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Ak vás ako naschvál prá-
ve počas voľných dní 
rozbolia zuby alebo pre-
padne chrípka a nemáte 
doma žiadnu tabletku, 
pomoc hľadajte u tých, 
ktorí slúžia. Rozpis 
nájdete na str. 5. 5

Pohotovosť 
Počas sviatkov

Je peknou tradíciou 
každoročne prijať v so-
bášnej sieni jubilujúce 
manželské páry. Tento 
rok oslávili zlatú svadbu 
štyri dvojice z Rožňavy, 
medzi nimi aj manže-
lia Dobránzski.

Ľúbia sa 50 rokov

7

Štefan Sokoly, slovenský reprezentant v silo-
vom trojboji, získal na MS za výkon 855 bo-
dov ďalšiu medailu. Tentoraz bronzovú. 
Je spokojný, no chce ešte viac. 6

Mesto Rožňava vás pozýva na „Vianoč-
ný trh“ , ktorý sa bude konať v dňoch 
17. – 19. decembra na Námestí baníkov. 
Piatok 17.decembra o 11:00 hod. sláv-

nostné otvorenie, živý Betlehem, koledy 
(vystúpia OZ Laura, OZ Domka, DFS 
Haviarik), v sobotu 18.decembra o 18:00 
hod. v divadelnej sále OKC bude „Kon-
cert pre anjelov“ v podaní Hudobného 
divadla EDEN zo Žiliny. Vstup voľný!

Príďte na vianočný trh

Vieme mnohí 
a prežívame niekto-
rí veľmi intenzívne 
to, že Vianoce sú 
narodeninami Pána 
Ježiša Krista. Či som 
pravidelným alebo 
občasným návštev-
níkom bohoslužieb 
a či ma svet viery 
a nábožnosti vôbec 
nezaujíma, cítime 
spolu, že sviatky Via-
noc majú význam 
v oslave narodenia 
Krista Pána. Čokoľ-
vek iné pridávame 
my, ľudia, vyprchá 
v dnešnej rýchlej 
dobe. Tak, že si to ani 
neuvedomíme a pár 
dní po Vianociach si 
na ten vianočný čas ani nespo-
menieme.

Muž, kvôli narodeniu kto-
rého Vianoce vznikli, je Božím 
Synom. Povedal: „Ja som sa na 
to narodil a na to som prišiel na 
svet, aby som vydal 
svedectvo pravde“. 
Domnievam sa, 
že ak niečo sku-
točne potrebuje-
me v čase Adventu 
a Vianoc, tak je to zahľadenie 
sa do hlbokej pravdy: o mne sa-
mom, o vzťahoch, ktoré tvorím, 
alebo som ich zničil. O živote v 
pravde alebo o živorení v svete 
poloprávd a klamstiev.

Vnútornú silu zahľadieť sa 
do pravdivého obrazu o mne, 
o mojej rodine či o svete, v kto-
rom žijem, a prijať túto pravdu 
- takáto sila je od Boha. Prajem 
preto všetkým ľuďom dobrej 
vôle:

veľa pokoja a ticha počas • 
Adventu a Vianoc;

ak sa nás však dotkne Kristo-• 
vo svedectvo pravdy, možno 

naším požehnaním bude 
i vnútorný nepokoj a hlasné 
Božie volanie k viere;

pozastavenie sa v čase, • 
aby sme dokázali vnímať, čo 
podstatné nám uniká;

keď náš • 
uponáhľaný život 
presvieti pravda 
Božieho Syna, v 
tomto požehnaní 
zistíme, ako veľa 

ešte treba stihnúť;
veľa zdravia, telesného • 

i duševného prajem. V pravde 
Pana Ježiša Krista však vieme 
niesť i kríž choroby a starostí, 
to je Božie požehnanie.

Pre všetkých nás nech sú 
tohtoročné Vianoce časom 
svedectiev pravdy a lásky me-
dzi ľuďmi. Lebo Pán Boh k tomu 
urobil prvý krok, keď svojho 
Syna poslal na svet. On sa na to 
narodil a na to prišiel na svet, 
aby vydal svedectvo pravde.

ThDr. Jerguš Olejár, 
ev. a. v. farár, senior 

Pozastavme sa v čase a vnímajme, 
čo podstatné nám uniká

Príhovor 
k Vianociam

Milí Rožňavčania, v no-
vom roku 2010 vám a va-
šim rodinám želám najmä 
pevné zdravie, ktorého 

hodnotu ako lekár výbor-
ne poznám. Želám nám 
všetkým, aby sme v meste 
čím skôr zvládli násled-

ky finančnej krízy, ktorá 
dorazila aj k nám. Aby sa 
Rožňava mohla opäť roz-
rastať a krásnieť na perlu 
Gemera.

MUDr. Vladislav Laciak, 
primátor mesta 

Na rožňavskej priemy-
selnej zóne sa pracuje, ale 
prekvapením bolo, čo všet-
ko sa skrývalo pod zemou. 
Úpravy terénu sú teda oveľa 
náročnejšie, ako sa pôvodne 
predpokladalo, a tým pádom 
si vyžadujú aj väčšie finanč-
né prostriedky. Pre tento 
fakt našlo vedenie mesta po 
viacerých rokovaniach po-
chopenie v Bratislave, čoho 
výsledkom bolo uzatvorenie 
zmluvy medzi mestom Rož-
ňava a Ministerstvom hos-
podárstva SR o poskytnutí 
finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu na finan-
covanie hrubých terénnych 
úprav súvisiacich s regionál-
nym rozvojom na rok 2009. 
Na základe toho boli Rožňave 
pridelené finančné prostried-
ky vo výške 1 358 346,54 eur, 
ktoré už boli pripísané na účet 
mesta.

Najčastejšou požiadav-
kou, ktorú majú obyvatelia, 
ale i návštevníci Rožňavy, 

je obnova Námestia baní-
kov. Referát regionálneho 
rozvoja Mestského úradu 
v Rožňave podal žiadosť 
o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na pro-
jekt Rekonštrukcia Námestia 
baníkov a Šafárikovej ulice 
ešte 28. mája 2009. Úspeš-
ne. Z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 
prišla správa, že žiadosť bola 
úspešná a po splnení všetkých 
povinných podmienok po-
skytnutia pomoci získa mesto 
Rožňava 1 659 970 € na rekon-
štrukciu Námestia baníkov. Za 
tieto finančné prostriedky sa 
zrekonštruujú chodníky a ve-
rejné priestranstvo západnej 
časti námestia, miestna ko-
munikácia, verejné osvetlenie 
a plochy zelene. Vybuduje sa 
tiež malé pódium a osadia 
nové lavičky a ďalšia drobná 
architektúra.

Predpokladaný začiatok 
rekonštrukcie námestia je 
v polovici roka 2010. ep

Bude sa zveľaďovať priemyselná zóna i Námestie baníkov

Mesto dostalo ďalšie milióny

„Areál autobusovej stanice 
v Rožňave sa do konca tohto 
volebného obdobia predávať 
nebude!“, tak znel konečný 
verdikt poslancov mestské-
ho zastupiteľstva. Po viac 
ako rok trvajúcej diskusii 
o predaji tohto strategické-
ho územia v centre mesta, 
zvažovaní ponúk najprv 
dvoch, potom troch záujem-
cov (Tesco Stores SR, a. s. 
Bratislava, Hrivis dealing 
s r. o. a Eurobus, a. s., Koši-
ce) sa nakoniec rozhodlo na 
zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva v Rožňave 26. no-
vembra 2009. Pozemok vo 
vlastníctve mesta bude teda 
naďalej slúžiť svojmu účelu 
tak ako doteraz prinajmen-
šom do komunálnych volieb 
na konci roku 2010.

čiž

Autobusovú 
stanicu 
nepredajú

Náročná finančná situácia sa odrazila aj na vydávaní 
Rožňavských listov, mesačníka samosprávy mesta Rožňa-
va. Už v roku 2009 na základe uznesenia MZ vyšlo len 10 
čísel namiesto dvanástich. Keďže nároky na výdavky mes-
ta sú značne väčšie ako momentálne príjmy, redakčná rada 
Rožňavských listov sa na svojom zasadnutí uzniesla dočasne 
pozastaviť vydávanie periodika.   kč

Rožňavské listy dočasne pozastavia

V pondelok 7. decembra o 16.30 hodine príde 
do Rožňavy vianočný kamión Coca-Cola. Deťom aj 
rodičom privezie Santa Clausa, škriatkov a veľa zá-
bavy. Kamión zaparkuje na Námestí baníkov. V deň 
konania akcie na námestí vyrastie vianočná dedin-
ka s malými domčekmi a už o 15. hodine tu môžete 
nájsť obchodíky s vianočnými darčekmi i občer-
stvením a domčeky so zábavnými atrakciami.

Návštevníci z Rožňavy i okolia môžu poslať via-
nočný pozdrav priamo od kamióna, alebo si vytvo-
riť vlastnú vianočnú kométu, ktorou si potom doma 
ozdobia svoj vianočný stromček. Záujemcov škriat-
kovia vyfotia so Santa Clausom. Fotografie budú 
potom umiestnené na internetovej stránke www.
vanocnikamion.com a odtiaľ si ich bude možné 
stiahnuť.

Celý výťažok z akcie venuje firma Coca-Cola 
mestu Rožňava.    up

Vianočný kamión v Rožňave

Novoročný vinš primátora

Má ďalšiu Medailu
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Zástupcovia študentov 
spolu s dr. Králikom 10. no-
vembra 2009 navštívili v Ko-
šiciach rektora univerzity 
a tlmočili mu nespokojnosť 
s presunom a argumenty pre 

zotrvanie ústavu v Rožňave. 
Ako informoval dr. Králik, ani 
Akademický senát UPJŠ ne-

podporuje toto rozhodnutie. 
Výsledkom kolotoča rokova-
ní je rozhodnutie počkať na 
novelu Zákona č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách, 
ktorou sa majú zaoberať 

poslanci Národnej rady SR 
na decembrovej schôdzi. Tá 
obsahuje návrh na úpravu 

vekovej hranice (zo 65 rokov 
na 70, resp. neobmedze-
ne) pre garantov študijných 
odborov, čo sa týka aj doc. 
Ďuríčeka. Ak by ju schválili, 
rektor aktuálne deklaroval 
ochotu naďalej ponechať 
ústav v Rožňave. To by 
uvítali študenti, pedagógo-
via, mesto i verejnosť. Za 
všetkých výstižne povedala 
externá poslucháčka štúdia 
Zlatka Marhefková (na obr.): 
„Aj my, ktorí už pracujeme 
a máme rodiny tu, na Geme-
ri, si chceme zvýšiť vzdelanie. 
Neberte nám šancu presunom 
do Košíc!“            čiž

Tradične v predvianočnom 
čase odovzdávajú predstavite-
lia Slovenského Červeného krí-
ža ocenenia darcom krvi z ce-
lého okresu za mnohonásobné 
darovanie životodarnej tekutiny 
bez nároku na odmenu. Tak 
to bolo i tento rok, presnejšie 
25. novembra. Medzi ocenený-
mi boli aj Rožňavčania.

Zlatú Jánskeho plaketu  
(ženy za 30 bezplatných odbe-
rov a viac, muži za 40 odberov 
a viac) dostali: František FOC-
KO, Slavomír KOTRČKA, Ľu-
dovít KOVÁCS, Zdena ORAV-
COVÁ a Ida PODOLINSKÁ.

Striebornú Janského pla-
ketu (za 20 odberov a viac) 
dostali: Alexander FARKAŠ, 
Miriam HRIVNÁKOVÁ, Marián 
KRČMÁR, Ing. Vojtech MALA-
TINSKÝ, Mgr. Oszkár SZABÓ, 
Miroslav ZATROCH.

bronzovú Janského plake-
tu (za 10 odberov a viac) odbr-
žali: Ing. Ján DUJČÁK, Martin 
FOŘŠT, Peter HALÁSZ, Mária 
HENRICZYOVÁ, Milada LEŠ-
KOVÁ, Peter ORBÁN, Jaroslav 
SUCHÝ, Henrich ŠIMKO, Tibor 
ŠIMKO, Pavol HUĎA, Lenka 
KNESLOVÁ.

Blahoželáme a ďakujeme za 
ľudskosť!

študentská kvaPka krvi 

ZoZnaM darcov
Sečkárová Ivana
Sečkár Vlastimil
Ing. Ján Vranský
Milan Hajdúk
Alexander Angyal
Konečný Róbert
Šmiha Jozef
Lázár Alexander
Ing. Milan Tkáčik
Ing. Igor Kúdela
Kolárová Barbora
Čabai Robert
Beer Tomáš
Milko Ivan
Bencová Petra
Džodlová Mária
Mitrík Michal
Zatrochová Ivana
Luczová Libuša
Repaszky Patrik
Prcúch Stanislav
Kerekešová Tímea
PaedDr. Šlosár Vladimír
Selecký Patrik
Krištóf Vojtech
Božok Tomáš
Országh Štefan
Ing. Šišolák Vladimír
Benedikty Robert
Majtányiová Lenka
Ochlshäger Peter
Rybár Tomáš
Gáková Iveta
Lukáčová Erika
Orbán Peter
Erdoliová Nikoleta
Bagácsová Katarína

Garaj Zsolt
Kopčík Dominik
Garaj Csaba
Kovács Attila
Novotný Jaroslav
Domik Róbert
Ing. Tešlár Marián
Dnuka Pavol
Ing. Zubková Helena
Liptáková Erika
Kesi Štefan
Šoltésová Izabela
Malatinský Csaba
Todavčičová Viktória
Blaško Štefan
Garan Petrisko Dárius
Kovács Tomáš
Spodniak František
Ilašenko Matej
Balázsová Patrícia
Babarcsíková Inéz

aktuality

„Zabudol“ sa 
na cintoríne

Pred sviatkom všetkých 
svätých sa Rožňavčania i náv-
števníci zo širokého okolia vo 
väčšej miere ako zvyčajne zdr-
žiavali v priestoroch mestského 
cintorína. Prišli upraviť hrobové 
miesto, či zapáliť sviečky svojim 
zomrelým príbuzným a známym 
a zostať s nimi v tichej spomien-
ke. Tak sa stalo, že jeden občan 
sa pozabudol, až zostal v ne-
skorých večerných hodinách 
zamknutý v cintoríne. Vyslobo-
diť ho prišli mestskí policajti.

Mobil na hrobe
Občania si na mestskom 

cintoríne v týchto dňoch za-
búdali aj osobné veci. Počas 

pochôdzky cintorínom 2. no-
vembra našli mestskí policajti 
okrem iného aj mobilný tele-
fón. Keďže bol funkčný, skon-
taktovali sa s jeho majiteľom, 
ktorý si ho prišiel prevziať do 
kancelárie Mestskej polície.

nevedela 
trafiť sPäť

Po svoj dôchodok odišla 
do mesta 6. novembra v ran-
ných hodinách chovankyňa 
domova sociálnych služieb. 
Keď sa ale dlhšiu dobu ne-
vracala, pracovníci domova ju 
v obavách začali hľadať. Našli 
ju až mestskí policajti v polud-
ňajších hodinách na základe 
presného popisu pracovníka 
DSS, ako sa bezcieľne potu-
luje v centre Rožňavy.

Ani v období od 15. októbra do 15. novembra 2009 sa prísluš-
níci Mestskej polície v Rožňave nenudili. Na území mesta zdoku-
mentovali celkom 328 priestupkov. Pri odhaľovaní a zdokumen-
tovaní priestupkov proti verejnému poriadku, proti majetku, či na 
úseku dopravy im opäť pomáhal Monitorovací kamerový systém 
(MKS). Záznamy z neho si vyžiadali policajti z Okresného riaditeľ-
stva PZ SR v Rožňave tentoraz päťkrát. Pomohli im pri objasňova-
ní trestnej činnosti krádeží a krádeží vlámaním do bytu (dvakrát) 
na kamerami monitorovaných verejných priestranstvách mesta. 

Z PolicajNých hláseNí

Hrdinovia ľudskosti

Predpoludním predniesli 
prednášky generálny kon-
zul Maďarskej republiky, 
zástupca riaditeľstva Aggte-
lekského národného parku, 
predstavitelia ministerstiev 
a Košického samospráv-
neho kraja. Projekt a jeho 

aktivity predstavil manažér 
projektu Ing. Július Slovák. 
Vedúcim partnerom projek-
tu s podporou 230 000 € je 
Mesto Rožňava a cezhranič-
ným partnerom Riaditeľstvo 
Aggtelekského národného 
parku. Bude trvať rok a jeho 

cieľom je pomocou propa-
gačných aktivít zvýšiť počet 
turistov v krasovej oblasti. 
Základnou myšlienkou mar-
ketingových aktivít je spoloč-
ná propagácia Slovenského 
a Aggtelekského krasu doma 
i v zahraničí. Témou poobed-
ňajšej časti konferencie, kto-
rú otvorila primátorka mesta 
Szenecs dr. G. Fekete Éva, 
boli európske zoskupenia 
územnej spolupráce. Eu-
rópske zoskupenia územnej 
spolupráce Gemer-Borsod-
Abaúj-Zemplén so sídlom 
v Rožňave predstavil Berlan 
Gadóczi, prednosta Mest-
ského úradu v Szerencsi.

jus

Konferencia „Propagácia Slovenského a Aggtelekského 
krasu ako turistickej destinácie“ sa uskutočnila 28. októbra 
2009 v kongresovej sále radnice v Rožňave a bola úvodným 
stretnutím rovnomenného projektu financovaného z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 
2007-2013. Otvoril ju primátor mesta MUDr. Vladimír Laciak. 
Na pozvanie poslanca KSK Ing. Júliusa Slováka na ňu prices-
toval Colin Wolfe, vedúci oddelenia cezhraničnej spolupráce 
na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre regionál-
ny rozvoj v Bruseli.

Ako prilákať viac turistov

Mesto Rožňava ako správca obecných bytov oznamuje nájomníkom 
že od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2010 je zriadená pohotovostná služba, ktorá 
zabezpečí odstránenie porúch na rozvodoch ústredného kúrenia, teplej 
úžitkovej vody a studenej úžitkovej vody v čase:
v pracovnej dobe
pondelok – piatok od 7:30 hod. – 15:30 hod. na tel. čísle: 058/77 33 21, 
mobil 0907 349 766
mimo pracovnej doby
pondelok - piatok od 16,00 hod. – 22,00 hod. a v dňoch pracovného 
pokoja a sviatkov od 7:00 hod. – 22:00 hod. na tel. čísle: 0907 349 766

oZNáMeNie

Čaká sa na novelu zákona
Študentská rada Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave 

11. novembra zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej jej pred-
stavitelia informovali o krokoch proti preloženiu do Košíc. 
Zúčastnil sa na nej riaditeľ ústavu doc. M. Ďuríček, primátor 
Rožňavy MUDr. V. Laciak, člen Akademického senátu UPJŠ dr. 
Juraj Králik i predstavitelia Študentskej rady na čele s jej pred-
sedníčkou Zuzanou Malatinskou. Účastníkmi boli aj desiatky 
študujúcich (čo nebýva na tlačových konferenciách obvyklé).

vianočná výstava•  – v Galérii Baníckeho múzea na 
Námestí baníkov 25 v Rožňave, v čase od 30. 11. do 
18. 12. 2009, pondelok až piatok 8:00 – 16:30 hod., v so-
botu 8:00 – 12:00 hod. Vstupné: 0,50 €.
čaro vianoc v ľudovom odeve a bývaní horného Ge-• 
mera – otvorenie výstavy bude 4. 12. 2009 o 17:00 hod. 
v Galérii Gemerského osvetového strediska na Betliarskej 
8 v Rožňave. Info: 058/732 42 58, www.gos.sk

Pozývame vás

fo
to

: K
at

ar
ín

a Č
iž

m
ár

ik
ov

á

fo
to

: K
at

ar
ín

a Č
iž

m
ár

ik
ov

á



3

K svojim 15. narodeninám 
sebe, ale najmä verným di-
vákov, venovalo Mestské 
divadlo Actores premiéru 
novej inscenácie „Utajení 
aktéri“. Premiérou hry pod 
režisérskou taktovkou Ta-
tiany Masníkovej v yvrcho-
lili dvojtýždňové oslav y 
jubilea nášho divadla.

Celý dej inscenácie 
sa odohráva v roku 1918 
v Grand Café v malom 
francúzskom mestečku. 
Umelcom sa podarilo ho-
voreným slovom, tancom, 
spevom a dokonca i gro -
teskou preniesť divákov 
do obdobia prvej sveto-
vej vojny, do éry nemého 
f ilmu a následne obdobia 
hospodárskej krízy. Na ja-
visku sa predstavili popri 
hercoch domáceho sú-
boru, aj členovia divadla 
Babadlo z Prešova a ná-
dejný rožňavský recitáror 
Kevin Ivanko. Okrem neho 

sa o súpech zaslúžili: Pe-
ter Szőllős, Monika Han-
zlíková, Róbert Kobezda 
a hosťujúci Júlia Labudo-
vá, Pavel Mihaľák, Michal 
Mihok a Arpi Farkaš. Vý-
prava: Roland Neupauer 
ako hosť a Tatiana Mas-
níková.

redakcia
foto: Štefan Kesi

kultúra / história

vianočný dar Mestu. 
Vláda zo štátneho rozpoč-
tu 1909 pridelila mestám 
s usporiadanou a dobre fun-
gujúcou samosprávou mi-
moriadnu finančnú dotáciu. 
Rožňava takto získala na 
rozvoj 5 tisíc korún. 
Poslanci rozhodli, 
že polovica tejto 
dotácie sa použi-
je na vyplatenie celoročných 
odmien všetkým zamestnan-
com magistrátu. Druhou polo-
vicou navýšili rozpočet na už 
započaté kamenné vydláž-
denie chodníkov na všetkých 
uliciach mesta. Realizácia 
tohto rozsiahleho a pre obča-
nov mimoriadne prospešného 
projektu v roku 1910 a ďalších 
rokoch si vyžiadala a využi-
tie dlhodobého 50-ročného 
amortizačného úveru z ban-
ky so zvýhodnenými úroko-
vými splátkami. Túto pôžičku 
mali občania, resp. majitelia 
domov a ostatných nehnuteľ-
ností splácať za „svoje chod-
níky“ formou daní.

vianočný JarMok. Za 
pekného slnečného a príjem-
ného počasia sa 14-15. de-
cembra 1909 uskutočnil na 
Pšeničnom priestore v Rož-
ňave veľký vianočný jarmok. 

Trhovníci z Geme-
ra, Pohronia, Spi-
ša i Hontu obsadili 
celé jarmočisko. 
Ponúkali tovar vša-

kového charakteru, najmä 
potraviny, výrobky z dreva, 
prútia, kovu, vlny, no aj živé 
zvieratá. Záujem bol obrov-
ský a ukázalo sa, že relatív-
ne malý Pšeničný priestor už 
nevyhovuje. Bezpečnosť ku-
pujúcich bol ohrozená, pokoj 
tam bývajúcich narušený, vý-
učba v gymnáziu, kňazskom 
seminári aj v premonštrát-
skom domove znemožnená. 
Nepríjemný zápach zvie-
racích exkrementov zhoršil 
kvalitu životného prostredia, 
a tak občania cez poslancov 
žiadali magistrát o účinné 
vyriešenie problému v bu-
dúcnosti.

vianočná kultúra 
v Meste. Celý december 
1909 bol naplnený najmä di-
vadlom, spevnými a hudob-
nými produkciami miestnych i 
hosťujúcich umelcov. Divadel-
ná spoločnosť Dezsö Rácza 
z Budapešti predviedla deväť 
rôznych hudobných i drama-
tických predstavení (2-3 pre 
veľký záujem publika aj opa-
kovali) a na záver svojho hos-
ťovania v Rožňave silvestrov-
ský kabaret. Na ochotníckych 
scénach vystúpili naši ama-
térski herci – členovia Kato-
líckeho mládeneckého spolku 
a iných spolkov a združení. 
Mestskému obecenstvu pre-
zentovali výborne naštudo-
vanú a režírovanú veselohru 
„Poštárka Klára“. Žiaci oboch 
rožňavských gymnázií zo-
stavili a samostatne vystúpili 
pred profesorským i rodičov-
ským publikom s vianočnými 
i literárnymi programami.
Predvianočná anti -
kultúra. Pred sviatkami 
lásky a pokoja sa v meste roz-

mohli dva druhy nežiaducich 
aktivít. Neznámi jedinci roz-
posielali, ba možno aj tajne 
roznášali váženým občanom, 
resp. rodinám anonymné listy 
s hanlivým a ponižujúcim tex-
tom. Odosielateľmi boli zrej-
me primitívni polovzdelanci, 
ktorých motivovala braková 
literatúra. Napriek nezákon-
nosti tejto najnovšej „módy“ 
sa polícii zatiaľ nepodarilo 
odhaliť anonymných pisate-
ľov. Druhým predvianočným 
neduhom bolo každodenné 
vyzváňanie na vchodových 
zvoncoch v domoch v celom 
meste, sústavné vyrušovanie 
obyvateľov podomovými žob-
rajúcimi občanmi, väčšinou 
cigánskymi deťmi. Niektorí 
občania sa poslali sťažnosť 
mestskému policajnému ka-
pitánovi.
nePodarený Podvod. 
Rožňavský občan Varga 
György, povestný svojou ná-
klonnosťou k alkoholu, sa 
podujal v istej tunajšej domác-
nosti popíliť a pokálať väčší 

objem dovezeného palivové-
ho dreva. S vervou sa pustil 
do práce, ktorú v neuveriteľne 
krátkom čase aj skončil, od 
domáceho pán zinkasoval do-
hodnutú sumu a vysmädnutý 
priam utekal do najbližšej krč-
my. Tam sa už pri obracaní 
poldecákov a krígľov piva tak 
neponáhľal. Jeho predvianoč-
né hodovanie rázne prerušil 
mestský policajt, ktorý pod-
napitého Vargu eskortoval 
späť. Pán domáci totiž pri dô-
kladnejšej kontrole rekordne 
vykonanej práce zistil, že 
Dezsö spracoval len polovicu 
dreva a ňou zakryl druhú pol-
ku nepopílenej siahoviny. Na-
vyše 40 neporezaných polien 
vyniesol na povalu drevárne. 
Pod hrozbou trestu za pod-
vod, ako jeho počínanie kva-
lifikovala polícia, Varga musel 
všetko drevo do Vianoc pek-
ne narezať, poštiepať a ulo-
žiť. Ibaže so suchým gágorom 
a bez odmeny.

Z prameňov Štátneho archívu 
v Rožňave spracoval Dr. L. Husár

Pred Vianocami vláda nadeľovala, pijan podvádzal

rožňava pred 
sto rokmi

Mesto Rožňava v rámci 
svojej pôsobnosti zabezpe-
čuje a poskytuje potrebnú 
starostlivosť v zariadení opat-
rovateľskej služby- denný po-
byt pre starých občanov na 
Jovickej ulici č. 66 v Rožňave. 
Toto zariadenie opatrovateľ-
skej služby pre denný pobyt 
starých občanov je umiestne-
né v Spoločenskom pavilóne 
pri malometrážnych bytoch 
v Rožňave. Tu sa pre starých 
občanov a občanov ťažko po-
stihnutých na zdraví poskytu-
je nevyhnutná starostlivosť 
na určitý čas:

pomoc pri odkázanosti na • 
pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,• 
stravovanie podľa potreby.• 
Táto starostlivosť sa po-

skytuje najmä odkázaným 

starým občanom, o ktorých 
sa pred a po skončení pracov-
ného času starajú ich rodinní 
príslušníci, ako i osamelým 
občanom, ktorí by boli inak 
odkázaní na opatrovateľskú 
službu vo vlastných domác-
nostiach.

Služby v dennom pobyte 
zabezpečuje jedna zamest-
nankyňa počas pracovných 
dní v pracovnej dobe, a to 
na základe právoplatného 
rozhodnutia o odkázanosti 
na sociálnu službu vydaného 
mestom Rožňava. Popri za-
bezpečovaní a poskytovaní 
služieb v dennom pobyte sa 
organizuje s prihliadnutím na 
záujem, vek a zdravotný stav 
návštevníkov: - kultúrno-spo-
ločenská činnosť, osvetová 
činnosť zameraná na zdra-

votno-sociálnu problematiku 
a záujmová činnosť.

Postup pre vybavenie 
o prijatí do zariadenia opatro-
vateľskej služby:

Občan alebo iná osoba 
v jeho mene si môže vy-
zdvihnúť príslušné tlačivá 
na Mestskom úrade, priamo 
na odbore sociálnych vecí 
(I. poschodie, číslo dverí 103) 
alebo ho nájde na mestskej 
internetovej stránke www.
roznava.sk.

Podrobnejšie informácie 
o podmienkach poskytovania 
sociálnej služby a o úhradách 
za poskytované služby podá 
pracovníčka opatrovateľskej 
služby Katarína Zagibová 
(odbor sociálnych vecí a by-
tovej politiky).

msú

Denný pobyt pre starých občanov

Narodeniny oslávili premiérou 50 rokov
Zlatá svadba

Bradovka Vojtech • 
a manželka Margita 
Mgr. Dobránszky Zoltán • 
a manželka Elena
prom. ped. Hlaváč Pavol • 
a manželka Irena
Subovits Alexander • 
a manželka Irena

45 rokov
Zafírová svadba

Géczi Barnabáš • 
a manželka Magdaléna

Kohut Zoltán • 
a manželka Katarína
Mak Anton • 
a manželka Viera

40 rokov
rubínová svadba

Komáromi Ján • 
a manželka Katarína

juBilejNé MaNželstVá

• • • 2 • • •



4 deti a mládež

Prechodné ubytovanie a sociálne služby pre deti, ktoré 
z rôznych dôvodov museli opustiť rodinné prostredie, poskyt-
ne už túto zimu nové krízové stredisko Dominika v Rožňave. 
Vzniklo ako pobočka košickej neziskovej organizácie Dorka, 
ktorá už viac ako dva roky poskytuje sociálne služby osame-
lým rodičom s deťmi a mladým dospelým, ktorí sa po odchode 
z detského domova ocitli bez strechy nad hlavou. Útočište tu 
nájdu deti a mládež do 18 rokov, ktorých na základe pred-
bežného opatrenia súdu odobrali rodinám, kde je ich výchova 
a zdravý vývoj v ohrození.

„Počas pol roka budeme s pôvodnou rodinou komunikovať 
a snažiť sa ju skonsolidovať pre návrat dieťaťa, prípadne mu bu-
deme hľadať náhradnú rodinu,“ uviedol Rastislav Dráb z košic-
kej regionálnej pobočky Spoločnosti priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar, ktorá projekt Dorka realizuje spolu 
s Nadáciou Dedo Solidarita s deťmi z detských domovov. Krí-
zové stredisko v Rožňave vzniklo v spolupráci so sestrami 
saleziánkami a má kapacitu 10 miest.  (tasr)

Ohrozeným deťom pomôžu v Dominike

Naučiť deti o kultúre a his-
tórii našej krajiny ako aj iných 
krajín je cieľom projektu „Jed-
na Európa - mnoho kultúr“, 
na ktorom spolupracuje Ma-
terská škola na Ulici Vajan-
ského v Rožňave aj v tomto 
školskom roku. „Ľudové tradí-
cie mojej krajiny“ bola téma, 
ktorej sa malí škôlkari veno-
vali v októbri. V spolupráci 
s rodičmi prinášali do mater-
skej školy všetko, čo našli na 
návšteve u starých rodičov: 
kolovrátok, rôzne vyšívané 
obrusy, krojované suknice, či 
hlinené taniere. Úlohou uči-
teliek bolo primerane priblížiť 
malým škôlkarom národné 
zvyky, spôsob života, či ná-
rodného hrdinu. Deti sa do-
zvedeli, s akými hračkami sa 

kedysi hrali najmenší, v čom 
chodili oblečení, aké pesnič-
ky si spievali, aké detské hry 
sa hrali. Vznikla i špeciálna 
výstavka, ktorá im bude pri-
pomínať, ako si zhotovovali 
hlinené krčiažky i maľované 
tanieriky.

Pani učiteľky pozvali 
na návštevu aj muzikan-
tov z Očovej, ktorí drobcom 
predstavili tradičné hudob-
né nástroje: fujaru, drumbľu, 
husličky a basu. Škôlkari sa 
už teraz tešia, že predstavia 
naše slovenské zvyky a oby-
čaje na Vianoce, kedy priví-
tajú hostí z Čiech a Nemecka 
(partnerov projektu) a pri-
blížia im časť našich tradícií 
v podobe ľudových hier, po-
vedačiek piesní i tancov.

Malí objavitelia ľudovej kultúry slovenska

Škôlkari poznajú fujaru Žiacky parlament (ďalej ŽP) tvorí 21 ak-
tívnych žiakov rožňavských základných 
škôl, ktorých delegovali ich školy ako svo-

jich zvolených zástupcov na obdobie jedného 
roka. Vstup do žiackeho parlamentu je otvorený 
a členmi sa môžu stať aj dobrovoľníci, ktorých 
účasť nemusí byť pravidelná. Poslaním ŽP je vy-
tvárať podmienky na formovanie skupiny mla-
dých ľudí, ktorá bude mať príležitosť participo-
vať na spoločenskom živote mesta, organizovať 
voľnočasové podujatia pre rovesníkov; rozvíjať 
záujmové a verejnoprospešné činnosti smerujú-
ce ku všetkým mladým ľuďom; všímať si, konzul-
tovať, hodnotiť veci verejné, navrhovať riešenia; 
prenášať poznatky z tejto činnosti na ostatných 
mladých ľudí a zmysluplne využívať voľný čas.

K pravidelnej činnosti ŽP patrí príprava 
mikulášskeho programu pre materské ško-
ly a organizácie v meste; deň detí pre naj-
menších kamarátov; stretnutie s primátorom 
a poslancami MZ v rámci Dní mesta Rožňa-
va; pomoc pri organizovaní finančnej zbier-

ky Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ ako aj 
ostatných charitatívnych zbierok a podujatí 
(Na kolesách proti rakovine, predaj pohľadníc 
UNICEF a pod.). ŽP pomáha pri organizač-
nom zabezpečení a propagácii podujatí orga-
nizovaných Centrom voľného času, spolupra-
cuje pri podujatiach organizovaných mestom, 
pripravuje a realizuje podujatia ako Dvadsať-
štyri hodinovka v CVČ, víkend v Slovenskom 
raji, diskotéky, karnevaly, prázdninové pobyty 
a podobne).

Kontakt: sídlom ŽP je budova Centra voľ-
ného času v Rožňave na Šafárikovej ulici 
č. 100, ktoré nesie zodpovednosť za jeho 
činnosť, je zároveň koordinátorom činnosti, 
poradcom a odborným garantom. Koordináto-
rom je Mgr. Peter Bojko, e-mail: bojop@atlas.sk, 
tel.: 058 732 47 11.

pb

ŽIACKY PARLAMENT

Mesto Rožňava pozýva 
všetkých, ktorých zaujímajú 
záhady vesmíru, na pred-
nášku a stretnutie s naším 
rodákom a dnes už možno 
povedať, že nielen v odbor-
ných kruhoch svetoznámym 
astrofyzikom RNDr. Norber-
tom Wernerom, PhD. ktorý 
v súčasnosti pôsobí na Kavli 
Institute for Particle Astrophy-

sics and Cosmology (KIPAC) 
– ústave časticovej astrofy-
ziky a kozmológie Univerzity 
v Stanforde v USA. Výskum 
mladého vedca financuje 
NASA. 

Prednáška na tému: 
„Neuveriteľný vesmír: tma-

vá hmota, tmavá energia a su-
permasívne čierne diery." sa 
uskutoční v utorok 22. decem-
bra 2009 o 17:30 hod. v kon-
gresovej sále na II. poschodí 
Radnice na Námestí baníkov 
v Rožňave.

Nazrime do vesmíru

Sme vaši rovesníci, študenti stred-
ných škôl na území mesta Rožňava 
a reprezentujeme záujmy vás - mla-
dých ľudí. Študentský parlament Mesta 
Rožňava (ŠPMR) vznikol v roku 2003 
s cieľom zvýšiť vplyv na rozhodova-
nie vo veciach verejných, konkrétne 
ovplyvňovať rozhodovanie mestskej 
samosprávy v otázkach, ktoré sa 
priamo týkajú kvality života mládeže 
v meste. Členmi sú študenti stredných 
škôl, delegovaní študentskými radami  
na jeden rok, aby obhajovali záujmy a 
predostierali návrhy, informácie, názo-
ry a problémy mladých. Pracujeme pri 
Centre voľného času v Rožňave, ktoré 
je zároveň gestorom, poradcom, po-
mocníkom a koordinátorom našej čin-
nosti. Stretávame sa pravidelne každé 
dva týždne, resp. podľa potreby.

Tak ako aj po iné roky nám „starí“ 
členovia zmaturovali (bola ich väčši-
na) a oficiálne ukončili svoju činnosť 
(pravidelne nás však navštevujú a za-
ujímajú sa o dianie). Do ŠPMR v škol-
skom roku 2009/2010 prišli v septem-
bri noví delegovaní členovia zo SŠ. 
Aktuálne je nás dvadsať. Zostavili 
sme plán práce a zvolili za predsed-
níčku študentského parlamentu Ivonu 
Kyselovú (SOŠ obchodu a služieb) 
a za podpredsedu Petra Hajdú (SOŠ 
Hviezdoslavova). Našou koordiná-
torkou je Mgr. Katarína Kohutiarová 
z CVČ. V Komisii pre vzdelávanie, 
školstvo, mládež a kultúru pri Mest-
skom zastupiteľstve je naďalej Gabika 
Farkasová, študentka VŠ.

Už sme stihli 1. októbra pomôcť pri 
Dni otvorených dverí CVČ, 2. 10. sme 

sa spolu s mestom podie-
ľali na organizácii Behu cez 
Námestie baníkov (beh pre 
zdravie), ktorého sa zúčast-
nil aj primátor MUDr. Vla-
dislav Laciak. Potom sme 
30.10. pomohli pri Tekvico-
vej párty pre menšie deti. 
V novembri sme sa boli na 
školení o Efektívnej práci 
mládežníckych parlamentov 
a ich vzájomnej spolupráci 
v Košickom kraji.

V predvianočnom období sa chce-
me zapájať do charitatívnych akcií 
UNICEF predajom vianočných pohľad-
níc a do zbierky Hodina deťom. Počas 
Dní mesta Rožňava sa stretávame na 
klzisku s primátorom a zástupcami 
samosprávy. Na začiatok marca 2010 

taktiež plánujeme 8. ročník stredoškol-
ského Študentského plesu. O ďalších 
akciách inokedy.

Privítame podnety a návrhy na 
nové aktivity či spoluprácu. Kontakt 
na www.cvcroznava.sk.

Ivona Kyselová, predsedníčka
Lukáš Ferenčák, člen

Mesto rožňava 
a centrum voľného 
času na šafárikovej uli-
ci č. 100 opäť pozvali 
do nášho mesta Miku-
láša. Príde s nošou pl-
nou darčekov už v pia-
tok 4. decembra 2009 
a má navštívi detičky 
v takomto poradí:

9.00 - MŠ Vajanského ul.• 
9.25 - MŠ Štítnická ul.• 
9.45 - Dom Humanity• 
10.15 - MŠ Ulica pionierov• 
10.35 - MŠ Ul. E. Rótha• 
10.55 - MŠ Kyjevská • 
ul. + materské centrum 
Meduška
11.20 - MŠ Ulica Kozmo-• 
nautov
11.40 - DSS AMALIA• 
12.00 - MŠ cirkevná evan-• 
jelická
12.25 - MŠ Krátka ul• 
12.50 - Nemocnica Sv. • 
Barbory + DSS
14.00 - Námestie baníkov• 

Opäť príde 
Mikuláš

Študentský parlament má nových členov a plány 



5občiansky servis

5. 12. (so) MUDr. Krivdová Eva, Rv, Špitálska ul.č. 1, Poliklinika 734 56 21

6. 12. (ne) MUDr. Kneslová Darina, Nabula 128 734 58 17

12. 12. (so) MUDr. Dravecký Jozef, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 7344302, kl.431

13. 12. (ne) MUDr. Endrek Ján, Rv, Letná 42, budova Štatistického úradu 733 13 94

19. 12. (so) MUDr. Kováčová Viera, Rv, Čučmianska dlhá 15 734 43 02

20. 12. (ne) MUDr. Kneslová Darina, Nabula 128 734 58 17

24. 12. (št) MUDr. Szombáthyová Katarína, Rv, Štítnicka 8 734 14 49

25. 12. (pi) MUDr. Krivanský Marián, ZS Dobšiná 0915 201 685

26. 12. (so) MUDr. Kováčová Viera, Rv, Čučmianska dlhá 15 734 43 02

27. 12. (ne) MUDr. Molnár Ladislav, Rv, Šafárikova ul. č. 91, SAD 788 50 41

1. 1. (pi) MUDr. Mattoš Dalibor, Rv, ul. Janka Kráľa č. 3 732 28 72

2. 1. (so) MUDr. Nováková Valéria, Krásnohorské Podhradie, Zdrav. stredisko 734 59 92

3. 1. (ne) MUDr. Potocká Helena, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 732 19 09

6. 1. (st) MUDr. Šimko Ján, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 732 11 35

9. 1. (so) MUDr. Bánesová Jacqueline, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 733 15 14

10. 1. (ne) MUDr. Endrek Ján, Rv, Letná 42, budova Štatistického úradu 733 13 94

uPoZornenie: pohotovostná služba je do 12:00 hod.

Bajus Jozef
Bíróová Daniela
Černák Lukáš
Grígerová Natália
Lányiová Evelin
Maková Miriam
Máté Florián

Mišura Dávid
Poracká Vanessa
Roxer Sebastian
Šikúrová Vanessa
Šofranko Martin
Tóthová Viktória
Vido Pavol
Tomiová Dominika a Cintia
Landori Damian

narodili sa

Štefan Krištóf a Daša Dzuriková
Marcel Elek a Mária Rosenfelderová
Martin Uharček a Patrícia Fabiánová

Ing. Pavol Pavlovský a Miroslava Sýkorová

NaVždy Nás oPustili
štefan demko, 78 r.

ildikó abonyiová, 81 r.
Mária oravcová, 83 r.
vladimír Golitko, 37 r. 

Marián letanovský, 53 r.
štefan landori, 60 r.

elena oravcová , 70 r.
elena kálmánová, 77 r.

Ján červenák, 72 r. 
Mária nováková, 60 r.
vladimír Pliska, 63 r.
Július šubovič, 84 r. 

(Nadabula)
albert krištóf, 60 r.

rozália kamzíková, 75 r.
terézia krištofová, 89 r. 

Michal šmelko, 71 r.
štefan Galajda, 67 r. 

Jolana lászlóová, 78 r.
alžbeta spišáková, 61 r.
ing. ondrej sládek, 77 r

Česť ich pamiatke!

Povedali si „áno“
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1.12. Poli-PharMa, Špitálska 2 16.12. sv. barbory, NsP
2.12. Poli-PharMa, Špitálska 2 17.12. aZa, Námestie baníkov
3.12. aZa, Námestie baníkov 18.12. Poli-PharMa, Špitálska 2
4.12. aZa, Námestie baníkov 19.12. nona, Námestie baníkov
5.12. kiM, Kósu Schoppera 20.12. sv. barbory, NsP
6.12. aZa, Námestie baníkov 21.12. Poli-PharMa, Špitálska 2
7.12. kiM, Kósu Schoppera 22.12. aZa, Námestie baníkov
8.12. helios, NsP 23.12. aZa, Námestie baníkov
9.12. helios, NsP 24.12. eurolekáreň, Tesco

10.12. nona, Námestie baníkov 25.12. nona, Námestie baníkov
11.12. sv. barbory, NsP 26.12. helios, NsP
12.12. helios, NsP 27.12. eurolekáreň, Tesco
13.12. helios, NsP 28.12. kiM, Kósu Schoppera
14.12. eurolekáreň, Tesco 29.12. helios, NsP
15.12. eurolekáreň, Tesco 30.12. helios, NsP

31.12. kiM, Kósu Schoppera

PohotoVosť lekáRNí - deceMBeR 2009

DECEMBER 2009

12.12.2009 o 19.00 hod.

ii. PreMiéra k 15. výro-
čiu divadla
(experimentálna sála)
Tatiana Masníková a kol.
utaJení aktéri
Rok 1918, éra nemého filmu, 
1. svetová vojna, kaviareň 
a osudy ľudí...
Účinkujú: Peter Szőllős, 
Monika Hanzlíková, Róbert 
Kobezda, Kevin Ivanko,
Júlia Labudová- Novotná 
a.h., Pavel Mihaľák a.h., Mi-
chal Mihok a.h., Arpi Farkaš 
a.h.
Vstupné: 5 €/150 Sk
Inscenácia vznikla aj s fi-
nančným prispením Minister-
stva kultúry SR.

13.12. 2009 o 15.00 hod.

BABADLO PREŠOV
Zdenka Pašudová
vianočná koleda 
alebo ako sa oto (ne)
dočkal
Príbeh pre deti o láske, pria-
teľstve, o darčekoch, ale aj 
o zvykoch a povinnostiach, 
ktoré je potrebné urobiť, aby 
prišiel ten, ktorý rozdáva 
darčeky. Príbeh je taktiež 
o tom, že každý ma svojho 
anjela a čerta. 
Vyhodnotenie súťaže Cesta 
za rozprávkami 2009
Vstupné: 1 €/30 Sk

18.12. 2009 o 18.00 hod.

HUDOBNÉ DIVADLO EDEN 
ŽILINA
„koncert Pre anJe-
lov“
II. ročník šnúry benefičných 
koncertov boja proti AIDS , 
ktorého výťažok je venova-
ný Misii sv. Jána a Centru 
pre zomierajúcich na AIDS 
v Barbertone, v Juhoafrickej 

republike.
Hlavný organizátor: DOMKA 
Rožňava
vstupné dobrovoľné

**************
MESTSKÉ DIVADLO 
ACTORES PRAJE 

KRÁSNE PREŽITIE 
VIANOČNÝCH SVIATKOV

A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2010
*****************

Pripravujeme v mesiaci 
Január 2010

NOVOROČNÉ PREDSTA-
VENIE SO SLÁVNOSTNÝM 
PRÍPITKOM

12. 1. 2010 o 19.30 hod.

Neil Simon
doMáce vaZenie
Zdena STUDENKOVÁ, Jozef 
VAJDA, Marta SLÁDEČ-
KOVÁ, Zuzana TLUČKOVÁ 
a Peter SKLÁR v skvelej 
komédii. 
Starnúceho muža Otta pre-
pustia z práce a on to práve 
chce oznámiť svojej žene 
Mimi. Psychicky sa zrúti, na 
pomoc prichádza jeho brat 
a sestry. On sa pozbiera, 
no jeho manželka všetko 
nezvláda, navyše keď aj ona 
príde o robotu... 
vstupné: 15 €/450 sk 
(vstupenky už v predpredaji)

ZMena ProGaMu 
vyhradená!

PRogRaM diVadla actoRes

Viktoriu Tamárovú a Lauru Hegedűšovú

uVítali sMe do žiVota

PohotoVosť ZuBNých lekáRoV - deceMBeR 2009

v decembri otvárame v rožňave kurzy opatrovateľ-
stvo, nemčina pre opatrovateľov + pomoc pri zamestna-
ní sa v rakúsku.

Prihlášky: 052 77 25 029, 0915 544 915, 0905 357 424

sPoMieNka

S láskou spomíname na nášho manžela, 
otca a starého otca, príbuzného

Zoltána Šalamona,
ktorý nás pred rokom navždy opustil.

Smútiaca rodina

inzercia RL - 2009/10
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„Federácia WPC je prestíž-
nejšia, keďže sa na nej zúčast-
ňujú pretekári z celého sveta. 
Ja súťažím v kategórii do 90 kg, 
ktorá bola aj tentoraz silne za-
stúpená, keďže v deň pretekov 
dvaja pretekári schudli a z kate-
górie do 100kg klesli do tej mo-
jej,“ začal svoje rozprávanie 
o anglickom zážitku sympa-
tický svalovec. 

Pred pretekmi mal Š. So-
koly aj napriek zdravotným 
problémom so stehenným 
svalom nemalé ambície, 
ktoré sa mu aj za pomoci 
športového šťastia podarilo 
splniť: „Do Anglicka som išiel 
s cieľom získať medailu, nech 
už by bola hocijakého kovu. 
Skončil som na peknom treťom 
mieste, čo je vzhľadom na to, 
že šesť týždňov pred pretekmi 
som nevedel či vôbec pocestu-
jem, výborný výsledok.“ Dalo 
sa očakávať, že práve zra-
nenie môže rožňavskému 
zástupcovi skomplikovať boj 
o najvrchnejšie pozície: „Mô-
žem čestne prehlásiť, že aj keby 
som bol zdravotne fit, na prvé 
miesto by to asi nebolo, keď-
že pretekár, ktorý zvíťazil, bol 
vynikajúco pripravený. Je však 
pravdou, že by som bol skončil 
na druhom mieste. Rozdiel tam 
bol len päť kilogramov, čo by 
som určite zvládol. Nič sa však 
nedá robiť, nesmierne ma teší 
aj bronz. S domácim preteká-
rom Jenkinsom, ktorý bol predo 
mnou, sme sa potom aj dobera-
li, že teraz je to medzi nami 1:1, 

keďže minule som ho porazil ja. 
Dúfam, že sa to rozhodne na 
budúci rok v Prahe, kde sa budú 
konať MS GPC,“ s úsmevom na 
tvári čo-to naznačil zo svojich 
plánov Š. Sokoly.

Je pravdou, že výkon, kto-
rý Štefan podal na MS v Ang-

licku, by mu bol suverénne 
stačil na zisk zlata na MS vo 
federácii GPC, ktoré sa ko-
nali tiež v novembri vo Fran-
cúzsku. To však nie je cesta, 
ktorou sa náš reprezentant 
uberá: „Ja si určite viac vážim 
toto tretie mieste ako prípadné 
zlato v druhej federácii. Tu sa 
predstavili najlepší borci z ce-
lého sveta, ide o prestížnejšiu 
a kvalitnejšiu súťaž. Mojím zá-
merom je vyberať si preteky, 
kde sú kvalitnejší súperi. Otvo-
rene poviem, že ma vnútorne 
nenaplní vyhrať titul majstra 
sveta v GPC, keď viem, že druhý 

i tretí je o triedu slabší. Aj preto 
plánujem na rok ísť na maj-
strovstvá Európy WPC do Bu-
dapešti, a nie na ME GPC, ktoré 
budú o mesiac na to vo Viedni.“

Štefan je viditeľne ambi-
ciózny človek a už teraz je 
jasné, že so súčasným tretím 
miestom sa nezmieri. „Mi-
nulý rok môžem hodnotiť ako 
o niečo úspešnejší, keďže som 
bol majstrom sveta i Európy, 
avšak aj tento rok som obhájil 
titul na ME v Bardejove a stal 
som sa držiteľom dvoch európ-
skych rekordov - v tlaku na la-
vičke a v mŕtvom ťahu v mojej 
kategórii (submaster), určenej 

pretekárom od 
33 do 39 rokov. 
Som rozhod-
nutý zamerať 
sa na tri prete-
ky – majstrov-
stvá Slovenska, 
M a j s t r o v s t v á 
Európy v Bu-
dapešti a Maj-
strovstvá sveta 
v Prahe.“ Ako 
povedal, Pra-
ha je srdcom 
Európy, a pre-
to je pravde-
podobné, že 
sa tam na rok 

predstaví opäť široká konku-
rencia z celého sveta. Na po-
slednú otázku, či si trúfa vo 
svojej zbierke doplniť jediné 
chýbajúce zlato z MS WPC, 
odpovedal rozhodne: „Zlato 
na WPC musím získať. Dúfam, 
že sa troška zmení situácia 
a napokon mi to vyjde. Naj-
dôležitejšie je zdravie a ak sa 
nájdu sponzori, bez ktorých to 
nejde, tak verím, že prvé miesto 
dosiahnuť môžem,“ ukon-
čil svoje rozprávanie jeden 
z najúspešnejších športovcov 
mesta za posledné roky.

Tomáš ZAGIBA 

ambiciózny silák Štefan sokoly hovorí:

 „Tretie miesto mi nestačí!“
Silový trojboj má v Rožňave nezastupiteľné miesto, je však 

smutnou pravdou, že v súčasnej dobe robia mestu dobré meno 
len trojbojári starších generácií. Na tých akosi nevedia nadvia-
zať mladší borci, a to je veľkou výstrahou do budúcnosti. Aj toto 
je jeden z názorov momentálne tretieho najlepšieho trojbojára 
sveta vo svojej kategórii Rožňavčana Štefana Sokolyho. Ten 
sa koncom novembra zúčastnil v Anglicku na prestížnych Maj-
strovstvách sveta vo federácii WPC. Po zisku titulu majstra Eu-
rópy GPC to bol preňho tohtoročný druhý vrchol sezóny.

Veľvyslanec Kórejskej republiky Yong kyu Park, ktorý končí 
svoju diplomatickú misiu na Slovensku, sa v Bratislave 10. no-
vembra 2009 stretol s prezidentom Slovenskej asociácie ta-
ekwondo WTF (SATKD WTF) Ing. Ivanom Nemčokom. Práve 
taekwondo ako kórejský národný šport, ktorého počiatky sa 
datujú od začiatku nášho letopočtu, je od zriadenia kórejskej 
ambasády v Bratislave pred štyrmi rokmi vo veľkej pozornos-
ti jej vrcholných predstaviteľov. Niekoľkokrát sa uskutočnilo 
vzájomné stretnutie na športových podujatiach organizova-
ných asociáciou. A aj na rozlúčkovom stretnutí v Bratislave 
bola deklarovaná ochota naďalej udržiavať dobré vzťahy me-
dzi ambasádou a Slovenskou asociáciou taekwondo WTF, 
ktorá je považovaná za významného šíriteľa kórejskej kultúry 
a tradícií na Slovensku.    red.

V rožňavskom hokeji sa ani 
po roku ľady nepohli. Hraciu 
plochu mali naše dve muž-
stvá k dispozícii až od druhého 
kola súťaže (!). Vlajkonosičmi 
najpopulárnejšieho zimného 
športu v Rožňave sú  doras-
tenci a  starší žiaci. Trénerom 
dorastencov je Cyril Smorada, 
žiakom sa venuje Ján Öszi.

„V tomto súťažnom ročníku 
sme my, starší žiaci, a rovnako 
aj dorastenci zaradení do druhej 
Východoslovenskej ligy. V oboch 
súťažiach hrajú štyri mužstvá. 
Starší žiaci sa stretnú s Gelnicou, 
Sabinovom a Sanokom z Poľska, 
dorastenci majú v súťaži na-
miesto poľského zástupcu Bar-

dejov,“ ozrejmil nám hneď na 
úvod vedúci mužstva žiakov 
Miroslav Krajec.

Keďže v oboch ligách je 
malý počet zástupcov, hrá sa 
systémom každý s každým, tri-
krát doma, trikrát vonku. Úvod 
nového ročníka napovedal, že 
naši zástupcovia sa nebudú biť 
o najvyššie postavenie v tabuľ-
ke. Podmienené je to aj tým, že 
v meste je zimný štadión k dis-
pozícií len na štyri mesiace 
v roku, a preto hráči ostávaju 
bez predsezónnych tréningov 
a prípravy. Najmä v kategórii 
dorast-junior je to zatiaľ pe-
simistické. Starším žiakom 
sa podarilo aspoň raz vyhrať, 

doma so Sabinovom si poradili 
7:5. „Pre chalanov je to ťažké, na 
ľade sme boli pred prvým duelom 
možno štyrikrát, aj to sme museli 
cestovať do Rimavskej Soboty, 
keďže v Rožňave je hracia plocha 
až od 8. novembra. Podmienky 
na prípravu sme mali teda úpl-
ne nevyhovujúce, ale ak chceme 
v meste aspoň nejaký hokej, mu-
síme sa s tým zmieriť. Ak by sme 
ho teraz nerobili my, nerobil by 
ho už nik,“ s trpkým úsmevom 
poznamenal M. Krajec a Ras-
tislav Griger, vedúci mužstva 
dorast - junior, ho doplnil: „Ho-
kej robíme v prvom rade najmä z 
dôvodu, aby nestagnoval, preto-
že keby sa tak stalo, určite by bol 
zanikol. Z našej súťaže sa nikam 
nepostupuje, hráme viac menej 
pre radosť. Hráčom, ktorí majú 
ambíciu hrať na vyššej úrovni, to 
pomôže a ostatní sa zabavia. Ho-
kej určite nie je strata času.“

V podmienkach, aké majú 
hokejisti v Rožňave, sa len 
ťažko dá uvažovať nad cieľmi 
či ambíciami, to nám potvrdili 
aj obaja vedúci: „Samozrejme, 
v kádri nás je málo, nedarí sa nám, 
ale to je spôsobené aj tým, že sme 
nemali žiadnu prípravu na ľade, 
čo sa v zápasoch zjavne odzrkad-
ľuje. Cieľ máme teda veľmi skrom-
ný – do konca súťaže zlepšiť výko-
ny mužstva, uhrať lepšie výsledky 
a baviť sa hokejom,“ ukončil svoje 
rozprávanie R. Griger. „Takisto 
ako dorastenci, i my máme oklieš-
tenú zostavu. Hoci chalanov baví 
hrať, v takomto počte je to ťažké. 
Chýbajú mladí hokejisti, väčšinou 
kvôli finančnej náročnosti ho-
keja. Keď sa nám niekto zraní či 
ochorie, máme problém postaviť 
jedenásť hráčov, čo je minimálna 
dovolená hranica,“ vysvetlil nám 
M. Krajec.

Tomáš ZAGIBA

V rožňavskom hokeji zmeny nenastali

Reprezentuje nás mládež

fo
to

: M
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Extraligoví stolní tenisti 
Geológu Rožňava nemajú po 
novembrových kolách najlep-
šiu náladu. Do záveru prvej 
časti súťaže chýba už len 
jedno kolo (5. a 6. decembra) 
a oni hrajú vonku s ŠK Mostex 
Rača a SK SATEX Int., ktorý 
je na čele aktuálnej tabuľky 

slovenskej extraligy (Rača 
je štvrtá). Tu Geológ so zis-
kom bodov reálne nepočíta. 
Rožňavčania sú zatiaľ na 
9. mieste, čo ich predurčuje 
hrať v druhej skupine o zá-
chranu. Veľa bude závisieť od 
vyžrebovania. Naďalej však 
najväčšími súpermi budú To-

poľčany a Žilina, ktorú sme 
doma zdolali 1:9.

výsledky: ŠKST Brati-
slava – Rožňava 10:0 (30:7); 
Stavoimpex Holíč A – Rožňa-
va 9:1 (27:5); Rožňava – So-
kol Vojčice 3:7 (18:25), body 
za našich: Palovčík 2, Kočkin 
1; Rožňava – Lok. Košice 2:8 
(13:26), body za našich: Pal-
lovčík 1, Kočkin 1.  ar

November im neprial

M. Palovčík
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Aktuálne štatistiky rozvodo-
vosti na Slovensku hovoria, že 
takmer každé druhé manžel-
stvo sa končí rozvodom. O to 
viac si zaslúži obdiv a úctu 
pár, ktorý žije v manželskom 
zväzku už pol storočie a oslávil 
zlatú svadbu. „Ako sa to dá?“, 
pýtame sa spolu s vami, milí 
čitatelia. Po odpoveď sme za-
šli do rodinného domu na Ulici 
J. Mikulíka v Rožňave, kde spo-
lu v zhode žijú Elena a Mgr. Zol-
tán Dobránszki.

V obývačke 
útulného do-
mu pri výbor-
nej káve, ktorú 
mimochodom 
uvaril domáci 
pán, sa za-
čal odvíjať 
príbeh dvoch 
rožňavských 
rodákov, ktorí 
sa zoznámili 
v roku 1959 na 
majálese.

„ Z b e ž n e 
sme sa pozna-
li dlhšie, veď 
p o chá dza m e 
z jedného mes-
ta, ale je medzi 
nami vyše de-
väťročný vekový rozdiel, takže 
iskra preskočila, až keď som do-
spela,“ spomína pani Elenka. 
Ona práve skončila gymná-
zium a nastúpila robiť do Slo-
venskej sporiteľne, pán Zoltán 
pôsobil ako učiteľ. Ich náklon-
nosť nabrala rýchly spád, 
rozumeli si a už po štyroch 
mesiacoch stretávania sa Zoli 
prekvapil svoju milovanú otáz-
kou, či by s ním vedela žiť celý 
život. „Nefajčil, nepil, bol roz-
vážny, to sa mi páčilo a tak som 
hneď povedala áno,“ spomína 
pani Elenka na požiadanie 
o ruku, ktoré sa udialo na Ko-
šickej ceste pri odprevádzaní 
domov. Sobáš bol 19. 9. 1959. 
Deň v znamení deviatky, ktorú 
veštice označujú ako šťastné 
číslo.

Ako potvrdzuje súčasnosť, 
mali pravdu, odvtedy uplynulo 
50 rokov a manželia Dobrán-
szki žijú spolu doteraz. 

„Hádali sme sa len vtedy, keď 
manžel chodil neskoro domov 
zo školy,“ prezrádza ich recept 
na dlhoročné manželstvo pani 

Elenka. „Ja som v sporiteľni 
videla cez okno, ako išli domov 
postupne všetci manželovi kole-
govia. Keď som po robote prišla 
s nákupom domov, jeho ešte 
nebolo.“ Dnes sa už na tom 
zasmejú, postupne si zvykli. 
Pedantný pán Zoltán ako zá-
stupca riaditeľa na maďarskej 
základnej škole musel predsa 
dokončiť svoju robotu. „Ja som 
už taká, keď sa mi niečo nepáči-
lo, hneď som povedala prečo.“ 
Pán Dobránszky chápavo 

uznáva: „Jed-
no je pravda, 
že každý musí 
pochopiť to-
ho druhého, 
ak chcú spolu 
slušne žiť.“ 
A tu je zrejme 
skrytý návod 
na dlhoveké 
spo luž i t i e . 
„My nepo-
známe, čo je 
to mať tri dni 
tichú domác-
nosť,“ zhodne 
hovoria. „Ako 
sa dá žiť spolu, 
a nerozprávať 
sa?“

P o č a s 
manželstva stihli vlastnými ru-
kami postaviť dom, vychovali 
syna i dcéru, pomáhajú vnú-
čatám... Spolu sa vyrovnáva-
jú s úmrtím 32-ročného syna, 
ktorého vytrhla z kruhu milo-
vanej rodiny krutá choroba. 
Radosť im robí dcéra, ktorá 
šla v otcových učiteľských šľa-
pajach a je riaditeľkou maďar-
skej priemyslovky v Košiciach, 
ako aj štyri vnúčatá.

Odchodom do dôchodku 
sa manželia Dobránszki neu-
zavreli pred svetom. Veľmi radi 
navštevujú klub dôchodcov, 
pán Zoltán naďalej píše básne 
o svojom meste, maľuje, rád 
chodieval na ryby. Dojalo ich 
pozvanie do sobášnej siene, 
kde si po 50 rokoch zopakovali 
manželský bozk. „Bolo to krás-
ne. Dojala ma tam aj ďalšia vec 
- prihovoril sa nám viceprimátor, 
spievala speváčka, ktorú spre-
vádzala na klavíri ďalšia dáma 
- a všetci boli kedysi mojimi žiak-
mi,“ dodal na záver našej náv-
števy pán učiteľ Dobránszky.

Katarína Čižmáriková

šport / jubilanti

Rožňavským futbalistom 
sa v uplynulej jeseni darilo 
ako na hojdačke. Najväčším 
pozitívom však je, že po nie-
koľkých rokoch sa konečne 
dostavili výsledky aj poze-
rateľný herný prejav. „Táto 
jesenná časť nás potešila, keď-
že Rožňava sa posledné roky 
neustále musela po spackanej 
jeseni na jar v súťaži zachraňo-
vať. Ide teda o citeľný vzostup. 
Navyše na jar máme slabších 
súperov vonku, takže môžeme 
priniesť viac bodov z ihrísk sú-
perov než na jeseň.“

V Rožňave zanechal ne-
zmazateľne svoj rukopis 
uznávaný tréner Gejza Far-
kaš, ktorý tímu vlial elán 
a odovzdal časť svojich neo-
ceniteľných skúseností. Práve 
tie sa v mnohých prípadoch 
ukázali ako najdôležitejšie. 
Aj preto bolo obrovským pre-
kvapením, keď sa v podsta-
te z večera na ráno pobalil 
a nasmeroval si to do zahra-
ničia: „Pán Farkaš nám sľúbil, 
že ostane pracovať v Rožňave 
do konca sezóny, avšak dostal 
ponuku z Cypru, ktorá sa v jeho 
veku neodmieta. Narýchlo som 
potom k mužstvu povolal Jara 
Rybára, taktiež vynikajúceho 
trénera, ktorý bol pri veľkých 
úspechoch Žiliny, trénoval aj 
v MFK Košice i v Prešove. Teraz 

však ešte bohužiaľ neviem po-
vedať, ako ďalej vyzerá situácia 
ohľadne neho.“

Rošády neobišli ani ve-
denie klubu, keď sa funkcie 
vzdal Dušan Pollák a nahra-
dil ho Peter Džačár. „Je to 
veľká škoda. Ďalšie zmeny už 
chvalabohu nenastali a výbor 
ostal v pôvodnej zostave. Mu-
sím priznať, že niekedy sám 
zvažujem situáciu, pretože bez 
dostatočných financií sa fut-
bal robiť nedá. Je smutné, že 
okresné mesto hrá takú súťaž 
akú hrá. Podmienky sa jed-
noznačne musia zlepšiť, či už 
chcú páni poslanci mestského 
zastupiteľstva futbal v Rožňave 
zachovať, alebo ho dostať ešte 
na vyššiu úroveň.“

Hoci bol jesenný káder 
dostatočne silný a konku-
rencie schopný, vyzerá to 
tak, že v odvetnej časti ho 
už kompletný neuvidíme. 
Problémy môžu nastať najmä 
v ofenzíve: „Káder sa nám po-
maly rozpadáva. Hrať prestali 
obaja Breuerovci, hosťovania 
sa končia ofenzívnym ťahúňom 
Kamenskému a Rencsokovi. 
Ostane nám gro mužstva, teda 
nejakých sedem, osem chlap-
cov, ostatok budeme musieť 
pozháňať,“ hovorí s trpkosťou 
J. Strelka.

I keď už navonok to vyzera-

lo tak, že v Rožňave je koneč-
ne po dlhých rokoch všetko 
na dobrej ceste, opak je prav-
dou. Aj preto si môžeme sta-
noviť skôr len ciele dlhodobé-
ho charakteru: „No pre mňa sú 
ciele pevné a jasné – Rožňava si 
zaslúži aspoň tretiu ligu. Máme 
veľmi šikovnú mládež, od kto-
rej sa všetko odvíja, potrebova-
li by sme ale hrať aspoň druhú 
dorasteneckú ligu. Žiaci sú na 
tom veľmi dobre, páni Pollák 
a Maliňák odvádzajú kvalitnú 
prácu. Konečne by sme však 
urobiť poriadok a nepúšťať do 
iných mužstiev našich najlep-
ších hráčov. Aj teraz nám šesť 
starších žiakov odišlo hrať prvú 
ligu, sú v základných zostavách 
Ružomberka, Banskej Bystrice, 
Košíc alebo Rimavskej Soboty. 
Ak by sme ich mali doma, mohli 
by sme byť v prvej lige my. No 
nie je to celé len o peniazoch 
a podmienkach, je to takisto 
v ľuďoch. Pre mňa je nepred-
staviteľné, aby si šestnásťroční 
chlapci pýtali za svoje výkony 
výplaty. Tam by sme teda mali 
začať, u mládeže,“ hlbšie rozvil 
svoje myšlienky sympatický 
funkcionár.

Okrajovo sme sa na zá-
ver dotkli i rozhodcovskej 
témy. Nie je tajomstvom, že 
rozhodcovia nás v zápase 
vo V. Kapušanoch poškodi-
li: „Rozhodcovia nás v tomto 
zápase doslova odpílili. No ne-
bolo to len v Kapušanoch, po-
dobne sa to stáva vo všetkých 
našich zápasoch na ihriskách 
súperov. Preto si myslím, že aj 
vina, ktorá sa hádže na Štítnik, 
nie je celkom oprávnená. Určite 
nie je len Štítnik na vine tomu, 
že sem súperi nechcú vycesto-
vať. My sme priamu sťažnosť na 
rozhodcu nepodali. Osobne ne-
vidím nič v tom, že rozhodcom 
pozastavia činnosť na niekoľko 
duelov, ale konkurenčné muž-
stvo z toho vyjde nasucho.“ 

Tomáš ZAGIBA

Zmiešané pocity, no aspoň aký taký úsmev na tvári, toto sú 
azda prvé reakcie na výkony a konečné postavenie mužstva SP 
MFK Rožňava v tabuľke IV. ligy – juh po jeseni. Po 16 odohra-
ných dueloch naši chlapci napokon skončili na 6. mieste, s ná-
dejnou, len šesťbodovou stratou na lídra z Hanisky. O situácii 
v klube sme sa porozprávali s jedným zo štatutárnych zástup-
cov Jaroslavom Strelkom.

Po jeseni šieste miesto
a zmiešané pocity

Rožňavským futbalistom sa darilo viac ako po iné roky

Klub slovenských turistov VOLOVEC Rožňava, Mesto Rožňa-
va a Obec Čučma vás pozývajú.
na 32. ročník novoročného výstuPu na volovec,
ktorý sa uskutoční 2. januára 2010. Prezentácia účastníkov 
výstupu bude na autobusovej stanici v Rožňave od 7.30 hod. 
do 8.30 hod., odkiaľ budú prepravovaní na štart mimoriadny-
mi autobusmi.

Novoročný výstup na Volovec
extraliga žien: Prešov 

– MBK Agrotrade Rožňava 
94:59, najviac bodov z na-
šich Ducker 13, Beňušková 
11; Ružomberok – Rožňava 
73:54; Rožňava – Dobrí an-
jeli Košice 50:114; B. Bystri-
ca – Rožňava 57:80; Slovan 
Bratislava – Rožňava 72:89; 
Rožňava – Poprad 61:57.

i. liga muži: ŠPD Rožňa-
va – Zvolen 87:65; Sp. Nová 
Ves B – Rožňava 82:91; 
Rožňava – TU Košice 67:74; 
Rožňava – Krompachy 
89:92, Rožňava – Michalov-
ce 66:64.

Zápasy doma: 5.12. 
ŠPD Rožňava – Svit (17.00), 
13.12. MBK Agrotrade – 
Casssovia.
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