Èíslo 24
roèník 40.

Koncepcia rozvoja mesta

V posledný májový deò sa na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote konalo úvodné pracovné stretnutie k príprave strategického
dokumentu - Koncepcie rozvoja mesta na obdobie 2007-2013. Zúèastnili sa ho vedúci pracovníci mestského úradu a zástupcovia spoloènosti IBS Slovakia, s.r.o., Bojnice, s ktorou bola podpísaná zmluva na zhotovenie diela v zmysle výsledkov verejného obstarávania. Predstavitelia IBS Slovakia, s.r.o., v krátkosti predstavili èinnos a referencie spoloènosti. Program pracovného stretnutia pozostával z aktivít k príprave analytického dokumentu a koncepcie
rozvoja, èasového harmonogramu a zostavenia mestskej partnerskej skupiny. Zúèastnení sa oboznámili s hlavným a pecifickým
cie¾om projektu, so základnými predpokladmi jeho realizácie, výstupmi a aktivitami, ako aj s rizikami, ktoré môu projekt ohrozi poèas realizácie. Bola zadefinovaná poiadavka na vymenovanie mestskej partnerskej skupiny pre prípravu strategického dokumentu, ktorá bude zloená zo zástupcov vedenia mesta, poslancov mestského zastupite¾stva, zástupcov tátnej správy, mimovládnych organizácií i podnikate¾skej sféry. Poèíta sa so zastúpením
cca 25 èlenov partnerskej skupiny. Navrhnutý zoznam jej èlenov
bude odovzdaný na pripomienkovanie a schválenie do mestského
zastupite¾stva 26. júna. Ïalie pracovné stretnutie  workshop
bude po jeho schválení.
Ing. Eva Muráriková

Navtívili
partnerské mesto Salonta
Delegácia, vedená primátorom Rim.

Diskusia o Sewone, výstavbe aquaparku na Kurinci a zdravotníctve

Primátor prijal exministra financií
nec je dobrým projektom aj preto, lebo tam u EÚ investovala aj
v minulosti. Napriek tomu, e
tento región je jedným z najkomplikovanejích, som ve¾mi
rád, e sú tu aj pozitívne stránky.
Jednou z nich je aj pokles nezamestnanosti vïaka reformám
a dynamike ekonomiky. Verím, e
prídu aj ïalí investori, vyjadril sa
I. Miklo. V súvislosti s krokmi opozície podotkol, e dali návrh na zníenie
dane z príjmu z 19 % na 17 %. I keï
to z ich súèasnej pozície nebude ¾ah-

rieenia pre krajie bývanie
+ strechy.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúa, Francisciho 167
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Do náho okresu zavítal minulý
týdeò vo tvrtok exminister financií a poslanec NR SR za SDKÚ-DS
Ivan Miklo. Po polhodinovom mekaní ho na rimavskosobotskej radnici prijal primátor mesta tefan Cifru a prednosta mestského úradu
Ladislav Kovács. Na stretnutí sa
hovorilo o kórejskej firme Sewon,
vïaka ktorej poklesla nezamestnanos. V súèasnosti je v meste Rim.
Sobota okolo 18 %-ná. Rezonovali
aj témy zdravotníctva a výstavby
aquaparku na Kurinci, prièom mesto
mieni získa väèiu èas financií na
tento projekt zo trukturálnych fondov. V tejto súvislosti sa I. Miklo
vyjadril, e zriaïujú agentúru, ktorá
chce pomáha starostom obcí a primátorom miest pri vypracovávaní
európskych projektov.
Projekt Zelená voda  Kuri-

ké, pokúsia sa o to, aby to prelo.
Dve z troch strán vládnej
koalície mali v programe zniovanie daní. Uvidíme, ako váne
to mysleli. Mienime da aj návrh na zruenie koncesionárskych poplatkov, skontatoval
poslanec NR SR, ktorý po stretnutí so zástupcami mesta absolvoval besedu v Obchodnej akadémii.
So tudentmi diskutoval o ekonomickom vývoji, reformách, potrebe
reforiem aj v oblasti vzdelania a
zavedení Eura.
-kan-

AKCIA
Leèoklobása 50 Sk/kg
Údená tenká slanina
55 Sk/kg

2049
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tlaèiareò, skener, kopírka a èítaèka pam.kariet
farebná bezokrajová atramentová tlaè formátu A4
a 22str./min. pri èiernej tlaèi, 20str./min. vo farbe
najrentabilnejia tlaè v tejto cenovej kategórii

2 990 Sk

Ku kadej multifunkcii CANON balík fotopapiera zadarmo!

MOTOROVÝ
VYÍNAÈ
7 990 Sk
KORUNA MARKET, Nová 2

2416

v cene (vrátane DPH 19%):

www.jazmin.sk

eleznièná ul. 23

2227

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

Výnimoèná ponuka - dopredaj

Vaa lekáreò

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

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

Multifunkèné zariadenie HP PSC 3180

Török. Zaujímavé mesteèko s poètom
obyvate¾ov okolo 18 000 nedávno oslávilo 400. výroèie svojho vzniku. Rozprestiera sa na typickej níine na trase
Oradea-Arad-Timisvoara v upe Bihar. Pre rimavskosobotskú delegáciu
bol pripravený bohatý program.
Zástupcovia partnerského mesta
Salonta nás informovali o svojich úspechoch i problémoch, ktoré sú v mnohých poh¾adoch podobné naim.
Trápi ich pomerne vysoká nezamestnanos a s òou súvisiace finanèné
problémy. Oèakávajú, e vstupom do
(Pokraèovanie na 2. strane)
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Exminister Ivan Miklo (vpravo) poèas diskusie s prvým muom mesta tefanom Cifruom.
Foto: M. Kanalová

Soboty tefanom Cifruom, navtívila poèas prvého júnového víkendu partnerské rumunské mesteèko Salonta.
Pozval ich tamojí primátor László

www.koruna.rimava.sk
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Diskotéka
pre najmeních

Primátor Rim. Soboty . Cifru (vpravo) s honorárnym konzulom M. Iabloncsikom. Na druhej snímke (sprava):
Ján Bozó, . Cifru, M. Iabloncsik a prednosta mestského úradu Ladislav Kovács.

Navtívili ...

(Dokonèenie z 1. strany)
EÚ sa im otvoria nové monosti, vrátane investorov a pracovných príleitostí, informoval nás èlen delegácie
a vedúci oddelenia ivotného prostredia mestského úradu Ján Bozó. Zaujímavosou mesteèka Salonta je, e sa
nachádza v bezprostrednom susedstve
obce Madaras, kde ije asi 40 % obyvate¾ov, ktorí sú pôvodom Slováci.
Dodnes pouívajú svoj jazyk  slovenèinu. Naa delegácia sa v Salonte zúèastnila aj kladenia vencov k nedávno
odhalenému pamätníku zakladate¾om
mesta. Na pozvanie honorárneho konzula SR v Rumunsku Miroslava Iabloncsika zavítali do jeho sídla.
-kan-

Aj tento rok zorganizoval
VMÈ Sídl. Západ, K¾aèian
a Sobôtky pod vedením podpredsedníèky Zuzany Lukáèovej diskotéku pre najmeních.
Na detskom ihrisku na Ul. L.
Svobodu bolo veselo. Zatancovali si deti i poniektorí rodièia.
Raritou bolo, e tancovalo aj
devämesaèné dieatko. Akciu sponzoroval primátor mesta tefan Cifru zo svojej súkromnej ambulancie. Ako sa vyjadrila Z. Lukáèová, ïaliu diskotéku plánuje výbor zorganizova koncom prázdnin. -kan-

Asistentka oslávila tyridsiatku
Evièka Dulovièová z Rim. Soboty je skromné, nenápadné ieòa. Nieko¾ko rokov opatruje starých ¾udí. V súèasnosti svokru, ktorá je bez
nohy a je aj asistentkou vozièkárky Barbory Gírethovej. ¼udia o nej hovorievajú, e na túto prácu je stvorená. Navye starí ¾udia ju majú radi.
Okrem tejto práce sa stará o svoje tri deti. Najstarie má trinás a najmladie
dva roky. A v sobotu poèas futbalových zápasov stíha na tadióne
predáva pivo. Vôbec na to nevyzerá, e má to¾ko energie. Pani Evièka
nedávno oslávila tyridsa rokov. Pri tejto príleitosti jej zablahoelala aj
Barbora Gírethová, ktorá by si bez jej pomoci nevedela predstavi ivot.
Nahrádza jej dcéru, ktorá ije s manelom v zahranièí.
Evièka ma obsluhuje, varí, chodieva mi po lieky, nakupuje a robí
kadodenné domáce práce. Mojou asistentkou je tyri roky a som s òou
ve¾mi spokojná. I keï sa o asistentkách málo vie, mnohí ¾udia si ani
nevedia predstavi, aké sú pre nás, telesne postihnutých dôleité, povedala Barbora Gírethová.
-kan-

interpelácia= interpelácia= interpelácia= interpelácia

Odstraòovanie bariér pre vozièkárov bude pokraèova
Poslankyòa mestského zastupite¾stva Anita Antalová dala na
marcovom zasadnutí interpeláciu, ktorej obsahom boli návrhy
a podnety na zlepenie ivotnej úrovne a prostredia imobilným
obèanom v meste Rim. Sobota. Uvádza sa v nej aj to, aby sa upravili zdevastované chodníky a cesty tak, aby ich mohli bez obmedzenia pouíva aj imobilní obèania, aby sa zaobstarali schodolezy, debarierizovalo rehabilitaèné centrum a pohotovostná
sluba a v centre mesta vytypovali dve a tri retauraèné zariadenia, do ktorých by sa zabezpeèil prístup zdravotne postihnutým
obèanom a pre tieto úèely získali financie z eurofondov.
Na interpeláciu odpovedal primátor
mesta tefan Cifru: Faktom je, e
v meste Rim. Sobota, v posledných
rokoch vznikali nové prevádzky najmä
v existujúcich objektoch bývalých metianskych domov, kde je skutoène obmedzený, vo väèine prípadov úplne
znemonený prístup osobám na invalidných vozíkoch. Vzh¾adom na danosti existujúcich objektov a obmedzené
prevádzkové podmienky je pri povo¾ovaní zmien týchto stavieb problematické uplatnenie poiadaviek bezbarié-

rovosti, keïe súèasne musí by dodraná zásada, e navrhnuté rieenie nesmie obmedzi pohyb v prostredí
a uívanie stavieb ostatným skupinám
populácie. V rámci moností sú niektoré prevádzky vybavené zvonèekom,
oznaèeným symbolom pre osoby
s obmedzenou schopnosou pohybu,
kde by bolo vzh¾adom na írku chodníka problematické budova rampu napr.
predajòa Orange na Ul. Povstania a Ul.
B. Bartóka, predajòa nábytku Pohoda
a èerpacie stanice. Kde to írka chod-

níka a danosti stavby umoòujú, sú vytvorené rampy na prekonanie výkových rozdielov  lekáreò Salvator,
Slovenská sporite¾òa, Allianz (cez
dvor), Slovenská pota na U. Malohontskej, Tatrabanka, hlavná budova mestského úradu, budova obvodného úradu, VZP, hotel Zlatý býk, drogéria Dr.
Og, prekonanie úrovne medzi parkom
pred domom kultúry a parkoviskom
Kauflandu, lekáreò na Ul. Fábryho, alebo namontované schodolezy (budova
VÚB). Stavebný úrad prísnejie posudzuje novostavby, kde súèasou projektovej dokumentácie stavby musia by
poiadavky prístupnosti a bezbariérovosti. Samozrejmosou je bezbariérový prístup v stavbách, dokonèených
v uplynulých tyroch rokoch  ve¾koobchody Billa, Hypernova, Kaufland,
autocentrá, zdravotnícke zariadenia na
Ul. P. Dobinského, Dom oka.
Na základe vaej poiadavky zmapujeme stav prístupnosti verejných budov a navrhneme rieenie, ako sa budú

postupne odstraòova bariéry pre imobilných. Mesto u v minulosti vykonalo opatrenia smerujúcich k odstráneniu
bariér napr. sprístupnilo aj vstup do
budovy mestského úradu, TSM upravili chodníky aj priechody pre chodcov.
Odstraòovanie bariér vak bude musie pokraèova. Mesto Rim. Sobota
vyuilo grantovú schému malých projektov Slovnaftu a. s. a podalo vlani
v decembri iados o poskytnutie finanèného príspevku na projekt Zariadenie oddychovo-relaxaènej zóny pre
P. Bolo iadaných 108 040 Sk na
úpravu parku okolo bytovky na kultétyho ul. s vybudovaním chodníkov
a lavièiek a výsadbou zelene. Výsledky grantovej schémy zatia¾ nie sú známe. Mesto bude priebene monitorova grantové monosti a pokia¾ bude
vhodný program pre podporu hendikepovaných obèanov, môe by daná
poiadavka na financovanie chýbajúcich aktivít pod¾a potrieb.
Spracovala : M. Kanalová
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Poznámka:

Pomôe nám Euro?

Od 1. januára 2009 sa na Slovensku zavedie Euro, ktoré sa tak stane
zákonným platidlom na naom území. V súvislosti s tým sa objavuje
mnostvo kontroverzných názorov.
Nie ve¾mi spokojní sú najmä obyvatelia najmenej rozvinutých regiónov
s vysokou nezamestnanosou a nízkymi príjmami. Výnimkou nie je ani
ná región. ¼udia sa obávajú, e Euro
niè lepie neprinesie. Iba budú ma
v peòaenke samé mince, a preto by
bolo lepie, keby vláda najskôr vyrovnala rozdiely medzi regiónmi,
a následne zavádzala Euro. Poslanec
NR SR Ivan Miklo tvrdí, e samotné zavedenie Eura nezníi ani nezvýi kúpnu silu. Navye pol roka pred
jeho zavedením a rok po òom budú
obchodníci povinne uvádza ceny aj
v Sk. Euro by malo prispie k tomu,
aby slovenská ekonomika rástla rýchlejie. Tento rýchlejí rast mono pri
rozumnej politike vlády vyui na vyrovnávanie ekonomických rozdielov
medzi regiónmi. Bude to naozaj tak,
keï sa vláda aj v minulosti správala
k najmenej rozvinutým regiónom
macosky?
-kan-

Obèianske zdruenie ZLOM v Zacharovciach, usporiadalo 2. júna
v pri¾ahlých priestoroch pred svojim
sídlom Deò detí.
Pre deti boli pripravené rôzne hry,
ako kop na bránu, hod do koa, hádzanie kruhmi na tyèe, lezenie cez tunely,
jazda okolo prekáok na lapacích autíèkach, hod loptièkou do pyramídy, kolky, stavanie hradov z textilných kvádrov, stre¾ba zo vzduchovky a mnoho

ïalích, pri ktorých nechýbala sladká
odmena.
Deti si mohli obzrie hasièské auto
i výstroj. Na ich zvedavé otázky odpovedali prísluníci Hasièského a záchranného zboru v Rim. Sobote. Súèasou
programu bola prítomnos prísluníkov
Policajného zboru, ktorí deom ukázali
policajnú techniku, donucovacie
prostriedky a rôzne druhy zbraní, ktoré
si mohli aj ohmata.

ivot tudentov Reformovaného cirkevného gymnázia M. Tompu je naozaj
pestrý. Nik sa nemôe saova, e sa
nudí, a ak áno, tak o zábavu sa mu postará tudentská rada.
Kadoroène pripravujeme pre svojich spoluiakov bohatý program  tudentský ples, Halloween party, Deò tudentov, Deò detí, exkurziu do Viedne,
do Budapeti, imatrikuláciu prvákov, koncoroèná party. Vydávame aj kolský
èasopis MZ/X.
V tomto kolskom roku sme obohatili
svoj program o organizovanie Dòa
Zeme, ktorému predchádzala dlhodobej-

ia príprava. Nie je nám ¾ahostajné
prostredie, v ktorom ijeme, a kde sa
stretávajú aj starí obèania náho mesta. Preto sme sa rozhodli spríjemni areál
tudentského domova na Daxnerovej
ulici v Rim. Sobote. V jeho blízkosti sa
nachádza aj spoloèenský dom, kde sa
stretáva iria komunita. Vysadili sme
okrasné stromèeky a vytvorili z nich
ivý plot. Nájdete tu aj kvitnúce dreviny a lavièky, na ktorých si môete oddýchnu.
Zmenili sme poh¾ad na edý múr.
Ma¾ba na sivom múre odráala vzah
a poh¾ad mladých ¾udí na prostredie,

v ktorom ijeme. Projekt sa uskutoènil
vïaka programu Lepie miesto pre ivot Konta Orange. tudentská rada

Najväèou atrakciou bola jazda po
dedine v historickom koèi, ahanom
krásnymi lipicanmi, ktorú si deti uili aj
nieko¾kokrát.
V závere podujatia dostalo kadé diea pochvalný list za úèas, pexeso,
oma¾ovánky a hraèku. Táto akcia bola,
po turnaji v achu realizovanom v apríli,
ïalou zo série podujatí, ktoré má obèianske zdruenie ZLOM Zacharovce pripravené pre obyvate¾ov obce.
Medzi jeho hlavné ciele v tomto roku
patrí vybudovanie kninice a sprístupnenie internetu pre vetkých obyvate¾ov obce, práca s demi, mládeou
a starími ¾uïmi. Mgr. Jozef Baka,
prezident OZ ZLOM Zacharovce

Môj ivot bez drog je názov výstavy, ktorá bude do 30. júna naintalovaná na prízemí rimavskosobotskej radnice. Sú na nej výtvarné dielka iakov základných kôl a gymnázií, ktorí sa zapojili do tretieho roèníka súae s
rovnakým
názvom.
Zorganizovala
ju Komisia ochrany,
verejného poriadku a
prevencie kriminality pri MsZ
a mestská polícia.
Cie¾om súae je upozorni verejnos na problém pouívania
omamných látok mladistvých. Nás
dospelých teí, e vá rozh¾ad je, milí
iaci, tak iroký, e viete rozlíi dobro od zla, a e svojimi výtvarnými
prácami bojujete za èistý, pokojný,
krají a zdraví ivot, povedal na
vernisái výstavy predseda Komisie
ochrany, verejného poriadku a prevencie kriminality Zsolt Fõzõ. Po
úvodných slovách nasledovalo
odovzdanie cien víazom súae
Môj ivot bez drog. V kategórii 5.

roèníkov získal prvé miesto Csaba
Burszky, druhé Zoltán Szabó z Reformovaného cirkevného gymnázia
M. Tompu a tretie József Petrusi
zo Z I. Ferenczyho. V kategórii 6.
roèníkov patrilo prvé miesto Barbore
Gálikovej, druhé Andrei Adamovej
a tretie Diane Szepesiovej zo Z
P. Dobinského. V kategórii 7. roèníkov získala prvé miesto
Nikoleta Györgyová zo Z
Ul. Hviezdoslavova, druhé Martin
ustrík zo Z P. Dobinského a tretie Csaba
Madai zo Z M. Tompu. Výstava bola zrealizovaná za pomoci týchto sponzorov, ktorým organizátori
ïakujú: T-Mobile Slovensko, znaèková predajòa Hlavné námestie, èerpacia stanica Tiko Tank, kvetinárstvo
Henrieta, Coca Cola Beveraces Slovakia, s. r.o., APK Peter Kosorín, Pizzeria Západ, V. Katona, Palacinkáreò eleznièná ul., Off Rofad Club
Rim. Sobota, Fresh&Fresh Hlavné
námestie a obchodné centrum Hypernova.
-kan-

Jazda v historickom koèi a deti
v interiéri hasièského auta.

Deti i dospelí sa vozili v historickom koèi ahanom lipicanmi

Deò detí v Zacharovciach

Lepie miesto pre oddych a stretnutia

Predseda komisie ochrany, verejného poriadku a prevencie kriminality Zsolt
Fõzõ poèas odovzdávania cien malým výtvarníkom.
Foto: M. Kanalová
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Predmety minulého storoèia

Gemersko-malohontské múzeum
usporiadalo v rámci osláv Medzinárodného dòa múzeí v CVÈ Relax
v Rim. Sobote neuverite¾ný 24. roèník okresnej vlastivednej súae Pramene. Vedomostná súa má výluène
regionálny charakter a vhodne dopåòa
vyuèovací proces na základných kolách o regionálnu výchovu. Je urèená
iakom 7. roèníkov Z, ktorí súaia
v 5-èlenných drustvách. Takmer vetky vedomostné otázky pramenia
zo stálej vlastivednej expozície múzea.
Kadoroène sa do súae zapájajú
základné koly z okresov Rim. Sobota a Revúca. Stálu expozíciu múzea
navtevujú u od februára beného
roku, kde sa po odbornom výklade individuálne pripravujú na súa.
Tento rok sa do nej zapojilo osem základných kôl, ktoré vytvorili jedenás
drustiev. Súailo sa v piatich odboroch. Vedomosti hodnotila odborná
porota v zloení: O¾ga Bodorová, Alena Pivovarèiová, Monika Gálffyová,
¼udmila Puliová, Peter Kováèik a
Mária Chovanová. Víazným drustvom 24. roèníka okresnej vlastivednej súae Pramene sa stalo drustvo
zo Z P. Dobinského v Rim. Sobote
v zloení: Ján Kalmár, Michal Polivka, Miroslav Bielak, Frederik Ïalak,
Matej Korti. Na druhom mieste skonèilo drustvo zo Z P. K. Hostinského v Rim. Sobote v zloení: Pavel
Dzuroka, Miriam Køíková, Janka
Revúcka, Beata Babíková a Katarína
Laáková a na treom mieste drustvo v zloení: Zuzana Franeková, Dominika Pisárová, Erika Hrivòáková,
Renáta Zacharová, Stanislava Oliaková z tej istej koly. V súai Pramene
niet víazov, ani porazených, nako¾ko
tu vyhráva kadý. Vyhráva ten, kto si
odnáa vedomosti o regióne GemeraMalohontu. Je to trvalá výhra v podobe poznania. Organizátori súae veria, e poznatky z histórie regiónu ostanú navdy vpísané do vedomia súaiacich a to je tie odmena pre tých,
ktorí súa kadoroène pripravujú.

Foto: M. Kanalová

Súa Pramene

Zaujímavú výstavku otvorili v Dome Matice slovenskej
v Rim. Sobote. Sú na nej domáce a úitkové predmety minulého storoèia, ktoré vystavuje Alexander Fröhlich (na snímke). Sú
na nej ijacie stroje, elektrospotrebièe, rádiá, suièe na vlasy,
vyhrievacie telesá, vysávaèe, svietidlá, ehlièky o fotoaparáty.
Elektorspotrebièe zbieram nieko¾ko rokov. Doma ich mám
okolo esdesiat. Sú v garái i v pivnici. Je to moja zá¾uba.
Mono aj preto, e som vyuèený elektrotechnik a tieto zariadenia, vrátane zdravotníckych prístrojov, som opravoval, prezradil Alexander Fröhlich. Zaujímavosou je lapací ijací stroj
Singer z r. 1917, elektrická vykurovacia piecka z r. 1956, ktorú
pán Alexander sám vyrobil, suiè na vlasy so zaè. 30.-tych
rokov, vysávaè i rádio zo zaèiatku pädesiatych rokov. Výstavka bude naintalovaná do 6. júla.
-kan-

Slávnostný program pre mamièky i spoznávanie kraja Spi

Zo ivota Z . M. Daxnera

Výchova nie je pod¾a J. A. Komenského len formovanie dieaa v kole alebo v rodine. Je to proces, ktorý zasahuje celý ivot èloveka a jeho spoloèenské vzahy.
Cie¾om výchovy je teda vychova
bytos sociálnu a kultúrnu. Na tieto mylienky nadviazali uèitelia
a iaci naej koly, ktorí z príleitosti Dòa matiek pripravili slávnostný program pre mamièky
i staré matky. Prezentovali v òom
svoje taneèné, recitaèné a gymnastické schopnosti i vzah k ¾udovej
piesni a tancu. Vystúpili i pozvaní
hostia z M na Ul. Rybárskej, ktorí tanèekmi obohatili program.

Svoj vzah k prírode si mohlo
upevni 70 detí od 28.mája do 1.
júna so svojimi pedagógmi v kole v prírode v oblasti Krompachy
 Plejsy. Navtívili Spiský hrad,
kde preukázali svoje zruènosti pri
plnení úloh v rámci hradných dní.
Videli zaujímavé ukáky dobového ermu. Prezreli si ZOO v Spiskej Novej Vsi, absolvovali nieko¾ko prechádzok do okolia. Zabavili
sa v zaujímavých súaiach a
aktivitách. Zaplávali si i v bazéne hotela Plejsy. Deti prili domov s mnostvom príjemných
záitkov a poznaním prekrásneho kraja Spi.

Výstava detských prác o ivote Rómov

Romano divipen

Gemersko-malohontské múzeum
v Rim. Sobote sa od roku 1996 pecializuje na dokumentáciu hmotnej
a duchovnej kultúry Rómov. S tým
súvisia nielen vedecko-výskumné
úlohy, ale aj výstavy zaoberajúce sa
touto tematikou. Jednou z nich je aj
súaná prehliadka detskej výtvarnej
tvorby Romano divipen- Rómsky

ivot. Námetom detských kresieb je
rómska kultúra, ich ivot, motívy ¾udového bývania, koèovania, odievania, vzah Rómov k hudbe, k remeslám a vetko, èo charakterizuje
rómske etnikum. Do 7. roèníka súae sa zapojilo 15 kôl, ktoré poslali
114 prác. Hodnotila ich porota
v zloení: Marian Lacko a Ibolya
Mihóková zo ZU, O¾ga Bodorová,
Alena Pivovarèiová a ¼udmila Puliová z Gemersko-malohontského
múzea. V prvej kategórii (1-4. roèník)
udelila prvé miesto Nikolete Procháczkovej zo Z Málinec, druhé
Michalovi Kovácsovi zo Z Hodejov a tretie Kristíne Sivokovej zo Z
P. K. Hostinského Rim. Sobota.
V druhej kategórii (5. -9. roèník) získala prvé miesto Ivetka Samková zo
Z s M S. Tomáika Lubeník, druhé
Krisztián Berki zo Z s M s VJM
Hostice a tretie Martin ajben zo Z
s M eleznièná 245 Jelava. Víazov ocenili poèas vernisáe výstavy,
ktorá bola pri príleitosti MedzináZ vernisáe výstavy Romano divipen - Rómsky ivot. Foto: Júlia Ferleáková rodného dòa detí.
-red-

I touto cestou prispievajú pedagogickí pracovníci u svojich iakov k rozvíjaniu záitkovosti
i vzahu k druhým ¾uïom.
Mgr. Margaréta Ke¾ová

Poïakovanie

Chcem úprimne poïakova vetkým iakom naej
koly, zamestnancom, sluným ¾uïom mesta, osobitne
Sídliska Západ a hlavne za
trpezlivos prísluníkom polície pri zhromaïovaní materiálov a úspenom vypátraní páchate¾ov trestnej èinnosti v priestoroch areálu
naej Z. . M. Daxnera
v Rim. Sobote.
RNDr. Stanislav Èop,
riadite¾ koly

Dedina oíva

Vo Vrbovciah sa 19. mája konal majáles. eny z OZ Vrbovèek vyzdobili
sálu, pripravili chutnú veèeru a po
skonèení akcie, upratali. Poïakovanie za krásnu noc patrí vetkým, ktorí
prispeli do tomboly, a vïaka nim sme
mali 21 krásnych cien. Ak sa akcia
podarí, mám chu ïalej pracova.
A tak sme si dali s¾ub, e o rok, ak
nám to zdravie dovolí, si majáles zopakujeme. O skvelú zábavu a do siedmej ráno sa postarala skupina Systém
z Hostioviec. Poïakovanie za vydarenú akciu patrí: Elektro Kurek Vrbovce, LM Mix Mitterov 8 Vrbovce,
Pohostinstvo Bartók Hrachovo, Pohostinstvo Galo Niný Skálnik, Preso
na zákrute Oskoèilová Vrbovce, Drogéria Balciarová Hrachovo, Stolárstvo
Kalièiak Suany, kuchárke Donovalovej Rim. Sobota, arkanovej, Hulinovej, Hrukovej, Cangarovej, OZ Vrbovèek a Jokovi, Pekovi, Tomimu,
Janke. ¼. Hruková, predsedníèka OZ
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Dobové vagóny zachytávajúce osudy ¾udí poèas holokaustu

Keï zlo zvíazilo nad dobrom...

Tragické osudy ¾udí poèas holokaustu v období 1939-1945 zachytáva ojedinelá výstava
Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v dobových vagónoch. Vozne
vypravili 25. marca zo elezniènej stanice Poprad a putujú po tridsiatich mestách na Slovensku. Výstavu v rámci Projektu vagón mohli vidie návtevníci poèas uplynulého týdòa v Rim. Sobote. Prvý vozeò bol expozièný. Na jeho stenách bola zachytená história
protiidovských opatrení po roku 1938 a ich vyvrcholenie v dvoch vlnách deportácií. Okrem
idovského holokaustu tu bol dokumentovaný aj rómsky holokaust. Druhý vozeò bol pocitový  prázdny. Zariadený tak, ako to bolo poèas deportácií. Vo vagóne boli umiestnené
aj imitované postavy deportovaných. Návtevníci si mohli v uzatvorenom vozni pri stlmenom svetle a zvukovom doprovode na vlastnej koi vyskúa, aké to bolo poèas deportácie.
Mylienka zrealizova Projekt èimu. Prepravu nepreilo jedno
vagón vznikla u dávnejie, keï sa z dievèat. Dlhé obdobie v tábore
nám koncom minulého roka podari- smrti nepreila väèina transportolo získa pôvodvaných. Výstava konèí 26. okné vagóny. Urotóbra v Èadci, pretoe na hrabili vetko pre to,
niènom prechode Skalitéaby sme ju zreaZwardoò prechádzali nai ilizovali do 25.
dovskí spoluobèamarca, lebo vtenia do Nemeckej
dy sme si priporíe, povedal komenuli 65. výroordinátor projektu
èie zaèiatku deRoman Hradecký.
portácií slovenÏalej uviedol, e
ských idov. V
cie¾om projektu je
Duan Rybár
tento deò v r.
poukáza na dobu,
1942 odiiel zo
keï zlo zvíazilo
elezniènej stanice v Poprade nad dobrom, pretoe problém holotransport tisíc idovských dievèat kaustu a jeho tragédia nebola len traz východného Slovenska do Osvien- gédiou ¾udí, ktorých sa to bez-

Z listov èitate¾ov

Nekopte do naich detí

Najväèím darom pre manelov je diea. Manelstvo bez detí je ako
strom bez lístia. Detské rôèky ubehnú, preto si vychutnajte èas, ktorý
strávite spolu s nimi, lebo ten sa u nikdy nevráti. Ani sa nenazdáte a sú
dospelí. Potom ich èaká ivot plný lások, zábavy a práce. No niè netrvá
veène. Jeden veèer vám donesú domov dobitého syna a vy nechápete, èo
komu urobil. S plaèom h¾adíte na jeho zmrzaèenú tvár, dokopané telo
a pýtate sa: Boe preèo? Èo si mu urobil, e a tak dokalièil?
Diea vám odpovie: Neviem mama, nepoznám ho. Mali okolo pädesiat, èo by som s nimi mohol ma?
Nechcete uveri, e niè. Stále plaèete, chcete ís na pohotovos, políciu. On je dospelý, odmieta. Jeho kamaráti pod¾a auta zistili, e nemá
význam na neho nieèo vyahova, lebo údajne má v Rim. Sobote vetko
pod palcom. Váený pán, prosím vás, keï si budete chcie zakopa, tak
nie do môjho syna! Nevychovala som ho preto, aby ho neznámy èlovek,
váiaci cez sto kíl, so tyrmi kamarátmi zmrzaèil. Touto cestou apelujem
aj na neznámych, ktorí zbili v jednu nede¾u v Hnúti dvoch chlapcov.
Jeden z nich leí v nemocnici a druhý chodieva po vyetreniach, lebo
lekári nevedia, èo mu je. Pýtam sa preèo sa tento nový druh portu robí
na Slovensku? Veï na svete je ve¾a krásnych portov, tak si prosím nerobte z naich detí boxovacie vrece. Nezabudnite, e na kadého raz
dôjde. Peniaze sú síce pekná vec, ale nie vdy vedia pomôc.
Za vetky matky dobitých synov neznámymi útoèníkmi ¼. H.

ní sa pridali k partizánom, kde po
akých peripetiách preli na frontovú líniu a oslobodenia sa doèkali
niekde pod Ïumbierom. Na kruté
obdobie, keï zlo zvíazilo nad dobrom, si na otvorení výstavy zaspomínal aj Ivan Hoffmann, ktorému
vypadla z oèí nejedna slzièka.
Mal som necelých pätnás rokov, keï bolo toto územie okupované Horthyovcami. Chodil som do
koly na Obchodnú akadémiu
v Mikovci. Keï prili Nemci, vyhodili ma. S rodinou nás vzali do geta.
Bol som s ostatnými chlapcami
v gete v Tomaovej. Druhé bolo
v budove bývalého gymnázia oproti trnici. Potom dali 80 ¾udí, medzi
ktorými som bol aj ja, do vagónov
na elezniènú stanicu. Asistenti-po¾ní andári s nami zaobchádzali ve¾mi zle. Mnohých bili, týrali, vzali
im peniaze, zlato a vetko, èo sa im
páèilo. Nechali nám len nohavice
a koe¾u, rozhovoril sa Ivan Hoffmann a pokraèoval:  Vagón otvorili
v Jelave a premiestnili nás do iného. Skonèili sme na Ukrajine, kde
sme stavali bunkre a cesty.
Keï ma vzali do geta, tak po druhom týdni na to, naloili do vagónu, ktorý iel do Osvienèimu, aj
moju matku a o pä rokov mladieho brata. Obaja zahynuli. Preil som
iba ja a otec.

prostredne dotýkalo, ale bola problémom celého Slovenska.
Preto máme záujem výstavu ukáza a priblíi tak, aby sa mohli ¾udia sami na sebe presvedèi, aké to
bolo a precíti to na vlastnej koi,
pretoe zabudnú na holokaust znamená necha tých ¾udí opätovne zomrie, vyjadril sa R. Hradecký.
Otvorenia výstavy, ktoré bolo minulý týdeò v pondelok, sa zúèastnil
aj predseda idovskej náboenskej
komunity v Rim. Sobote Duan Rybár. Prezradil
nám, e tento deò
mu pripomenul
osudy jeho rodièov, ktorí od roku
1939 pocítili zákonodarstvo
prvého Slovenského tátu. V
roku 1940 museli odovzda osobné veci: odevy,
kouiny, rádio,
fotoaparát, lye.
Mohli ís do
mesta len v urèitom èase a nosi
tzv. idovskú
Ivan Hoffmann poèas
hviezdu.
rozprávania svojho príbehu.
 Môj otec
ako zverolekár
mal od r. 1942 do r. 1944 výnimku,
Utrpenie, ktoré Ivan Hoffmann
aby nemusel by deportovaný. Ude- preil, nepraje ani najväèiemu neprialil mu ju prezident Slovenského tá- te¾ovi. Spomína naò s bolesou v srdci.
tu ako iným tzv. hospodársky dôleZ Rimavskej Soboty bolo deporitým ¾uïom, ako boli lekári, lekár- tovaných takmer 1100 idov. Donici èi zverolekári, ktorým tak urèi- mov sa vrátilo asi 112. Na idovtým spôsobom umoòoval výkon skom cintoríne sú mená tých, ktorí
povolania, prezradil Duan Rybár sa k svojim blízkym u nevrátili.
a dodal:  Keï vypuklo SNP, moji Tragické osudy pripomína aj Pamätrodièia sa z Novej Bane presunuli do ník obetiam holokaustu...
Banskej Bystrice a po jeho potlaèeText a foto: Marta Kanalová
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Maratón aerobiku v kole
Záujmový krúok Moderný tanec,
ktorý fungoval tento kolský rok na 1.
stupni Z Pavla Dobinského v Rim.
Sobote pod vedením uèite¾ky Janky
Husmanovej, zavàil svoju èinnos ve¾kou akciou. V priestoroch telocviène sa
zilo viac ako 40 iakov dychtivých po
pohybe v rytme hudby na Maratóne
aerobiku. Nutnos vytrvalosti, súladu
pohybov a hudobno-taneèného rytmu

vak nútila porotu a cvièite¾ky k postupnému vyraïovaniu súaiacich.
Nakoniec zostali len tí najlepí  tri tvrtáèky. Èas víazky: 110 minút bez prestávky. Okrem dobrej nálady si deti odniesli so sebou domov aj zdravé ceny.
Prvé miesto získala Adriana Morongová zo 4.A, druhé Elena Brijaková zo 4.
C a tretie Dominika Molnárová zo 4.
D. PaedDr. Janka Husmanová

Ná sviatok MDD

Víazky maratónu z¾ava: Dominika Molnárová, Adriana Morongová, Elena Brijaková.

Mnohí dospelí hovoria, e najkrajím
darom je pre nich detský úsmev.
Asi preto vymysleli taký úasný sviatok, ako je MDD, lebo vtedy sú vetky

Rozhovor so stálicou populárnej hudby Helenou Vondráèkovou

Bude oslavova okrúhle narodeniny
Helena Vondráèková je stálicou populárnej hudby. Veï
kto by nepoznal jej hity Sladké mámení, Malovaný dbánku
èi Dlouhá noc. Mnohí si ju pamätajú aj ako princeznú z filmu
ílene smutná princezna. Sympatická hviezda nedávno navtívila aj Rimavskú Sobotu. Vystúpila na benefiènom koncerte, ktorý zorganizovala správna rada Nadácie Nádej Martinka Sucháèa. Po vystúpení nám poskytla krátky rozhovor.

Kedy ste boli naposledy v
Rimavskej Sobote?
-U je to ve¾mi dávno. Vystupovala som tu zaèiatkom 90-tych
rokov na pozvanie mäsokombinátu. Teraz v rámci na turné, talk
show, ktorú robíme po Slovensku,
sme sa sem pokúali dosta, ale
nejako to nevylo. Som rada, e
som sem prila aspoò na benefièný koncert.
Ako sa vám vystupovalo na
benefiènom koncerte?
- Výborne, publikum bolo úasné.
Ako sa vám páèi Rimavská
Sobota?

- Odvtedy, èo som tu bola naposledy, sa mesto ve¾mi zmenilo.
Musím poveda, e k lepiemu.
Èo pripravujete?
-Mám ete nieko¾ko koncertov po Slovensku. Mám jubileum, zase visí nado mnou nula,
strané èíslo, a tak budem ma
galakoncert v ofiinom paláci
v Prahe, kde budú moji najèastejí spolupracovníci a kolegovia: Václav Neckáø, Marta
Kubiová, Karel Gott, Waldemar Matuka, Jitka Zelenková,
Jiøí Korn a Monika Absolonová. Hudobným doprovodom
bude kapela Boom! Band. Koncert budeme opakova na jeseò v praskej Lucerne.
Ïakujem za rozhovor
Marta Kanalová

detské tváre usmievavé a astné.
Nae oèká sa roziarili hneï, keï naa
pani uèite¾ka Jana Husztyová, oznámila 6.A triede, e na Deò detí pôjdeme
do kina a do cukrárne na zmrzlinový
pohár, a to vïaka sponzorovi Ladislavovi Váradymu. Najskôr sme vak
museli absolvova rýchlokurz sluného správania, èo sa patrí a èo nie, kto
má kedy prednos, ako prejavi svoje
nadenie, keï sa nám nieèo páèi ... Jednoducho, ako sa slune správa
v kultúrnych zariadeniach.
Mnohé pravidlá zo spoloèenského
správania sme samozrejme u poznali,
ale ako sa hovorí: Opakovanie je matkou múdrosti. A tak sme získanú teóriu
overovali v praxi. Na tento deò mali deti
zo Z . M. Daxnera v Rim. Sobote
pripravené rôzne aktivity. Posledný
májový deò sa vydaril. Film, ktorý sme
videli, bol ve¾mi pekný a zmrzlinový
pohár lahodil nielen námu oku ale aj
makrtnému jazýèku. Sme ve¾mi radi,
e poèas celého dòa sa na nás pani uèite¾ka usmievala. Bola na nás pyná,
veï sme boli naozaj vzorní.Za krásne
preitý deò ïakujeme nie len naej pani
uèite¾ke, ale hlavne sponzorovi L. Váradymu.
Kolektív iakov 6.A triedy

Akadémia plná radosti a lásky

Máj prináa rados a lásku. Tie v plnej miere rozdávalo 240
iakov Z P. K. Hostinského 23. mája na Akadémii svojim rovesníkom, rodièom a najmä matkám. Z roziarených detských
oèiek sálala neha, detská hravos sa prejavila v ryme tancov
a výreènos v rozprávke O ípkovej Ruenke a v scénkach
z rodinného prostredia i zo kolských lavíc. Na malej ploche iaci
hravou formou ukázali svet svojho detstva a ponúkli kadému
rodièovi, uèite¾ovi i svojim rovesníkom príleitos zamyslie sa
nad vzahmi, ktoré tvorí rodiè  iak  uèite¾. Vái si jeden
druhého, cíti vzájomnú potrebu a rozdáva to najkrajie
a najvzácnejie  lásku. Na úspenom priebehu akadémie sa podie¾alo 37 uèiteliek a vychovávateliek, za èo im patrí poïakovanie. Touto cestou chceme poïakova najmä rodièom, ktorí
sponzorskými darmi prispeli k úspenému priebehu slávnostného vystúpenia iakov.
Z P. K. Hostinského

Akadémia v Z P. K. Hostinského
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Praský Gemersko-malohontský pohár v streetfutbale

Techan opä v Prahe

Èlenovia rimavskosobotského streettímu Techan sa zúèastnili 5.roèníka
turnaja amatérskych poulièných minifutbalových drustiev Praský Gemersko-malohontský pohár, ktorý
v hlavnom meste Èeskej republiky organizuje tunají rodák tefan Pita
Kelnár. Turnaj sa striedavo koná

Podpora portu

Drustvo rimavskosobotského Techanu na turnaji v Prahe. V hornom
rade z¾ava: Kamenský, Borlá, Pavlík, Bodnár; dole z¾ava: Barto, Sirotiak, Útis, Marti. Na snímke chýba Samuel Urban.

Letný viacboj vestrannosti

Po obvodných kolách v Tisovci,
Hodejove, Tornali a Rimavskej
Sobote, na ktorých tartovalo vye
170 pretekárov, usporiadala rimavskosobotská Základná kola
.M. Daxnera okresné kolo letného viacboja vestrannosti.
V kategórii mladieho iactva
zvíazili Kinga Muránska (Z

M.Tompu) a Dominik Agócs (Z
Gem.Jablonec), v kategórii
starieho iactva Réka Bálintová
(Z P.Dobinského) a Jakub Budinský (Z .M.Daxnera), v kategórii mladieho dorastu ¼udmila Bodnárová (Z .M. Daxnera) a Gellért Mag (Z Gem.
Jablonec).

Na základe iadostí rimavskosobotských portových oddielov
a klubov a po prerokovaní v Komisii portu mestského zastupite¾stva
prerozdelila mestská rada 250
tis.Sk na ich èinnos. Najviac, 35
tis. Sk, prisúdila zápasníkom TJ
Lokomotíva, ktorí tartujú v najvyej slovenskej súai  extralige. Dudistom
Mlados Relax
Snímky: M.TJ
Lichanec
pridelila 25 tis. Sk, tenisti miestneho Tenisového klubu, hádzanársky klub, Centrum vo¾ného èasu
Relax a Okresné zdruenie telesnej kultúry (na organizaèné zabezpeèenie vyhlásenia najlepích portovcov okresu) obdrali po 20 tis.
Sk, atï.

Úspechy futbalistov K Tempus Rimavská Sobota

Víazstvo z nedávneho turnaja v
Koiciach sa podarilo zopakova futbalovým benjamínom K Tempus
Rimavská Sobota, roè. nar. 1999,
v Banskej Bystrici, kde sa skvelým
výkonom uviedol najmä Jozef Morong, najlepí strelec celého turnaja.
Výsledky K Tempus : Juventus
ilina 2:0 (góly Koèi a Vilèek), Luèenec 2:0 (Morong,Hruka), Podbrezová 1:1 (Morong), Badín 1:0
(Morong), Martin 4:2 (Morong 2,
Poliak, Balciar), Banská Bystrica B
4:0 (Morong 4), Banská Bystrica
1:1 (Morong). Chlapci vyhrali turnaj pred Duklou Banská Bystrica,
Luèencom, atï.
Svoje víazné aenie predåili
chlapci hneï na druhý deò v maïarskom algótarjáne, kde opä zvíazili na medzinárodnom turnaji po
výsledkoch : Kalvária 4:1 (góly :
Pelle 2, Koèi, Nôta); Pásztó 4:0
(Morong 2, Nôta, Poliak); algótarján B 0:0; algótarján 2:1 (Poliak,
Balciar). Za najlepieho hráèa celého
turnaja bol vyhlásený Tomá Koèi, za najlepieho brankára Julko
Nôta.
Na turnaji v algótarjáne tartovali aj ïalie dve drustvá K Tempus. Roèník nar. 1996 suverénnym
spôsobom, bez straty bodu, turnaj
vyhral po výsledkoch : algótarján 2:0 (Boros 2), Nagybátony 5:1
(Galo 3, Gilian, Itók), semifinále :
algótarján II. 4:1 (Itók 2, Gilian,

Boros), finále : Gyarmati Palóc
farkasok 2:0 (Polívka Galo). Zostava : Daniel Csák, Marek Polívka, Gabriel Boros, Martin Maòovský, Patrik Gilian, Oliver Andrái, Adrián Bial,
Tomá Galo, Denis Itók, Rastislav
Václavik, tréner Milan paèek.
Za výbornými výkonmi nezaostal
ani roè.nar. 1997 pod vedením trénera Ivana Sihelského, ktorý prehral
a vo finále na pokutové kopy. Výsledky : Gyöngyös 1:0 (Múèik),

algótarján 2:0 (Èieok, Lehocký),
Nagybátony 3:1 (Múèik, Balyo, Szunyai); semifinále : algótarján B
3:1 (Múèik, Èieok, Krák); finále :
Pásztó 1:1, na pokutové kopy 2:3.
Svoju dobrú výkonnos potvrdili
drustvá chlapcov aj v dlhodobej súai, v I.lige. Výsledky : K Tempus Rimavská Sobota  Zvolen 2:1
(roè.nar.1996 - U 11), góly Galo
a Boros; 4:1 (roè.nar.1997  U 10),
góly: Boros, Maòovský, Václavik,

v Rimavskej Sobote a v Prahe, kde
.Kelnár u dlhé roky ije. Pä drustiev hralo systémom kadý s kadým
20 minút so tyrmi hráèmi v poli.
Výsledky Techanu : Lynx 4:0, Pizza 12 0:2, Braník I. 2:1, Braník II.
1:2, èo pri koneènom úètovaní znamenalo 2.miesto. Turnaj vyhralo druhé
drustvo Braníka, najlepím strelcom
celého turnaja bol ná Pavel Kamenský s 5 gólmi. Drustvo ïalej tvorili :
Ondrej Borlá, Ján Bodnár, Slavomír Sirotiak, Samuel Urban, Peter Pavlík, Jaroslav Útis, Miroslav
Marti a brankár Ján Barto. Rimavskosobotská výprava v stoveatej
Prahe absolvovala aj návtevu najznámejích historických pamiatok mesta
a tie spoloèenskú èas turnaja. Poïakovanie za pomoc pri zabezpeèení
úèasti na turnaji patrí mestu Rimavská
Sobota a Zdruenej strednej po¾nohospodárskej a potravinárskej kole.
Táto partia vyznávaèov poulièného futbalu sa stretáva v málo
meniacom sa zloení u 25 rokov
a s ambíciou pokraèova aj v ïalom období.

Èieok a 1:0 (roè.nar.1998, U 9), gól
dal Poliak.
= Najmladí futbalisti K
Tempus Rimavská Sobota, tartujúci v I.lige prípraviek stredoslovenského regiónu, odohrali
priate¾ské zápasy s rovesníkmi
najlepieho východoslovenského
klubu Tatran Preov na jeho
pôde. Výsledky : Preov  K
Tempus 2:1 (roè.nar.1996, gól dal
Boros), 4:1 (roè.nar.1997, Václavik) a 6:4 (roè.nar.1998, Koèi 2,
Hruka, Poliak).

Zlatí a strieborní medailisti K Tempus Rimavská Sobota z turnaja v algótarjáne: dolný rad (roè.nar.
1999) : Martin Balciar, tréner Ondrej Václavik, Jakub Hruka, Roman Vilèek, Daniel Rapèan, Andrej Poliak,
Jozef Morong, Matyas Pelle, Tomá Koèi, Julo Nôta, Peter Mezõ, na turnaji v Banskej Bystrici hral aj Juraj
Janíèek; v hornom rade (roè.nar. 1997) : tréner Ivan Sihelský, Zsolt Múèik, Jakub Èieok, Erik Krák, Alex
Szunayi, Kritof Csank, tefan Maïar, Norbert Balyo, Richard Lehocký.

Minifutbal

= Výsledky 20.kola I.ligy
z piatka 8.júna : Roòava  K
Tempus 9:3 (3:1), góly : M.Knábel 4,
P.Petrok 2, T.Handloviè, R.Zagiba,
V.Vávra  M.Odler, L.Krejèi, A. Muránsky; Euromotel  Rimatex 3:5
(1:1), góly : A.Molnár, Z.Csúsz,
R.Farkas  M.Sihelský 2, M.Beòu,
T.ándor, L.avina; SBS Consult
Security  Flamengo 9:3 (3:1), góly:
I.Daòko a M.Fízel po 3, F.Goceliak 2,
R.Koèi  D.Brezovický, A.Lajka,
E.Vincze; Autopulír  FCK Athletico Tatra 5:9 (3:1), góly : P.Vrábe¾
a R.Kudlík po 2, S.Krahulec  D. Kudlík 3, J.Halaj 2, B.Kurek, P.Fazeka,
J.Vrábe¾, M.Póa; Nemocnica NaP 
Exprestrans 2:9 (1:5), góly . .Vámo
2  A.Domík 3, M.Valkuèák a T.Laco
po 2, D.Sarva, R.Gubala, ltá karta
Roman Gubala (Exprestrans); dohrávka : Matyas  Roòava 6:4 (2:2),
góly: O.Václavik 4, P.Czízi, T.Tóth 
V.Vávra 2, R.Zagiba, P.Petrok.
1. Rimatex
2. Exprestrans
3. Matya s
4. Euromotel
5. SBS Consult
6. Autopulír
7. Roòava
8. FCK Tatra
9. Flamengo
10. N e m o c n i c a
11. K Tempus

18
19
18
18
18
17
17
18
18
18
18

15
14
12
11
9
8
8
8
3
1
1

1 2 130: 47
2 3 100: 46
3 3 89: 54
2 5 66: 60
1 8 86: 68
2 7 77: 79
1 8 85: 66
:
1 9 94107
:
2 13 73125
:
3 14 51115
:
0 17 51137

46
44
39
35
28
26
25
25
11
6
3

Dvomi presnými zásahmi proti
Euromotelu sa do èela súae strelcov prepracoval Milan Sihelský
s 31 gólmi pred oddielového spoluhráèa Tibora ándora s 29 gólmi
a Tomiho Koèia (Matyas) s 26 gólmi.
= Dohrávka 15.kola II.ligy:
K Tempus B  Euromotel B 4:2
(2:0), góly : T.Horváth, M.Odler,
M.Halász, L.Krejèí  A.Molnár 2.
Opakovaný zápas 11.kola : Greko  Tango Klub 3:11 (1:4), góly :
F.tork 3  M.Dragijský 8, V.Tóth
2, M.Baldovský, ltá karta M.
Kopec (Greko).

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
15
15
15
15

9
9
8
7
5
2

3
2
0
2
2
1

3 79 :41
4 96 :68
7 61 :51
6 63 :66
8 54 :74
12 44 :85

30
29
24
23
17
10

Víazom súae strelcov sa stal
Michal Dragijský (Tango Klub)
s 52 gólmi pred Tiborom Albertom
(D.N.A.Reportér) s 38 gólmi a Frantikom torkom (Greko) s 20 gólmi.

Dorast v oblasti
I.TRIEDA  21.KOLO :
Hajnáèka  Gemer 8:3, Lubeník
 Muráò 6:0, Chanava  Stránska
3:4, Bátka  Husiná 2:0, Revúèka 
Oïany 2:4, Ve¾ké Teriakovce 
Muráò 1:3, Krá¾  Blhovce 9:1,
Gemer  Rim.Janovce 3:1.
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Jesenské sa u zachránilo, hoci doma prehralo

V Hajnáèke sa nehralo

4.LIGA  25.KOLO:
Jesenské  Fi¾akovo 1:2 (0:0),
obidvom mustvám lo v tomto
takmer susedskom derby zápase
o strane ve¾a. Hosom o postup do
3.ligy, domácim o udranie sa v súai.
A tak sa taktizovalo. Zápas sa zaèal
o takmer polhodinu neskôr.... Pod¾a
slov domáceho trénera tefana Szántóa zápas mal vynikajúcu úroveò a aj
napriek prehre bol s výkonom svojho
mustva spokojný. Pravda, s výnimkou posledných desiatich minút, kedy
Jesenské inkasovalo dva góly. To u
vak vedeli, e v súai sú zachránení,
keïe v súboji na dia¾ku Ve¾ký Krtí doma vyhral nad Ponikmi, ktoré tak
zostali v pásme zostupu a bodovo u
nemôu Jesenské dobehnú. A Fi¾akovo má pred závereèným kolom dvojbodový náskok a v nede¾u hrá doma
s Ruinou. Take spokojní boli obaja
súperi. Vedúci gól domácich dal Mogyoródi. Zostava : Benko  Fekiaè,
Trizna, Figei, Petøíèek  Lukács, Váradi, Lakatos, Laczko  Mogyoródi,
Ad.Czene; striedali Boros a Gombala.
Stretnutie sledovalo 600 divákov.
Stretnutie Hajnáèka  Hliník
nad Hronom sa nehralo, keïe po
výdatnom dadi stálo na ihrisku pod-

¾a oèitých svedkov a 40 cm vody !
Súperi sa predbene dohodli, e zápas odohrajú vo tvrtok 14.júna.
Podlavice  Tisovec 2:1 (0:0), vo
vyrovnanom zápase góly padali po
individuálnych chybách v obrane.
Hostia korigovali výsledok v závereènej minúte gólom Huráka z penalty. Zostava : Belica  Bálint, Michalko, Wollinger, Slaan, P.ándor, Hurák, Sihelský, Dacho, Sudor, Vengrín.
5.LIGA  25.KOLO :
Nenince  Hnúa 2:2 (2:2), priamy súboj o 3.miesto v tabu¾ke bol
vyrovnaný, zaujímavý, aj pre diváka
príalivý. Aj keï tomu výsledok
celkom nenapovedá, hralo sa zväèa
medzi 16-kami. Neèudo, e vetky
tyri góly padli zo, resp. po tandardných situáciách. O obidva góly hostí
sa postaral hrajúci tréner Marián
Petrok. Aj nad Nenincami sa prehnala búrka a tak musel by zápas na vye
dvadsa minút preruený. Zostava
Hnúte : Dominik  Peter Petrok,
Wereszký, Chicho, Fo¾ko  Sroka,
Zemanoviè, Marián Petrok, Antal 
Dobo, aliga; striedal Miro agúl.
Klenovec  Cinobaòa 4:1 (2:0),
v súboji s beznádejne poslednou Cinobaòou domáci naplnili úlohu favo-

rita. V podstate u po tvrhodine bolo
o výsledku rozhodnuté, keïe domáci vyhrávali u dvojgólovým rozdielom a mali stálu prevahu. Hostia sa zamerali na defenzívu so snahou o rýchle
protiútoky, ale tie im nevychádzali. Aj
úvod do druhého polèasu mali domáci
impozantný a a po hodine hry u bolo
4:0. Priebeh zápasu jasne kontrolovali, napriek tomu hostia desa minút
pred koncom skorigovali. Góly domácich : Barto 2, Svinèiak, Boháèik.
Zostava : Igor Hruka  Vince, Boháèik, Svinèiak, Hrivnák  Benco, Barto,
V.Parobek, Vetrák  Maro Hruka,
Richard Bálint; striedali Garláty
a Kollár.
Mýtna  Ve¾ký Blh 1:2.

Dorast v kraji

5.LIGA  25.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota
 Ve¾ký Blh 5:0 (2:0), góly : Odler
3, Fazeka z 11 m, Gembický. V poslednom domácom zápase sezóny
nastúpili zverenci trénera Bohua
Kasáèa v zostave : Albert  Krejèí,
Kurek, Daniel Sallai, Kamenský 
Tomá Sallai, Fazeka, Vrábe¾, Horváth  Odler, Gembický; striedali
Gábor, Muránsky a Lupták.

V oblastnej lige sa rozhodlo u aj o zostupujúcom - Blhovce

Líder inkasoval u v 49.sekunde
Predposledné 21.kolo oblastnej futbalovej ligy definitívne rozhodlo aj o druhej najdôleitejej otázke : kto zostúpi do II.triedy.
Keïe ete donedávna dve do boja o záchranu zainteresované
drustvá (Chanava, Ve¾ké Teriakovce) doma bezpeène zvíazili
(v posledných dvoch domácich zápasoch dala Chanava 11
a Teriakovce dokonca 15 gólov !!!) Èierny Peter zostal
v rukách nováèika z Blhoviec. Ani tretia jarna prehra Rim. Janoviec niè nemení na fakte, e presne po 20 rokoch si zopakujú
víazstvo v najvyej (predtým okresnej, teraz) oblastnej súai.

Výsledky 21.kola :
Chanava  Stránska 7:0 (4:0),
rozhodlo sa prakticky u v úvodnej
tvrhodine, kedy dvakrát skóroval
Juraj ere. V ïalom priebehu pridal
ete jeden gól na svoje konto, o druhý
hetrik sa zaslúil Eduard Brindzák, jeden gól pridal Oto Horváth. Hostia hrali
odovzdane, mali len jednu gólovú ancu. Rozhodoval Pál, bez kariet.
Bátka  Husiná 3:1 (0:1), po prvom polèase to vyzeralo na ve¾ké prekvapenie. Hostia si vak sami dali vyrovnávajúci gól a potom sa dvakrát trafil domáci kanonier Ladislav Gaál. Rozhodoval Marián Bálint.
Krá¾  Blhovce 2:1 (0:1), aj
v Králi sa po 1.polèase rysovalo prekvapenie. Hostia sa ujali vedenia gólom Katyiho, po presávke domáci

láger kola, ktorý u síce niè nemohol
zmeni na víazstve Rim.Janoviec
v súai, ale mohol by obrazom jej
úrovne . ia¾, hosom chýbalo sedem
hráèov zo základnej zostavy ( a na lavièke náhradníkov bol len jeden hráè),
a keïe domáci sa po rýchlo získanom dvojgólovom vedení prispôsobili
hre súpera, duel svojou úrovòou zaostal za oèakávaním. Vedúci gól dal
toti u v 49.sekunde Zoltán Csutor,
a ten istý hráè v 6.min. pridal druhý gól z penalty. Na 3:0 v 72.min.
zvyoval Attila Gergely. Hostia
potom u len skorigovali v 76.min.
Romanom Uhrinom. Pred 150 divákmi rozhodoval Marian Sendrei, lté
karty 37.min.Peter Ulický  6.Július
Molnár, 78.Miroslav Hriò.

otoèili skóre po presných zásahoch
Lenkeya a Bolacseka. Rozhodoval
Slabej, bez kariet.
Ve¾ké Teriakovce  Muráò 8:3
(6:0), úvod ako z rozpávky mali domáci hráèi. V 6.minúte u vyhrávali
pägólovým rozdielom. Hostia pôsobili v úvode absolútne nekoncentrovane a tvrdo za to pykali. Domáci hrali, pochopite¾ne, v pohode, aj keï 1. R. Janovce 21
druhý polèas prehrali. Aj zásluhou 2. G e m e r
21
21
dvoch premených penált hostí. Góly 3. K r á ¾
21
domácich : Milan Babic 3, Duan La- 4. M u r á ò
21
ák a Robert Kraus po 2, tefan Há- 5. B á t k a
6. R e v ú è k a
21
jek. Rozhodoval Fakla.
7. H u s i n á
21
Revúèka  Oïany 3:0 (1:0),
8. O  ï a n y
21
súboj mustiev zo stredu tabu¾ky vy- 9. S t r á n s k a
21
znel pre domácich. Góly : Silágyi, 1 0 . C h a n a v a
21
Valent, epík.
1 1 . V. Teriakovce 21
Gemer  Rim.Janovce 3:1 (2:0), 1 2 . B l h o v c e
21

17
15
13
12
10
10
8
8
6
7
5
4

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

4 64 : 20
5 65 : 21
4 51 : 32
8 60 : 45
9 45 : 40
11 40 : 44
12 38 : 41
12 25 : 28
10 40 : 52
13 25 : 37
11 36 : 50
16 33 : 76

51
46
43
37
32
30
25
25
23
22
20
13
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Struèná bilancia jarnej èasti futbalovej sezóny

Hílek nechýbal ani minútu
Na inom mieste píeme o zaèiatku prípravy rimavskosobotských futbalistov na novú sezónu, hoci ete stále
sa z najrôznejích uhlov hodnotí tá nedávno skonèená.
Take aspoò trochu tatistky z náho klubu.

V priebehu sezóny sa v naom drese vystriedalo 26 hráèov, z nich 22
v jesennej èasti sezóny (I.liga). V jarnej
prelínacej súai pribudli tyria noví 
imon, Líka, Tesák a Miga¾a, ale
z jesenného kádra si u v nej nezahrali
a siedmi hráèi : Benko, Ristiè, Hrabáè, Miklas, Kubinec, Albert a Tomko.
Obdivuhodný kúsok sa podaril Jaroslavovi Hílkovi, ktorý odohral nielen vetkých 36 majstrovských zápasov sezóny (22 na jeseò, 14 na jar), ale
aj vetkých 3 240 minút v nich !!!
V prelinacej èasti súae o postup do Corgoò ligy dosiahli nai

hráèi túto zápasovú bilanciu :
Jaroslav Hílek 14 zápasov / 1 260
minút, Branislav Mráz 14/1 250, Roman Lazúr 14/1 148, Milomir Sivèeviè 13/1 098, Dávid imon a Marek
Janeèka po12/1 080, Jozef Pisár 14/1
032, Martin Hlouek 13/1 022, Gergely Geri 11/954, Rastislav Kaèák 11/
933, Michal Filo 11/893, Juraj Líka
12/817, Luká Tesák 13/324, Martin
Gibala 11/313, Nenad ivanoviè 11/
281, Roman Kuèeròák 3/191, Martin
Kuciak 2/180, Miroslav Latiak 1/32
a Luká Miga¾a 1 zápas/3 minúty.
Góly (20) :

Sivèeviè 6, Líka a Lazúr po 3, Pisár 2, Tesák, Filo, Hlouek, Janeèka,
ivanoviè a Gibala po 1.
lté karty (24) :
Geri 4, Sivèeviè, Hlouek, Janeèka,
Hílek, Líka, imon, Kaèák, Filo
a Mráz po 2, ivanoviè a Lazúr po 1.
Èervené karty (2) : Janeèka a Geri.

Ete sú pod zmluvami

Po ani nie dvojtýdòovej prestávke sa dnes, v pondelok 11.júna, o 14.00
hod. zídu futbalisti FC Rimavská Sobota na prvom stretnutí pred novou
sezónou 2007-2008. Aj po zásadných
organizaèných zmenách, ktoré v klube
prebiehajú a ktoré stále nie sú koneèné, by sa na tomto stretnutí mali zís
vetci hráèi z kádra, ktorý neúspene
bojoval o postup do Corgoò ligy. Hráèi toti majú zmluvy do 30. júna. Samozrejme, urèite nie vetci v kádri
zostanú. A tie je isté, e sa objavia aj
nové tváre. Tréneri u majú svoje tipy,
ale mená zverejòova zatia¾ nechcú.
Trénerský tandem Mikulá Komanický  Marián Kudlík má prípravu na novú sezónu nalinkovanú.
Spoèiatku to bude kombinácia kondiènej prípravy s technickou prípravou
s loptou. Nebudú chýba ani behy aj
na dlhie trate, ale fyzická záa urèite
nebude taká nároèná ako poèas zimnej

Futbal iakov

I.LIGA  25.KOLO :
Liptovský Mikulá  FC Rimavská
Sobota 2:1 (starí iaci), gól dal Róbert
Rais a 1:1 (mladí iaci), Marek Bán.
II.LIGA  25.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota 
Dukla Banská Bystrica B 0:2 (starí iaci) a 1:6 (mladí iaci), gól dal Balciar.

prípravy. Viac sa bude pracova
s loptou. No a samozrejmou súèasou
budú aj prípravné zápasy. Rimavskosobotskí futbalisti by mali, ako tradiène, tartova na Memoriáli tefana
Hronca v Kokave nad Rimavicou
v posledný júnový týzdeò spolu s AS
Trenèín, MFK Ruomberok a P
port Podbrezová.

Foto : M.Lichanec

Rimavskosobotskí futbalisti zaèínajú prípravu

Jaroslav Hílek ako jediný hráè náho
kádra nechýbal ani minútu v 36-zápasovej majstrovskej sezóne 2006-2007.

STREDA 13. JÚNA
Fu tba l
15.00 hod. starí iaci a 17.00
hod. mladí iaci FC Rimavská Sobota  Podbrezová v závereènom
26.kole I.ligy
TVRTOK 14.JÚNA
Malý futbal
17.30 hod. Nemocnica NaP 
VTJ Juve Roòava v predohrávke
21.kola I.ligy na umelom trávniku
K Tempus pod ibenièným vrchom
PIATOK 15.JÚNA
Malý futbal
16.50 hod. Exprestrans  Autopulír, 17.40 hod. Matyas  SBS
Consult Security, 18.30 hod. Flamengo  Euromotel, 19.20 hod. Rimatex  K Tempus v 21.kole I.ligy
na umelom trávniku K Tempus
pod ibenièným vrchom
NEDE¼A 17.JÚNA
Fu tba l
15.00 hod. dorast a 17.00 hod.
dospelí Stránska  Gemer, Rim.
Janovce  Krá¾, Blhovce  Ve¾ké
Teriakovce, Muráò  Revúèka,
Oïany  Bátka, Husiná  Chanava v závereènom 22.kole I.triedy
17.00 hod. Hnúa  Klenovec,
Ve¾ký Blh  Nenince v závereènom
26.kole 5.ligy, Tisovec  Kalinovo,
Poltár  Jesenské, Revúca  Hajnáèka v závereènom 26.kole 4.ligy

V tropickej horúèave sa hralo na umelom trávniku

Dve rovnaké bezgólové remízy

II.LIGA  29.KOLO :
Starí dorast : FC Rimavská Sobota  Vranov 0:0, závereèné zápasy
sezóny v domácom prostredí odohrali obidve nae dorastenecké drustvá
v tropickej horúèave na umelom trávniku. Ten hlavný, prírodný trávnik
tadióna Na záhradkách sa toti
v uplynulý týdeò dosieval a v èase
zápasu starích dorastencov práve
polieval.V pondelok 11.júna by na
òom mali zaèa prípravu na novú sezónu seniori klubu..... Mono len teoretizova, akým podielom sa takéto
podmienky podpísali pod bezgólové
výsledky v obidvoch zápasoch. Pravdou je, e v obidvoch zápasoch sa
hralo zväèa medzi 16-kami, pred bránami bolo minimum vzruchu. V pr-

vom polèase zápasu starích dorastencov boli bliie ku gólu zverenci
trénera Ladislava Danyiho, keï
v 20.min. po tandardnej situácii hosujúci obranca hlavièkoval do brvna
vlastnej brány. V závere polèasu sa
do ance dostal Ján Halaj, zopakoval
si to aj po prestávke, ale v obidvoch
prípadoch bez gólového zakonèenia.
Napokon mohli nai hráèi kruto pyka, lebo sedem minút pred koncom
mali viac ne 100%-nú ancu aj hostia. Hoci sa v závere zápasu avizovalo 6-minútové nastavovanie (najmä
kvôli zlegalizovanému obèerstvovaniu), v skutoènosti sa odohrali len
necelé tri minúty. Aj rozhodca u mal
toho dos... Zostava : Drak  Tóth,
Murín, Betík, Miga¾a  Gibala, Dra-

gijský, Kudlík, avina  Palia, Halaj; striedali Negyesi a Meszner.
Mladí dorast : FC Rimavská
Sobota  Vranov 0:0; v identických
klimatických podmienkach identický
priebeh. Len s tým rozdielom, e nai
mali tyri dobré gólové ance, z nich
samotný Tomá Bystriansky tri. Hostia len raz nebezpeènejie ohrozili nau
bránu. Tréner Stanislav Morháè :
- Taký remízový zápas, aj keï na ance sme boli predsa len o chåpok lepí.
V druhom polèase toho chlapci u mali
skutoène plné zuby, niektorí v závere
u len ahali nohy za sebou.... Zostava : Juhász  Durec, Kulèár, Szabó,
Kojnok  Brndiar, E.Kiss, Demeter,
Egri  Árvai, Bystriansky; striedali Harenèák a Klement.
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