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Folytatás az Alkotmánybíróság elõtt

Nem csillapodnak a kedélyek
A 2006 december 2-án lezajlott parlamenti választások
eredményeit régiónk több községében is vitatják az alúlmaradt polgármesterjelöltek. A legtöbb panasz természetesen a
szoros eredményeket hozó községekben - Rimapálfalván, Cakóban, Uzapanyiton és Naprágyon merült fel a választások
lebonyolítása kapcsán, másütt sem maradtak azonban negativ visszhang nélkül az önkormányzati választások.

Pálfalván azt sérelmezte a vesztes,
hogy az újraválasztott polgármester
a választóhelyiségbe rendelte úgymond a rend felügyelete céljából az
SBS (Magánbiztonsági Szolgálat
embereit), ami egyes szavazók körében félelmet és visszatetszést keltett.
A sértett fél ugyan kérte a választási
bizottság elnökét a szerinte illetéktelen emberek eltávolítására, ám õ arra
hivatkozott, hogy ezt számára megtiltotta a polgármester. A választási
jegyzõkönyvet emiatt a bizottság tagjainak a fele nem írta alá.
Cakóban mindössze egyetlen szavazaton dõlt el a polgármesteri választások eredménye. Utólag kiderült, hogy tulajdonképpen öt szavazattal a korábbi polgármesterre,
Gyenes Barnabásra voksoltak többen,
ám a szavazatszámláló bizottság úgy
döntött, hogy nem fogadja el a neve
mellé került három ikszet, egyszeregyszer pedig a teljes nevét karikázták, illetve húzták alá.

Uzapanyiton azt sérelmezte az
alulmaradt jelölt, hogy egy szavazattal több volt a végelszámolásnál, mint
amennyi boríték. A választást egyébként két szavazattal nyerte a korábbi
polgármesterasszony, Demeter Jolán.

Ugyancsak a korábbi polgármesternõ
gyõzelmével értek véget a választások Naprágy községben, ahol az ellenjelölt és tábora azt kifogásolta, hogy
a választási bizottság tagjai nem kapták meg a hivatalos jegyzõkönyvet.
Információink szerint a vitatott
esetek közül egyik sem került az Alkotmánybíróságra, mert a vesztesek
tiz napon belül nem éltek a lehetõséggel. Két más ügy viszont tudomásunk
szerint igen. Ezekkel éppen emiatt
nem kivánunk foglalkozni a taláros
testület döntése elõtt.
(h)

Ára: 9,- Sk

Igazgatót
választottak

A rimaszombati Lakásgazdálkodási Hivatal élérõl korábban elmozdított Farkas András helyére pályázatot írt ki a város polgármestere. A pályázatok kiértékelésére s a
jelöltek meghallgatására január ll-én
került sor. Értesüléseink szerint a
megmérettetésen hárman vettek
részt, s a bizottság tagjainak pontértékelése alapján nyilván ismert
már az új igazgató személye is, ami
azért nem lehet még publikus, mert
a jóváhagyás a képviselõtestület hatáskörébe tartozik.A testület február hatodikán ülésezik.

Simon Zsolt nonprofit szervezete

Aranyat érnek az információk

Rimaszombatban az egykori megyeháza épületének tanácstermében
pénteken száznál is több mezõgazdasági vállalkozó foglalt helyet,
hogy megtekintse, meghallgassa járásunk egyetlen parlamenti képviselõjének, Simon Zsoltnak szakavatott
prezentációját a közelmúltban létrehozott ISFA nevû nonprofit szervezetrõl, mely a jövõben agrárvállalkozóink körében lesz hivatott információkkal szolgálni. A szervezet élén
a mezõgazdasági irányításban, a tör-

vényhozásban és az uniós támogatások lehívásában jártas csapat áll
Széles István vezetésével.
Az ISFA önmeghatározása szerint a vidékfejlesztéssel és a lakosság ismeretszerzési, valamint mûvelõdési szintjének javításával kapcsolatos közszolgálati funkciókat látja
el. Szemináriumokat, továbbképzõ
tanfolyamokat, konzultációkat és
bemutatókat szervez a gazdálkodók
igényei alapján.
A szervezeti tagságot vállaló ag-

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.

rárvállalkozók feldolgozott és kész
információkat kapnak a pénzforrások merítésének lehetõségeirõl, a
kérvények benyújtásának idõpontjáról, az érvényes rendelkezésekkel kapcsolatros kötelezettségekrõl, a növénytermesztésben és az
állattenyésztésben kiadott irányelvekrõl és rendelkezésekrõl.
A szervezet munkájával és a tagság feltételevel kapcsolatos információk megtalálhatók a világhálón a
www.isfa.sk honlapján.

A Szlovák Nemzeti Emberjogi Központ képvisletei a regiókban

Hét irodát nyitnak az országban

Egyetlen intézmény Szlovákiában, mely felügyeli az egyenlõ bánásmód betartását, az a Szlovák Nemzeti Emberjogi Központ. Az intézmény tevékenységérõl az igazgatói teendõk ellátásával megbízott JUDr. Viera Mrázovát, CSc. kérdeztük.
Mivel foglalkozik a Központ és helyek tulajdonosai jogot formálnak
milyen helyzetekben segít a pol- arra, hogy kiválogassák a vendégeigároknak?
ket, konkrétan arról van szó, hogy nem
- A 2004. július 1-én elfogadott hát- engedik be a romákat.
rányos megkülönböztetés ellenes törA panaszok 90 % nem pozsonyi
vény értelmében a Szlovák Nemzeti keltezésû. Régióktól függõen válEmberjogi Központ jogosult jogi ta- tozóak-e a bejelentések?
nácsadást nyújtani az egyenlõ
- Keletszlovákiában összehasonbánásmód alapvetõ kérdéseiben. Ez líthatatlanul rosszabb a helyzet, mint
magában foglalja a nálunk érvényben Pozsony környékén, ami a nagymérlévõ diszkriminációellenes törvények tékû munkanélküliséggel indokolható.
adta alapvetõ tudnivalókról való tájé- Az emberek ott ráadásul félnek is pakoztatást és a szakmai véleményfor- naszt tenni a munkaadónál , mert az
málását fizikai vagy jogi személyek esetleg a munkahelyük elvesztésével
konkrét esetei kapcsán, illetve saját járhat. Ezért gyakran hozzánk fordulkezdeményezésbõl. A Központnak nak rögtön segítségért. Ilyen esetekfelhatalmazása van jogi képviseletet
nyújtani mindazoknak, akinek az esetében nem tartatott be az említett törvénybõl adódó egyenlõ bánásmód.
Milyen problémákkal keresik
fel Önöket az emberek?
Ajnácskõn még az elmúlt választá- Jelentõs mennyiségû panasz érkezik munkahelyi zaklatásokra, rossz si idõszakban kezdték meg az idõsek
munkakörülményekre és hátrányos otthonának építését, melyet az idén
munkahelyi megkülönböztetésre akár már be is fejezhettek volna, a nagy
vonatkozóan, ami nemzetiségi, etni- sietségnek azonban nem látja értelmét
kai vagy nemük miatt éri õket. Hunyák József a község újraválasztott
A megkülönböztetést sokan a mun- polgármestere. A gyors munka ugyakafelvételnél mások a munka folyamán nis általában megbosszulja magát, márés vannak akik az elbocsájtásoknál pedig a hajdani iskolából átalakított
észlelik, illetve tapasztalják. Vannak szociális létesítménynek nem egy, haolyan bejelentéseink is, amik a szol- nem több nemzedéket kell szolgálnia.
gáltatások biztosításánál tapasztalt A falu elsõ embere, teljes egyetértéshátrányos megkülönböztetést sérel- ben az önkormányzat vezetõivel úgy
mezik, mint például, hogy egyes ven- gondolják, hogy a minden igényt kiedéglõk, bárok vagy egyéb szórakozó- légítõ, huszonnyolc férõkapacitásra

ben mindig azt tanácsoljuk, hogy próbáljon a sértett megeggyezni a sérelmezõvel, és mi magunk is kikérjük
a sérelmezõ álláspontját az ügyben.
Jelenleg a Kormányhivatal olyan
tervezet megvalósításán dolgozik,
mely a Szlovák Nemzeti Emberjogi
Központ regionális irodáinak megnyitását szorgalmazza.
- Hét iroda nyitásáról van szó,
mégpedig Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Késmárk, Homonna, Rimaszombat, Zólyom és Érsekújvár
székhellyel. Ezek tevékenysége
a problémák elkerülését segítõ programok szervezésére és tanácsadásra irányul majd. A tanácsadás minden hátrányosan megkülönböztetett egyént
megillet. Elsõrendû feladatuk lesz szolgálni a Szlovák Köztársaság polgárait
egy-egyrégiósajátosságainakmegfelelõen.

A projekt része munkatársak
toborzása ezekbe az irodákba. Mikor kerül erre sor és milyen elvárásokat támaszt a Központ a regionális irodák majdani alkalmazottjaival szemben?
- A válogatásra 2007. Január 24-én
párhuzamosan két helyen kerül sor,
Iglón és Zólyomban. A jelentkezõknek
szakmai életrajzot kell leadniuk, motivációs levelet, a fõiskolai végzettségükrõl készült hitelesített fénymásolatot
és egy becsületbeli nyilatkozatot
a feddhetetlenségüket illetõen. Ezt késõbb három hónapnál nem régebbi,
bírósági feddhetetlenségi kivonattal
kell pótolni.
Hová kell beadni a jelentkezést?
- Az említett iratokat az EUROFORMES s.r.o., Vysokokolákov 4,
010 08 ilina címre kell postázni.

Parkosítják az idõsek otthonát

Hosszú távú falufejlesztés
tervezett létesítmény mellé dukálna
egy szép zöldövezet is. E célból vették meg az épületet övezõ mintegy
három hektárnyi területet, amelyet pihenõparknak álmodtak meg a tervezõk. Az álomból a jövõ év õszére lesz
valóság, amikorra az épületkomplexumon kívûl elkészül a virágágyásokkal,
díszbokrokkal, zugó patakocskával és
halastóval ékesített pihenõpark is.
Természetesen nem ez lesz az
egyetlen közcélokat szolgáló létesítmény a történelmi községben. A
központi víztisztító állomás ( a szomszédos Sõreg és a közeli Dobfenek

A Szlovák Nemzeti Emberjogi Központ pályázat útján munkatársakat keres a Kysucké Nové Mesto-i,
Dolný Kubín-i, Késmárk-i, Hommona-i, Rimaszombat-i, Zólyom-i és Érsekújvár-i regionális irodájába.
A munkatársak kiválasztására párhuzamosan két helyszinen, Iglón és Zólyomban kerül sor 2007. január
24-én. A jelentkezõ k öteles elküldeni a szakmai életrajzát, a motivációs levelét (indoklást miért pályázik
a meghirdetett helyre), a végzettségét igazoló okmányokat és a feddhetetlenségérõl szóló becsületbeli nyilatkozatát 2007. január 17-ig az EUROFORMES s.r.o., Vysokokolákov 4, 010 08 ilina címre.
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:
Végzettség: teljesfokú fõiskolai végzettség  humán irányzat (nem feltétel) =számítógépes ismeretek = emberekkel végzett munkatapasztalatok
=kommunikációskészség, felelõsségtudat, analizációs képesség, önállóság, kezdeményezõképesség, szervezési képességek, emberjogi kérdésekben való jártasság =B tipusú jogosítvány
A munka végzésének helye: Érsekújvár, Zólyom,
Rimaszomba, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín,
Késmárk, Homonna.
Munkatöltet: emberjogi sérelmeket megelõzõ tevékenység =tanácsadás a hátrányosan megkülönböztetetteknek = felvilágosítótevékenység az érintett

szférában =felmérések végzése
Jutalmazás: megegyezés szerint.
Belépés: 2007. februárjában. Alkalmazás:
Fõállásban.
A feltételeknek megfelelõk a jelentkezés után telefonon vagy elektronikusan meghívást kapnak
a január 24-i válogatásra.
Egyéb információk: Internet: www.snslp.sk,
www.profesia.sk, www.kariera.zoznam.sk,
www.changenet.sk, www.upsvar.sk
Nyomtatásban: a regionális folyóiratokban, illetve a SME napilapban
Kapcsolat: taska@euroformes.com, t.sz. 0905/
732568, 041/5252000

közös akciója ) már jóváhagyott beruházás, emellett az asztalon fekszik
már az említett községek szennycsatorna hálózatának tervdokumentuma
is. Ez utóbbi természetesen nem egy
választási idõszakra szóló célkitûzés,
mint ahogyan hosszabb távon gondolkodnak a fürdõ, esetleg a bányászat
újraélesztésével is. A próbafurásokat
már korábban elvégezték, s ezek eredményei igen kecsegtetõek. Termálvízre
ugyan nem bukkantak a föld mélyének kutatói, gyógyvízre viszont igen,
s ez azért fontos, mert az agresszív
termálvizet sokkal költségesebb lehûteni s a vezetékrendszert karbantartani, mint a kitûnõ gyógyvizet kissé felmelegíteni.A váraljai, vulkanikus eredetû föld gyomra mindemellett a pincinél is sokkal értékesebb alginitet rejteget, melyet a megfelelõ idõben, s a
megfelelõ helyen szintén hasznosítani
lehet.
(H)

Kutyaadó

Rimaszombat város figyelmezteti a kutya-tartókat , a
kutyatartási adó befizetésének
2007 január 31-i határidejére.
Az adófizetõknek az adókimérési végzés január hónap során lesz kikézbesítve. Az adó
befizethetõ a mellékelt póstai
utalványon, vagy a városi hivatal pénztárában.

A Tûzoltó és Mentõszolgálat munkájának elemzése

Visszapillantás a 2006. esztendõre
A Tûzoltó és Mentõszolgálat rimaszombati egységét tavaly
összesen 414 alkalommal riasztották. Ebbõl 122 alkalommal kellett tüzet oltani. Ezt a 122 tûzesetet elemeztem
Ádám Tibor õrnaggyal, a járási igazgatóság szóvivõjével.
-Több, vagy kevesebb tûzeset
történt a 2005. évhez viszonyítva?
-Évközi összehasonlításban a
tûzesetek száma 73-al kevesebb. A
közvetlen kár 6 575 200 korona. Ez
az összeg 2 747 100 koronával haladja meg az elõzõ évit. A tûzesetek
számának csökkenése az esõs tavasznak tudható be, mert az csökkentette a tûzveszélyt, korlátozta
az avarégetést. A tüzek 2 halálos
áldozatot követeltek. További 7
személy szenvedett sérülést. A megmentett értékek összege 62 millió
441 ezer koronára becsülhetõ.
-Községek szerint hogyan
oszlik meg a tûzesetek száma?
-Legtöbb  64 tûzeset történt
Rimaszombatban, összesen 5 millió 719 ezer korona közvetlen kárral. Sorrendben második Nyústya
13 tûzesettel. Következik Feled 8,
Tiszolc 6, Nagytörék 4, Uzapanyit
3, Osgyán szintén 3 tûzesettel. Simonyiban ugyan csak 1 tûzeset történt, ám itt a közvetlen anyagi kár
meghaladta a 160 ezer koronát. Egy
kombájn gyulladt ki, aratás közben.
Magántulajdonban lévõ vagyon
lett a lángok martaléka 50 alkalommal, kereskedelmi szervezetek 30-,
községi tulajdonban levõ értékek
pedig 22 alkalommal károsultak.
-Hogyan elemezhetnénk a tûzesetek okát?
-Az avarégetés 32 esetben okozott tüzet, összesen 40 000 Sk

közvetlen kárral. További 24 alkalommal okozott kárt nyílt tûz
használata a szabad természetben.
Kilenc alkalommal villamos rövidzárlat, 8-8 alkalommal okozott
tüzetismeretlen személy, valamint
a hulladékégetés. Eddig nem sikerült
tisztázni a rimaszombati DETOXban keletkezett legnagyobb tûzeset 3 millió 713 ezer 800 Sk közvetlen kár  okát.
-Szakágazatok szerint hol
legnagyobb a tûzveszély?
-A lakásgazdálkodásban 35 tûzesetet, a mezõgazdaságban 27 tûzesetet vettünk nyilvántartásba.
Utóbbiban 6 tûzhöz aratáskor riadóztatták az egységet. Meglepõ adat, hogy
bár a takarmánybegyûjtés a fokozott tûzveszély idõszaka, ebben az
évszakban tavaly egyetlen tûz sem
keletkezett. A közúti forgalomban
21, a hulladékgazdálkodásban 17
tûzesetet jegyeztünk fel. Öt alkalommal kellet oltani erdûtüzet, itt a
közvetlen kár összege 16 ezer Sk
volt. A tûzesetek okait vizsgálva
meg kell említeni a hanyagságot illetve gondatlanságot, hiszen 2 alkalommal gyulladt ki lakóházhoz
tartozó kiegészítõ épület, a tûzkárok összege ezesetben 351 ezer korona. Fõleg most, a téli idõszakban
igényel fokozott figyelmet a fûtõtestek és a kémények üzemeltetése.
-A hét melyik napjain leggyakoribbak a tûzesetek?
-A szombati nap vezet 26 tûz-

Mikor a Dobinský utcán az ötödik emeleten égett egy lakás.
zel, keddi napon 21, pénteken 18,
hétfõn 17, szerdai és vasárnapi napon egyaránt 13-13 tûzeset történt.
-A nap melyik órái leginkább
tûzveszélyesek?
-Legtöbb  15  tûzeset történt
15-16 óra között, mikor tavasz
idején az emberek napi munká-

jukból hazatérve leggyakrabban
foglalkoznak avarégetéssel. Valamivel kevesebb  10 tûzeset történt
19 és 20 óra között, mikor már kevesebb gondot fordítanak az avarégetéskor felgyülemlett parázs felügyeletére. A beszélgetést köszöni:
Kovács Zoltán

Prostitúcióra kényszerítette

Emberkereskedelem és személyi szabadság bûntettének elkövetéséért
folyik bûnvádi eljárás László 38 éves gortvai lakos ellen. A rendõrök letartóztatták, mikor Németországba prostitúció céljára próbált kivinni egy 28
éves rimaszombati nõt.
A rendõrség megállapította, hogy ugyanazt a nõt már korábban is kivitte Németországba könnyû munka beszerzésének igéretével. Erbach városban bezárta egy szállodában és elvette személyi okmányait. Testi erõszak fenyegetésével 9 napon át kényszerítette prostitúcióra.
Késõbb ugyanezt a mûveletet több ízben is megismételte. Az emberkereskedõnek most 7-tõl 12 évig terjedõ börtönbüntetésre van kilátása.

Gépjármû tulajdonosok
figyelmébe

Ennyi maradt egy kamionból...

Január 18. és 28. között a rendõrtestület minden járási közforgalmi felügyelõségén módosulnak
a hivatalos félfogadási órák. Új
rendszert helyeznek üzembe a
gépjármûvek nyilvántartására és
az új informatikai rendszer bevezetésekor szükséges az adatok átkopírozása a korábbi rendszerbõl.
A felügyelõségek az ügyfeleket
hétfõn (l. 22.), szerdán (1. 24.) és
pénteken (1. 26.) fogadják. Ebbenn
az idõszakban a felügyelõsé-

geken csak a következõ mûveleteket végzik: új jármûvek nyilvántartásba vétele, megrongálódott, elveszett vagy eltulajdonított
nyilvántartási számtáblák cseréje, jármûvekhez tartozó okmányok cseréje. A többi szolgáltatásokat a rendõrség január 29-tõl látja el. A rendõrség ezért kéri
a gépjármû tulajdonosokat, hogy
a halaszthatatlanul szükséges
ügyeket intézzék még január 18.
elõtt, illetve január 29. után.

Nagybalogon a változások ellenére nem állhat meg az élet

Egy új polgármester célkitûzései
Az 1164 lakosú Nagybalogon a decemberi helyhatósági
választások lényeges változásokat eredményeztek a faluvezetésben. A választásokon résztvett a választásra jogosult
polgárok 67 százaléka.

Huszonnégy jelöltbõl választották meg a 9 tagú községi
képviselõtestületet. Tagjai: Mgr.
Elek Béla, ifj. Kovács László, Pál
Csaba mérnök, ifj. Vitárius Gyula, Klembusz János, Szabó András
mérnök, id. Kovács László, Asztalos István. A polgármesteri posztra hatan pályáztak. A választópolgárok bizalmukkal Csúr Tibort
tisztelték meg  198 szavazattal.
Vele beszélgettem röviddel a hiavatal átvételét követõen.
Csúr Tibor 40 éves. Érettségi
bizonyítványt szerzett a közétkeztetés és az adatátviteli berendezések szakágazatában. Felsõbbfokú képesítéssel is rendelkezik,
a Besztercebányai Pedagógiai Tanszéken tanult kiegészítõ pedagógiai oktatást. Korábban szakoktató volt a Rimaszombati Gépipari
Szakmunkásképzõ Középiskolában. Megválasztásakor vállalkozói
tevékenységet folytatott, 8 alkalmazottal.

Nagybalog községi képviselõtestülete december 28-án tartotta
alakuló ülését, melyen polgár-

mester-helyettessé választották
ifj. Kovács László képviselõt. He-

Bérbe kínálunk térségeket
Rövidtartamú rendezvényekre, mint farsangi bálok, lakodalmak, árusító és propagációs-reklám rendezvények és egyebek.
A következõ térségek állnak rendelkezésre:
461 hely
= színházterem
300 hely
=esztrádterem
120 hely
=nagy ülésterem
78 hely
=bábszínház terem
12-36
hely
=klubterem
396
hely
=Orbis mozi
24x12 m
=foyerek, belépõcsarnokok
12x15 m
A fenti térségekhez lehetséges ruhatárat is rendelni. Felkérésre
hangtechnikát szerelünk fel és feldíszítjük a térségeket.Továbbá
irodahelyiségeket kínálunk fel az amfiteátrumban.

Zsarolta az anyját

A rendõrtestület nyomozója január 8-án zsarolással vádolta F. István recskei lakost. Tavaly november óta zsarolta anyját. Az idõs
asszonyt naponta kényszerítette bevásárolni az üzletben, és tûzifát
hordani a házba, ahol közösen laktak. Ha a rábízott munkát nem
végezte el, agresszívan viselkedett vele szemben. Az összetûzések
során anyjának nem okozott testi sérülést. F. Istvánt a pszichológiai
szakorvosi kivizsgálást követõen, orvosi beleegyezéssel rendõrségi
cellában helyezték el. A rendõr nyomozó javaslatot tett elõzetes
letartóztatására. Az erõszakos fiúnak 4-tõl 10 évig terjedõ börtönbüntetésre van kilátása.

lyét a testületben a választásokon legtöbb szavazatot kapott
Cégéò Gábor foglalja el. A tanácskozáson a háromtagú községi
tanácsot is megválasztották, ifj.
Kovács László, Cégéò Gábor,
Klembusz János összetételben. A
képviselõk 9 szakbizottságot is ki-

neveztek: a területtervezés és életkörnyezet, továbbá a vállalkozások, idegenforgalom, egészségügy, illetve a sport, közforgalom,
regionális fejlesztés, roma kérdés,
nemzetközi együttmûködés, szociális ügyek, pénzügy és költségvetés, kultúra és mûvelõdés irányítására. A jegyzõkönyvvezetéssel Viola Takáèovát bízták meg, a
házasságkötés jogával Elek Bélát
és Szabó Andrást ruházták fel.
-Nem lesz könnyû dolga az új
polgármesternek.
-A községi hivatal élén bõven
akad munka. Hiszen a község mint-

egy 8 millió koronás költségvetéssel dolgozik. Gondjaiba tartozik 20 objektum, illetve intézmény. Hogy csak a legfontosabbakat említsem: négyosztályos alapiskola, óvoda, amelyet jelenleg
24 gyermek látogat, de van igény
további csoport létesítésére is.
-A foglalkoztatottság állapota
Nagybalogon?
-Szintén kemény dió, hiszen
180 foglalkozásnélkülit tartunk
nyilván. Célunk legalább 110-et
aktivizálni a közhasznú munkákban. Feladatuk lesz a községi
épületek apróbb javítása, a közterületek tisztítása, a szennycsatorna hálózat építésének folytatása, a temetõk rendbentartása.
-Milyen állapotban van a
közmûves hálózat?
-A vezetékes ivóvízellátás biztosítva van a község egész területén. A szennycsatorna hálózat
kiépítése egyelõre még az utcák
fele részén hátra van.
-Hulladék gazdálkodás?
-A szemétbegyûjtést és annak
elszállítását a losonci lerakatra saját gépkocsinkkal biztosítjuk. A
szelektív begyûjtés (PET palackok, textil, papír) a besztercebán y a i E n z o - Ve ro n i k a r t . - v e l
együttmûködésben van biztosítva. A községben köztes lerakatot
létesítettünk. Sürgõsen meg kell
oldanunk a biohulladék felszámolását, komposztáló kiépítését.
-Prioritások?
-Sürgetõ probléma a temetõk
renbentartása. A megoldásra EUtámogatást nem igényelhetünk,
mivel a temetõk és a park is egyházi tulajdonban vannak. Ez a kérdés is napirenden szerepel a soronlévõ, február 13-ra tervezett
képviselõtestületi ülésen.
Feljegyezte: Kovács Zoltán

A Városi Mûvelõdési Központ kínálata

A 2007. évben is elõnyös pénzügyi feltételek mellett indulnak a nyelvtanfolyamok és a gyakorlati tanfolyamok:
-német nyelvtanfolyam kezdõknek és haladóknak, külön
hangsúllyal a gondozószolgálatra,
-angol nyelvtanfolyam kezdõknek, enyhén haladóknak és haladóknak,
-francia nyelvtanfolyam kezdõknek,
-olasz nyelvtanfolyam kezdõknek,
-kettõs könyvelési tanfolyam kezdõknek és haladóknak,
-varrótanfolyam kezdõknek.
Jelentkezési határidõ legkésõbb 2007 február 15-ig.
Kollektív jelentkezéseket is elfogadunk vállalatoktól és cégektõl, saját térségekben.

Költözni készül az ország egyik legrégibb mûvészeti alapiskolája

Jeles mûvészek bölcsõje
A mai Szlovákia területén a 19. század elején egyéni magánoktatás formájában kezdett kialakulni a zeneoktatás. Rimaszombatban is így volt. A legjelentõsebb pedagógusok közé
tartoztak: Pásztory Gyula (a Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium tanára), felesége Pásztory Kornélia, akik
zongorát tanítottak. Két zeneszakértõ kapcsolatából született Pásztory Ditta, a világhírû zeneszerzõ és népdalgyûjtõ,
Bartók Béla késõbbi felesége

A város zenei kultúrájában
fontos határkõ az 1931. év. Ekkor
jött létre  Szlovákiában negyedikként  a Rimaszombati Zeneiskola. Azóta több mint 75 év telt
el. Ma már nemcsak jeles zenemûvészek bölcsõje a Rimaszombati Mûvészeti Alapiskola. Igazgatója Marián Lacko.
Vele beszélgetek az
intézmény jelenérõl
és jövõjérõl.
-Az iskolának napjainkban összesen
524 tanulója van. Négy
szakon csoportosulnak. 1. Zenei szak 
1931-tõl mûködik, elsõ
tanára volt ¼udmila
Daxnerová, jelenleg
207 tanuló látogatja.
2.Képzõmûvészeti
szak  1963-ban alapította tefan Bazovský
festõmûvész, az oktatás a Daxner utcai Állami Gimnáziumban folyt. Most 213-an látogatják. 3.Irodalmi-drámai szak  1992ben létesítette Marian Lacko  tanulóinak száma jelenleg 25. 2002-ben alakult a táncszak  ma 79 tanulója van.
-Az iskola 75 év alatt több tízezer zenei- és más mûvészi tehetséget karolt fel,s indított útjára. Ho-

gyan alakult a további sorsuk?
-Hogy csak egy példát említsek:
a zenei szakon végzett tanulók
közül csak 1945 óta 102 folytatta
tovább tanulmányait konzervatóriumon, vagy fõiskolán. A képzõmûvészeti szakon 107 olyan fiatal ismerte meg az alkotás alapjait, akik

mûvészeti irányzatú közép-, vagy
fõiskolán folytatták tanulmányaikat.
Köztük pl.: ¼ubo Zelina, Szabó Ibolya, Balázs István, Gabriela Garlátyová, Nyári Viktória, Pál Tímea,
Básti Gabriella, Pál Ildikó, Ferencz
Zsuzsa, Ilosfay Tímea, Agócs Péter, Juhász Mónika, hogy tovább ne
is soroljam. A késõbb alakult iro-

dalmi-drámai, illetve tanc-szakon
végzett tanulók közül is sokan szerezték meg ebben az intézetben a közép-, illetve fõiskolai tanulmányokhoz szükséges alapokat.
-Hol kaphatunk ízelítõt a tanulók
fejlõdésébõl, elõrehaladásából?
-Tanulóink évente számos nyilvános iskolai, illetve szélesebbkörû rendezvényen prezentálják tudásukat,
tehetségüket. A képzõmûvészeti
szakon pl. ez év február végén, március elején már 10. alkalommal rendezzük meg az eredeti újévi üdvözletek szlovákiai kiállítását. Márciusban
szintén mi rendezzük a tánc-szakok
kerületi szemléjét. Áprilisban kerül
sor az Ifjú Mûvészek Pódiumára,
vonós hangszerek
szerepeltetésével.
-További távlatok?
-Az iskola jelenlegi térségei
már szûknek bizonyultak. Ezért
vágtunk bele a
városi hivatal támogatásával a
Svätopluk utcai
romos épület
átal a k í t á s á ba .
A munkálatok
ütemét a pénzbeli
ráfordítások kerete szabja meg.
A felújított épületben kapunk 3 ateliért, 70 nézõt befogadó nagytermet,
ifjúsági klubot, kiállítási csarnokokat. Az építkezés jelenlegi üteme
mellett az átadásra 2009-ben van
kilátás.
Köszönöm a beszélgetést:
Kovács Zoltán

(A nagymúltú és napjainkban is
páratlanul eredményes iskola nyilván megérdemli, hogy történetérõl,
pedagógusairól, végzett növendékei
sorsának alakulásáról bõvebb képet
nyújtsunk olvasóinknak. Ezt a küldetést kívánjuk teljesíteni következõ számainkban.)

Mûvészeti Alapiskola,
Rimaszombat, Salvova u.
1, Rimaszombat kínálata

TÁNCOKTATÁSRA
A Városi Mûvelõdési
Központ térségeiben

A Rimaszombati Mûvészeti Alapiskola vezetõsége közli, hogy bõvíti a

TÁNCOKTATÁS
SZAKOT
2007 február 1-tõl.
A tanuló alapképzést kap,
beleszámítva:
-balett,
-elõkészítõ gimnasztika,
-klasszikus tánc,
-társasági táncok,
-kreatív tánc,
-táncszínház,
-néptánc,
-történelmi tánc.
Jelentkezhetnek az alapiskolák 1.-4. évfolyamának tanulói!!!2007 január 22-én
(hétfõn)
16.00 és 17.00 óra között
a Városi Kultúrház balett termében (E bejárat).
A táncszak oktatásával kapcsolatos részletekrõl a tanulókat
és a szülõket a beíratkozás folyamán értesítjük.
Részletesebb tájékoztatás az
iskola telefonszámain: 0905 549
342, 0908 855 810, 56 22 781.

Új Gömör néptáncosok szinpadon túl

,,Mûveld a csodát

Lehet, hogy már-már eretnekségnek számít egy olyan cikk, amelyben
valaki nem panaszkodik, nem sérelmeit taglalja, hanem megtalálja
a hétköznapi csodákat és a maga kis
,,szigetét. Itt aztán felülkerekedik
a mélyponton, a szürke napok adta
gyakori csalódásokon.
Ilyen szigeten voltam. Az Új Gömör néptáncegyüttes próbáján.
Meg merem kockáztatni azt a kijelentést, hogy Gömörországban nincs
magyar, aki ne látta volna õket
a színpadon. Fegyelmezett fellépésük, az összhang, a tapasztalataik,
a kitartásuk, sokunkat magával ragadott már. Hogy mi minden van
a múltjukban, nem taglalom, bár
a jövõjükkel sem méltatok foglalkozni. A jelen, ami érdekes most, az
együttlétük, a találkozásaik varázsa.
Megélik ezt minden héten kétszer.
Minden kedden és pénteken, pontban
hat órai kezdettel. És akkor, mint valami ,, csoda, a biológiai órájuk jelzi,
bárhol is tartózkodnak, hogy menniük kell. Várják õket, várják egymást
a megszokott találkozási helyen, ahol
ropognak a csontok, fénylik a verejték, hétrõl hétre.
Van, aki szabadnapot vesz ki
a próbákra, van aki száz kilómétert
tesz meg eme varázslatos pár percért.
Aki tartozott már a családján kívül
egy közösséghez, az tudja, hogy milyen érzés is ez. Akinek még nem volt
lehetõsége, ne mulassza el.
Rendhagyó próba ez a mai, rendrakás az öltözõ-raktárban. Fuu  rumli,
az van, de valahogy mindent megtalálnak. Hellyel kínálnak, nem kell takarítanom, bár õk sem izgatottak egy
kis munkától. Figyelek. Nyugodt,
kiegyensúlyozott, mosolygós embereket látok. Van, aki a szendvicsét
majszolja, mondván, ez az ebédje. Van,
aki nagyokat kacag a másik poénkodásán és persze van, aki késik, és
gyorsan elnézést kér, mert a falusi
autóbusz késett. Igen, faluról is jönnek, nem izgulva attól, vajon lesz-e
még esti járat hazafelé.
Nem igér ez a tánccsoprt csillagívnyi karriert, nem ad honoráriumot,
mégis évek óta létezik.
Más-más emberek, más-más érdeklõdési körrel, külömbözõ korosztály, eltérõ tapasztalatok.
Egy biztos közös bennük. A tánc
szeretete. Vidáman meséli az egyik fiatal lány, hogy volt olyan, hogy rockzenére mezõségi táncot roptak egy
vendégszereplés utáni vacsora közben.

Persze lehet bármilyen tájegységi zene, tudják, hogy járják rá
a táncot.
A legidõsebb 45 éves, a legfiatalabb
18. Két véglet jut errõl az eszembe.
Vagy megfiatalodik az idõsebb generáció, vagy a fiatalabb hozzájuk érik ,
de a külömbség nem
érzõdik. Nem anyáskodik, apáskodik senki és nem nyafog az
iskolás sem, hogy már
nem érzi a vádliját
a megpróbáltatástól.
A legújabb táncos 3
hónapja van köztük,
bár úgy érzi, mindig
ide tartozott. Ezek szerint itt könnyû az alkalmazkodás. Ha ez így
van, akkor ez a csapat
befogadókészségét pozitívan jellemzi.
Szabadidejük nagy
részét is együtt töltik, legyen az születésnap, kirándulás, téli sport.
Hogy van az hogy itt mindenki

gondtalannak tûnik? Ez a csoport
varázsa, ereje. Kinthagyják a gondokat, nem terhelik egymást vele, mert
tudják, hogy a puszta együttlét,
a közös bemelegítés (ami fárasztóbb,
mint maga a tánc), a kemény próba
megszünteti a belsõ feszültséget. Bár

van, mikor vibrál körülöttük a levegõ.
Ez fellépés elõtt gyakori. Akkor bizony elhangzik egy-két morcos szó,

látni izgatott arcot, hallani a szívdobogást. Amikor nagy a tét, a többhónapos munkát, csupán pár percben kell bemutatni a színpadon.
A feszültség csak akkor csökken,
amikor tapstól hangos a terem. Ebbõl
aztán lemérhetõ a siker foka. Hallottam már nekik kijáró tapsot.... fergeteges volt.
20-an vannak. 10 páros. Most pont
jó, illetve jó volt, mert holnaptól egy
táncos a Szõttes tagja lesz. Mács
Kati  táncpedagógus vezetõjük egyik
szeme sír, a másik nevet. Büszke tanítványára, szomorú, hogy nélkülözni kell a fürge lábú fiút.
És ahogy minden kis közösségben, itt is meg-megdobbanak
a szívek, születnek szerelmek, hol
hosszantartó, hol futó. A baj az, ha
a szakítás gyorsan jön, és fájó. Volt
rá példa, de megoldották. Emberséggel, megértéssel, türelemmel.
Kati szerint az itt kialakult jó légkör, az összetartozás ereje, sokkal
inkább ,, emberség-függõ, mintsem
a tánctudásban mérhetõ.
De azért gondolom, nagyon fon-

tos, hogy a svédországi vendégszereplésen megtapasztalják az északi szomszédaink, hogy nemcsak
emberi mivoltuk miatt hívták meg
õket. Mert bizony, ha minden jól
alakul, az idén ott is roppják majd a
néptáncot. És hogy kik is? Ádám
Gábor, Csáki Anna, Csízi Zoltán,
Gányovics Attila, Habán Tibor,
Kovács Magdi, Köböl Gábor, Kisantal Andrea, Lichtmannegger
László, Mács Zoltán, Majoros
Tibor, Pál Judit, Stanga Zsuzsa,
Szabó Timea, Topor Ferenc, Tóth
Timea, Újpál Veronika, Varga
Hajnalka, Zsóri Szilvia
Ez a legkevesebb, amit értük
szerkesztõségünk tehet, hogy
névszerint bemutatja az Új Gömör tagjait. Szurkolunk nektek.
Ugye bekkunthatok még hozzátok hébe-hóba ?
Csank Kati

Akár a cím szószoros értelmében
véve, tényleg egy mûvész otthonában voltam. Balázs István, docens
ArtD. (mûvészetek doktora) festõmûvésszel a lakásán találkoztam.
- Nemrég költöztünk ide családommal. Még mindig folynak a rekonstrukciós munkák, bár már a java
részén túl vagyunk  mondja kissé
mentegetõzve, bár már a tágas terek,
a magas mennyezet, a bútorok, arról
árulkodnak, hogy a ház népének izlése kifinomult, hangulatos. Jó ide bejönni. Mûvei, és mûvészbarátai képei,
ami több helységben uralkodó jelleggel vannak jelen, reggeltõl-estig fürdõzhetnek a napsugárban. A hatalmas
ablakok teszik ezt lehetõvé, amelyeken nincs kilátást zavaró függöny . Van
viszont zöldellõ növényzet, gyûjtemények gondosan elhelyezett sorozata.
A ház komolyságát kisgyermeke színes játékai vidítják, akinek teret adnak
szinte minden helységben. Jól elférnek egymás mellett a nehéz festmények és a játékkockák.
- Itt a csendnek szinte ereje van 
mondom, miután hellyel kínál.
- Fontos lételem számomra. Szeretek elvonulni, szeretek feltûnés nélkül
sétálni az utcán. Alapjában véve is nyugodt a természetem, így aztán ezeket a
feltételeket megtalálom, akár az otthonomban, akár szeretett városomban is.

Mûvészbejáró....
Mûvészbejáró....

-Viszont idõnként lüktetõbb
városra vált.
-Tíz éve tanítok a Besztercebányai Bél Mátyás egytemen. A
képzõmûvészeti alkotás tanszékének vagyok a vezetõje. Ez heti több
munkanapot jelent. Pillanatnyilag,
a vizsgaidõszak idején, többet tartózkodom itthon.
-Akkor talán több idõ jut az alkotásra is  érdeklõdöm, mert látom a szomszédos mûteremben

a megkezdett munkákat.
-Az alkotás, festés nálam nem is
igazán idõfüggõ. Nem úgy mûködik,
hogy ,, na, most van idõm, akkor rajzolok egy jót   mondja mosolyogva.
Hónapokig tart egy  egy érlelési idõ.
A jelek, amiben tulajdonképpen egy
festõ gondolkodik, több szinten, lassan, fokozatosan jutnak el a vászonig.
Egy alkotás 90 százaléka virtuális.
Csak az a maradék pár százalék jelenti a kivitelezést. És ehhez sok idõ kell.

Hagyományos népi mesterségek köre
Ritkán lát az ember ennyi szorgoskezû gyermeket, iskolaidõn
kívül. Nemrég részese voltam. Képzeljenek el egy tucatnyi tanulót, akik türelmesen mívelik apró kezükkel az oly igényes kézimunkát.

Vezetõjük Csank Mária nyugdíjas
pedagógus, aki fáradhatatlanul vezeti e tevékenységet a Tompa Mihály
Alapiskola diákjainak. Tudnak valami titkot ezek a tanító nénik,akik
már elérték a nyugdíjkorhatárt, mert
szemükben nem fedezhetõ fel a fáradság, elfásultság. Épp ellenkezõleg.
Inkább derû, optimizmus jellemzõ
rájuk. Nem öregszenek, nem vállnak
érdektelenné, nem is panaszkodnak.
A mosoly sem hiányzik arcukról, bármikor találkozik velük az ember. Receptjük nincs, eme életmódra, egyszerûen csak élik hétköznapjaikat, és
hálásak minden felkelõ napért.
Ilyennek látom Marika tanító nénit is. Mosolyog, amikor mondom
neki.
-Tíz éve vezetem az iskolán a ,, hagyományos népi mesterségek körét.
Nekem ez a kedvenc idõtöltésem. Nem
fáraszt, sõt valahogy erõt ad, hogy átadhatok még valamit az utókornak.
-Négy éve, mint nyugdíjas pedagógus, vezeti a szakkört.
-Hetente 2-3 órát foglalkozom
a gyerekekkel. Nincs állandó tantermünk, az iskola legcsendesebb osztályát megkeressük hétrõl-hétre, és minden kézügyességet elõvéve, belemé-

lyedünk a heti feladatunkba.
-Láttam a kiállításukat. Érdekes,
korántsem egyszerû munkák ezek.
.-Sokféle technika fellelhetõ e kiállításon.Hogy egy párat említsek : hímzés, gyöngyfûzés, batikolás, makramé, horgolás, üvegfestés, sótészta, fonalgrafika, mozaik.... A természetes
anyagok állnak hozzám a legközelebb,
igyekszem ezek segítségével rámutatni a hagyományõrzésre. Nagy sikere
volt a csuhéjból készített figuráknak,
kosaraknak, díszeknek.
-Honnan az ötlet, a kézimunka
szeretete, a tudás, amit ez a munka
igényel?
-Gyerekkorom óta szeretem. A
családban volt lehetõségem ellesni
a fortélyokat. Persze új tapasztalatokra
is szükség van, különösen, ha gyerekközelivé szeretném varázsolni.
Tanfolyamok sokasága van már
mögöttem, a szakirodalmat folyamatosan böngészem.
Ugye változnak a technikák, az anyagminõség, az igények, ehhez alkalmazkodni kényszerülök. Ami évek
hosszú során nem változott, az
a kézimunka iránti szeretetem, tiszteletem.
-Akkor szabadidejében sok érdekes-

ség születik a keze alatt .
-Késztetést érzek egyes mintadarabok elkészítésére. Ez afféle kihívás is
számonra. De ha újak nem is születnek már, reménykedem, hogy tanítványaim megszeretik és kedvvel folytatják
majd a hagyományõrzés eme módját.
Szabadidõm egy részét viszont az
unokáimmal töltöm, szivesen sütökfõzök nekik.
A cukrosvízben keményített, horgolt karácsonyi fenyõdíszeket megnyalogatták és ,, fincsi nagyika, jó édes
jelzõkkel illették. Idõvel, remélem, nemcsak az ízét, de az eszmei értékét is
érezni fogják. Hisz az ajándékba készült nekik.
-Szívbõl kívánjuk, hogy még sok
ilyen ,, fincsi horgolt dísz készüljön
az unokáknak.
Csank Kati

A gondolatok sokaságának kifejezése
egy festménnyel......idõigényes
munka.
-Miközben, gondolom, vázlatok
készülnek.
-Sok-sok vázlat szinte egyszerremajd a polcról leemelt rajzlapokat
kezdjük lapozgatni.
-De hisz ezek szinte kész grafikák  mondom elcsodálkozva  hisz
ebben már látni az ,,értéket.
-Így igaz, van, ami már így, ebben
az állapotban érett, kiforrott mondanivalót hordoz. A kiállításaimon is szerepelnek ilyen grafikák.
-Nem vagyok szakavatott festményismerõ, de az itt látott alkotásokban mégis látok valami közös
vonást  vallom be töredelmesen
és elmondom érzéseimet a képek
láttán.
-Igen, a kör, a vízszintes és a függõleges vonalak találkozásával, vagy
csak az önálló körvonalakkal fejezem
ki az egységet, a harmóniát, a végtelenséget, összetartást. Többszintes
jelentése lehet, mint minden elvont alkotásnak.
-Mi az, ami inspirálja?
-Bármi! Nemrég a temetõben egy
õsi motívumokkal díszített kopjafára
tévedt a szemem.
Késztetést érzek az elemei folytatására.
-Miért pont ez a hatalmas kép
kapott helyet a nappali falán? 
kérdezem, miközben megcsodálom a kört, ami világoskék színnel van kitöltve. Látom benne
a mélységet, tökéletességet, az
ideálist. Pillanatokig megpihen
rajta a szemem.
-Paradízo a neve  a Paradicsom,
aminek nélkülözhetetlen eleme a levegõ, az égbolt.
Látom benne a harmóniát, az
egységet, amit most gondolatban
átviszek a családra. Legyen ilyen
összetartozás e házban , mondom
ki aztán hangosan. Már ekkor érzem, hogy visszajövök még, hogy
képeirõl ízelítõt adhassak majd e
hasáb oldalain, igaz, csak feketefehérben, hogy érzékeljük azt
a tézist, elmélkedést, állításokat,
amit felénk üzen.
Csank Kati

Tompa Mihály Magyar Tannyelvû Alapiskola

Iskolánk, a Tompa Mihály Magyar Tannyelvû Alapiskola Rimaszombat egyik nagymúltú,
gazdag hagyománnyal rendelkezõ
iskolája, amely kissé megváltozott
az elmúlt években. Iskolánk az egyik legnagyobb magyar költõ, Tompa
Mihály nevét viseli. Névadónk egyben városunk szülötte is.
Jelenleg háromszázharminchét
gyerek tanul nálunk. Tavaly ilyenkor harminckilenc apróságot írattak
be hozzánk, többet mint egy évvel
azelõtt. Ennek igazán örültünk, mert
a létszámgyarapodás egyben a munkánk elismerése is. Bizonyítja, hogy
jó híre van az iskolának, a szülõk
bíznak bennünk, szívesen adják hozzánk gyerekeiket, s nemcsak a városból, hanem a közeli, de a távolabbi településekrõl is.
Értelme van az igyekezetünknek,
a munkánknak, hogy tudásunk és
legjobb képességeink szerint tanítjuk, neveljük a diákokat. Az idõsebb
kollégák mellett több fiatal pedagógus gazdagítja tantestületünket.
Nagy megértésben dolgozunk, egymást segítve, mindent megtéve
a gyerekekért. Jó a kapcsolatunk
a szülõkkel, a városi hivatallal, és
még az egykori tanítványaink is
gyakran visszajárnak hozzánk, érdeklõdnek az iskola felõl. Késõbb
pedig a legtöbb tanítványunk hozzánk íratja be a csemetéjét. Aminek
különösen örülünk, hogy minden
volt diákunk szerint, jó volt nálunk
diáknak lenni, sokat kaptak tanítóiktól, megfefelõ alapokkal indultak
neki az életnek. Reméljük, a továbbiakban sem lesz ez másként.
Mindnyájan azon dolgozunk, hogy
a jövõ ugyanolyan biztató legyen,
mint amilyen a jelen!
Az iskola kiemelt feladatának tartja, hogy felkészítse tanulóit a továbbtanulásra, s elõsegítse, hogy
a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvetõ ismereteket. Azt vallja, hogy a jövõ kulcsa
a biztos tudás, amit minden gyerek
megszerezhet a képességeihez mérten. Iskolánkat a nyugodt, aktív
munkára serkentõ légkör, a türelmes,
szeretetteljes, de fegyelmet tartó,
nevelõ célzatú tanár-diák kapcsolat
jellemzi.
Pedagógiai munkákban a hangsúlyt a tanulók személyiségének formálására  a nevelésre -, illetve az
alapvetõ képességek, készségek fejlesztésére helyezzük. Elenyészõ
a bukások, lemorzsolódások száma.
A tanítási módszerek helyes megválasztása, a tanrendbe illesztett fel-

zárkóztató foglalkozások, a napközi
segítségnyújtása a hátrányos helyzetû, illetve lassabban haladó tanulók számára együttesen eredményezik a kudarc elkerülését.
Az óvodából az iskolába való átmenet zökkenõmentes. A kicsik szívesen jönnek az iskolába, ami annak
köszönhetõ, hogy feladataikat jól
értõ és teljesítõ tanító nénik keze alá
kerülnek.
Az alsó tagozat családias környe-

tellektusú, mozgássérült gyerekeket,
és társaikkal együtt integráltan neveljük õket.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására.
3. évfolyamtól indítjuk az idegen
nyelvi (angol és német) emelt szintû
képzést csoportbontásban, majd
a késõbbiekben a második idegen
nyelv tanulására is lehetõséget biztosítunk iskolai keretekben. Az idegen nyelv oktatását jól felszerelt

nál jobb teljesítményre képes tanulók számára, további gondozásuk
céljából további lehetõségeket biztosítunk szakkörök és délutáni foglalkozások formájában.
Munkánk eredményességét bizonyítják a tanulóink által elért versenyeredmények. A gazdag szabadidõs
programokkal, a kirándulásokkal és
az erdei iskolák szervezésével lehetõséget kínálunk mindenkinek az
értelmes, hasznos idõtöltésre.

zetben, barátságos, színes, egyéni
arculatú tantermekben, iskolaotthonos szervezeti formában tanul. Az
alapkészségek kialakítását hagyományos, szótagoló, lassú ütemben folytatott olvasástanítással kezdjük, az
értõ olvasás elõsegítése érdekében.
A késõbbi ismereteket pedig az alapmûveletek biztonságos végzésének
megtanításával alapozzuk meg.
A családias hangúlatú napköziben,
a másnapra történõ felkészülésen túl,
naponta többféle játékos, szinte játszóházi foglalkozásokon vehetnek
részt.
Továbbra is felvesszük az ép in-

nyelvi labor segíti.
Az 5. évfolyamtól induló matematika-számítástechnika képzés
lehetõvé teszi, hogy a reál tantárgyakban tehetséges gyermekek is
minden rejtett képességüket kibontakoztathassák.
Az oktatáshoz jól felszerelt számítástechnikai szaktanterem áll
a tanulók rendelkezésére. A tanulást
segíti az INTERNET használatának
lehetõsége is.Általános iskolai tanulmányaikat befejezve a gimnáziumok
speciális osztályaiba (reál, humán)
nyernek majd felvételet.
Az egy-egy területen az átlagos-

A versenyek a tanulóink számára
állandó megmérettetést jelentenek,
hiszen a körzeti, járási, megyei versenyek alkalmával nagy létszámú,
komoly felszereléssel, korszerûbb
taneszközökkel rendelkezõ szlovák
tannyelvû iskolák tanulóival kell öszszemérniük tudásukat, képességeiket. Ezért is sokszoros értékû számunkra egy-egy élvonalbeli helyezés. Az elõzõ években ebbõl nem volt
hiány! Csak azt sajnálom, hogy
helyszûke miatt valamennyit lehetetlen felsorolni.
Általános iskolásaink középiskolába történõ beiskolázása jónak tekinthetõ. Nõ a gimnáziumokba és
a szakközépiskolákba jelentkezõ és
felvett tanulók száma, tanulmányaikban nincs vagy csak minimális
a visszaesés. Évente néhány diákunk
igen eredményesen teljesít a választottt középiskolában, tanulmányi vagy sportversenyen elért helyezéseikkel pedig gazdagítják régi és új
iskolájuk hírnevét.
Mi azt szeretnénk, hogy tanulóink iskolánkban sokáig maradhassanak gyerekek, biztonságban, jó körülmények között szerezhessenek minél több ismeretet.
Szeretettel hívunk és várunk minden iskolánk iránt érdeklõdõ szülõt
és diákot. Az iskola igazgatósága

Hirdetések

Kezdés: 20.00 ó.
Január 19.-21.. Péntek - Vasárnap.

Köszönjük, hogy nem dohányzik
Amerikai komédiai. Fõszerepben: Aaron Eckhart, Katie Holmes, Robert Duvall. Belépõ: 65 Sk. Feliratos.

FELHÍVÁS

A Rimaszombati Kórházban 2006. december 9-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: tefan Mogyoródi,
Juraj Kirá¾, Július Telek, Zuzana Breznyáková, Ivan Brezáni, Peter Lecsö, Róbert Tanko,
Alexander Czene, Ruena Svinèiaková, Igor
Andrá, Július Tanko, Jozef Czene, Tomá
Koèi, Róbert Gál Rimaszombat, ¼ubomír
Plieovský, Miroslava Koldrásová, Július Jurík, MVDr. Vojtech Róth,
Ján abka, Radoslav Urbanec, Milan Pohorelský, Pavel Petrá, Milan
Kupál, Michal Mrnka Hnúa, Karol Mészáro, Elena Mészároová,
Jozef Kováè, Ladislav Bodor Osgyán, Miroslav Kuna, Jozef Böd, Miroslav Böd Feled, Róbert Pálinká, Miroslava Bitalová Bakti, tefan
Tóth, Zdenko Oliak Oldalfala, Marcela Jantaèová, Ladislav Hosszúreti Rimajánosi, tefan Faltus Gemerská Ves, Zoltán Gérecz Szkáros
Peter Mako Tisovec, Ing. Andrej koròa Èerenèany, Zuzana Domaová
Rás, Jozef Kovalèík, Jozef koròa Hrnèiarske Zaluany, Ján Babarík
Suany, Pavel Èuvaj Rimavská Píla, Henrieta Hegedüová Alsóhegymeg, Tomá Malatinský Kociha.
Elõször adtak vért: Slavomír Pavlenka Feledröl, Michal Jantaè Rimajánosi.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt területi választmánya

SVK tanfolyam:Gondozónõ

EUROMOTEL
Restaurant

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából
a Csemadok Kassa  Környéke Területi Választmánya meghirdeti a

A csoportok a következõ mûfajokban jelentkezhetnek 2007. augusztus
19. -ig a Csemadok Kassa Környéke TV címén:
- klasszikus színdarab,
- népszínmû,
- esztrádmûsor,
- dramatizált népi játék

Klasszikus színdarabok és népszínmûvek esetében az elõadás idõtartama max. 120 perc, míg esztrádmûsor és dramatizált
népi játék esetén 50 perc lehet. A fesztiválon nem indulhatnak
azok az elõadások, amelyek már szerepeltek az ez évi Jókai
Napok versenyprogramjában.
Bõvebb információval a Csemadok Kassa-környéke TV
titkárságán szolgálnak: OV Csemadok Koice  okolie, 045
01 Moldava nad Bodvou, Hlavná 81. Tel.-fax: 055/460 36 02,
mobil: 0905/543 986, tel: 055/489 82 39, 489 82 40 e-mail: boda@csemadok.sk. (www.csemadok.sk)
Információk és jelentkezési lapok beszerezhetõk a Csemadok Területi Választmányain illetve e-mailben a Csemadok
Kassa  Környéke Területi Választmányán.

Idegen nyelv nélkül nem megy.
Szükséges a

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.

Meghívja önt

Kínai
specialitások
hetére

Elszállásolás 69 Sk -tól
Felveszünk:
n
pincért/-nõt.

2002

kerül megrendezésre Szepsiben és Buzitán.

/Kassai út, Rimaszombat/

Munkát keres külföldön
mint házi gondozónõ?

Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk

ALBERT  HULLADÉKBEGYÛJTÕ

SZÉNRAKTÁRAT NYITOTT
Rimakokován
Dobinský u.

a hulladékbegyûjtõ telepen
Tel.: 0907 343 111.

2506

IX. Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivált (Falusi Színjátszó Csoportok IX.
Országos Fesztiválja)
amely 2007. november 15-e és 18-a között

Hirdetések

INDECO, s.r.o.,
Tolóajtós beépített
szekrények

P.O.Box 128, Èerenèianska 1873,
979 01 Rimavská Sobota
Munkatársakat keres az
alábbi munkakörbe:

Raktáros

Feledatkörök:
-árúkészítés,
- csomagolás, -bevétel, -kiadás

2510

BBTools Kft, Rimaszombat

Építkezési eszközök és gépek gyártása és eladása
Munkaviszonyba vesz: Üzletvezetõt Magyarország területére
Feltételek: n Középiskolai végzettség érettségivel  mûszaki
irányzattal vagy, mûszaki fõiskola n B kategóriás autóvezetõi jogosítvány n Több éves szakmai gyakorlat a kereskedelemben n A magyar nyelv tökéletes ismerete
Felkínálunk: Állandó munkahelyet egy l996 óta mûködõ cégnél
n Tisztes fizetést az eladott termékek alapján
További információk: BBTools, s.r.o, Chrenovisko 2680
97901 Rimavská Sobota. Tel-Fax:047/ 5811232
Email:bb-staving@bb-staving.sk, www.bb-staving.sk

2468-7

Autófuvarozás  költöztetés ,
Telefon:0903515109
-228
n Építkezési vállalat munkásokat
keres kõmûves szakmára, prax nélkül is, valamint hegesztõket.
Tel.:0915 858 335.
648-2
n 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.
748-3
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 sze-748
rint. Tel:0907-8790800
n Egyszerû és kettõs könyvelést
vállalok. Mobil:0908824215 737
n Régi bútorokat, komódot, tulipános ládát, régi patikai, bolti berendezéseket, öreg tolyút, házi
vásznat és egyéb régiségeket vásárolunk. 0903 537 225.
796
n

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

Fürdetés, nyírás
és kutyakozmetika

LILIPUT
Agrotauris, kft.,

Rimaszombat, Francisci u. 1
munkaviszonyba

felvesz
MEZÕGAZDASÁGI
GÉPJAVÍTÓT

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

Gyermekdivat

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

2501-3

A jelentkezõ önéletrajzát
a felül feltüntetett címre várjuk.

Egyéb

Zdruená stredná odborná
kola  Összevont Szakközépiskola

ALBERT  HULLADÉKBEGYÛJTÕ

SZÉNRAKTÁRAT NYITOTT
Rimaszombatban,
Cintorínska 1893

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

2506

gat 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 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 környékén. 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

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 Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812
n Festékréteg penész és baktériumok ellen, élelmiszerre és higiénára
igényes környezetben. Tel.: 0908
407 877, 0903 525.
514
n Alkalmazok adminisztratív
munkaerõt , könyvelõnõt gyakorlat nélkül is. Végzettség : kereskedelmi akadémia vagy közgazdasági középiskola. Magyar
nyelv ismerete feltétel, legalább
passzívan . Tel.: 0915/ 973 806
naponta 8.00-tól 18.00-ig. 831
n

2519

n Szoba-konyhás lakás eladó a Nyu-

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
n Bérbe adok egyszobás lakást Rimaszombatban a Nyugati lakótelepen. Tel.: 0908 859
750
n Bérbe adok helyiségeket vállalkozás céljára 21 m2, Rimaszombatban, Povstania 12, (sétálóutca,
a Kooperatíva mellett)
Tel.: 047/5634901, 0908 508. 195
n Eladó 3-szobás szövetkezeti lakás
a városközpontban, a Kishont utcában. Tel.: 0908-161 703, 19,00 óra után.
n

2505

Lakás-ingatlan

Sport

Asztalitenisz

Gondban lehet I.ligás csapatunk

A labdarúgás után alighanem még
mindig a legnépszerûbb sportág régiónkban az asztalitenisz. A hagyományos sportcentrumok mellett a
kaucsuklabdát ugyanis számos kis
községben is ütögetik fiatalok, idõsebbek egyaránt. Fénykorát a sportág Rimaszombatban a múlt század
ötvenes-hatvanas éveiben élte, amikor  még a megboldogult Csehszlovákiában - elsõ ligás csapata volt
városunknak. Elsõ liga persze most
is van Szlovákiában, csakhát az itteni versenyrendszerben ez nem jelenti
az élvonalat. Csapatunk évek óta a
keleti csoportban játszik, több-kevesebb sikerrel. A jelenlegi versenyévadban inkább az utóbbi a jellemzõ, ugyanis a bajokság elsõ fele után

a kilencedik helyen tanányzak a mieink a tizenkét csapatos mezõnyben.
Amint azt ¼ubomir Pinzík, a
szakosztály edzõje és elnöke elmondotta, anyagi és személyi problémai
egyaránt vannak egyesületüknek. A
két-három évvel ezelõtt még a feljutásért küzdõ csapatból ugyanis három kolmoly játékerõt képviselõ
asztaliteniszezõ is eltávozott az útóbbi években. Adámek már három
évvel ezelõtt is többet foglalkozott
serdülõ leányával, mint saját maga
edzéseivel, így aztán fokozatosan
romlottak eredményei. Lányát
viszont sikerült a szlovákiai élvonalat jelentõ nagytapolcsányi sportközpontba eljuttatni, ahol természetesen adottak a feltételek a további

fejlõdõséhez. A korábban negyedik
számú játékosnak számító Péter hazatért Losoncra, s követte õt Törköly is, aki most szintén a nógrádi
második ligás együttesben szerepel.
Horváth, Voliar, Polgári az õszi
fordulókban jó teljesítményt nyújtottak. A negyedik játékos azonban
nem bizonyult ponterõsnek. Huszti
sérüléssel bajlódott, a helyét elfoglaló
Haluska pedig egyetlen mérkõzésen
sem tudott bizonyítani. Sajnos betegsége miatt hiányzott a keretbõl a
tapasztalt Zagyi Jenõ is, akire felgyógyulása esetén feltétlenül számít
a szakvezetõ.
Vele és a lassan- lassan ugyancsak formába lendülõ Husztival el
lehet kerülni a kiesést.
(H)

Az I. asztalitenisz liga tavaszi sorsolása:

7. forduló 2007 január 20.
de.10.00 órakor
Vranov  Vojèice, Martin  Vrútky, Preov  Krompachy, Èadca B
 Bytèa, Rimavská Sobota Krupina, Ronava Koice
8. forduló 2007 II.l0 de.l0.00
órakor
Bytèa Koice, Èadca B Ronava, Krompachy Krupina, Preov Rimavská Sobota, Vrútky 
Vojèice, Martin  Vranov
16.00 órai kezdettel: Èadca B 
Koice, Bytèa Ronava, Preov 
Krupina, Krompachy Rim. Sobota, Martin Vojèice, Vrútky Vranov.
9.forduló 2007 II.24
De.l0 órakor: Koice -Vrútky,
Ronava Martin, Vojèice-Krompachy, Vranov  Preov, Krupina 
Bytèa, Rimavská Sobota  Èadca B
Du. 16.00 órakor:Ronava Vrútky, Koice Martin,Vranov Krompachy, Vojcice-Preov, Rim. Sobo-

ta Bytèa, Krupina Èadca B
10. forduló 2007. III.l7
De.l0 órakor: Krupina Koice,
Rim.Sobota Ronava, Bytèa Vojèice, Èadca B-Vranov, Krompachy
Vrútky, Preov Martin.
Du.16.00 órakor: Rim.Sobota 
Koice, Krupina Ronava, Èadca
B-Vojèice,Bytèa Vranov, Preov 
Vrútky, Krompachy Martin
11. forduló 2007. március 31
De.10 órakor: Koice Krompachy, Ronava Preov, Vrútky 
Bytèa, Martin Èadca B, Vojèice 
Krupina, Vranov Rimavská Sobota.
Du.16.00 órakor: Ronava 
Krompachy, Koice Preov, Martin Bytèa, Vrútky Èadca B, Vranov  Krupina, Vojèice Rim. Sobota
12. forduló 2007.IV.14
De.l0 órakor: Koice Vojèice,
Ronava Vranov, Krupina Vrútky, Rim. Sobota Martin, Bytèa 

Krompachy, Èadca B  Preov.
Du.l6.00 órakor: Ronava Vojèice, Koice Vranov, Rim. Sobota
Vrútky, Krupina Martin, Èadca
B-Krompachy, Bytèa Preov.

Területi
bajnokság
Kálnón

Az asztaliteniszezõk területi
egyéni bajnokságát már hagyományosan január utolsó hetében rendezik. Nem lesz ez másként az idén
sem, idõpontként január 27.-ét jelölte meg az illetékes szakszövetség, a küzdelmek színhelye pedig
a Losonci járás-beli Kálnó lesz, ahol
a rimaszombati nagyrõcei, poltári
és a losonci járások legjobbjai randevúznak majd.

Folytatás a IV. ligában is

Rimaszombatiak a táblázat élén

A múlt hét végén megkezdõdött a bajnoki pontvadászat
az asztaliteniszezõk negyedik vonalában is, ahol a listavezetõ Rimaszombati KP a hetedik helyen álló fülekpüspöki együttest fogadta. A másik rimaszombati csapat, a Mlados-Relax B együttese Ajnácskõn lépett pénteken asztalok mögé. A váraljaiak a bajnokság elsõ fele után ötödikek a
bajnoki táblázaton.
A rimaszombati KP-nek mindössze két pont elõnye
van a táblázaton. Legnagyobb riválisa a losonci C együttes,
melynek soraiban játszik Péter György is, aki az õszi
idény után vezeti az eredményességi rangsort., megelõzve a

tiszolci Prokopot és Duan Voliart a rimaszombati rendõrség csapatából.
Húsz ponttal állt a tabella harmadik helyén a Mlados-Relax B együttese, melynek legeredményesebb versenyzõjének Milan Mihá¾ bizonyult, aki huszonnégy
lajátszott mérkõzése közül tizenhetet megnyert, s ezzel
a hetven százalékot is meghaladja sikerességi mutatója.
A közelmúlt sikercsapata, a tornaljai Metabond ebben a bajnoki évben csak árnyéka korábbi önmagának,
igaz sorait számos kiváló képességû asztaliteniszezõ
hagyta el az utóbbi idõkben.

A IV. liga tavaszi
menetrendje:

11. forduló január l9
Magnezit Revúca Luèenec B,
Metabond Torna¾a-Kalinovo B, Tisovec B-Hajnáèka, Mlados R. Sobota B KP Rim. Sobota, Biskupice-Luèenec C
12. forduló  február 2
Luèenec B Biskupice, Luèenec
C Mlados R.Sobota ,KP Rim.
Sobota-Tisovec B, Hajnáèka Torna¾a, Kalinovo Revúca,
13. forduló- február 9
Kalinovo Luèenec B, Revúca 
Hajnáèka, Torna¾a KP
Rim.Sobota, Tisovec B-Luèenec C,
Mlados B  Biskupice
14. forduló-február l6
Luèenec B -Mlados R. Sobota
B, Biskupice Tisovec B, Luèenec
C  Torna¾a, KP R.Sobota- Revúca, Hajnáèka Kalinovo
15. forduló  február 23,
Hajnáèka  Luèenec B, Kalinovo
KP Rim.Sobota, Revúca Luèenec C, Torna¾a Biskupice, Tisovec B Mlados R.Sobota B
16.forduló- március 2
Luèenec B Tisovec B, Mlados
R. Sobota B Torna¾a, Biskupice 
Revúca, Luèenec C-Kalinovo B,
KP Rim.Sobota Hajnáèka
17.forduló-március 9
KP Rim.Sobota-Luèenec B,
Hajnáèka Luèenec C, Kalinovo B
Biskupice, Revúca Mlados
R.Sobota B, Torna¾a Tisovec B
18. forduló március 16
Luèenec B-Torna¾a, Tisovec BRevúca, Mlados Rim.Sobota B 
Kalinovo B, Biskupice Hajnáèka,
Luèenec C KP Rim.Sobota.

Hnúta város
bajnoksága

Január hatodikán immár harmadik alklalommal rendezték
meg a városi sportcsarnokban
Nyústya város idei nyilt asztalitenisz-bajnokságát. A tornára
hetvenen jelentkeztek igazolt és
amatõr pingpongozók egyaránt.
A férfi egyest a rimaszombati
Huszti Róbert nyerte Ivarg Tibor
és Mitter Lubomir elõtt. A párosok között a Mitter Sabacky
duó bizonyult a legjobbnak.Az
amatõrök küzdelmét Bábel nyerte, a férfi párosok között Hauer oldalán Karassal bizonyult a
legjonbbnak. A szervezõk ezúttal köszönik a szponzorok Legeò, Braèo, Remeò, Èernák , Tomega - támogatását, akik segítségével a jövõben Nyustyán is
meghonosodhat a szép sportág

Sport

Rimaszombat Tiszolc 5:0 (3:0)

Tavaszt idézõ futtballnyitány
A 2007-es labdarúgó idény elsõ mérkõzésére január 9-én került sor Rimaszombatban a közelmúltban felavatott mûfüves játéktéren. A hõmérõ plussz hat Celzius fokot mutatott, az ég azurkék, a föld smaragdzöld volt. Ilyen januári futballpremierre még a legidõsebb futballszurkolók
sem emlékeznek.Az évadnyitón lehettek vagy százötvenen, az ellenfél a közeli, IV. ligás Tiszolc
együttese volt, melynek soraiban viszontláthattunk két rimaszombati nevelésû fiatalt. Közülük a
kis Sándor a védelemben és a középpályán is megbízható teljesítményt nyújtott, Tokár pedig
a kapuban valósággal brillírozott, különösen a második félidõben mutatott bravúrjaival mentette meg csapatát a kétszámjegyû vereségtõl. Na de menjünk csak szép sorjában:
A Komanicky-Kudlík- Nôta
edzõ-trió az év elsõ elõkészületi
mérkõzésre az alábbi összetételben
küldte pályára csapatunkat. Penksa
 Mráz, Kaèák, Koleno, Janeèka 
Latiak, Kubinec, Kuceròák, Lazúr
Tomko, Piszár
A csapatokon látszott, hogy
idényelejei formában vannak, ismerkednek egymással és a pazarúl mutató mûfûves pályával. Sok volt az
átadási hiba, a mieink lábukban a
délelõtti edzés fáradalmaival kissé
nehezen mozogtak. Az elsõ gólig bõ
húsz percet kellett várni, az is eléggé fura körülmények között született. A mellettem lévõ szurkolók vitatkoztak is rajta egy ideig, vajon
Michalko öngóljaként jegyezzük-e
be, avagy Tomko találataként tartsuk számon. A második hazai siker
viszont egyértelmûen Piszár nevéhez fûzõdik, aki mintegy tizenhat
méterrõl bombázott a léc alá. Történt mindez a harmincadik percben.
Tíz perc elteltével aztán ismét
megzördült a vendégek hálója, amikor Lazúr értékesítette helyzetét.
A második félidõben fokozatosan adta át a helyét Penksa,
Kaèák, Piszár, Koleno, Janeèka,
Latiak, Mráz és Kuèeròák. Posztju-

kat Kuciak, Filo, Kovacsevics, Geri,
Ukoviè, Kasáè és Morháè foglalták el. Az újonnan érkezettek fo-

ben láthattunk ismét. Szerzõje
Ukoviè volt. Röviddel a találkozó
befejezése elõtt a kapuba talált a

Mûfüvön
a Téli Kupéért

A Területi Labdarúgó Szövetség
az idén is megrendezi a szövetség
serlegéért kiírt Téli Kupa küzdelemsorozatát, melynek kicsúcsosodására ( a döntõ lejátszása) nagy
valószínûség szerint ismét a nyári
szünet idején kerül sor. Az idei sorozat érdkessége lehet, hogy amenynyiben az anyagiakban megállapodnak a résztvevõ klubok képviselõivel, a rimaszombati mûfüves pályát vehetnék igénybe a csapatok. Kettõs elõnye is lehet az új
játéktér használatának, hiszen
amellett, hogy örömfocit játszhatnak, a csapatok megkimélhetik saját pályájukat is. A kupaküzdelmekre egyébként január végéig lehet jelentkezni a IV. és V. osztályú
csapatoknak éppúgy, mint a
területi bajnokság résztvevõinek.
(I.II és III. osztály).

Tempus
sikerek

kozták az iramot, percekre kapujukhoz szegezték az ellenfelet, gólt,
parádés gólt azonban csak a 80. perc-

saját nevelésû Kasáè is.
A mindvégig sportszerû mérkõzést Krahulec vezette.
(H)

A tapasztalt Pisár gólja elötti pillanatokat örökíti meg Lichanec Michal felvétele.

Az elmúlt év utolsó napjaiban
több teremtornán is részt vettek a
rimaszombati Tempus fiatal labdarúgói. Rimaszombatban az l996-os
születésû fiúk csapata az alábbi
eredményeket érte el: Tempus 
Putnok 5:l gólok: Boros 2,Galo,
Václavik, Karas, Rimaszombat 
Sp. Nová Ves 2:0 mindkét találat
szerzõje Galo volt. Rimaszombat 
Bardejov 32:1. Gólok:Galo 2, Václavik. A tornát száz százalékos teljesitménnyel nyerték meg a hazaiak Bardejov és Putnok csapatai
elõtt.
A TRNAVÁN RENDEZETT
TORNA EREDMÉNYEI:
Az l995-ös születésûek csapatának eredményei: Senica ellen
2:0 gólszerzõk: Ulièný és Petrus,
Malacky ellen 0:l, Lok.Trnava
ellen 0:2, Prievidza ellen 2:l Góllövõink: Jackuliak, Spartak Trnava elle:2:l gólok: András és
Balciar, Senec ellen l:l G:Ulièný,
Nitra ellen 0:3 .A salgótarjáni
torna eredményei: Salgótarján B
l:l, G: Boros, Salgótarján 2:4 G:
Galo, Gilian, Pásztó ellen 5:0 G:
Bial 3, Galo, Boros. A torna legjobb játékosa Galo lett.
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