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Radičová győzött
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A rimaszombati választási körzetben (ide tartozik
a Nagyrőcei járás is) a választásra jogosult 95 015 állampolgárból 36 847-en éltek a lehetőséggel, s közülük 36 438-an
adtak le érvényes szavazatot
(38,35 %). A választást viszonylag szoros küzdelemben Iveta
Radičová nyerte, aki 46,05
százalékot szerzett, míg Ivan
Gašparovič 43, 68 százalékot.
A losonci választási körzetben Ivan Gašparovič simán,
közel 15 százalékkal legyőzte
Radičovát.

A részletes eredmények:

Ivan Gašparovič és Iveta Radičová
került a második fordulóba
Nem hozott döntést a szlovákiai köztársaságielnök-választás első fordulója, így április
negyedikén második fordulóra kerül sor.
Az első fordulóban a részvétel 43,63 %-os volt, tehát
a választásra jogosult 4,39 millió állampolgárból több
mint 1,89 milliónyian járultak az urnákhoz. A végeredmény a vártnál jóval szorosabban alakult, hiszen
a legnagyobb esélyesnek kikiáltott Ivan Gašparovič
köztársasági elnök, aki a kormányzó Smer és Szlovák
Nemzeti Párt támogatását is élvezi, csak 8,66 százalékkal előzte meg legnagyobb kihívóját, Iveta Radičovát,
az ellenzék közös elnökjelöltjét. A többiek messze
leszakadva a vert mezőnyben végeztek, a harmadik
helyen végzett František Mikloško is csak 5,42 %-ot
szerzett. Az ellenzék közös jelöltje a pozsonyi, szenci,
dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, érsekújvári,
komáromi, párkányi, lévai, besztercebányai, rimaszombati, rozsnyói, kassa-vidéki és kassai körzetek-

ben győzte le a jelenlegi államfőt. Radičová három,
a pozsonyi, a nagyszombati és a nyitrai kerületben
is győzni tudott, Pozsonyban közel húsz százalékkal
előzte meg legnagyobb vetélytársát, míg Gašparovič
a legjobb eredményt a Trencséni kerületben érte el,
ahol több mint 20 százalékkal győzött. A legszorosabb
eredmény a Kassai kerületben született. Radičová
a dunaszerdahelyi körzetben 88,55 százalékot szerzett.

1. Iveta Radičová
16 781 – 46,05 %
2. Ivan Gašparovič
15 917 – 43,68 %
3. Zuzana Martináková
1 603 – 4,4 %
4. Milan Melník
683 – 1, 87 %
5. František Mikloško
544 – 1,49 %
6. Dagmara Bollová
462 – 1,27 %
7. Milan Sidor
448 – 1,23 %

Nyári időszámítás
Idén március 29-én lesz az
óraigazítás, ekkor kezdődik a
nyári időszámítás. Vasárnap
hajnali kettő órakor tehát egy
órával állítják előre hajnali három órára az időmérőket.
A számítógépek, és a modern
mobiltelefonok, digitális órák
szinte mind automatikusan
átállnak az új időre.

jdj, fotó: amb

Az 1. forduló végeredménye:
1. Ivan Gašparovič 876 061 – 46, 71 %
2. Iveta Radičová 713 735 – 38, 05 %
3. František Mikloško 101 573 – 5, 41 %
4. Zuzana Martináková 96 035 – 5, 12 %
5. Milan Melník 45 985 – 2, 45 %
6. Dagmara Bollová 21 378 – 1, 14 %
7. Milan Sidor 20 862 – 1, 11 %

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat, Vasút u. 23
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Figyelem!
Jövő heti számunktól részletesen és frissiben közöljük a regionális fociligák eredményeit. S akik kíváncsiak
Fülekre, azok is vásárolják meg a lapunkat, ugyanis két oldal erejéig a nógrádi városba látogatunk.
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Nem csak a meg nem adott gólon múlt

Rimaszombat–Vágsellye 0:0
Hiába láttak egy gólt a nézők a rimaszombatiak és a vágsellyeiek
összecsapásán, a találkozó mégis 0:0-lal végződött, Šuniar
játékvezető ugyanis érvénytelenítette Gibala gólját. A győzelem
viszont nem csak ezen múlt.
A mérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődött Július Nôta, a február
közepén brutálisan meggyilkolt kapusedző emlékére. „Sosem felejtünk”
– hirdette a szurkolók transzparense, s a drukkerek a mérkőzés alatt többször skandálták is Nôta nevét. A hazaiaknak lett volna miért visszavágni
vágsellyei riválisuknak, ősszel ugyanis háromgólos vereséget szenvedtek
a Duslo otthonában. Piszár már a 4. percben helyzetbe került, de Anda
kapus kiütötte a rimaszombati csapatkapitány lövését. A nehéz talajon a
hazaiak előreívelt labdákkal próbálkoztak, de Líška és Zsivanovics fejese
is elkerülte a kaput. A második félidőben fokozták a nyomást a rimaszombatiak, az 50. percben Piszár szabadrúgása után Rubint fejesét Anda csak
üggyel-bajjal tolta szögletre. Tíz perccel később Lazúr lövését Anda nem
tudta fogni, a kipattanóra Gibala érkezett, a hálóba is lőtt, a bíró azonban
nem adta meg a gólt. Ezután Piszárék már szinte kétségbeesetten próbáltak bepasszírozni a labdát Anda kapujába: a 80. percben Mráz lőtt mellé.

Ifjúsági jégkorongtorna Rimaszombatban
A rimaszombati jégkorongklub mindenkit szeretettel hív a város polgármesterének kupájáért rendezendő nemzetközi ifjúsági jégkorongtornára,
amelyre március 28-án, szombaton kerül sor a Téli stadionban 8.00 órai
kezdéssel.

Kanátová Csehországban is aranyérmes lett
A morvaországi Hranice városkában nemzetközi női cselgáncsversenyt
rendeztek, ahol 6 ország, 60 klubjának 261 versenyzője között ott voltak
a rimaszombati Mladosť Relax versenyzői is. Sophia Kanátová folytatta
remek szereplését, s itt sem talált legyőzőre. Zuzana Očenášová harmadik,
Kristína Tommová pedig ötödik lett. A Mladosť Relax a klubok ranglistáján a 21. helyen végzett.

Karol Nagy
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A 84. percben Mujkoš távoli lövésre ragadtatta magát, és Andának nagyon
kellett kapaszkodnia, hogy a léc fölé tornássza a labdát. A mérkőzés végén
a vágsellyeiek akár a győzelmet is megszerezhették volna, gyakorlatilag
egyetlen veszélyes támadásukból Bališ először bődületes felső kapufát
lőtt, majd a kipattanót senkitől sem zavartatva Kuciak kezébe fejelte. „Az
akarás nem elég – ismerte el a meccs után Karol Kisel, a hazaiak vezetőedzője. – Ha hiányzik az ötlet, ha hiányzik a szikra, akkor annak csak nullnull lehet a vége. De azt is hozzá kell tennem, hogy szerintem szabályos
gólt lőttünk...”
A csapat a hazai döntetlen után a táblázat 4. helyére csúszott.
Rimaszombat–Vágsellye 0:0
Játékvezető: Šuniar, 538 néző.
Rimaszombat: Kuciak – Mujkoš, Rubint, Geri (46. Morháč), B. Mráz –Lazúr, Piszár, Ádám, Zsivanovics – Líška (67. Čižmár), Gibala.
Ezen a hétvégén a válogatott meccse miatt szünetel a bajnokság, a rimaszombatiak a következő, azaz a 23. fordulóban április 4-én szombaton a
Kassa B együttesét fogadják.
B. T.

Továbbra is versenyben
az extraligáért
Kísértetiesen ismétlődött a rimaszombati VK Slovan röplabdacsapatának
nyustyai és kassai kiruccanása a rájátszás harmadik és negyedik fordulójában. Az első mérkőzést nyögvenyelősen 3:2-re, a másodikat már sokkal
magabiztosabban 3:1 arányban megnyerték, így továbbra is él a remény az
extraligás szereplésre. Igaz, ehhez mindenképpen le kellene győzni a következő fordulóban Kassán a jelenlegi listavezető VK Slávia TU csapatát.
VK Iskra Hnúšťa – VK Slovan Rimaszombat 2:3 (18, 25, -18,-18, -8)
és 1:3 (-15, 19, -21, -11)
A VK Slovan összeállítása: Megelová, Rendeková, Pálmaiová, Molnárová,
Drugdová, ifj. Kudlíková, Kačaniová, Chodúrová, Barthová, Kureková.
ŠŠK Kométa Košice – VK Slovan Rimaszombat 2:3 (20, -22, -13, 19,
-8) és 1:3 (-17, 24, -8, -25)
A VK Slovan összeállítása: Megelová, Rendeková, Pálmayová, Zvarová, ifj.
Kudlíková, Drugdová, Chodúrová, Kačániová, Barthová, id. Žírošová
Id. Alena Kudlíková, a csapat edzője szerint, bár a csapat lépéshátrányba
került a VK Slávia TU csapatával szemben, de mégis egyedülálló lehetőség előtt áll. Ha Kassán vissza tud vágni a rimaszombati vereségért, akkor
ismét megnyílik a lehetőség az extraligás szereplés előtt. A csapat az idén
költözött át az Egyesített Szakközépiskola tornaterméből a Tompa Mihály
Alapiskola Nyugat lakótelepi tornatermébe, ahol sokkal jobbak a feltételek. A rimaszombati csapat tagjai amatőröknek számítanak, hiszen nem
a röplabdából élnek, jegyezte meg Kudlíková. Vannak, akik egyetemre
járnak, mások dolgoznak, így nem minden edzésen tudnak részt venni. A
csapatszellem viszont kiváló, több tapasztalt játékosuk van, akik nagyon
jó megértik egymást a fiatalokkal. S mivel még egyikük sem játszott az extraligában, mindent elkövetnek azért, hogy ez az álmuk már most valóra
váljon.
Összeállította: jdj
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