého návtevníka, ktorý pobudol
v Základnej kole P. Dobinského
v Rim. Sobote v niektorý deò od 21.
do 25. mája. iaci deviatich tried, ktoré pracujú pod¾a projektu alternatívnej starostlivosti pre nadané deti
v podmienkach Z, obhajovali svoje
roèníkové práce. Deti v týchto trie-

dach pracujú pod¾a upravených uèebných osnov i uèebných plánov. Venujú sa viac tvorivosti, sú originálni a zaujímajú sa o veci, ktoré si ostatné deti
nevímajú. Jedným z odliných metód práce je aj tvorba a obhajoba roèníkových prác. iaci si zvolia tému, ktorá
ich najviac zaujíma, spracujú ju, a potom obhája pred spoluiakmi, uèite¾-

V májové dni po Z P. Dobinského v Rim. Sobote chodilo mnoho detí
i dospelých s modrým gombíkom.
Kadému, kto ho kúpil, patrí ve¾ké
ÏAKUJEM. Spolupráca naej koly
s obèianskym zdruením Èlovek
v ohrození trvá u tyri roky.
Sprostredkuje ho Mgr. Darina Krnáèová. iaci zo zaslaných materiálov
i z informácií, ktoré získali z kníh
i internetu, spracovali ivot v niektorých krajinách  Afganistane, Sudáne, Indi a pod. Pomocou projektových prác prezentovali spolupatriè-

nos s utrpením ¾udí po vojne, prírodnej katastrofe. Zapojili sme sa aj
do zbierok na pomoc nielen deom
z krajín poznaèených chudobou
a vojnami.
Tento rok nás poiadali o spoluprácu pracovníci UNICEF. Predaj
modrých gombíkov sme zabezpeèili
pomocou dievèat z ôsmeho roèníka.
Predali vetky gombíky a sumu sme
u poukázali na úèet UNICEF-u. Aj
zásluhou detí a pedagógov naej koly sa budú ma deti v Ugande trochu
lepie.
Mgr. Darina Krnáèová

Modrý gombík v kole

mi, rodièmi. V kadej triede od rána
cíti slávnostné napätie. Mladí iaci,
najmä prváci, netrpezlivo oèakávajú
chví¾u, kedy môu odprezentova
svoje práce. Tvorili o prírode, o
hviezdach, ale spracovávali aj témy
z fyziky a histórie. Vystupovali smelo, svoju prezentáciu mali pekne pripravenú a rodièia boli na svoje deti
právom hrdí. Aj témy prác starích
iakov boli rozmanité. Striedali sa
práce o fyzických javoch, o porte,
ale aj o ivotnom prostredí, histórii,
ale aj o móde a tanci. K prezentácii si
iaci pripravili aj názorné pomôcky.
Striedali sa plagáty, vlastné výrobky
aj práca s PC. Traja iaci z kadej triedy postúpili do celokolského kola,
ktoré sa uskutoèní 5. júna. Výstavka
prác detí bude u tradiène pred riadite¾òou na spojovacej chodbe. U desiaty raz iaci, pracujúci pod¾a projektu PhDr. J. Laznibatovej, dokázali svoju ikovnos, kreativitu, samostatnos.
Rodièia a ich uèitelia sú na nich právom
hrdí.
Mgr. Mária Jankovièová

Niè nie je samozrejmé, keï niekto v naej hektickej dobe urobí nieèo ve¾ké a krásne pre ¾udí, ale je úasné, keï
dokáe da úctu a darova rados seniorom, ktorí pred 50-timi rokmi opúali mesto s radostným: Gaudeamus
igitur. Naa drahá Rim. Sobota nás 18. mája privítala s otvorenou náruèou. Bývalí tudenti dvoch gymnaziálnych tried stáli opä pred svojou kolou a navzájom sa vítali. Dôstojnos takéhoto stretnutia umocnilo prijatie
úèastníkov na radnici. Slová, ktoré odzneli z úst primátora mesta tefana Cifrua, boli ve¾mi vzácne a kultúrny
program bol nezabudnute¾ný. Ïakujeme za úprimné slová, ktoré dodávajú silu a inpiráciu ete do budúceho
ivota. Nu, vïaka ti nae drahé mesto! Vivat Akademia!
Maturanti A a B triedy v máji 1957
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Zdevastované paneláky
paneláky aa miliónové
miliónové dloby
dloby na
na rómskom
rómskom sídlisku
sídlisku
Zdevastované

Ostane Dúavská cesta
len na pleciach mesta?

Z iniciatívy Krajského úradu v Banskej Bystrici sa na
pôde mestského úradu uskutoènilo pracovné stretnutie,
ktorého cie¾om bolo prija konkrétne opatrenia na odstránenie nepriaznivého stavu na Sídl. Dúavská cesta
v Rim. Sobote. Viedla ho Elena Buksová z kancelárie
prednostu krajského úradu. Pozvanie prijal aj primátor
mesta tefan Cifru, vedúci oddelenia kultúry a starostlivosti o obèana MsÚ tefan Balá, zástupcovia Úradu
práce soc. vecí a rodiny i regionálnej kancelárie Úradu
splnomocnenkyne Vlády SR pre rómske komunity.
Vo vye trojhodinovej diskusii sa
hovorilo o enormne vysokých dlhoch
zo strany obyvate¾ov tohto sídliska,
ktoré sa od roku 2001 do konca roka
2006 vyplhali na 15 mil. korún. V máji
roku 2005 bola na Dúavskej ceste
odstavená voda z dôvodu 3,6 mil.
dlôb. Odvtedy si nosia Rómovia
vodu do bytov vo vedrách alebo plastových f¾aiach z výtokového stojanu, resp. èapu, ktorý tam namontovalo mesto. Od teplej vody, kúrenia
a elektrickej energie boli neplatièi odstavení u predtým. Ako uviedol riadite¾ Stredoslovenskej energetiky Ján
Òuòuk, do novej trafostanice na Dúavskej ceste nedávno investovali necelé 3 mil. korún. Dôvodom bolo i-

votu nebezpeèné staré zariadenie.
Problémy spôsobujú aj ukradnuté
a rozkopané káble v zemi. J. Òuòuk
podotkol, e odpojili zlodejov elektrickej energie, ktorí spôsobovali kody vo výke 80 tisíc mesaène. Riadite¾ Mestskej bytovej správy Svetozár Müller sa vyjadril, e na sídlisku
bolo v minulosti odpredaných do
osobného vlastníctva pä bytových
domov a jeden nedávno. Predtým, ako
preli byty do OV, im boli odpustené
dloby. Paneláky si vak obyvatelia
sami zdevastovali a na ich opravu sú
potrebné znaèné finanèné prostriedky. Dlhodobá platobná neschopnos
obyvate¾ov tzv. Èierneho mesta sa
pripisuje vysokej miere nezamestna-

nosti v naom regióne a nízkym sociálnym dávkam, ktoré sú v priemere
3000 korún a nepokryjú bené nájomné. V Rim. Sobote sa vak etablovala
kórejská firma Sewon, ktorá v súèasnosti zamestnáva okolo tristo ¾udí v
prevádzkach v Taurise a bývalých
kasáròach. Poèet pracovníkov plánuje v blízkej budúcnosti rozíri o 900.
V súvislosti s touto skutoènosou primátor mesta tefan Cifru skontatoval, e obyvate¾om Sídl. Dúavská
cesta niè nebráni v tom, aby sa v tejto
firme zamestnali. Sewon toti ponúka
prácu prevane pre ¾udí s ukonèeným
základným vzdelaním, èo spåòajú.
Potrebná je dobrá pracovná morálka.
A mono práve to je kameòom úrazu,
nako¾ko dlhodobo nezamestnaní Rómovia stratili pracovné návyky. I keï
niektorí z nich u v Sewone pracujú.

A aký je záver pracovného stretnutia? Elena Buksová s kancelárie
prednostu krajského úradu sa k tomu
vyjadrila takto: Dospeli sme k záveru, e bude potrebné zvola ïalie pracovné stretnutie v uej skupine, ktorého by sa zúèastnili aj zástupcovia
BBSK a regionálneho rozvoja, keïe
na súèasné neprili aj napriek tomu,
e boli pozvaní. Ïalie stretnutie bude
koordinova regionálna kancelária Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity v Rimavskej Sobote
a bude pozvaný aj podpredseda Vlády SR Duan Èaploviè.
Riadite¾ MsBS navrhol, e sa
u jedného bytového domu na sídlisku
urobí predbený odhad, aké by boli
potrebné náklady na jeho opravu.
Ïalia situácia sa bude odvíja od tejto
analýzy.
Marta Kanalová

Nedostatok parkovacích plôch i klesajúce schody pred vchodmi panelákov

Bolesti Sídliska Rimava

Obyvate¾ov tzv. èínskeho múru na Sídl. Rimava v Rim. Sobote trápi nieko¾ko problémov. Hádam najpálèivejím sú praskajúce schodiská pred vchodmi do panelákov a schody, ktoré neustále
klesajú, z dôvodu klesajúcej pôdy. Niekde je to aj o pol metra, èo
spôsobuje problémy hlavne starím ¾uïom. Mimochodom panelák je postavený na mieste, kde kedysi tiekla malá Rimava.

V súvislosti s týmto problémom
sme sa nieko¾kokrát obrátili na bytové drustvo i mesto. Keï boli verejné
hovory s primátorom mesta, tam sme
na situáciu upozornili. ia¾, bezvýsledne, povedala predsedníèka samosprávy Jana Surová a dodala:
Býva tu takmer 200 rodín. Platíme
si nájom tak, ako ostatní obèania
v meste. Preto si myslím, e by sa to
malo riei.

Pod¾a jej slov obyvate¾ov paneláku trápi aj nedostatok parkovacích
plôch. Niektorí preto parkujú aj na
trávniku. Parkovacie plochy by sa dali
zväèi tak, e by sa ubralo z kvetinových záhonov a asfaltom upravili èasti trávnatých plôch, ktoré sa aj tak znehodnocujú parkovaním áut. Pevnejí
asfaltový podklad by bolo potrebné da
aj pod kontajnery umiestnené na trávniku. Vedúca oddelenia stavebného

poriadku, investiènej èinnosti a dopravy mestského úradu Anna Csincsíková sa na margo problémov vyjadrila, e schody patria bytovému
drustvu, ale pozemok pred nimi je
mestský. Tento problém trápi aj iné
bytovky napr. aj na Ul. Jánoíkovej,
kde vak nie je a tak vypuklý ako na
Sídl. Rimava.
Chyby nastali pri realizácii sídliska. Jeho výstavba nebola v minulosti
dôsledne dosledovaná. Budeme uvaova o provizórnych rieeniach aspoò na urèitý èas. Nebude to síce staèi, lebo situáciu treba riei komplexnejie, vrátane projektovej dokumentácie, v spolupráci so správcom bytov, samosprávou i vlastníkmi. Na to
sú potrebné znaèné finanèné prostriedky, ktoré musia schváli v rozpoète
poslanci mestského zastupite¾stva.
Obyvatelia by vak mali prís na nae
oddelenie a predloi svoju iados
písomne, aby sme ju zaevidovali
a mohli riei, povedala A, Csincsíková. Písomná iados je nutná aj
v prípade zväèenia parkovacích

plôch na úkor kvetinových záhonov,
k èomu následne zaujme stanovisko aj
oddelenie ivotného prostredia mestského úradu. I keï sa mono zdá, e
nako¾ko poslanci rozpoèet schválili,
akáko¾vek snaha zo strany obyvate¾ov je márna, nie je tomu tak.
V priebehu roka sa rozpoèet nieko¾kokrát mení, take poiadavky sa dajú
do neho zakomponova. Vyaduje si to
vak trpezlivos, presviedèanie a získanie podpory u poslancov, ktorí zastupujú túto mestskú èas. A ¾ady sa
urèite pohnú...
Text a foto: M. Kanalová
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Deò otvorených
dverí
na hvezdárni
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Astropark pred otvorením

Z príleitosti Medzinárodného heliofyzikálneho
roku (IHY) a ukonèenia
projektu Astroparku Konta Orange bude pre verejnos
NEDE¼A 10. JÚNA
OD 10. DO 16. HODINY
Dòom otvorených dverí.
Môete sa tei na pozorovanie Slnka o 14. hod. na
prednáku o Slnku s filmami, poèas celého dòa na
prehliadku slneèných hodín, astronomických znakov, vynovených planétok
a prechádzku po malom arboréte.
Srdeène vás pozývame.

Stojíte a obzeráte sa vôkol seba.
Vetko na èo vám padne zrak , kríky,
stromy, lavièky, chodníky, drobná architektúra, tu bolo svojpomocne
namnoené alebo darované, dobrovo¾ne odpracované. Park bude ma
toho roku okrúhle 15. výroèie a vetko v òom sa udialo doposia¾ prakticky bez finanèných tokov z hvezdár-

Súa nefajèiarskych tried

Invencia, nápaditos, kreativita 
to boli základné znaky celoslovenskej
súae nefajèiarskych tried, ktorá prebehla od 11. novembra 2006 do 6. mája
2007. Zapojili sa do nej iaci a tudenti
66 základných a stredných kôl, èo
predstavovalo 230 tried s celkovým
poètom 5 484 iakov. Zátitu nad
súaou malo obèianske zdruenie
s celoslovenskou pôsobnosou Stop
fajèeniu so sídlom v Bratislave.
Príleitos prejavi svoje schopnosti a zároveò zdôrazòova kodlivos fajèenia si nenechala ujs ani naa
kola. Pod vedením uèite¾a obèianskej
a etickej výchovy Milana Urdu, poèas trvania súae, prebiehali rôzne
sprievodné aktivity. Patrili k nim najmä netradièné mesaèné prehlásenia
tried o kodlivosti fajèenia, úrovòou
vysoké prezentácie v programe
Power Point, ale aj vtipné výtvarné
a literárne práce iakov s uvedenou
problematikou. Zanietenos a zápal sa
prejavili vo výsledkoch. Spomedzi
vetkých doruèených prezentácií patrila práca náho iaka Nikolasa Csendesa z 8. A triedy medzi 7 najlepích,
zvyných 6 patrilo tudentom Strednej elektrotechnickej koly v Koiciach. Práce sú umiestnené aj na webovej stránke www.stopfajceniu.sk.
V literárnej súai spomedzi 112 doruèených príspevkov, získala práca R.
Zorvana druhé a práca P. Ïura tretie
miesto (obaja iaci 7. A triedy). Pod-

¾a slov Petra astného, predsedu obèianskeho zdruenia Stop fajèeniu,
majú na úspechu celého projektu zásluhu najmä dvaja najaktívnejí a najkreatívnejí pedagógovia v tejto oblasti:
PhDr. Fedáková  SPE v Koiciach,
a Mgr. Urda  Z P. K. Hostinského.
Slávnostné vyhodnotenie súae, aj
za úèasti dvoch naich iakov a p.
Urdu, prebehlo 26. mája v Bratislave
na trkoveckom jazere, kde boli nai
siedmaci R. Zorvan a P. Ïuro odmenení hodnotnými vecnými cenami.
Z P. K. Hostinského

ne. Prvá väèia finanèná podpora
zvonku bola vlani od Konta Orange.
V súvislosti s òou sme písali o chystaných zmenách v astroparku pri
hvezdárni u koncom minulého roka.
Vtedy to boli iba plány a projekty,
no u od októbra tu zaèínalo by
nezvyèajne runo.
Po schválení grantu z Konta Orange anca pre vá región pre MO
SZAA, keï prili nejaké peniaze, tak
práce, aj keï naïalej dobrovo¾né, prináali rýchlo vidite¾né výsledky. Najskôr to boli nové chodníky v malom
arboréte, potom sa osadili nové lavièky a vymurovali podstavce slneèných
hodín. Na jar sa u dosádzali nové
dreviny z vlastnej produkcie, rekontruovali vetky pôvodné lavièky, namontovali dvojaké slneèné hodiny, horizontálne a cylindrické, a pripevnili
astronomické znaky planét na budovu. Vetky zmeny pomáhali realizova opä dobrovo¾ní pracovníci
z radov MO SZAA, pravdae najmä
pracovníci hvezdárne, ale aj priatelia
a obyvatelia miestnej èasti Tomaová,

a tie aktivaèní pracovníci. Priebeh prác
bol priebene zverejòovaný na naich
stránkach www.astrors.szm.sk.
Návtevník môe teraz nielen relaxova v príjemnom prostredí s atraktívnou výsadbou kvitnúcich mnohofarebných drevín, ale i získa mnostvo nových poznatkov o nich i o tom,
ako fungujú slneèné hodiny. Tabu¾ka
so znameniami a informácia, e Rimavskou Sobotou prechádza presne
20. poludník, zaujíma tradiène mnoho návtevníkov. Mnohí poznajú znamenia z horoskopov ale netuia, e
ide o archaizmus a v skutoènosti sa
dnes Slnko nachádza u v inom súhvezdí. Koho unaví túdium slneèných hodín, môe sa pokocha aj pich¾avou krásou kaktusov v novom kaktusovisku, posedie si na lavièkách a
prezera znaky planét, èi zrekontruované modely planétiek Rimavská Sobota a Palorapavý. Za malým jazierkom s rybièkami pribudla i pozorovacia ploina pre ïalekoh¾ad.Mnohí
na hvezdárni mono ete ani neboli.
Tí, èo boli dávnejie, by to tu u vôbec nespoznali. Vïaka patrí Kontu
Orange a tie väèím i mením sponzorom, najmä vak nadeným ¾uïom,
ktorí vlastnou prácou podporili dobrú vec, aby sa narodil projekt s názvom
Astropark - ivá pomôcka vzdelávania a oddychu. Dúfajme, e bude naou spoloènou ivou súèasou, bude
tu pre vetkých, ktorí si radi pozrú
nieèo nové, zaujíma ich astronómia,
botanika, alebo pre lokálpatriotov,
ktorí by chceli vidie modely planétiek, ktoré v skutoènosti obiehajú
okolo Slnka a ich názvy súvisia
s naím mestom.
Ak k nim patríte, príïte sa pozrie na otvorenie parku pre verejnos v nede¾u 10. júna od 10. do 16.
hodiny. Daniela Rapavá

Pracujú pre obèanov

Z¾ava: P. astný, predseda obèianskeho zdruenia Stop fajèeniu, vpravo R. Zorvan a P. Ïuro zo 7. A.

Poslankyòa mestského zastupite¾stva a predsedníèka Komisie ivotného prostredia Anita Antalová riei úlohy, týkajúce sa èistoty, údrby plôch a zelene mesta. Trpezlivos
prináa ovocie. Okolie retaurácie Európa zmenilo vzh¾ad. Tamojí obyvatelia ale i zahranièní turisti u nevidia burinu. Vedúci oddelenia ivotného prostredia Mestského úradu
v Rim. Sobote Ján Bozó a riadite¾
TSM Pavel Rábely dokázali zmeni
plochu, i keï èiastoène, za èo im vyslovujem vïaku. Úloh je ve¾a. Sú
nároèné a na dofinancovanie niektorých aktivít nemá mesto dostatoèné
finanèné prostriedky. Nezabúdajme
vak, e ako vyzerá mesto, taká je
naa vizitka.
B. Gírethová, èlenka Komisie P
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Na záver najvyie víazstvo (Pyrrhovo ?)v prelínacej súai nad bezstarostným súperom

Víazná rozlúèka s príchuou premárnenej ance
FC Rimavská Sobota  Dubnica 5:1 (3:0) v závereènom
14.kole prelínacej súae o postup do Corgoò ligy. Góly :
12.Sivèeviè, 36.ivanoviè, 44.Pisár, 70.Líka, 84.Gibala 
56.Tomá Zápotoka. Pred 621 divákmi rozhodoval Havrilla,
lté karty Kuzma, Jaku, Ján Zápotoka. Zostavy : FC: imon 
Janeèka, Kuèeròák, Sivèeviè, Mráz  Hlouek (87.Miga¾a),
Hílek, ivanoviè, Lazúr  Pisár (84.Tesák), Líka (74.Gibala); Dubnica : Kopèan  Pleva, Adámik, Bajza, Ondrá 
T.Zápotoka, Kopaèka, Jaku (64.Sokol), J.Zápotoka (78.Nosek)  Kuzma, Mouhamadou Seye (58.Grendel).

U istý úèastník Corgoò ligy
z Povaia nastúpil, vcelku pod¾a oèakávania, v silne improvizovanej zostave s prevahou náhradníkov. Aj s nimi
vak potvrdzoval herný spôsob, zaloený na variabilnosti a kombinaèných prednostiach. U v 4.min. si Lazúr pripravil pozíciu na nebezpeènú
strelu, ktorú brankár hostí rieil a na
dvakrát. V 12.min. na hranici 16-ky
dlhoroèný exekútor vo¾ných kopov
Pisár len naznaèil strelu a skutoèný
strelec Sivèeviè napálil loptu pod brvno súperovej brány. V 18.min. opä
zakonèoval prekvapujúcou strelou
spoza brániaceho hráèa Lazúr a vzápätí si pekne nabehol na center, ktorý
hlavièkou zakonèil tesne ved¾a. Po
vye polhodine hry a po kombinácii
s Hílkom kapitán Pisár, chrbtom otoèený k súperovej bráne, presnou prihrávkou nabil nabiehajúcemu ivanovièovi, ktorý loptu netrafil úplne
ideálne a mono práve preto skonèila
v sieti  2:0. V 39.min. vypráil imonove rukavice prudkou strelou z vye
30 m Adámik, ktorý po rohu zakonèoval hlavou tesne ved¾a brány. Po nedôraznom zákroky obrany hostí dal
Pisár tretí gól do atne. Aj po prestávke bolo stále sa na èo pozera.
Hosujúci Tomá Zápotoka si pripravil dobrú pozíciu a peknou strelou do
ibenice zníil. Potom priiel na ihrisko 18-roèný reprezentant Grendel,

Poznámka

ktorý nielen tvoril hru, ale aj zakonèoval. V prive¾kej snahe o útoèenie hostia zabúdali na obranu. Najskôr ivanoviè lobom z polovice ihriska vystrail brankára Kopèana a po rýchlom
protiútoku Lazúra zvýil náskok Líka. No a skóre uzavrel striedajúci Gibala, ktorý mal v 88.min. aj ancu na
druhý gól, ale v sklze u nedokázal
prehodi brankára hostí. Hralo sa oboj-

Snímky: M. Lichanec

Odznelo na tlaèovke

Juraj Bútora, asistent trénera
Dubnice : - Blahoelám súperovi k
výsledku aj k peknej hre. Myslím si,
e zápas sme neodohrali tak patne
ako napovedá výsledok. Za stavu 3:1
sme súpera zatlaèili, mali sme ance
na kontaktný gól. Domáci vak z ojedinelého protiútoku dali tvrtý gól
a o zápase u bolo rozhodnuté. Na
zápas sme prili s tým, e úèas
v Corgoò lige u máme istú, chceli sme
vyskúa nových hráèov. Ve¾mi nám
to nevylo, ale verím, e mladí chlapci, ktorí nastúpili, si z neho zoberú
ponauèenie a budú na sebe ete viac
pracova. Verím, e ligu, ktorá nás
v novej sezóne èaká, zvládneme
a budeme v nej patri k dobrým mustvám. Nasadenie kapitána Kopaèku,
najskúsenejieho náho hráèa, bola
taká z núdze cnos. Potrebovali sme
medzi tými mladíkmi ma skúseného

Keï u o niè nejde...

Na rozlúèke so sezónou, poznaèenou nevydareným experimentom
v podobe nadstavbovej a prelínacej
súae a naimi vnútroklubovými
problémami, bola najniia návteva
na rimavskosobotskom tadióne poèas celej sezóny 2006-2007. A to
takmer v optimálnych poveternostných podmienkach. Ete aj v nev¾údnom 25.novembri 2006 na zápase s
Michalovcami bolo o dvanás divákov viac... Prekvapenia pokraèovali
aj pri poh¾ade do zápisu o stretnutí:
v naom tíme figuroval v zostave
Geri, ale v skutoènosti hral ivano-

stranne uvo¾nene, hostia priam bezstarostne. Bolo viac ne zrejmé, e u
im o niè nelo a preto zápasu chýbal náboj dramatiènosti. Ani rados

hráèov po góloch nebola taká spontánna a kolektívna ako v zápasoch,
keï sa ete hralo o dôleité body. Domáci hráèi sa s publikom a sezónou rozlúèili pekným víazstvom a spolu
s celým realizaèným tímom aj pozdravením pred oboma tribúnami.

viè, uvedený len medzi náhradníkmi.
Spolu so 16-roèným dorastencom
Vladimírom Miga¾om, ktorý túto sezónu zaèínal ete v mladom doraste
a napokon si odkrútil aj prvoligovú
párminútovú premiéru medzi seniormi. Na lavièke bol pripravený aj ïalí dorastenec Milan Murín. No
a hostia nastúpili len s piatimi hráèmi, ktorí hrali ve¾adôleitý sobotòají zápas s Trnavou. Pod¾a toho potom vypadal aj ich výkon. Bezstarostný, hranièiaci skôr s laxnosou
ako s uvo¾nenosou a radosou
z futbalu.

hráèa a on sám chcel, hoci sa deò pred
zápasom na tréningu zranil.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty : - Keï som videl
pred zápasom zostavu hostí, povedali sme si v kabíne, e títo mladí chlapci
vedia hra futbal a e nás môu predèi v jednom : v pohybe, v behaní.
Predsa len my sme jarnú èas sezóny
absolvovali s 10-12 hráèmi. Preto sme
prenechali priestor súperovi, vyèkávali sme a ili sme do kontier, do protiútokov. To, èo nám nevychádzalo v
dôleitých zápasoch, keï sa to lámalo, keï sme sa mohli dosta do
prvej tvorky, teda v domácich zápasoch s Moèenkom, s Trnavou a hlavne
s Trenèínom, dnes nám vetko vychádzalo. Do èoho sme kopli, bol gól.
Nakoniec sme sa s naim vïaèným
publikom rozlúèili víazstvom, aj keï
to je pre nás také Pyrrhovo víazstvo. Lebo, trúfam si poveda, keby
bolo v Rimavskej Sobote vetko v poriadku, tak sme suverénne v Corgoò lige.
A to ma ve¾mi mrzí, lebo najbliie dvatri roky nevidím takú ¾ahkú situáciu na
postup ako bola v tomto roku.

Aj v závereènom zápase sezóny
patrili k oporám náho mustva
stredopoliari Jaroslav Hílek (na
hornej snímke v¾avo) a Roman Lazúr (na dolnej snímke v popredí).

Ako hrali súperi

= Výsledky ostatných zápasov

posledného kola : Trnava  a¾a
1:0, Zlaté Moravce  Trenèín 0:0,
Moèenok  Inter Bratislava 2:0.

KONEÈNÁ TABU¼KA :

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

14
14
14
14
14
14
14
14

7
6
7
5
5
4
4
1

4
5
1
6
4
6
3
5

3
3
6
3
5
4
7
8

18 :13
16 :15
20 :15
20 :17
14 :15
16 :18
20 :23
15 :23

25
23
22
21
19
18
15
8

Vyhodnotenie tipovacej súae

Vetci verili Interu

K minulotýdòovému záveru naich najvyích futbalových súaí sme pripravili u tradiènú tipovaciu súa èitate¾ov. Kým
vetci tipujúci správne tipovali nového majstra Slovenska (MK
ilina), ani jeden z nich neuhádol kvarteto postupujúcich do
Corgoò ligy (Trnava, Dubnica, Zlaté Moravce, Trenèín), keï na
vetkých tipoch sa v kombinácii s triom ïalích klubov objavoval Inter Bratislava. Tipovacia súa teda nemala víaza.
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ÚSPENÝ JURAJ HUSÁR

Plavecké preteky C kategórie
O pohár mesta Handlová sú povaované za neoficiálne majstrovstvá
Slovenska. Na pretekoch sa zúèastnili plavci roè. narodenia 1998 a
1997 z dvanástich oddielov celého Slovenska. V silnej konkuren-

Minifutbal

= Výsledky 19.kola I.ligy
z piatka 1.júna : Exprestrans  Roòava 8:0 (1:0), góly : M.Valkuèák,
.Drugda a R.Gubala po 2, R.Kret,
T.Laco; FCK Athetico Tatra  Nemocnica NaP 6:5 (3:2), góly : I.Golian
3, M.Pósa 2, J.Vrábe¾  .Vámo 4,
J.Gondá; Matyas  Autopulír 8:0
(4:0), góly : O.Václavik 4, P.Czízi
a T.Koèi po 2; Rimatex  SBS
Consult Security 11:3 (8:2), góly :
P.ándor 4, M.Sihelský a R.Uhrin po
2, M.Beòu, T.ándor, R.Juhaniak 
P.Izrael 2, I.Daòko; K Tempus  Euromotel 1:2 (1:1), góly : N.ibrita 
J.Budai, R.Farka; dohrávka : Flamengo  Roòava 2:10 (1:3), góly :
D.Brezovický, N.Köböl  E.Brindzák
3, T.Handloviè 2, A.Libiak, J.Baták,
V.Vávra, R.Zagiba, P.Petrok.
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

17
18
17
17
16
17
15
17
17
17
17

14
13
11
11
8
8
7
7
3
1
1

1 2 125: 44
2 3 91: 44
3 3 83: 50
2 4 63: 55
2 6 72: 70
1 8 77: 65
1 7 72: 57
:
1 9 85102
:
2 12 70116
:
3 13 49106
:
0 16 48128

43
41
36
35
26
25
22
22
11
6
3

V súai strelcov vedie Milan Sihelský s 29 gólmi pred Tiborom
ándorom s 28, Tomáom Koèiom
s 26 a dvojicou Vojtech Ruszó (Euromotel) a Peter ándor s 22 gólmi.
Dohrávky : streda 6.6. o 17.00 hod.
Matyas  Roòava, tvrtok 7.6.
o 17.30 hod. Roòava  K Tempus.
= Výsledky 15.kola II.ligy zo
soboty 2.júna : IK-COM  Tango
Klub 3:10 (0:4), góly : I.Daòko 2,
A.Vyèislík  M.Dragijský 9, M. Gibala; D.N.A.Reportér  Greko 12:2
(5:1), góly : T.Albert 7, D.midt 3,
E.Balciar, .Harandza  F.tork 2; K
Tempus B  Euromotel B odloené
na pondelok 4.6. o 19.00 hod.

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

15
15
14
14
15
15

9
8
8
6
5
3

3
2
0
2
2
1

3 79 :41
5 85 :70
6 59 :47
6 59 :64
8 54 :74
11 44 :85

30
26
24
20
17
10

V súai strelcov vedie Michal
Dragijský so 44 gólmi pred Tiborom Albertom s 38 a Frantikom
torkom so 17 gólmi. Nevedno èi
sa vôbec bude hra ete aj 16.kolo
o koneèné umiestnenie, t.j. 1. s 2.,
3. so 4. a 5. so 6. mustvom.

cii výborne obstál jeden z najmladích rimavskosobotských plavcov
Juraj Husár, ktorý ako jediný reprezentoval Plavecký klub Rimavská Sobota. Vybojoval prvé miesto
v disciplíne 50 metrov prsia a druhé
miesto v disciplíne 50 metrov vo¾ný spôsob. V najobsadenejej disciplíne 100 vo¾ný spôsob obsadil
12. miesto z tridsiatich piatich plavcov, prièom len osem plavcov bolo
z jeho vekovej kategórii. To znamená, e si poradil aj s o rok starími
plavcami.

Futbal v oblasti

Èlen PK Rim. Sobota Juraj Husár.

Pozvánka pre Sau Galambovú do reprezentácie

enský
futbal oíva (3,4,5 )
=

Nepriazeò poèasia nedovolila zaèiatkom mája uskutoèni medzinárodné stretnutie v enskom futbale. Dievèatá si to vynahradili o pár dní
neskôr, keï im boli sparingpartnerom kluboví iaci 1.DFC. Na umelej tráve
FC Rimavská Sobota sa vo ve¾mi runom stretnutí rozili nakoniec remízou
4:4. = Ïalia akcia sa uskutoènila v maïarskom algótarjáne,kde nae
iaèky preukázali svoje kvality a zvíazili 5:2 nad zmieaným drustvom
ien a iaèok domácich na ihrisku mestského futbalového tadióna. = Za
poslednú akciu môno povaova majstrovské stretutie iakov 1.DFC v
oblastnej súai 2.6. s rovesníkmi z Rimavských Janoviec.V tomto zápase,
ktorý sme mimochodom vyhrali 5:2, nastúpilo sedem(!) dievèat. Bola rados pozera sa na konfrontáciu dievèenského futbalu s chlapèenským v
tejto vekovej kategórii. Nech to neznie ako samochvála, ale v tomto stretnutí
dievèatá ukázali viac futbalovej kultúry a bolo by naozaj ve¾kou kodou,
keby ju nemohli rozvíja ïalej. = Ïalou dobrou správou a ocenením
naej práce je pozvánka na reprezentaèný zraz pre Alexandru Galambovú,
èo je aj povzbudením pre ostatné spoluhráèky. Naïalej sa nové záujemkyne
môu ohlási na tel. èís. 0907 267 515.
Mgr.Robert Galamb

Memoriál Eugena Paulyho

V sobotu 2.júna sa v telocvièni rimavskosobotského gymnázia odohral
u 14.roèník Memoriálu Eugena
Paulyho, ktorý na poèes bývalého
výborného futbalistu, trénera, ale hlavne èloveka, organizujú jeho bývalí spoluhráèi, zverenci a priatelia. A tak na
palubovke bolo moné vidie mnohé
známe rimavskosobotské futbalové
tváre, napr. Gaba Koháryho, Jána
Dudoka, Milana Mihóka, Petra
Dragijského, Petra tubniaka, atï.
es zúèastnených drustiev bolo rozdelených do dvoch skupín, minuloroèné prvenstvo obhajoval Pauly Club.
Výsledky : 1.skupina : Pauly
Club  Hajnáèka 4:0, góly : Dragijský 3, Tengler; Techan 1:2, góly : tubniak  Borlá, Útis; Techan  Hajnáèka 9:0, góly : Borlá 5, Balciar 3,
Útis; 2.skupina : Old Boys  Gymnázium 1:2, góly : Jozefík  Zibrin,
Mihók; Drink Team 1:3, góly : Tóth
 Nagy, Farka, Kraus; Gymnázium
 Drink Team 3:0, góly : Barát 2,
Laczko. Semifinále : Techan 
Drink Team 5:4, góly : Balciar a Útis
po 2, Lás  Kraus a Farka po 2
(Techan prehrával u 0:3), Pauly Club
 Gymnázium 1:2, góly : tubniak 
Barát, Laczko. Stretnutie o 3.miesto
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: Pauly Club  Drink Team 1:3, góly
: Dragijský  Farka, Nagy, Kraus.
Finále : Techan  Gymnázium 3:2,
góly : Bodnár 2, Lás  Laczko, Mihók. Víazné drustvo odohralo finále
bez striedania v zloení Balciar, Bodnár, Lás, Útis, keïe dovtedy najlepí strelec turnaja Ondrej Borlá musel
odís a u nemal kto strieda.

II.TRIEDA  18.KOLO :
Bottovo  Uzovská Panica 0:3
kont., Stáròa  Jelava 3:0 (2:0),
góly: Attila Legát 2, Zoltán Legát,
rozhodoval Hodoò, bez kariet; Hodejov  Gem.Jablonec 2:7 (0:4),
góly : Ladislav Máté, ¼udovít Kikín
 Oto Szabó 3, Erik Magyar 2, Tomá Rácz, Horváth, rozhodoval Pál,
bez kariet; Abovce  Rim.Seè 5:7
(2:4), góly : Oliver Barna a Ladislav
Kovács po 2, Zoltán Krága  Ján
Bua 4, Ladislav Váradi 3, rozhodoval Wollinger, lté karty Oto Albert,
Zsolt Lázok  Milan Danyi, zápas ako
na hojdaèke : 1:0, 2:1, 2:4, 5:4, 5:7 !!
KONEÈNÁ TABU¼KA
1. S t á r ò a
2. Rim. Seè
3. G. Jablonec
4. Uz. Panica
5. A b o v c e
6. Jelava
7. H o d e j o v
8. Z a c h a r o v c e
9. Bottovo

16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
9
8
7
6
6
5
1

2
1
2
1
2
3
0
0
1

2 44 :14
4 60 :22
5 46 :29
7 33 :34
7 60 :47
7 39 :34
10 25 :68
11 30 :41
14 15 :69

38
34
29
25
23
21
18
15
4

1. K a l o  a
2. R a d n o v c e
3. Tisovec B
4. È e r e n è a n y
5. Sirk
6. C h r á m e c
7. Sútor

12
12
12
12
12
12
12

9
8
7
6
3
3
0

2
1
3
0
3
0
2

1 49 :14
3 42 :20
2 33 :12
6 45 :22
6 15 :22
9 24 :43
10 8 :68

29
25
24
18
12
9
2

III.TRIEDA  18.KOLO :
Radnovce  Tisovec B 2:0
(0:0), góly : 58. a 78.min. Attila
Kárász, rozhodoval onko¾, ltá
karta Matú Kubove (Tisovec B);
Èerenèany  Chrámec 7:1, rozhodoval Marián Sendrei.
KONEÈNÁ TABU¼KA

Dorast v oblasti

II.TRIEDA  18.KOLO :
Hodejov  Petrovce 1:6, Stáròa  Tachty 6:8, Stáròa  Jelava
2:8, Hodejov  Gem. Jablonec
12:2, Abovce  Rim.Seè 3:1, Bottovo  Uz.Panica 0:3 kont.

Umiestnenie zodpovedajúce podmienkam

Piate miesto v extralige

V Snine sa konalo posledné kolo
extraligy muov v zápasení vo¾ným
týlom. Zápasilo sa na dvoch inenkách v mestskej portovej hale. Výsledky Lokomotívy R.Sobota : Prievidza 1:7 (bod získal Michal Radnóti), Dunajplavba Bratislava 1:7 (Michal Radnóti), Snina 1:6 (Jozef Radnóti), Lokomotíva Koice 0:7. Titul
majstra Slovenska si vybojovali zápasníci Dunajplavby, Lokomotíva Rimavská Sobota obsadila 5.miesto.
Tréner Lokomotívy Jozef Radnóti
zhodnotil vystúpenie naich zápasníkov v extralige nasledovne : - Koneèné
5.miesto nás, hoci nováèika, urèite nepoteilo. Trúfali sme si na 4.miesto,

na ktorom napokon skonèila Snina. Tá
sa vak na posledné dve kolá maximálne posilnila a to rozhodlo. Hanbu sme
si vak urèite neurobili. V sezóne sme
raz porazili Prievidzu aj Sninu. Objektívne vak musíme uzna, e vetky ostatné drustvá majú lepie kádre.
A mali aj viac zápasníkov, ktorí u nich
hosovali. To vak aj nieèo stojí. Ak
by sme boli aj my v takej finanènej
situácii ako oni, celkom urèite by sme
skonèili na stupòoch pre medailistov.
Zápasi v extralige je pre taký klub,
akým sme, a ktorý trénuje v podpriemerných podmienkach, o financiách
ani nehovoriac, celkom urèite ve¾mi
pekným úspechom.
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Rozhodnuté : postupujú Rim.Janovce

I.TRIEDA  20.KOLO :
Oïany  Ve¾ké Teriakovce
0:0, ve¾mi sluné stretnutie bez ltých kariet rozhodoval pred 100
divákmi Machyniak.
Muráò  Krá¾ 3:1 (1:0), vetky tri góly Muráòa dal Radovan
Matajsz, za hostí v závereènej minúte korigoval skóre navrátilec Peter Hugyár. Rozhodoval Ïurík.
Chanava  Bátka 4:1 (1:0),
vzh¾adom na jarné výsledky Bátky
prekvapujúce hladké víazstvo
Chanavy. Domáci vak zahrali ve¾mi dobre a zaslúene zvíazili. Ich
góly zaznamenali Eduard Brindzák,
Vojtech Kárász, Július ere a Ján
Zsíros. Rozhodoval Löcsös.

Husiná  Revúèka 5:2 (3:1),
góly : Peter Fazeka 2, Oto Nagyferencz, Jozef Adamec, Tomá Kovács  Pavel epík, Marek Derdák.
Rozhodoval Slabej, lté karty Peter Mezö  Pavel epík.
Blhovce  Gemer 1:11 (1:5), na
vedúci gól hosujúceho Zoltána
Csutora v 2.minúte odpovedal u
o dve minúty neskôr domáci Frantiek Hanyus. Ale potom u skórovali len hostia : v 20., 53. a 54.min.
Zsolt Balog, v 8. a 33. Csaba Barczi,
v 24.Zoltán Vrkový, v 47.Zoltán
Csutor, v 74.Ján Maki z 11 m,
v76.Peter Ulický a v 88.Ivan Drnaj.
Rozhodoval Ivanik, lté karty Ladislav Antal, Július Gyerpál, Zsolt Bá-

V Hnúti nedohraté

5.LIGA  24.KOLO :
Hnúa  Mýtna 6:0 nedohraté. Na súboj susedov v tabu¾ke s rovnakým poètom bodov prila Mýtna
len s ôsmimi hráèmi !!! Tí samozrejme nemohli dlhodobejie odoláva
rozbehnutej Iskre (v predchádzajúcich
tyroch zápasoch neprehrala a dosiahla skóre 12:3). Neèudo, e v 36.
minúte bolo u 6:0 a hostia mali u
dvoch zranených hráèov ! Tým ich
poèet poklesol pod povolené minimu
a rozhodca musel predèasne ukonèi
zápas. Góly : Dobo a aliga po 2,
Zemanoviè, Wereszký. Zostava :
Dominik  Peter Petrok, agúl, Szõ-

ke, Wereszký  Sroka, Marián Petrok,
Zemanoviè, Weiss  Dobo, aliga.
Ve¾ký Blh  Hrnè.Zaluany 5:0
(2:0), zápas mal jednoznaèný priebeh,
prakticky poèas celých 90 minút sa
hralo na polovièke hostí. Víazstvo
domácich mohlo by aj podstatne vyie, veï samotný Roman Gubala mohol da aj poltucet gólov. Hostia sa
prakticky len trikrát dostali k vánejiemu ohrozeniu domácej brány. Dva
góly víazov dal Drugda, po jednom
pridali Gubala, Valkuèák a Laco.
Zostava : Czene  Repka, Drugda, Vrábel, Laco  Otrom, Kret, Krahulec, Valkuèák  Gubala, Doleel; striedal miro.

Rozhodnutie v 93. minúte

II.LIGA  28.KOLO :
Starí dorast : Koice B  FC
Rimavská Sobota 3:2 (2:2), hralo sa
v Drustevnej pri Hornáde. Krutá prehra naich dorastencov. Rozhodujúci
gól toti inkasovali v 93.minúte po
rohovom kope. Pritom celý zápas boli
viac ne vyrovnaným súperom, minimálne bod za remízu by si zaslúili.
V priebehu zápasu dokázali dvakrát
vyrovna náskok súpera. Najskôr èerstvý maturant Laco avina, potom
aj Milan Murín z penalty. V druhom
polèase nai dobre kombinovali, loptu
si dávali presne do nohy, Jozef Negyesi mal aj ancu na víazný gól. Napokon vak vypili kalich horkosti do
dna v nadstavenom èase.... Zostava :
Bobek  Tóth, Murín, Ján Betík,
Miga¾a  Gibala, Negyesi, Baldovský, avina  Halaj, Árvai; striedali Dávid Betík a Dragijský.

Mladí dorast : Koice B  FC
Rimavská Sobota 3:0 (2:0), na rozdiel od zápasu starích dorastencov
bolo víazstvo mladých Koièanov zaslúené. Boli jednoznaène lepím drustvom. Napokon, domáci v predchádzajúcich tyroch zápasoch nestratili
ani bod a nahonobili skóre 29:0..... To
dostatoène výreène hovorí o ich sile,
ktorú potvrdili aj v zápase so zverencami trénera Stanislava Morháèa.
Ete za stavu 0:0 mali nai chlapci
výhodu tyroch rokových kopov, niè
z nich nevyaili. A potom u dominovali domáci. V druhom polèase za
stavu 2:0 mohol da Tomá Bystriansky kontaktný gól, ale jeho strelu z 5
m domáci bránkár zázarène vyrazil.
Zostava : Juhász  Durec, Kulèár,
Szabó, Kojnok  Miro Murín, Brndiar, Erik Kiss, Egri  Bystriansky,
Harenèák; striedal Tomá Kiss.

lint, Miroslav Karkus, Ladislav Lökös
 Zoltán Vrkový, Koloman Gergely.
Stránska  Rim. Janovce 1:13
(0:5), na tadióne v Tornali sa zrodilo rekordné víazstvo hostí v doterajej histórii oblastnej ligy.
Rim.Janovce ním potvrdili opodstatnenos svojho prvenstva v súai. Súpera, ktorý mal by pod¾a
predsezónnych prognóz tie jedným z kandidátov na postup do
5.ligy zverenci hrajúceho trénera
Júliusa Nôtu prevalcovali. Góly :
Roman Uhrin 6, Nicolas ibrita 4,
Attila Kökény, Gabriel Tóth, Duan
Brezovický. Za domácich èestný
úspech za stavu 0:8 dosiahol Vojtech
omovári. Rozhodoval Siman.

1. R. Janovce 20
2. G e m e r
20
3. K r á ¾
20
4. M u r á ò
20
5. B á t k a
20
6. R e v ú è k a
20
7. O  ï a n y
20
8. H u s i n á
20
9. S t r á n s k a
20
10. Chanava
20
1 1 . V. Teriakovce 20
12. Blhovce
20

17
14
12
12
9
9
8
8
6
6
4
4

0
1
4
1
2
0
1
1
5
1
5
1

3 63 : 17
5 62 : 20
4 49 : 31
7 57 : 37
9 42 : 38
11 37 : 44
11 25 : 25
11 37 : 38
9 40 : 45
13 18 : 37
11 28 : 47
15 32 : 74

51
43
40
37
29
27
25
25
23
19
17
13

Futbal iakov

PIATOK 8.JÚNA
Malý futbal
16.50 hod. Euromotel  Rimatex, 17.40 hod. SBS Consult Security  Flamengo, 18.30 hod. Autopulír  Tatra, 19.20 hod. Nemocnica  Exprestrans v 20.kole I.ligy
SOBOTA 9.JÚNA
Fu tba l
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci K Tempus Rimavská Sobota  Dukla Banská
Bystrica B v 25.kole II.ligy v Bakte
11.00 hod. starí dorast a 13.15
hod. mladí dorast FC Rimavská
Sobota  Vranov v 29.kole II.ligy
14.30 hod. K Tempus Rimavská Sobota  Ve¾ký Blh v 25.kole
5.ligy dorastu v Bakte
NEDE¼A 10.JÚNA
Fu tba l
15.00 hod. dorast a 17.00 hod.
dospelí Chanava  Stránska, Bátka
 Husiná, Revúèka  Oïany, Ve¾ké Teriakovce  Muráò, Krá¾  Blhovce, Gemer  Rim.Janovce
v 21.kole I.triedy
17.00 hod. Jesenské  Fi¾akovo,
Hajnáèka  Hliník nad Hronom,
Podlavice  Tisovec v 25.kole
4.ligy, Klenovec  Cinobaòa, Nenince  Hnúa, Mýtna  Ve¾ký
Blh v 25.kole 5.ligy

I.LIGA  24.KOLO :
FC Rimavská Sobota  arnovica 0:4 (starí iaci) a 1:1 (1:1), gól
FC dal Samu (mladí iaci).
II.LIGA  24.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota 
Krupina 1:3 (1:1), gól dal Lupták
(starí iaci, prekvapujúcou prehrou
stratili ance na postup na I.ligy) a 1:5,
gól dal Petrusz (mladí iaci).

I.TRIEDA  20.KOLO :
Krá¾  Hajnáèka 0:3, Blhovce 
Lubeník 3:3, Stránska  Rim. Janovce 4:5, Blhovce  Gemer1:6, Muráò
 Krá¾ 7:1, Oïany  Ve¾ké Teriakovce 2:0, Husiná  Revúèka 3:1,
Chanava  Bátka 1:3.

4.LIGA  24.KOLO :
Tisovec  Hajnáèka 6:0 (2:0),
okresné derby sa skonèilo výrazným
víazstvom domácich, zodpovedajúcim dianiu na ihrisku i postaveniu súperov v tabu¾ke. Domáci hrali svoju
kombinaènú hru, a boli vo vetkých
herných èinnostiach lepím mustvom. Strelecky sa hetrikom predviedol Igor Vengrín, dva góly pridal Milan Sihelský, jeden Dacho. Zostavy:
Tisovec : Belica  Hrvol, Michalko,
Tibor ándor, Slaan  Dacho, Hurák, Sihelský, Bálint  Vengrín, Peter
ándor; striedali Sudor, Wollinger
a Vývlek. Hajnáèka : Juhász  Gápár,
Budai, Pataki, Szókovács, Pál, Szó,

Szendrei, Szókiss, Ruszó, Molnár;
striedali Marián Berky, Adrián Berky.
Jesenské  Kalinovo 3:2 (1:0),
pod¾a slov trénera domácich tefana
Szántóa zaslúené víazstvo. Vedúci
gól dal Váradi z penalty po faule na
Mogyoródiho v 16-ke hostí. Po prestávke pridal druhý gól peknou strelou z dia¾ky Adrián Czene. Hostia
vak po rohu zníili na rozdiel gólu.
Potom vak Mogyoródi opä zvýil.
V 85. minúte po ïalom rohu hostia
zníili a tak záver zápasu bol ete dramatický. Zostava : Benko  Radiè,
Trizna, Figei, Petøíèek  Lukács, Váradi, Lakatos, Laczko  Mogyoródi,
Czene; striedali Boros a Fekiaè.

Dorast v oblasti

Domáci bodovali naplno
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