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Az olaszok már kifizették a vételárat

Kóreai és német
befektetõk a láthatáron
Legfrissebb információink szerint az egykori rimaszombati dohánygár épületének vételárát már kifizette az olasz cég,
mely bizony elég türelmesen várt arra, hogy egyszer vége legyen az ingatlan körüli huza-vonának. Mint ismeretes annak
idején a biztató tárgyalásoknak egy kormányhatározat vetett véget, melynek értelmében a Dzurinda kabinet (az elõrehozott választások miatt ) befagyasztotta Szlovákiában az
újabb privatizációt, illetve az ingatlanok eladását.

Az új Fico kormány ezt a döntést a rimaszombati dohánygyárra
vonatkozóan már feloldotta, igy az
úgynevezett fehér mûszaki cikkek
komponenseinek gyártására szakosodott olasz cég elõtt szabad lett a
pálya. Ha tényleg valósak információink az Elettronica a közel 4l millió koronás vételárat január harmadikán átutalta, így most már csupán
rajta múlik, hogy a Rimaszombatba
tervezett üzem mikor kezdi meg
mûködését.
Az új év elsõ napjaiban érkeztek városunkba beruházók a távoli
Kóreából is, akik természetesen a
rimaszombati önkormányzat vezetõivel tárgyaltak. A távol-keletiek-

nek egyébként a közeli Nyústyán
már vannak érdekeltségeik, õk elsõsorban a volt kaszárnya objektumaiban képzelnék el az ipari termelést.
A gond ezzel kapcsolatosan az,
hogy a kiszemelt létesítmény még
nem a város, hanem mindmáig a
hadügyminisztérium tulajdona.
Korábban ugyan volt ígéret arra
vonatkozóan, hogy a város javára
lemond tulajdonjogáról, mindez
azonban még nem következett be,
így ezt a szándékot megsürgetendõ
szeretne a hét folyamán tárgyalni
Cifru István polgármesterünk a
minisztérium, illetve a miniszter
pártjának képviselõjivel.
A harmadik igéretes befektetõ

egy neves német gépgyártó cég lehetne, ha megkapná a város déli zónájában, a borkombinát közelében
lévõ, mintegy két hektárnyi területet. Ez jelenleg még mûvelés alatt
áll, bérlõje az iskolai tangazdaság,
de a terv megvalósulásának hosszabb
távon nincsenek akadályai, hiszen a
föld a város tulajdonát képezi.
Az elmúlt hetekben és hónapokban mindezek mellett történtek
megbeszélések az egykori Rimavan
(Folytatás a 2. oldalon)

Ára: 9,- Sk
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Szerkezeti változások

Cifrus István, Rimaszombat
polgármestere már a választások
elõtti értékelésében megemlítette, hogy a Városi Hivatal szerkezete, mûködési struktúrája nem
ideális. Nem meglepõ tehát, hogy
újraválasztása után ezen változtatni szeretne. Legközelebbi
munkatársai körében már körvonalazta is elképzeléseit, ennek

Rimaszombat polgármestere és a
Városi Mûvelõdési Központ

meghívja Önt
a XI. városi farsangi bálra
2007 janár 19-én

pénteken, 20.00 órára, a Rimaszombati Kultúrház esztrádtermébe.
A zenét a breznói ZBM csoport szolgáltatja.
Jegyelõvétela kultúrházban. Belépõdíj: 800,- Sk.

végleges kimunkálása azonban
az elkövetkezõ napok feladata
lesz. A jelek szerint a javaslat
már a hónap végéig elkélszül,
hogy azzal az önkormányzat már
a legközelebbi ülésén foglalkozhasson. Többek között tervezi a polgármester a kulturális és
az iskolaügy egybekapcsolását, s
a hivatali munka hatékonyabbá
tétele érdekében hasonló összevonását tervezi a fõépítészi és a
beruházási osztályoknak is. Mindezek mellett még egyéb változások is várhatók, melyeknek
természetesen személyi következményei is lesznek.

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad,
Bartók u. 24, Rimaszombat

AKCIÓ

Lecsokolbász 54 Sk/kg.
Sertéscomb 130 Sk/kg.

2227

40. évfolyam

Megkérdeztük az utca emberét

Mit vár az új esztendõtõl?
M. A., 51 éves kisvállalkozó

Kis embernek nem való a
szabad piac. Építész vagyok,
17 éve vállalkozom a szakágazatban. Itt mindent tudni
kell. Sajnos, Szlovákiában
minden kevés. Munkacsoportommal két éve Csehországban dolgozom. Ott is becsaptak néhányszor. Szerencsére jó ember is mindig akad.
Az új esztendõvel kapcsolatban? Derûlátó vagyok. Tapasztalataim szerint a jövõAmint arra igéretet tettek a kivitelezõk, a múlt év végéig befejezték a
Gömöri Múzeum tetõszerkezetének felujitását.

Kovács László
A régi-új hivatalvezetõ
munkatársaként tartották számon.
Kinevezése tehát legfeljebb a kivülállóknak okozott most meglepetést.
A városi hivatal régi-új vezetõje felsõfokú tanulmányait a Kassai Mûszaki Egyetemen végezte, s
a rendszerváltás elõtt dolgozott a
füleki Kovosmaltban, a rimaszombati Beruházási Hivatalban és a
nyústyai Gimnáziumban is. Nõs,
két felnõtt gyermeke van.
Cifrus István, Rimaszombat újraválasztott polgármestere a hivatal vezetõ dolgozóival tartott újévi
elsõ munkaértekezletén jelentette
be, hogy az elkövetkezõ választási idõszakban Kovács László mérnököt bízza meg a hivatal irányításával. Nos, az eredetileg mûszaki
végzettségû szakembenek ez immár a második megbizatása. Az elsõt még l990 elején, Pavel Brndiar
polgármeskerkedése idején kapta,
s látta el a választási idõszak végéig. A következõ ciklusban hivatalvezetõ helyettesként tevékenykedett, aztán egy rövid ideig magánvállakozó is volt, majd újra visszatért a hivatalba, hogy a vállalkozási szakosztályt irányítsa. Cifrus
István mûködése idején emellett a
hivatal vezetõ-helyettesi posztjával is megbízta, s általában a
bennfentesek is a legközelebbi
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(Folytatás az 1. oldalról)
épületének hasznosításáról is. A
beruházó Slovakia Synergy amellett, hogy késõbb állitólag ide helyezné székhelyét is, közel 350 fõt
foglakoztatna az üvegbizsu és a világító testek gyártása terén. Sajnos
újabb fejleményekrõl, konkrét lépésekrõl nem hallottunk semmit.
Mindezek ellenére kilátásaink
a jelek szerint mégiscsak biztatóak, de a Drexmailerrel történtek után
a közvélemény már nagyon óvatosan kezel minden hasonló hírt és
próbálkozást.
(h)

ben is csak az elõretekintõ
polgárok érvényesülnek. Ennek érdekében már negyedik
éve tanulok a Nyitrai Konstantin filozófus Szociális Tudományi Karán. A bakalárusi
vizsgákon már túl vagyok,
a magiszteri tanulmányok elvégzése után merem remélni,
hogy szociális dolgozóként
érvényesülhetek Szlovákia
meglehetõsen bonyolult állami hivatali hálózatában.

B. L., aktivizált munkanéküli

(Ezt a becsélgetést tavaly karácsony elõtt jegyeztem fel). Félnyugdíjon élek, feleségemmel együtt szoba-konyhás lakásban.
Kettõnk egyhavi jövedelme 6100 korona. A lakásért havi 4400 Sk bérletet fizetünk, beleértve a fûtést
is. Mégis dideregnünk kell, mert a
bérház lakóinak nagyobb része
sem a lakbért, sem a többi

rendszeres kiadásokat nem fizeti.
(Utánaszámoltam: a családi bevétel és kiadás különbségébõl kijött,
kettõjüknek élelemre napi korona
jut). Most már csak csóválhatom
a fejem. Ha utóbbi információim
valósak, akkor, beszélgetési alanyom a csodák határán él. mégis
feltételezem, hogy a 2007. évet is
túléli.
K.Z.

Közösségi krónika

Múlt év decemberében kötöttek házasságot

9.12. Peter Kulha és Renáta Halászi, Jozef Èinèura és Liana Hrivòáková; 16.12. Arnold Radiè és Daniela Hirková; 30.12. Michal
Kováè és Jana Sujová

Az elmult év decemberében született gyermekek

6.12. Agnea Mátéová; 13.12. Sabrina Petøíèková, Lilien Bernadett Palcsová; 14.12. Panni Dorina Szepesiová; 15.12. Viktória
Bohóvá; 17.12. Viktória Oláhová, Tibor arkozi; 20.12. Nathan
iko; 22.12. Sofia illingová; 23.12. Adam Koubek; 26.12. Erika
Bíleková; 27.12. Natália Vetráková, Jakub Ïuri; 28.12. Tomá
Horváth; 30.12. Richard Dunka

Elhúnytak 2006 decemberében

1.12. Tibor Kaloèay (elhunyt 55 éves korában Bécsben);
3.12.Frantiek Èillik (84), Ing.Duan Moji (60); 9.12. Mária Bartová (79), Anna Perdíková (95); 10.12. Aurélia Ilèíková (84), Viktor
Ondruka (84); 13.12.Mária Bódiová (47); 14.Marta uligová (61);
16.12. MVDr.Vladimír Cilík (81); 19.12. Rozália Odlerová (87);
22.12. Jolana Jéneyová (83); 25.12. Mgr.Jozef Kellner (59); 27.12.
Karol Poznán (64)

Jubilánsaink a 2006 december l6-án tartott
ünnepségen

Anastázia Bottová, Eva Kelemenová, Irena Molnárová, Ladislav Ríz, Jozef Ruièka, Ján Albert, Jolana Antoíková,
MVDr.tefan Benedek, Albeta Durdjaková

Gyermekeink ünnepélyes köszöntése

Richard Laák (21.9.), Peter Lika (26.9.), Simona Brezovická (24.8.), Dávid Radiè (4.10.), Sofia Szántóová (2.10.), Sophia
Molnárová (16.10.), Daniel Pánek (18.10.)

Három millió koronás tûzkár Klenócon

Elégett egy becses juhállomány

Az új esztendõ második napja fekete betûkkel lesz bejegyezve
a Klenóci Földmûvesszövetkezet
krónikájába. Leégett a nagykapacitású juhakol, s vele együtt lángok
martaléka lett a nagyértékû, 585
darabot számláló nemesített valaskai tenyészállomány, olyan egyedekkel együtt, amelyekért a szövetkezet a 2005. évi nyitrai Agrokomplexen elismerésben részesült.
A tüzet 23 óra 50 perckor jelentették a Tûzoltó és Mentõszolgálatnak. Tíz perccel éjfél után már
a helyszínen volt a nyústyai egység vízszivattyús tartálykocsival.
Az egység parancsnoka azonnal segítséget kért a Tûzoltó és Mentõszolgálat rimaszombati alakulatától. Azonnal a helyszínre küldtek
két tartálykocsit a teljes személyzettel. A rimaszombati egység parancsnoka a terepszemle után fel-

törette az épület bejáratait, esetleg
ott tartózkodó személyek után kutatva. Benn senkit nem találtak.
A tüzet negyed hétkor sikerült
eloltani. A mentési munkálatokban
részt vettek még: a szövetkezet önkéntes egysége, valamint a falusi
önkéntes egység 1-1 tartálykocsival és a poltári hivatásos egység egy
tartálykocsival.
A tûz az épületnek az alkalmazottak részére fenntartott részében
keletkezett, ahol egy füleki tûzhely
szolgált a fûtésre. Onnan gyorsan
átterjedt az egész épületre.
A tûzeset keletkezésének okait és
körülményeit a rendõrtestület nyomozói vizsgálják, akik büntetõeljárást indítványoztak általános veszélyeztetés vádjával. A tettes
egyelõre ismeretlen.

A Tûzoltó és Mentõszolgálat
Besztercebányai Kerületi Igazgatósága különbizottságot nevezett ki
az eset kivizsgálására. A bizottság
tagjai január 3-án tartottak terepszemlét és tüzetes kivizsgálást

a helyszínen. Az összegyûjtött
anyagok kivizsgálása hosszabb idõt
vesz igénybe.
K. Z.

Kivonultak
a tûzoltók
A Tûzoltó és Mentõszolgálat dolgozói az új év elsõ napjától sem pihentek. Négy nap alatt  január 5. reggeléig 6 alkalommal riasztották õket.
Volt 2 közúti baleset, 1 tûzeset, 1 alkalommal lakásbejáratot kellett kinyitni,
1 esetben mûszaki szolgálatot kértek
tõlük, sõt egy hamis riasztást is feljegyeztek.
*Az elsõ közúti balesetet január 1én a Tiszolc-Bánovo útvonalról jelentették, ahol egy koda 120-as személygépkocsi borult az útmenti árokba.
Személyi sérülés nem történt, a jármûvet kivontatták az árokból.
*Másnap, január 2-án Ratkovská
Szuchá-ra hívták a tûzoltókat, ahol
szintén egy személygépkocsi került
a csúszós útról az útmenti árokba.
Személyi sérülés itt sem történt.
*Január 2-án történt az év eddigi
elsõ- és legnagyobb tûzesete, Klenócon. Errõl lapunkban külön cikkben
számolunk be részletesen.
*A mûszaki segítséget január 4-én
a Rendõrtestület nyústyai alakulata
kérte. Klenóc határában egy holttestet
kellett kiemelni a folyóból. Az eset
körülményeit a rendõrség nyomozó
osztálya vizsgálja.
*Január 4-én a rimaszombati Rimava lakóteleprõl is riasztották a tûzoltókat. A lakók felfigyeltek rá, hogy egy
idõsebb hölgy több napja nem mutatkozott a házban. A tûzoltók speciális
eszközökkel hatoltak be a lakásba,
mivel a kulcs a zárt ajtóban volt  belülrõl. Az idõsebb hölgyet nagyon rossz
egészségi állapotban az ágyban találták. Hívták a gyorsmentõ szolgálatot, melynek dolgozói gondjukba
vették az idõs hölgyet.

Rendõrnapló

= Eddig ismeretlen tettes tört
be Rimaszombatban egy szerelõcsarnokba és a hozzá tartozó
irodába. Még arra is maradt ideje,
hogy távozáskor felgyújtsa az
iroda berendezését.
= A Rendõrtestület Rimaszombati Nyomozóhivatala
keresi azt a tettest, aki december 12-én a délutáni órákban
Rimaszombatban, az . M.
Daxner téren lakásának bejárata elõtt megtámadott egy 83
éves asszonyt. Kitépte kezébõl
a kézitáskáját, miközben az
idõs hölgy a lépcsõre esett.
Sérülései szükségessé tették
a kórházi kezelést, gyógyulása több mint három hetet vesz
igénybe.
A táskában voltak személyi
iratai és egyéb tárgyai. A rablótámadás által több mint 11
ezer korona kárt szenvedett.
A rendõrnyomozó ismeretlen
tettes ellen indított büntetõeljárást.
= A rend õre elleni támadásra
vetemedett Nyústyán a 19 éves
Marek és a 24 éves Peter. Január
1-re virradó éjjel közbotrányt
okoztak egy diszkó elõtt, zaklatták a járókelõket. Mikor az egyik
városi rendõr megpróbálta õket
meggátolni a r andallírozásban egyikük mellbeütötte, a másik pedig fojtogatni kezdte. Csak a rendõrjárõr
további tagjának a helyszínre érkezése szelídítette meg õket. Mária Faltániová, a Rendõrtestület
Besztercebányai Kerületi Igazgatóságának szóvivõje szerint szabadlábon folytatnak eljárást, miközben 3-tól 8 évig terjedõ börtönbüntetéssel számolhatnak.
= Kellemetlen meglepetésben volt része négy nappal
a karácsonyi ünnepek elõtt
Rimaszombatban G. Éva asszonynak. A tamásfalvi Körút-i
lakásának udvarából valaki ellopott tõle egy négyhónapos
német juhászkutya kölyköt.
-A lopás idején férjemmel és
lányommal otthon voltunk.
Velünk volt a házban a kis
Athos is, csak pár percre engedtem ki az udvarra. Arra lettünk figyelmesek, hogy valaki nyitja a kaput. Mire férjem
kirohant, a kapu nyitva volt
a kiskutyának pedig nyoma
veszett  nyilatkozta szomorúan Éva asszony.
Összeállította: K. Z.

Bálozunk ???
Bálozzunk !!!
Január 19.
Város bálja  nyitóbál

Áramszolgáltatás másképp
Színhely : Dúsa út.
Idõpont : Újév elsõ hete
Jelenlévõk : 5-6 helyi lakos
és én
Mentem, mert mennem kellett.
Dolgom volt ebben az utcában,
ezen a lakótelepen. Dolgom végeztével az autómhoz igyekeztem,
amikor látom, hogy a transzformátorból pókhálóként ívelnek
a drótok egész a lakóház ablakáig.
Gyakorlott háziasszonyként azt
gondolom, hogy ruhaszárításra alkalmas vezeték, de....... ! Merõ
tévedés, közlik velem a helybéliek, nagyon készségesen. Onnan
van a villany, illetve az áram, tudom meg pár perc alatt. Hülledezem, mert a veszélyt látom. Áramütés, tûz, katasztrófa. Bár a göndörhajú fiatalember megnyugtat,

hogy Józsi barátja jó szakember,
nincs itt semmilyen veszély. Azt is
mondják, hogy nemrég leégett, de
azok a jó ,, villanyosok kicserélték, áldja meg õket a jó Isten, áradoznak, szinte egyszerre. Elköszönök a kisebb bámészkodó
csoporttól, majd amikor a gondolataimmal egyedül maradok, jut eszembe, hogy vajon kinek a számlá-

jára van írva a fogyasztás. Laikus
lévén nem tudom a választ. Azt
viszont határozottan állíthatom,
hogy a villanyóránk nagyon pörgõs kedvében van, ahányszor csak
rápillantok . Lehet hogy ezt el lehet kerülni, ha ruhaszárítónak álcázott drótocskát húzok a közeli
trafóból, mondjuk a...... konyhaablakig ?
-csk-

Január 26.
Matica slovenská
bálja
Február 16.
Csemadok Alapszervezetének nagyszabású
bálja
Március 13.
TAURIS bál

Karácsonyi jótékonykodás Gesztetében

Karácsony a világ minden táján az
egyik legismertebb várva várt ünnep.
Iskolánkban ezen a napon
a varázslatos izgalom és az édes várakozás keringett a levegõben. Gyermekeink ajándéka a szülõk és nagyszülõk
számára december 22- én egy szép és
tartalmas kultúrmûsor volt. Szebb

Született feleségek

Méghozzá a javából. Izzig  vérig nõk, karieristák, anyák, házvezetõnõk,
feleségek, illetve kettõ közülük már csak volt feleség. Heten vannak, heten,
mint a gonoszok. De gonoszságról itt szó sincs. Szó van viszont minden
másról, mindennapok apró-cseprõ dolgairól.
Helybéliek, ezért nem okoz gondot a heti találka. De ezt olyan renszeresen
teszik, amilyen rendszeresen van minden héten csütörtök. Van törzshelyük,
messze a civilizációtól, szinte a vadonban, ahol csend és nyugalom honol.
Az újévi elsõ eszmefuttatás mindig egyféle programpont szerint folyik. Az
elmúlt esztendõ õszinte, kegyetlen kiértékelése, és az újnak gondos tervezete.
Ajajj,mi mindent adott és vett el a 2006-os év. Volt csalódás, rossz költségvetés, anyagi gondok, gyermeknevelési problémák, munkahelyi szócsaták és az
egészség is megcsappant itt-ott. De volt siker is, kirándulás, új ruhaköltemények,
más és jobb munkahely, sikeres fogyókúra és érettségi vizsga az utódnak,
lakástatarozás, költözködés zöld övezetbe és szeretet illetve szerelemmámor,
igaz mindenkinek más-más iránt. /ábc sorrenben : anyós, édesség, férj, fõnök,
irodalom, gyermek, szomszéd /
Az újévet spirituális rajongással kezdik, az ezotéria minden lépésüket kísérni fogja  mondják egymásnak, mert hát ezt is ki kell próbálni. Amennyiben
javarészt reális tipusú amazonok, bevállalják eme divatos ágazat beiktatását
életük mindennapjaiba. Ezért is nem született az idén új tervezet. Elõbb hókuszpókuszhoz mennek el mindannyian. Ettõl az ötlettõl aztán olyan kacajkoncert keletkezett, hogy bizony csendháborításért már rég feljelentették volna
õket, ha lakott területen mívelik.
De egy dologban nagyon egyetértettek. Csakis és kizárólag nézõpont kérdése a problémák mivoltja. Ezt õk már rég tudják, ezért cserél ,, nézõpontot
hetente hét rátermedt nõszemély.
Mert mindenre van orvosság, mert minden rosszban van valami jó. Persze
ezt az érintett még nem tudja amikor ég a ház a feje fölött, de mire vannak
a barátnõk?! Rutinosan szórják azt a valami jót, a rosszban, egész addig, míg
az érintett fel nem kiált örömében : a mindenit, hogy én erre miért nem jöttem
rá egyedül is ?!
-csk-

ajándékot el sem tudtunk volna képzelni.
Advent idejére nemcsak a karácsonyvárás jellemzõ, hanem a jótékonysági hajlam is. A jótékonyság célpontja iskolánkon a szociálisan hátrányos helyzetû gyerekek megsegítése volt, hiszen mindannyian tudjuk
a szeretetnek nincsenek határai.
Köszönhetjük ezeket az adományokat ifj. Házik Zoltán úrnak a Rimaszombati MODIFIKÁCIÓ Polgári
Társulás elnökének, aki pályázat útján biztosította gyermekeink számára
azt a 244 darab karácsonyi ajándékcsomagot, melyek Németországból
jutottak el iskolánkba. Továbbá
köszönet Mgr. Tóth Vilmosnak, iskolánk tanárának, aki aktívan kivette részét a csomagok szétosztásában.
Köszönet az iskola minden pedagógiai és nem pedagógiai alkalmazottainak, akik hozzájárultak gyermekeink
megajándékozásához.
Mivel iskolánkon elsõ alklalommal volt karácsonyi jótékonykodás,

így a gyermekeknek és a szülõknek
is nagy örömet szereztünk. Tudjuk
a jelenben adakozás nélkül szegény
a világ, nyomorúság az élet, csupa
kérdõjel a természet és a történelem.
A jótékonykodás kiegészíti minden
gyengeségünket és hiányunkat, segít
bennünket a boldogulásban.
PaedDr. Zagyi Katalin
az iskola igazgatónõje

Bemutatjuk a Nyitnikék tánccsoportot

Örömmel táncolnak

folklórcsoport! Idõvel lett nevük is
- Nyitnikék - mert kék szoknyácskákban táncolnak.Ezek a gyerekek nem válogatott tagok - a tánc
szempontjából - hanem egy adott
osztály, akiknek csak valami pluszt

Feltûnt egy kis csoport a városban. Amikor táncra perdültek, olyan hangulatot teremtettek, hogy mozgott az ember minden porcikája még ülve is. 13 tüneményes, csillogó szemû, varázslatos gyermek. Nem kevésbé ilyen a vezetõjük, Csobó Tünde is, a Ferency István Alapiskola tanító nénije. Mindez megfûszerezve jó szakmai tudással és elragadó személyiséggel. Õt
faggatom , bár titokban azt kívánom, hogy minden riportalanyom ilyen legyen. Szó sincs itt akadozott dialógusról, szeme
felragyog és már kezdi is kis kedvencei bemutatását.
- 2005 április 1-én kerültem az
iskolába, akkor kaptam a 2. osztályt,
ami ún. furulyatagozatos osztály.
- Az nem is áll messze a tánctól!
- Mivel hozzám legalább olyan közel áll a tánc, mint a furulya , ezért
rögtön olyan népdalokat kezdtem el
velük tanítani furulyázni, amire jókat lehet mozogni, táncolni...
-De hisz két hónappal késõbb
már fellépni láthattunk titeket.

-A külföldi vendégszereplésetek
is volt, amint ezt már a gyerekek
beharangozták nekem.
- Még ez év júniusában meghívtak
bennünket Miskolcra a Kultúrális
Könyvhétre, ahol a gömöri régiót
képviselhettük. Ez volt aztán csak
az élmény!!! Kirándultunk, játszottunk, ismerkedtünk és persze
táncoltunk...
-Miközben már saját csoportnév-

vel is rendelkeztetek.
-Na, így lett ebbõl az osztályból

szerettem volna nyújtani... Hát,
ez lett belõle...! Persze ott van Tóth
Kati, akivel jó együtt dolgozni, és
aki jó osztályfõnök! És a gyerekek,
akik mára már élvezik az egészet.
Csak lásd ezt a sok fellépést, milyen élvezettel és fáradhatatlanul
táncoltak eseményrõl, eseményre...
Most már azt mondják, hogy ez
egy szuper buli, õk meg a szupersztárok - ezek az õ szavaik!
Csank Kati

Gratulálunk Tünde tanító néni! Csak így tovább
a hagyományõrzés útján!
Ha ennyi táncoslábú csemete ropja íly kedvvel a táncot,
nem halhatnak ki elõdeink
hagyományai.
- Igen, június 1-re, gyereknapra, már
kész mûsorral rendelkeztünk, amivel
fel is léptünk a kultúrházban. 2005
õszén bejelentkeztünk a Feledi Folklórfesztiválra, ahol nagy sikerük
volt a gyerekeknek.Ezt követõen felléptünk a város fõterén, öregotthonban, óvodásoknak, szülõknek, a Ferenczy Emlékverseny kiértékelõjén,
meg mindenhol, ahol képviselni kellett az iskolát. Pontosan már meg sem
tudom mondani, hogy hol és mikor,
mert úgy éreztem, hogy állandóan
próbáltunk, táncoltunk...
-Feleden egy évvel késõbb is nagy
sikert arattatok.
-2006 tavaszán ismét ott voltunk
Feleden. Amíg az elõzõ évben furulyáztunk, daloltunk és táncoltunk,
most már a citerát is magunkkal vittük...

Beíratkozás

Az elsõ lépés fontossága

Az iskolaérett gyermekek szülei
az év elsõ heteiben írathatják be szemük fényét az iskolába. A döntés
sokmindenben befolyásolja a tanuló további fejlõdését. Az elsõ szabály betartása, hogy figyelembe
vegyük a gyermek testi és lelki fejlettségét. Ehhez szivesen adnak
tanácsot, osztják meg véleményüket az érintettekkel az óvoda alkalmazottjai, psychológusaink, ill. az
alsó tagozatos pedagógusok. Vegyék figyelembe észrevételeiket,
higgyenek nekik, õk biztos, hogy
a gyermek érdekeit képviselik. Sok
a beszédhibával küzdõ óvodás, itt

a szakmai véleményt bízzák a logopédusra. A felmérések mutatják, hogy egyre gyakrabban felmerülõ probléma ez. Ami még
óvodáskorban jópofa dolognak
számít, hogy kissé esetlenül ejti ki
az egyes hangzókat, bizony ez
a késõbbiekben tanulási zavarokat,
gyakran kisebbségi érzést vált ki
a tanulóban. A kialakuló hátrányos helyzet nem kellemes sem
gyermeknek, sem szülõnek.
A második szabály nem az iskolaérettség felmérésével kapcsolatos, hanem maga az iskolatipus,
melyre rábízhatjuk csemetéinket,

elvárásaink szerint. Ha legelõször
a magyar nyelv volt az, ahogy
gyermekeinket megszólítottuk, akkor
folyamatosan vált apró lelkecskéjük, gondolkodásuk magyarrá. Csak
a saját anyanyelvünkön lehet igazán
ismerkedni az élettel, emberiséget,
hazafiasságot tanulni nagyjaink mûvein keresztül. Csodálatos üzenetek ezek felénk, az utókor felé.
A beiratkozással kapcsolatos
információkat, határidõt, hamarosan
közöljük, ahogy ezt az érintett iskolák jelzik majd. A döntés az
Önök kezében van, éljenek hát a
lehetõséggel.
-csk-

A nagy szerelem

A tér és idõfogalmát
nem értve még teljesen,
e téren rokon lelket találtam.

Lelked forró, majd késõbb változó,
kellemes, langyos lelki nyugalmat
adó állapot.

Szemében forró tûzzel,
az ajkán titkos formulákat mormolván,
éppen elégetni készült lelkemet talán.

Gyönyörû  mely hosszú extázissá változik.
Szinte megáll az idõ.
A szív hangos dobbanását észleled,
a forró légkörben csak lebegsz,
mert mást , úgy érzed, nem tehetsz.

Védelmemre bevetettem
mesteri tudásomat,
Tekintetem észrevette,
forró tûz jelent meg az arcán.

Csak belecsíp az arcodba.
Vágyaim mégis elragadtak,
érintettem a szerelem oly gyönyörû virágát.

Tudásomat megtörte, engedtem,
a tiszta tüzet felismertem!
Ez a szerelem!

Erõs vágyaimmal nem bírván,
lelkem egy gyönyörû asszonyt,
sõt benne szerelemre talált.

A nagy mesterek mesterével
találkoztam.
Csak egy ügyes mozdulat,
vagy nagy mesteri fogás.
Östehetség, mit tanulni nem lehet,
születni kell vele talán?!

Szívembõl erõs érzelmek törnek fel!
Forró szerelem volt ez,
Ami elvarázsol és rabbá tesz.

Csak belecsíp az arcodba,
mert érintetted a szerelem tiszta virágszirmait,
ami tiltott még és nem szabad.

Szíved vérzik, gyötrõdik,
Lelked bilincsbe vergõdik.
Te vállalod, mert rabságod
gyönyörûnek tûnik.

Csak belecsíp az arcodba,
szinte belemar a húsodba,
Szíved legkisebb csücskéig hatolóan.

Megható, mert Rádtalált
a kedves, az igazi
Tiszta Nagy Szerelem.

(Folytatás az elõzõ számból)
Jack bement a délutáni óráira,
bólintott azoknak, akiket ismert,
s a szokásosnál kissé hangosabban
köszönt , mintegy kárpótlásként
azért, hogy alaposan szemügyre
vette az arcokat.De õk is ugyanígy
tanulmányozták az õ arcát.Egy sötét alak járkált közöttük, olyan sötét, mint a kollégium mögötti parkoló, a fák között kanyargó ösvények a tornaterem mögött.Olyan
sötét , mint a köd könnyed leplével
takarózó behemót polgárháborús
emlékmû.Egymás arcába néztek és
az egyik mögött megpróbálták felfedezni a rejtõzködõ sötétséget.
Ezúttal a rendõrség senkit sem
tartóztatott le.Az igazgatóság azonban kijárási tilalmat rendelt el este
nyolc óra után.Egy vakmerõ párocskát, akiket csókolózáson kaptak a tornaterem mögötti bokrok
között, a rendõrõrsre vittek és két
órán át könyörtelenül vallattak.
Március elején egy vaklárma keltett pánikot, amikor egy fiút eszméletlenül találtak ugyanabban a parkolóban ahol Lucy Carter holtteste
feküdt.Egy össze-vissza hebegõ
rendõr a kocsija hátsó ülésére rámolta a fiút, anélkül hogy egyáltalán
a pulzusát megnézte volna és elindult a kórház felé ,jajgató sziránák-

Mázik Attila

Fiatal tehetségek fóruma
Palugyai Attila: Kék hópelyhek tele II.
kal.Félúton a hátsó ülésen fekvõ
hulla felemelkedett és síri hangon
megkérdezte: Hol a pokolban vagyok?.Erre a zsaru felüvöltött és
leszaladt az útról.Mint késõbb kiderült, a hulla nem más , mint egy
végzõs diák, aki az elõzõ két napot
ágyban töltötte egy szép kis influenza társaságában és a Grill  Bar 
ba igyekezett egy forró levesre, de
félúton elájult a parkolóban.
Az elkövetkezõ napok fülledten
és borúsan teltek.Az emberek kis
csoportokban gyülekeztek, amelyek
meglepõ gyorsasággal voltak
képesek feloszlani és újraalakulni.És
a sebesség, amellyel az egyre hajmeresztõbb pletykák terjedtek az
udvar egyik végébõl a másikba, kezdte megközelíteni a fénysebességet.A
közkedvelt történelemprofesszor
a sorozatgyilkos, Lucy Carter rejtélyes, két szóból álló üzenetet írt
saját vérével a parkoló aszfaltjára,
vagy az iskolában titkos szekta alakult és õk a felelõsek a gyilkosságokért.A legelképesztõbb
ötleteket mint mindig, most is
a bulvársajtó terjesztette és az egy-

ik szenzációhajhász újságíró egyszerûen diákhentes  nek keresztelte el a gyilkost.És a név , talán éppen szaftos, mégis semmitmondó
eredete miatt, megmaradt.
Huszadikán szakadt az esõ és
a rendõrség bejelentette , hogy civil ruhás nyomozókat állítanak
szolgálatba.Az egyetemi újság szerkesztõsége felháborodott, bár kissé nem egyértelmû vezércikk formájában fejezte ki nemtetszését.A
cikk lényege az volt, hogy a diákokként bohóckodó rendõrök
között lehetetlen lesz kiszúrni
a tettest.Eljött az alkony és vele
együtt a köd is.Lassan haladt elõre
a fákkal szegélyezett utakon.Lágy
, testetlen anyag volt, de ijesztõen
áthatolhatatlannak tûnt.Abban senki sem kételkedett, hogy a diákhentes hús- vér ember volt, de a köd
a segítõje volt, legalábbis Jack  nek
úgy tûnt.Az ablakpárkányra dõlve
dohányozgatott, miközben figyelte, ahogy a fények egymás után felgyulladnak a növekvõ sötétségben
és azon tûnõdött, vajon vége van  e
már.Robert bejött és halkan be-

zárta az ajtót maga mögött.
- Hamarosan havazni fog  közölte.
Jack megfordult és értetlenül nézett rá.  Március közepén?- Nem hallottál még a kék hópelyhek telérõl?  kérdezte Robert.
- Talán.  felelte Jack.  Valamikor régen.Talán a nagymamámtól.- A mostanihoz hasonló idõjárás
csak nyolc  tíz évente jön el. 
magyarázta Robert.
- Ez csalóka tavasz, hamis tavasz
és a nagymamám mindig azt mondogatta, hogy a kék hópelyhek tele azt
jelenti hogy a legnagyobb hóviharok
még hátra vannak.És minél tovább
tart ez az idõjárás, annál hevesebb
lesz a vihar.- fejezte be Robert.
- Ez csak mendemonda.  legyintett Jack.  De azért ideges vagyok.Te nem? - Szerintem mindenki izgul egy
kicsit.  mondta halvány mosollyal
Robert , majd hozzátette: - Nincs
kedved átjönni a Grill  be? Kihívlak
egy billiárd-mérkõzésre. 
- Jövõ héten elõvizsgám lesz irodalomból.Most sajnos le kell ülnöm
egy nagy rakás jegyzet mellé. 
mondta Jack miközben próbált sajnálkozó képet vágni.
Miután Robert elment , Jack még
jó ideig bámult ki az ablakon.
(Folytatás a következö számban)

Lépés elõre, lépés hátra a Dúsai úti lakótelepen

Javultak az életfeltételek
A Rimaszombati Városi Hivatal Kulturális-, Szociális- és Egészségügyi Osztályának vezetõjével JUDr. tefan Balá-zsal beszélgetek az osztály ügykörébe tartozó ágazatok prioritásairól.

-Az elmúlt esztendõ végén
megkülönböztetett figyelmet
fordítottunk higiéniai központ és
mosoda kiépítésére a Dúsai úti
lakótelepen. Csaknem egy héttel ezelõtt 3,2 millió Sk összköltséggel sikerült is üzembe helyezni a
létesítményt. A beruházás megvalósításához egymillió 208 ezer
koronával járult hozzá az SzK
Munkaügyi-, Szociális és Családügyi Minisztériuma. A higiéniai centrumban vannak zuhanyozók, a mosodában a lakók
rendelkezésére áll 2 mosogép és
2 szárító.
-Hogyan reagáltak a telep lakói az új létesítményre?
-Kezdetben idegenkedtek
tõle. Gondot okozott az a tény
is, hogy a mûködésképtelen fûtõház miatt nem volt meleg víz.
MUDr. Cifru István, Rimaszombat polgármesterének közbenjárására közvetlenül a karácsonyi ünnepek elõtt a gázkazánt
sikerült üzembe helyezni, most
már van melegvíz.
-Megváltozott a lakók hozzáállása?
-Teljes mértékben. Ma már
becsesebb a zuhanyozó, de a
mosoda is. A meglévõ két mosógépen naponta kimosnak 60-80
kg ruhanemût, s azt meg is szárítják. A mosógépek ma már nem
gyõzik rugalmasan kielégíteni az
igényeket, a városvezetés további mosógép beszerzését mérlegeli, üzembehelyezésének idõ-

pontja a városi költségvetés lehetõségeitõl függ. Természetesen ez további elõrelépést jelenthetne a telep lakó életkörül-

viszont az a tény, hogy az épületrõl Karácsony és Újév ünnepe
között elcsenték a esõvízcsatornákat. A tettesek körébõl ezesetben már nem zárják ki a telep lakóinak közremûködését.
A beszélgetést köszöni:
Kovács Zoltán

Fotók: -kanményeinek javításában.
-Elõrelépés. Lépés hátra is van?
-Sajnos, van. Ide kell sorolnom azt a tényt, hogy nem egészen egyhavi mûködés után, karácsony második napján betörési kísérletet akadályoztak meg a
higiéniai centrumban. A bûntény véghezvitelét a telep lakói
akadályozták meg, akik nagy lármával kergették el a betörõket.
Azok feltehetõen nem tartoznak
a telep lakói közé, hiszen autón
érkeztek és autón inaltak el a
tetthelyrõl. Elgondolkodtató

Fotók: -kan-

Tûzkárok 2006-ban

Néhány számadat a Tûzoltó
és Mentõszolgálat rimaszombati és nyústyai alakulatainak
2006. évi munkájáról.Az elmúlt év során járásunkban öszszesen 414 esetben riadóztatták
a Tûzoltó és Mentõszolgálat
alakulatait.
Részletezve:
Történt összesen 122 tûzeset,
szükség volt 268 mûszaki beavatkozásra. Ebbõl:
113 közúti baleset, 31 mûszaki
beavatkozás, folyó-, illetve állóvizeken 6 esetben volt szükség a búvárok beavatkozására, 10 alkalommal vált szükségessé a tûzoltók beavatkozása árvizeknél, 6 alkalommal végeztek magassági mentõszolgálatot, 90-szer volt szükség lakásbejáratok kinyitására és további 12
alkalommal egyéb beavatkozásra.
Ökölógiai beavatkozást végeztek
10 alkalommal s emllett még 8
különbözõ témájú gyakorlatot is
végeztek. Nem kevés munka. Mégis akadtak polgárok, akik figyelmen kívül hagyva a tûzoltók túlterheltségét, 10 alkalommal is szórakozásból, vagy egyéb okból váltottak ki hamis riadót.
kz-

Ingatlanok tulajdonosai, kezelõi, használói

Ki köteles eltakarítani a havat?

Bár az idei tél folyamán a havazás eddig még nem okozott komolyabb gondot, több mint idõszerû kérdés a helyi utak és járdák állapotáról való gondoskodás. A 135/1961 számú, a közúti forgalmat szabályozó törvény értelmében az ingatlan elõtt levõ járdákon, illetve úttesteken keletkezett akadályokat kötelesek eltávolítani az ingatlan
tulajdonosai,kezelõi, illetve használói, amennyiben az akadály szenynyezõdés, jegesedés vagy havazás miatt keletkezett.
Ebbõl egyértelmûen ered, hogy az ingatlanok tulajdonosai, kezelõi
és használói kötelesek késedelem nélkül, pl. téli idõszakban eltakarítani a havat, felszámolni a jegesedést, egyéb évszakokban
a szennyezõdést , stb. a járdáról, amely közvetlenül határos az ingatlannal (épület,kerítés, beépítetlen terület, stb.). A lakástömbökhöz
vezetõ járdákat kötelesek járható állapotban tartani a lakásbérlõk.
A Városi Közterületfenntartó Vállalat a város területén biztosítj a többi közutak, fõként
úttestek, lakótelepeken és közterületeken a járdák, stb. téli
karbantartását. Az I.-III. osztályú utak karbantartását a város
területén az Útkarbanrató Vállalat biztosítja.
A városi rendõrség statútuma alapján gondoskodik a helyi
érdekû utak tisztaságáról (az
utcákon) és joga van bírságolni
az ezen feladat teljesítése
közben észlelt hiányosságokat.

Hirdetések

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magyarországi N- age- X Kft. megnyitotta elsõ irodáit Szlovákiában.
A N-age-X XIX. Kft. Magyarországon második éve van jelen a pénzügyi piacon és vált annak
meghatározó szereplõjévé. Országos partneri szerzõdésben állunk Magyarország meghatározó Kereskedelmi Bankjaival, és Pénzügyi Szolgáltatóival, és mintegy 40 irodában, majd 600
képzett, az ingatlanközvetítés és a finanszírozási piacon jelentõs ismeretekkel rendelkezõ munkatársunk közremûködésével az ügyfelek érdekeit, igényeit szem elõtt tartva egyedi, testre szabott megoldásokat kínálunk az ingatlan adás- vétel valamit a hitelügyintézés területén.
Magyarországi tapasztalatainkat és sikereinket szeretnénk a szlovák állampolgárok számára is ezúton elérhetõvé tenni, akár ügyfélként, akár munkatársként kerül velünk kapcsolatba!

AKÁR INGATLANT KÍNÁL, AKÁR INGATLANT KERES,
SEGÍT ÖNNEK A N- age- X !
Szeretné ingatlanát egyszerûen értékesíteni, az ezzel kapcsolatos jogi eljárások lebonyolítását biztos kezekben
tudni? Az ingatlana iránt érdeklõdõ vevõ nem rendelkezik elegendõ készpénzzel a vásárláshoz? Keresse irodánkat
bizalommal!

Munkahelyet keres?
Szeretne egy sikeres csapat tagja lenni?
Ha
… Ön szívesen dolgozna az ingatlanpiac területén…
… érdekli a banki hitelügyintézés…
… szeretne megtanulni egy komoly szakmát…
… szeretne egy biztos cégi háttérrel, de mégis önállóan dolgozni…
… szeretne biztonságot nyújtó jövedelemért dolgozni…

Önéletrajzával jelentkezzen a N-age-X vezetõinél!

Rimavská Sobota
Ul. Daxnerova 493/3
Tel: 0908/148-108 (Monika Széplaki)

2509

Hirdetések
A Rimaszombati Kórházban
2006. december 2-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Jozef Janotík, Rastislav umný, Ján Bo¾f, Renata Galdíková, Milo Tomeèek, Miroslav Halaj, Lucia
Turòová, Ing. Milan Hutka Rimaszombatból, Ján Maliar, Matej
Maliar Bottovo, Ján Babarík, Michal Slezák Suany, Ondrej Rinèo
Vranov nad Top¾ou, Aladár Bán Bátka, Margita Bartová Klenovec, Ján Kupál ¼uborieèka, Peter ¼upták Vyná Pokoradz, tefan Mede Jesenské, Slavomír Kobyliak Hnúa, Radovan Séle
Hrnèiarské Zaluany, tefan Majoro, Roland Tóth Pavlovce.

Kezdés: 22.00 ó.
Január 12.-14.. Péntek - Vasárnap.

Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt területi választmánya

A születés története

LILIPUT

Amerikai dráma. Fõszerepben: Shohreh Aghdashloo, Hiah
Abbass Belépõ: 59 Sk. Feliratos.

EUROMOTEL
Restaurant

GONDOZÓNÕI-

rekvalifikációs igazolás. A Rimaszombati Vöröskereszt
Kerületi Választmánya 2007. január 22-án kurzust szervez ezzel kapcsolatban. A jelentkezéseket és információkat kérjük az
alábbi címre: Sekretariát Územného spolku SÈK Rimavská Sobota,
Hurbanova 15, è. tel.: 56 31 734,
0903 558 926.

Meghívó

Visegrádi
specialitások

30 %-os
leárazás
-téli overalok
-kabátok, sapkák
téli nadrágok
Rimaszombatban
a posta mellett.

Fenestra sk mûanyag ablakok
minõségi gondoskodás értékeikrõl

Már Rimaszombatban is!!!
Autorizált árusító kínálata:

Elszállásolás 69 Sk -tól
Felveszünk:
2002

Idegen nyelv nélkül nem megy.
Szükséges a

/Kassai út, Rimaszombat/

Gyermekdivat

2501-3

Munkát keres külföldön
mint házi gondozónõ?

Dupla haszonra tehet
szert! Észak-Európai
áruházak megmaradt termékeit kínáljuk raklapon. Bõvítse profilját!
Kis befektetés, gyorsan megtérülõ nagy
haszon. Egyéni vásárlókat is kiszolgálunk. Trimad  Kft, kolská ulica
1  a volt Eka - üzlet, Rimaszombat

n

pincért/-nõt.

Tel.: 047/56 22 517

Kínálatunk:

www.euromotel.sk

-3,4 és 5 kamrás ablakok
-mûanyag- és alumínium bejárati ajtók
-téli kertek és üvegezett homlokzatok
-ablakpárkány deszkák
-redõnyök, roletták, szúnyoghálók
-lebontás, építési tömítés, szerelés

ALBERT  HULLADÉKBEGYÛJTÕ

Most ingyen:

-tervrajz és tanácsadás
-árkalkuláció
-bemérés
-szállítás (szerelés rendelésénél)
-réses szellõztetés

SZÉNRAKTÁRAT NYITOTT
Rimakokován

Èerenèianska 22, Rim. Sobota
Tel./fax:047/58 12 006,7,8
e-mail: okdom@stonline.sk

a hulladékbegyûjtõ telepen
Tel.: 0907 343 111.

2506

Dobinský u.

Nyitva szombaton is
9.00-tól 12.00- ig.

2013

SVK tanfolyam:Gondozónõ

Most 4 kamrás ablak
Fotó: -taáráért 5 kamrás!!!

Hirdetések

Agrotauris, kft.,

Rimaszombat, Francisci u. 1
munkaviszonyba

felvesz
2505

MEZÕGAZDASÁGI
GÉPJAVÍTÓT

Kívánalmak: szakképzettség
a szakmában, 1 év gyakorlat
Info: 581 17 50, 0903 601 975.

2296

Szlovák-magyar,
magyar-szlovák
hivatalos fordítás és
fordítás-hitelesítés.
Tel. 5632307,
mobil 0915/414 444.

Autófuvarozás  költöztetés ,
Telefon:0903515109
-228
n Építkezési vállalat munkásokat
keres kõmûves szakmára, prax nélkül is, valamint hegesztõket.
Tel.:0915 858 335.
648-2
n Konverzáció angol nyelven.
Kezdõknek és haladóknak. Angol
nyelv: konverzáció, prezentáció,
sport, orvosi szaknyelv, szükség
szerint. Fordítás és tolmácsolás.
Kontakt: 0910 646 001
647
n Sertések eladók 120-200 kg. Tel.:
56 26 734. Alsópokorágyon. 674
n Hagyatékból származó bútorokat, komódot, tulipános ládát, régi
patikai és bolti berendezéseket, valamint házi szõttes vászonnemût,
párnákat, dunnákat vásárolunk fel
a napi legmagasabb áron. Házhoz
megyünk. 0903/537225
710
n Hízósertés eladó, 120 kg/48 Sk.
Tel.: 0908/919567
696
n Bérbe adok egyszobás lakást 2007
január 1-tõl. Tel.. 0907/ 257 465 692
n Munkaerõt felveszünk autómosóba. Inf.: 56 34 715.
728
n Eladó asztali csirkekeltetõ 80
tojásra. Tel.: 047/ 56 21 888 729
n Fodrásznõ sokéves gyakorlattal
munkát keres kellemes környezetben. Tel.: 0907/ 11 39 66.
735
n

Zdruená stredná odborná
kola  Összevont Szakközépiskola

A füleki Összevont Szakközépiskola igazgatósága értesíti önöket,
hogy a 2007/2008-as tanévben az
alábbi szakokon indít képzést:
Négyéves technikusi képzés
érettségivel:
n 2697 400 elektrotechnikai
mûszerész
ÚJDONSÁG!-SZLOVÁKIÁBAN CSAK NÁLUNK:
-multimédia asszisztens
Hároméves szakmunkásképzés:
-2464 2 géplakatos n 8541 2
díszmûkovács és lakatos n 2456
208 javító-mûszerész  mezõgazdasági berendezések javítása
n 4562 201 mezõgazdasági
gazdaasszony n 8335 2 asztalos
n 3376 2 kárpitos n 6475 2 irodai asszisztens
Új szakok:
-3684 2 tetõfedõ n 3672 2 kõfaragó n 3254 2 szõrmekikészítõ
Elérhetõség:
Postacím: Kalinèiakova 1584/
8. 986 01 Fi¾akovo
telefon/fax: 047/4511 969
telefon: 047/4511 970
villámposta: soufil@stonline.sk
Tisztelettel: Ing. Varga Attila
iskolaigazgató

2468-7

Egyéb

Eladó garázsolt koda Felícia
gyöngyházfényes személygépkocsi,
gyártási év 2000, központi záras,
mûszaki alkalmasság 2007-ig,
155 000 leutazott kilométer, automatikus ablakzárás. Ár megegyezéssel.
Tel.: 0907 879 800.
748-2
n Eladó vontatóberendezéssel és
központi zárrendszerrel, valamint
távirányítóval ellátott ezüst színû
(metalíza) koda Felícia típusú személygépkocsi.Gyártási év 2000.
Megkimélt állapotban, 2007 októberéig érvényes STK-val. Az elsõ
ablakok elektromosan mûködtethetõk. Lefutott kilóméterek száma
l55.000. Ár: megegyezés szerint.
Tel:0907-8790800
-748
n Egyszerû és kettõs könyvelést
vállalok. Mobil:0908824215 737
n Hizott sertés eladó.
T:0908265466
756
n Régi bútorokat, komódot, tulipános ládát, régi patikai, bolti berendezéseket, öreg tolyút, házi
vásznat és egyéb régiségeket vásárolunk. 0903 537 225.
796
n Eladó hízottsertés, 120-180 kg.
Tel.: 562 67 43.
772
n Építõcég kõmûveseket és építési
segédmunkásokat keres.
Tel.: 0902 960 444.
774
n Munkát kínálok nyugdíjasok és
munkanélküliek számára.
Tel.:0907 531 395.
788
n

ALBERT  HULLADÉKBEGYÛJTÕ

SZÉNRAKTÁRAT NYITOTT
Rimaszombatban,
Cintorínska 1893

a hulladékbegyûjtõ telepen
Tel.: 0905 502 504, 56 323 66.

2506

Üzlethelyiség vállalkozásra, 44
m2 Rimaszombat központjában. A
Felkelés (ul. Povstania) utcában. Kontakt: 0908 508195, 56 34 901 472
n Eladó régebbi családi ház Tornalján a Béke utcában. 5,5 áras kerttel. Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 0902 827 625
586
n Eladó családi ház Rimaszombatban a Tégla utca (Tehelná) 7.
szám alatt. Ár: 1.250 000 Sk. Kontakt: 0907884276
599
n Családi ház eladó. Vállalkozásra is megfelel. A város központjában. Ár: 500 000 Sk + megegyezés.
Mobil: 0907 212148
628
n Szoba-konyhás lakás eladó a Nyugat lakótelepen magántulajdonban, 4.
emelet  rendes bejárat. Vétel után 3
napon belül beköltözhetõ. Telefon:
0903 596 580, 0903 276 397 684
n Kõmûvesmunkákat vállalunk.
Minõség. Ár: megegyezés szerint.
Használt blokkok eladók.
Tel.: 0910 667 325
625
n Eladó magántulajdonban
lévõ, átalakított kétszobás lakás
a Jánoík utcában.
Tel.: 0905/ 204 423.
551
n Eladó egyszobás szövetkezeti
lakás a S. Kollár utcában, ár megegyezés szerint. Tel.: 5621888. 730
n Egyszobás, berendezett lakás
kiadó Rimaszombat központjában.
Érdeklõdni lehet: Malohontská 1/8
alatt, délután 4-6 órakor.
798
n Bérbe adok 1-szobás berendezett lakást a Rimava lakótelepen.
Kontaktus: 0907 869 501. 784
n Veszek 4-szobás lakást Rimaszombatban, a Sport utca körn

nyékén. 0908 164 703. Hívjon
19.00 óra után.
770
n Eladó személyi tulajdonban levõ
3-szobás lakás az Iskola utcában. Ára
260 000 Sk. Tel.: 0908 022 079. 765
n Családi ház eladó Rimaszombatban  Tamásfala.
Tel.:0905 934 099.
789
n Kiadó egyszobás bebútorozott
lakás. Tel. sz.: 0907 287 796. 767
n Albérletbe adok egy szobát
a kétszobás lakásomban. Roòavská 21/42.
776
n Eladó garázs a Rozsnyói uton.
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0911 541 111.
803

S. S. C. I. T.
Francisciho 1, 979 07 Rimavská Sobota
Slovensko, EÚ
info@sscit.net, tel.: 56 22 461

Stredoslovenské Centrum Informaèných Technológií

Elég csak kattintani ...
Webmûvelõdési központ

Jó minõségû mûvelõdési anyagot készítettünk el Önöknek. Ha már dolgozik vagy
szeretne megtanulni a számítógépen dolgozni, segítünk Önöknek. Látogasson meg minket a
wvc.sscit.net - en, az összes szolgáltatás ingyenes. Használja ki a mûvelõdés legmoEZ INGYENES !
dernebb módszereinek lehetõségeit.

2457-49

Lakás-ingatlan

S.S.C.I.T., Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota (a VÚB bank jobboldali bejárata), Kontakt: 56 22 461

Sport

Feleden is elkezdõdött a felkészülés

A bentmaradás a cél

aki tulajdonképpen már az õszi
rossz sorozat után a kispadra ült.
Az elsõ foglalkozásra vasárnap
került sor, s a jövõ héttõl
kezdõdõen már hetente három
foglalkozás is lesz, a heti egy-két
elõkészületi mérkõzés mellett. A
fizikai felkészülés január végénfebruár elején rövid, néhány napos
összetartással csúcsosodik majd
ki. A színhely a
Nyugat-szlovákiai Perbete község üdülõ központja lesz, ahol
több hasonló játékerõt kéviselõ
együttessel is találkoznak majd. A
felkészülés részét képezik a
Gömör Kupa
mérkõzései, aztán március közepén elkezdõdhet
a nehéz tavaszi
menetelés. A csapat vezetõinek és
játékosainak eltökélt szándéka elkerülni a kiesést.
E cél érdekében
pedig érdemes
lesz minden
érintettnek fáraAz új, mûfûves játéktér új távlatokat nyit a rimaszombati labdarúgás számára. Különösen az ifjusági csapatok képzése számára dozni.
(h)
Fotó: a-tabiztosit jó feltételeket. Korábbi felvételeinken Cifrus István a SZLSZ titkárával átadja rendeltetésének
pályát.
A feledi labdarúgók mögött nehéz esztendõ áll. A csapat szereplése az õszi idényben kissé elmaradat a várakozástól, ami a
szinte páratlan sérüléssorozat
mellett több stabil játékos (Nagy
N, Czene I, Végh Z, Hugyár) távozásával is magyarázható. A csapat vezetõi most azon fáradoznak, hogy legalább három-

négy poszton megerõsítsék a játékosállományt.
Amint azt Fábián Ferenctõl,
a csapat technikai vezetõjétõl megtudtuk egy kapus mellett szükség
lesz legalább egy-egy hátvédre,
középpályásra és csatárra is. Már
valamennyi posztra vannak a kiszemelt játékosok, konkrét nevekrõl természetesen még kár len-

ne az éppen csak elkezdett tárgyalások miatt beszélni. Annyi bizonyos csupán, hogy a korábban sérüléssel bajlódó Csízi fivérek mellett Czene Attila egészséges immár, s közülük bárki helyet
követelhet magának a tavaszi
kezdõ csapatban is.
A csapat edzéseinek irányítását ismét Szántó Isvánra bízták,

Tabella élen az Old Boys csapata

Vidéken is hódít a teremfoci

A hagyományos rimaszombati
teremfutball mellett az utóbbi években Feleden is rendeznek a bajnokságot, melybe a környezõ falvak
együttesei is bekapcsolódnak. Az
elsõ forduló ereményei:
FC Bumm-Old Boys 0:11 Gólszerzõk: Czene A 3, Tóth G 3,
Trizna Cs 2, Nôta, Vincze, Mede
és Suhajda l-l.Rimajánosi A team
3:1 Gólok: Ternóczky 2, Tóth T l,
illetve Lakatos,
Almágy A Almágy B l5:3 Gólszerzõk: Molnár 7, Gentsky és Vass
3-3, Kovács 2, illetrve Koszoru,
Nagy és Farkas, Várgede Feled 5:2
Gólok: Karkusz és Kurek 2-2, Psotka illetve Vybotek, Bálint, Casablanca  Balogfala l3:6 gólok:

Váradi, Singlár és Czene A 3-3, Czene N 2, Kovács, Kuna l-l illetve Hanyus 3, Gombala 2 és Szabó l.
A második játéknap eredményei:
Old Boys  Balogfala l3:0 Gólszerzõk: Czene Adrian, Vincze és
Albert 3-3, Suhajda, Köböl, Trizna
és Mede l-l, Feled ifjusági- Casablanka 3:8 Gólszerzõk: Barta 2,
Éli illetve Singlár és Váradi 3-3,
Kovács és Tóth l-l, Gömöralmágy
B-Várgede l:6 gólszerzõk: Horváth
illetve Gregus 3, Karkusz, Koós,
Busa A Team- Gömöralmágy A 6:7
Gólszerzõk: Slabý és Tonaja 2-2,
Szekeres., Radics l-l,ill Gentsky
,Vass l-l , Molnár és Kovács 2-2 .
FC Bumm  Rimajánosi 6:3 Gólok:
Molnár, Busa és Komora 2-2 illet-

2, Köböl, Trizna, Albert
, Czene Ad, Tóth illetve Barta,
Almágy B Balogfala 3:9 Gólok:
Szabó, Farkas, Tóth illetve Hanyus
és Gombala 4-4, Szabó, A TeamCasablanca 3:8 Gólok:Majoros, Lakatos, Radics illetve Singlár, Váradi
és Czene Attila 2-2, Tóth, Kovács,
FC Bumm-Várgede 5:3 Boros 3,
Pósa,Mlnár illetve Psotka, Karkus,
Busa,Rimajánosi Almágy 4:4 Gólok:Antal 2, Stavina, Tóth illetve
Vass,Alabán,Molnár és Gentsky. A
bajnoki tabella állása a 4. forduló
után:

ve tavina, Kökény és Bohó.
A harmadik játéknap eredményei:
Rimajánosi-Old Boys l:3 Gólok:
Tóth T illetve Vincze, Mede és
Czene Ad., Almágy A  FC Bumm
8:6 gólok: Molnár és Kovács 3-3,
Fehér és Vass l-l illetve G. Monár
4, Boros, Pósa, Várgede A Team
3:3 Gólok: Koós 3 illetve Lakatos,
Radics és Slabý, Casablanca Al1. Old Boys
4
mágy B l2:4 Singlár 5, Czene A , 2. Casablanca 4
Váradi, Kovávs 2-2 Tóth illetve 3. G. Jablonec 4
Berki 2, Szabó és Tóth. Balogfala- 4. H o d e j o v
4
Feled Ifi 6:7 Gólok: Hanyus 4, 5. FC Bumm 4
Gombala, Szabó illetve Barta 4,Vý- 6. R. Janovce 4
7. Jesenské d. 4
botek ,Bálint
8. B l h o v c e
4
A 4. játéknap eredményei: Old 9. Á - Team
4
Boys Feled Ifi 7:l Gólok: Vincze 10. G. Jablonec B 4

4
4
3
2
2
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
1
0
0
1
0

0
0
0
1
2
2
3
3
3
4

34 : 2
41 : 16
34 : 19
17 : 11
17 : 25
11 : 14
13 : 26
21 : 36
13 : 21
11 : 42

12
12
10
7
6
4
3
3
1
0

Sport

Kedvez az idõjárás a téli futballnak

Komanicky derülátó
A hagyományokhoz híven elsõként a rimaszombati labdarúgók kezdték meg az új idényre való felkészülést. Komanicky mester tanítványai már január harmadikán kipróbálták a frissen átadott, gyönyürûen zöldelõ mûfûves pálya talaját, s egyként azt állapították meg, hogy a téli felkészülés
el sem kezdõdhetett volna ideálisabb körülmények között.

A csapat tavaly õszén tizennyolc fõre szûkített keretrébõl mindössze a két szerb légiós hiányzott,

akik a karácsonyt és az Újévet az
ortodox vallási naptárnak megfelelõen néhány napos késéssel ünne-

Félidõ a röplabda bajnokságban

Az ötödik fordulóból elmaradt találkozóval folytatódott a férfiak III.
ligás röplabda bajnoksága, mellyel be is fejezõdött az õszi idény. A
Nagykürtös Cinobánya mérkõzésen l:3 arányú vendégsiker született.
A bajnokság félideje után a VK Cinobaòa együttese áll az élen l5
ponttal, de csak jobb szettaránnyal elõzi meg Detva legénységét. A
járásunk-beli két együttes közül Nyústya a negyedik, Tiszolc pedig az
ötödik helyen fejezte be az õszi sorozatot. Mint ismeretes a két rimaszombati együttes közül anyagi okok miatt egyik sem nevezett az idei
bajnokságba.

Diósgyõrben is játszunk

A küzelmúltban nemcsak Rimaszombatban, hanem a magyar
labdarúgó élvonal egyik népszerû csapatának sporttelepén, Diósgyõrött is mûfüves páylát építettek. A bajnokságban sikeresen
szereplõ miskolci gárda a téli elõkészítõ mérkõzések alkalmával a szlovákiai csapatok közül elõbb a Corgon ligás Kassát, majd
február l7-én a rimaszombati együttest látja vendégül. Csank
János ( nagyszülei Gesztetébõl származnak ) mesteredzõ csapatát tavaly nyáron Rimaszombatban is láthattuk már, akkor 2:l
arányban nyertek a vendégek.

Minifutbal

Az elsõ forduló eredményei
Matyas  Tornádo 3:5 (2:2), gólok :
L.avina, T.Tóth, öngol (R.Klement)
 D. Laák 2, P.Izrael, T.Albert, M.
Portis, piros lap Július Nôta (Matyas); IK-COM  Autopulír 7:7 (3:2),
gólok : K.Lepie 3, M.Drinóczi 2,
I.Daòko, M.Kuvik  J.Csarnakovics
2, M. Repka, R.Kudlík, G.Boros, D.
Kudlík, R.Ciprus, sárga lap Stanislav
Krahulec (Autopulír); Autotauris 
Euromotel 7:0 (4:0), gólok : J.Zvara
3, M.Fízel a ¼.Baèo 2; K Tempus 
Exprestrans 6:5 (3:3), gólok: I. Sihelský 3, P.Fazekas, D. Brezovický,
J.Vrábe¾ ml.  .Drugda 3, M.Doleel,
R.Gubala; Rimatex  G-Kontakt
24:2 (13:2), gólok : R.Uhrin 9, P.ándor
5, M.Juhaniak 3, M.Beòu és
M.Sihelský 2, T.Szabó, J. Pekarèík,
T.ándor  M.Fízela, O.Macúrik.

pelik. Szakvezetõink véleménye
szerint azonban Zsivanovics és Sivcsevics már a jövõ hét elején csatasorba állnak, így a tavaszi idényt
minden bizonnyal az õszi sikeres
csapat tagjai kezdhetik majd. Vonatkozik ez gyorslábú csatárunkra,
Tomkora is, aki a decemberi pihenõ
napjaiban több élvonalbeli együttestõl is kapott ajánlatot, de megköszönve azokat úgy döntött, hogy
a szezon végéig mindenképpen Rimaszombatban marad.
A januári alapozó edzésekbe
egyéként két cseh fiú is bekapcsolódott, akik esetleges szerzõdtetésérõl késõbb születik majd meg a
döntés annak tükrében, hogy az elõkészületi mérkõzéseken milyen benyomást keltenek. Edzõmérkézõsekbõl egyébként egy tücetnél is
több lesz, így hazai pályán legalább
hat-hét mérkõzésnek is tanúi lehetnek a focira éhes futballszurkolók.
Az elsõt már január 9-én a negyedik ligás Tiszolc gárdája ellen vívják
Piszárék, az utolsót pedig közvetlenül a március harmadikai ligarajt
elõtt Szenc együttesével.
Az újévi elsõ nyilatkozatából
itélve Komanicky edzõ derülátó az
idén tavasszal debütáló rájátszásos
bajnokság esélyivel kapcsolatban,
azaz képesnek tartja a gárdát akár a
feljutásra is.
(h)

A jõvõ hét
sportmûsora

Labdarúgas január 9. kedd
14.00 óra. FC Rimavská
Sobota  Tisovec elökészületi
mérkõzés
JANUÁR 12.PÉNTEK
Asztalitenisz: SKP Rimaszombat-Püspöki, Ajnácskõ  Rimaszombati Mlados-Relax B, Kalinovo Cinobaòa Tisovec B, Revúca
Tornalja, Rimaszombat CDSTK Rimaszombat találkozókat az V. ligában játszák.
JANUÁR 13.SZOMBAT
Asztalitenisz: Tisovec 
Lokomotíva B. Bystrica, Tisovec Stavbár B. Bystrica a III.
liga 8. fordulójának mérkõzései
JANUÁR 14. PÉNTEK
Teremfutball
Délelõtt 9.00 órai kezdettel:
Euromotel Tempus 9 óra 50
perckor Autopulír- Autotauris, 10 óra 40 perckor SBS Mistrál-IKCOM, 11 óra 30 perckor Rimatex Matyas, valamennyi találkozót a téli labdarúgó terem- bajnokság keretében játszák az Akasztóhegy
alatti T l8-as tornacsarnokban.

Fotó: -taNyári emlék a Losonc elleni rangadó pillanatai.
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