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A változások

2007. január 22.

és választások éve:

Nagy Ákos Róbert az új esperes
Minden bizonnyal a változások
és a választások éveként vonul majd
be a szlovákiai református egyházmegyék gazdag történelmébe a
2007-es esztendõ. A zsinat tavaly
megalkotott átvilágításról szóló
törvénye értelmében ugyanis a barsi, az ungi és a zempléni egyházmegyék után a Gömöri Egyházmegye is új esperest választott.

Ára: 9,- Sk

E fontos poszton a tisztségérõl
tavaly lemondott, korábban a közeli Rimajánosiban, majd Losoncon
szolgálatot teljesítõ Miklós Istvánt
Nagy Ákos Róbert váltotta fel (le).
A beiktató Istentiszteletre a
múlt hét végén Hanván került sor,
melyen számos egyházi méltóság,
közöttük Erdélyi Géza püspök is
részt vett. Esperes helyettest is vá-

Megszépül a múzeum

lasztott a Gömöri Egyházmegye a
rakottyási származású, s jelenleg a
szomszédos Bátkában szolgálatot
teljesítõ Boros István személyében.
A 2007-es esztendõ nemcsak
az esperesi posztokon hoz (ott)
majd változásokat, hiszen Koncsol
László ( családi és egészségi okokból mondott le) megüresedett fõgondnoki, sõt Erdélyi Géza püspöki székét is be kell majd tölteni.
Utóbbi ugyanis idén tölti be 70.
életévét, mely a saját kezdeményezésére megalkotott egyházi törvény
értelmében jelenti hosszú, eredményekben igencsak gazdag lelkészi
pályafutásának végállomását.

szebb lakás, szebb körülmények + tetõk.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyústya, Francisciho 167.
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Tragédia Széplak határában

Hála a kedvezõ idõjárásnak a
múlt év végén fedél került a Rimaszombati Gömöri Múzeum utca
felõli részére. A tetõszerkezet megerõsítése, újbóli szigetelése és
mutatós, vörös cseréppel való be-

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

AKCIÓ

2227

Hegyesikolbász 130 Sk/kg.
Sertészsír 500g 15 Sk.

fedése immár az udvar felõli részszel folytatódik. A kivitelezésével
megbízott losonci építõ vállalat
egyébként 50 éves garanciát vállalt
most elvégzett munkájára.
A Besztercebányai Megyei
Önkormányzat a tetõszerkezet
teljes rekonstrukciójára annak
idején ( még az elõzõ választási
idõszakban ) négy millió koronát
hagyott jóvá, amit tavaly sikerült
Bodorová igazgatóasszony
közbenjárására újabb 3 millió koronával megfejelni. A pluszpénzt
az épület külsõ és belsõ vakolatának felújítására és kifestésére fordítják.

Január 14-én, röviddel déli 12
után riadóztatták a Tûzoltó és
Mentõtestület rimaszombati egységét. Tragikus kimenetelû közúti baleset történt Rimaszombat
közelében, Széplak (Krásna) és
Nagytörék (V. Teriakovce) között.
Egy ideig szünetelt a forgalom.
Rettenetes látvány volt egy nyárfa törzsére tekeredett Opel Kadet Combi. személygépkocsi,

s benne a jármû fiatal vezetõje 
holtan. A helyszínre érkezett
tûzoltók már csak szétvághatták
a gépkocsit, hogy kiszabadítsák
a baleset áldozatát.
Elõzmények: száraz úttest,
enyhén jobbra lejtõ útkanyar.
Egyelõre a rendõrség sem tisztázta a baleset okát. A tragédia
közvetlen áldozata után két
gyermek maradt árván.

Foto: www.rimava.sk

Vészesen csökken
csökken városunk
városunk lakosainak
lakosainak száma
száma
Vészesen

Szellemváros lesz-e Rimaszombat ?

Foto: M. Lichanec
Rimaszombat lakosainak száma a
múlt század utolsó évtizedének kezdetéig mutatott lassan növekedõ tendenciát. A fejlõdésben az utolsó évtized
jelentette a stagnációt, az elmúlt hathét esztendõ pedig már a lakosság vészes csökkenését hozta. Városunkból
eltûnt ugyanis egy nagyközségnyi lakosság. Amíg még l998 elején 25.500
lakosa volt járási székhelyünknek,
2007 elején, ma már alig haladja meg a
24 ezer 100 fõt.
A helyzet sajnos még a kimutatott
számoknál is sokkal elszomorítóbb.

A lakossági nyilvántartással foglalkozó szakemberek szerint ugyanis legalább 2500-3000-re tehetõ az állandó
lakhellyel bejelentett, a valóságban
azonban az ország, vagy a kontinens
más vidékein élõ emberek száma.
Az aggasztó helyzet természetesen
összefüggésbe hozható székvárosunk
minden hozzánk hasonló városi települést felülmúló munkanélküliségével,
az ipari termelés szinte teljes leépülésével, a közintézmények és közhivatalok elköltözésével. Sajnos, az itt élõ
lakosság összetétele is igen kedvezõtle-

nül alakul az utóbbi években. A szakképzett fiatalok elköltözésével felgyorsult az elöregedési folyamat.Tartunk
tõle, hogy a kedvezõtlen tendenciát
már a külföldi tõke azonnali beáramlása
sem tudná megállítani. Szinte biztos,
hogy egy nagyobb külföldi beruházó
humán erõforrásra vonatkozó igényeit
nem tudnánk kielégíteni.
Szerény véleményünk szerint a kialakult helyzettel sürgõsen foglalkozni
kellene az önkormányzati szerveknek
és az államigazgatás helyi és felsõbb
szintû képviseletének.
(H)

Büszkék vagyunk rájuk
Iskolánknak a Gesztetei Magyar Tanítási és Nevelési Nyelvû
Alapiskolának és Óvodának számos tehetséges diákja van. Sokan közülük kitûnnek tanulmányi eredményükkel, de pedagógusaink irányításával aktívan kiveszik részüket az iskolán kívüli
tevékenységekbõl is. Bekapcsolódnak a szakköri tevékenységekbe, iskolai rendezvényekbe, valamint az iskolai kiállítások megszervezésébe és megvalósításába, mint az Õsz varázsa, Csodálatos karácsony. Az iskola aulájában a szülõknek és nagyszülõknek is lehetõségük van megcsodálni gyermekeik munkáit.
Tanulóink aktivitásának és kitartásának titka a sport szeretete. Tudjuk
minden egészséges gyermek örömére
szolgál a mozgás, hiszen a testileg egészséges emberekbõl egészséges társadalom épül fel. Az iskolai testnevelés
célja a tanulók mozgástevékenységének fejlesztése, egészségük megõrzése és szellemi fáradtságuk megakadályozása. A rendszeres mozgás edzi
a szervezetet és segít a betegségek
megelõzésében. Ezt tartják szem elõtt
azok a tanulók, akik aktívan kiveszik
részüket az iskola sportéletébõl. Számukra fokozotabban érvényesül az
ép testben, ép lélek szemlélet. Ebben
a szemléletükben segíti õket Mgr. Tóth
Vilmos tanár úr, aki rendszersen felké-

szíti tanulóinkat a meghirdetett sportversenyekre.
Nagy dicséretet érdemelnek diáklányaink Borbás Tímea, Borbás Lúcia
és Csank Ivetka, akik úgy a sportjátékok, mint a lövészet és az asztalitenisz versenyeken kitûnõen megállták a helyüket. Lövészetben a csapat
a járási versenyen 2. helyen végzett.
Ami pedig a legnagyobb öröm az egész
iskola számára a járási asztaliteniszverseny, ahol lányaink az 1. helyen végeztek, így január 10- én részt vehettek a regionális fordulón,
Nagykürtösön. A nagycsapat itt is
bizonyított és a nagykürtösi csapat
után megszerezték az elõkelõ 2. helyet, maguk mögött hagyva a kalino-

vói és losonci csapatokat.
Lányainkról tudni kell, hogy 9.
évfolyam tanulói, akik a sportoláson
kívül a tanulásban is kitûnõen megállják a helyüket. Gratulálunk nekik!
Nagy igazságot rejt magában
egy régi mondás: A mozgás sok
mindenre orvosság  de nincs olyan
gyógyszer, emely a mozgást helyettesítené! PaedDr. Zagyi Katalin
az iskola igazgatónõje

Személycserék
az állami
hivatalokban

Amint az a parlamenti választásokat követõen, s fõképpen az új összetételû kormánykoalíció létrejötte után várható
volt, regionális szinten is új hivatalvezetõket és igazgatókat neveztek(nek) ki.
Az elsõ személycsere már korábban a rimaszombati Körzeti
Hivatalban történt, ahol Boros
Zoltánt Jana Uhrinová váltotta
fel. A múlt év decemberében Rövid Andrást Milan Skoèovsky
váltotta fel a Közlekedési Hivatal igazgatói posztján, a múlt héten pedig Pataki Sándort cserélte
a Munkaügyi Hivatal élén Ida
Melichová.
S ezzel még nem ért véget a
változások sora: információink
szerint ugyanis hamarosan új
igazgatók kerülnek az adó, a mezõ
és erdõgazdasági hivatalok, valamint a Geodéziai Hivatal élére.
A legtöbb posztról az MKP jelöltjei távoznak, a legtöbbre a SNS
nominánsai kerülnek. (H)

Juríèková
is távozott

A jelek szerint a Rimaszombati járásban is folytatódik az
állami vállalatok és hivatalok alsó
szintû vezetõinek cseréje. 2007
január l6. óta a SZK Erdészeti
Hivatalának is új igazgatója van
. Beáta Juríèeková helyére Matej Výboch került. A leváltott
igazgatónõ, aki annak idején az
MKP támogatását bírta - meg
nem erõsített hírek szerint nem
marad az erdészet kötelékében.
Utódját a Szlovák Nemzeti Párt
jelölte a fontos posztra.
(h)

Iskolakerülés  elõzmények és következmények

A család és a társadalom közös gondja
Az utóbbi években szülõknek, iskoláknak, de az önkormányzatoknak is sok gondot okozott az
iskolakerülõ tanulók kordában tartása. Az összefüggések, kiváltó okok mélyen gyökereznek, szerteágazódnak, egyaránt érintik a családot, iskolát, sõt nem ritkán a bûnüldözésben részes szerveket is.

Az SzK Munkaügyi, Szociális és
Családügyi Minisztériuma a 281/
2002 törvényrendelet végrehajtását
célzó módszertani utasításával
megpróbált korlátokat szabni ezen
társadalmi problémává fejlõdött
közös gond további terjedésének. Az
utóbbi két év eredményei igazolják,
hogy eredményesen. Legfõbb ideje,
hiszen az iskolakerülõ tanulók kezdtek össztársadalmi veszélyt hordozó csoportokká formálódni.
Évrõl évre gyarapodott az iskolakerülõk száma, fokozódott az általuk elkövetett kihágások társadalmi
veszélye.
Leggyakrabban
a tizenévesek kerülik az iskolát, ami
aztán rossz utakra vezeti õket. Nem
ritkán söntésekben, bárokban töltik
idejüket, s hogy a szórakozáshoz
pénzt szerezzenek, kihágásoktól, de
bûncselekményektõl sem rettennek
vissza.
Megtörténik, hogy egész csoport
betelepszik  a szülõk távollétében 
egy- egy lakásba, ahol videót néznek,
internetten szörfölnek, s közben nem
ritkán alkoholt is fogyasztanak. Vannak csoportok, amelyek ezzel sem
elégednek meg. A törvénysértéstõl

sem rettennek vissza. Tizenéves fiúk
csoportja az iskolapad helyett az
útonállás mellett döntött. A Rima
partján álltak lesben. Fõként idõsebb
hölgyeket szemeltek ki áldozatul,
akiket aztán megfosztottak szerény
bevásárlásuktól és maradék pénzecskéjüktõl.
A 29/1984 számú törvény értelmében a kötelezõ iskolaköteles kor 10 év.
Azon iskolai év végéig tart, mikor
a tanuló betölti 16. életévét. A 658/
2002 sz. törvény elrendeli a családi
pótlékok kifizetésének leállítását,
amennyiben a gyermek elhanyagolja
az iskolalátogatást. Ilyen kihágásnak
tekintendõ, ha a gyermek egy naptári
hónap során több mint 15 tanítási órát
mulaszt igazolatlanul.

Ha JOG van,
REND is legyen

-A jogrend hatékony érvényesítése megkívánja az iskola, a községi
hivatal és a járási hivatal összehangolt együttmûködését.- Tájékoztatott PaedDr. Mária Chovanová,
a Rimaszombati Városi Hivatal szak-

Rendõrnapló

Zavarták a méhecskék?
A rendõrség keresi a tettest, aki január 9 és 12 között lopás és
idegen tulajdon károsításának bûntettét követte el Tornalján.
Nyílást vágott a kerítésben, felborított és tönkretett 3 méhkaptárt.
További 3 kaptárt is szétszedett, kiemelte a kereteket, s szétszórta
azokat a kertben.
Tovább kutatott, betört a pléh raktárba, ahonnan eltulajdonított
vastraverzeket, csöveket, nem hagyta helyén a kaszát, fúrikot, vasvillát, de egyéb munkaeszközöket sem. Talált még egy fából készült
raktárt is, amelybõl kannákat és egyéb tárgyakat vitt magával.

Kábelt és telefon automatát loptak
A rendõrségi nyomozó január 10én ismeretlen tettes ellen kezdeményezett büntetõ eljárást, közhasznú berendezés megrongálása- és lopás vádjával.
A tettes (vagy tettesek) az éjszakai
órákban Osgyán és Bábahídja között
50 méternyi telekommunikációs kábelt lopott el, 8500 korona kárt okozva az üzemeltetõ cégnek. A kábel
átvágásával és eltulajdonításával legkevesebb 11 telefont zárt ki a forgalomból.

Hasonló bûntevékenység elkövetéséért indult büntetõeljárás szintén ismeretlen tettes ellen, aki ugyanazon a napon Klenócon egy
üzletház faláról leszerelt és elvitt
egy nyilvános telefonkészüléket. A
készülékhez tartozó pénztárban
becslés szerint kb. 400 korona lehetett. A tettes a telekommunikációs berendezés üzemeltetõjének
cca 58 ezer korona kárt okozott.
A tettesek büntetése 4-tõl 5 évig
terjedõ börtönbüntetés lehet. kz-

elõadója.- A szülõktõl, illetve
a gyermek gondnokától megvont
családi pótlékot az illetékes járási
hivatal a községi hivatalnak utalja
át, külön számlára.
-Hogyan oszlanak meg a feladatok az érintett hivatalok között?
-Az iskola a naptári hónap végét követõ három napon belül értesíti a községi hivatalt az igazolatlan mulasztásról. Az értesítés másolatát elküldi a járási hivatal szociális ügyosztályára, amely átmenetileg leállítja a családi pótlék kifizetését. Az iskola ezt követõen
havonta értékeli a gyermek iskolalátogatását, együttmûködik
a községi- és járási hivatallal.
A községi hivatal írásban közli
a számlaszámot, amelyre át kell
utalni a pótlékokat.
-Milyen célokra használja fel
a községi hivatal az átutalt összegeket?
-Az iskolábajárás úti költségeinek térítésére, az iskolai étkeztetésre, iskolaszerek és segédeszközök vásárlására, élelmiszervásárlásra, a gyermek ruházkodásának kiegészítésére, tisztálkodási

eszközök vásárlására.

Javult az
iskolalátogatás

-Milyen eredménnyel jártak az iskolakerülést korlátozó intézkedések
a gyakorlatban?
-A mostani és az elõzõ iskolai évek
összehasonlításában kétségkívül lényeges javulás állt be Rimaszomabat
város alapiskoláiban. Kivétel csupán
a Tompa Mihály Alapiskola, amely
a 2005/2006-os iskolai évben 12
gyermeknél összesen 380 óra igazolatlan mulasztást mutatott ki. Folyó
tanévben (szeptembertõl december
végéig) 6 tanuló összesen 559 órát
mulasztott. A negatív fordulat itt néhány család életfeltételeinek változására, bejelentetlen költözésére vezethetõ vissza. A Hviezdoslav utcai
Magyar Tanítási Nyelvû Speciális
Alapiskola tavaly 19 gyermeknél öszszesen 3035 óra igazolatlan mulasztást jegyzet, az új tanévben
egyetlen esetben sem kellett a családi
pótlék kifizetésének leállításához
folyamodni. Hasonló fordulat állt be
a Dúsai úti Alapiskolában, az . M.
Daxner Alapiskolában és a Dobinský Alapiskolában.
Köszönöm a tájékoztatást:
Kovács Z.

Kockázatos utcák Rimaszombatban

A rablótámadások a legkomolyabb
bûntevékenység kategóriájába tartoznak. A Rendõrtestület Rimaszombati Járási Igazgatósága tavaly 50 ilyen
bûntény ügyében nyomozott.
Közülük 30 esetben derítette fel
a tetteseket. További 5 esetben kinyomozta a még 2005-ben elkövetett
bûntények elkövetõit. A részletekrõl
Milo Tomeèek, a Rendõrtestület Rimaszombati Járási Igazgatósága Igazságszolgáltatási és Nyomozási
Osztályának igazgatója tájékoztatott:
-A legtöbb  36  ilyen bûntényt
nyílt térségen, utcán követtek el. Az
utcai rablók leggyakoribb zsákmánya:
mobiltelefon, arany ékszerek, készpénz, vagy pénztárca személyi
okmányokkal és fizetõkártyákkal.
Szeretném figyelmeztetni a polgárokat, hogy a tettesek a fizetõkártyákat probléma nélkül használni tudják, mivel a károsultak sokszor
a kártya mellett horják magukkal
a PIN kód-számot, sõt olyan esettel
is találkoztunk, mikor a PIN kódszám közvetlenül a kártyára volt felírva. Az útonállók leggyakrabban
támadnak az esti órákban. Kitippelik

az áldozatot  többnyire ittas-, vagy
idõsebb személyeket.
Rimaszombatban leggyakrabban
jegyeztünk fel hasonló útonállást
a Vasút utcán, a Sport utcán, valamint
a Városkertnek a fedett uszoda felé
vezetõ részén. Tavaly a rendõrség egy
négytagú csoportot is leleplezett,
amelynek három tagja még fiatalkorú.
-Milyen büntetés vár az útonállókra?
-Legkevesebb 3-8 év börtönbüntetés, de a büntetõtörvény minõsített
esetekben 4-12 év, súlyosabb rablótámadás esetében egészen 25 évig terjedõ börtönbüntetést is megszabhat.
kan- (kz)

Záróra után
vendéglõben

Szombatról vasárnapra virradó
éjjel eddig ismeretlen tettes tört
be egy nyústyai vendéglõbe, ahonnan eltulajdonított különbözõ
dohányárut, de a zenegépet sem
hagyta nyugton. A tulajdonos kára
több mint 7 ezer korona.

Ifjú tehetségek : uhaj Péter
Mosolygós, szõke kisfiú integet, már messzirõl, a Ferency
I. Alapiskolaiskola udvarán. Megbeszéltük a találkozót, bár
most a szemében egy kis csalódást vélek felfedezni, mert
a közös játékból kiszakítom. A délutáni friss levegõ pirosra festette az arcocskáját.
- Csókolom  köszön illedelmesen, és már veszi is az irányt a bejárat
felé
- Tudsz egy csendes helyet,
ahol beszélgethetünk ? kérdezem, miközben nagyokat bólogat.
- Az osztály most üres, oda megyünk, a többiek még kint maradnak  mondja határozottan. Különben
is, meg szerettem volna mutatni,
hogy milyen szép tanteremben tanulok.
- Rendben  mondom, de szinte nem is hallja, mert sok a mondanivalója.
- Most negyedikes vagyok, Tóth
Katalin az osztályfõnököm. Nem is
tudom hogy érezném magam más
osztályban, mert itt öt barátom van,
és mind igazi. Már a legislegelejétõl
barátkozunk. Itt ülök én  mutat
a székére , majd le is telepszik.
- Láttalak már táncolni,
rendszeres résztvevõje vagy minden matek versenynek, valamint
találkoztam már rajzversenyeken a rajzaiddal is.
- Igen....ez igaz. De leginkább
a matematika áll hozzám közel. Eddigi legjobb eredményeim a járási
Pytagórász verseny 1. helyezettje
és a Zrínyi Ilona matematikai verseny
megyei/körzeti fordulóján szintén

Ez a címe annak a könyvnek,
mely közvetlen Karácsony elõtt
jelent meg. A képeslapok annak
az 51 éves Július Cmorejnek a
gyûjteményébõl származnak,
mely Rimaszombatban született,
alap és középiskoláit Tornalján végezte s itt is élt szüleivel.
Fõiskolai tanulmányainak végeztével költözött Pozsonyba,
ahol behatóbban kezdett foglalkozni a képeslapgyûjtéssel és
történelmi kutatásokat is végzett. Több könyve is megjelent a
szlovák fõvárosról, fõleg annak
képeslapokon dokumentált
történelmének bemutatása
kapcsán.
Tornalját a könyvben 52
képeslapon mutatja be, fõleg a
város múltszázadbeli fejlõdését
elevenítve fel. A legrégebbi
képeslap 1900-ból származik, és a Fõ-tér valamint Tornallyay Dezsõné kastélya az ún. Évi

felfrissülök és sportolás közben
pedig mindent el tudok felejteni, ami
kellemetlen, vagy épp, amitõl egy
kicsit izgulok.
Készítünk egy fotót. Benne
vagy?  kérdezem. Pozitív a válasz,

gyorsan végzünk . Édesanyja jelenik meg az osztályban. Nagy puszival fogadja és már veszi is a táskáját. Négy óra, letelt a suliidõ. Sok
sikert kívánva elbúcsúzom. Örömmel konstatálom a találkozó után,
hogy nem kell lámpással keresni
kis városunkban az ifjú tehetségeket.
Csank Kati

elsõ lettem. Akkor nagyon megörültem, mert a verseny országos fordulója Kecskeméten volt. Kirándultam és versenyeztem is egyben.
- Ezek szerint sokat matekozol, gyakorolsz.
- Van egy jó idõbeosztásom, anyával állítottuk össze. Tessék elképzelni, hogy minden belefér. Még
a nagyinál tett gyakori látogatások
is. Nincs tesvérem, bár néha hiányzik, de pl. nem kell kivárnom, mikor kerül rám a sor a számítógépnél. A barátom mindig panaszkodik, hogy rengeteg ideje elmegy csupán a várakozással.
- Mi az , amit esténként szivesen mûvelsz ?
- A tévénél megpihenek, a szobámban az autóim között mindig

Miért nincs ma klubélet Rimaszombatban ?

A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben igen élénk tevékenység
jellemezte a rimaszombati magyar
kulturális életet. Húsz huszonöt
éven keresztül egyik meghatározó
egyénisége volt a klubélet szervezésének Vörös Zoltán, akit költõként,
Veres Jánosként, nyilván többen ismernek. A rendszeressé vált összejö-

veteleknek nem ritkán száz-százhúsz
résztvevõje is volt. A szerény anyagi
lehetõségek ellenére a hazai kulturális
és közélet több ismert személyiségén
kívûl nagyon sok magyarországi írót,
tudóst, elõadómûvészt is vendégül
láthattunk. A vendégeket általában a
klubtagoknál szállásoltunk el, így egy
alkalommal nálam szállt meg a híres

dalénekes, Béres Ferenc is.
Ma a különbözõ alapitványok
jóvoltából jóval több pénzbõl gazdálkodnak az illetékesek Rimaszombatban, mégsem rendeznek hasonló öszszejöveteleket. Így aztán marad a
nosztalgiázás, az emlékezés a kultúra
régi fáklyavivõire, Vörös Zoltánra és
társaira.
Gireth Borbála

Tornalja régi képes levelezõlapokon

ház látható rajta. A képes levelezõlapokhoz Gaál Imre a város tavaly elhúnyt helytörténésze
írt ismertetõket. Az egykori
történelem tanár részletes és
pontos információkat közöl,
történelmi hûséggel ragaszkodva az eseményekhez, korabeli
jegyzõkönyvekhez és dokumentumokhoz. Megtudhatjuk például mikor és hogyan épült a
városháza, a városban élõ három felekezet temploma, hogyan telepedett itt meg a csehszlovák hadsereg, vagy mikor és hol
fedezték fel az itteni ásványvízforrásokat stb. Olyan épületek,
létesítmények is megjelennek a
korabeli képes dokumentumokon, melyek a jelenben már nem
láthatók. A tervek szerint Július
Cmorej személyesen is bemutatja könyvét. Az író-olvasó találkozóra valószínûleg február hónapban kerül sor.
- pol-

Fényköltészet

Ez a mi könyvünk

Térköltészet

Szappanbuborék

A karácsonyi könyvkínálatban
megjelent egy gyermekkönyv Szappanbuborék címmel. Szerzõje Vaskõi
Károly, illusztrátora Szekeres Éva.
Nekik köszönhetõen mondhatjuk
bátran: ez a mi könyvünk. Két
rimaszombati lakos munkája. Vaskõi
Károly tanítóként egész életét gyerekek közelében töltötte. Ez, és persze
kisunokája születése motiválta írására. Játékos, ritmusos, fantáziaébresztõ verseinek szereplõit elõszeretettel választja az állatvilágból.
Cinege, csiga, mókus, csacsi, vakond,
macska, pók, szöcske, kakas és még
sok más, gyermekek által ismert és
szeretett állatka köré minitörténetek talált ki, melyek bájosan szórakosztatóak, értékrend formálók. Az
állatfigurák mellett a kötetben megjelenik Miamanó, Falánk Hugó és
a Madárijesztõ is , de olvashatunk

verseket az évszakokról és
a természetrõl. Vaskõi Károly tanítói tapasztalatainak
köszönhetõen érzi, tudja, mi
az, ami foglalkoztatja a gyermekeket. És arról ír. De mint
tanító arra is törekedik, versei fejlesszék az olvasót.
Ezért aztán a tanulságon
túl van bennük szójáték, betûrím is. Igazán kellemes olvasmány a megcélozott korosztálynak.
A könyv illusztrátora
szintén rimaszombati lakos.
Szekeres Évát a LocAll TV
magyar adásának szerkesztõjeként
ismeri a város. Most más oldaláról
mutatkozott be a fiatal, kétgyermekes anyuka. Rajzai élnek, figuráinak lelke van. Nemcsak kiválóan illusztrálják a verseket, hanem

önállóan is gondolatébresztõek.
Szappanbuborék. Két rimaszombati munkája. Ez a mi könyvünk. Remélhetõen felkerül majd
sok rimaszombati kisgyermek
könyvespolcára.
 zsk-

2007. január 19-én Térköltészet 
Fényköltészet címmel kiállítás nyílt
Mács István fotóiból a rimaszombati
kultúrház Ganevia Galériájában. A természetfotózással foglalkozó rimaszombati fiatalember autodidakta
módon sajátította el a fényképezést.
Tükörreflexes és digitális fényképezõgéppel dolgozik; szines filtereket
használ, melyek segítségével a részletek kiemelésére törekszik, így fokozva a fényképek megtekintésénél ránk
gyakorolt hatást.
Fotói Szlovákia csodálatos hegységeit, barlangjait örökítik meg másmás évszakban. Az évszakok megjelenése a tájak életében az, ami leginkább jellemzi Mács István képeit,
melyekkel szakfolyóiratokban (FOTOWATT, TURISTA MAGAZIN
stb.) is találkozhattunk.
A most kiállításra kerülõ felvételek
Rimaszombatot és környékét mutatják be a természetbarát fotós szemével.
zsk-

Adakozás emberbaráti szeretettõl, felelõsségtudattól indítva

Pipacs Program az esélyegyenlõségért

Bohó Teodor

Lakatos Viktória

2007. január 10-én Pipacs címmel kiállítás nyílt a Gömörkishonti Múzeumban. A roma gyermekek portréiból készült
tárlat egy rendkívüli jelentõséggel bíró sikeres kezdeményezésre hívja fel a figyelmet, melynek hátterében a Pro Donum
Társaság áll. Lényege, hogy támogatókat keresnek tehetséges roma származású gyerekeknek, s az adományokból térítik pártfogoltjaik tanulmányokkal kapcsolatos kiadásait.
Ennek köszönhetõen zeneiskolát, rajziskolát és tánciskolát
látogathatnak, edzõ vezetése alatt spotolhatnak.
A nyári természet legharsányabb
virága találó elnevezés a Pro Donum
programjának. Az árokpartok, búzatáblák gyomnövénye színt varázsol az életünkbe; le nem téphetõ, mert
csodás sziromleveleit akkor gyorsan
lehullatja. A mezõgazdászok óvnák
a szántóföldeket tõlük, a természetgyógyászok gyógyhatását hirdetik.
Igencsak összhangban van ez a romákról alkotott általános elképzeléssel. Szabadságszeretõ, harsány, érzékenyen reagáló nép, melynek problémái állandó jelleggel foglalkoztatják
a társadalmat. Számtalan táncos, énekes és zenész került ki soraikból, de

kétségkívül többen vannak azok, akiknek nem adatott meg, hogy kibontakoztassák a tehetségüket. Ezt érzékelve született meg a Pipacs Program,
ami az emberbarát, adakozni akaró
és tudó egyének támogatásának
köszönhetõen vált megvalósíthatóvá.
Elsõ lépésben a pozsonyi kezdeményezõk megkeresték a Nyitrai-,
Besztercebányai- és Eperjesi kerületben azokat a gyerekeket, akiket az iskolák beneveztek a Programba. Több,
szakemberekbõl álló komisszió beszélgetett velük, próbálta felmérni
a képességeiket. A kiválasztottakról
ezt követõen mûvészi fotókat készí-

Radics Nikolasz
tettek, amiket internetes honlapjukra
helyeztek. Így kerestek támogatókat
nekik. A Besztercebányai kerületbõl
hét gyermek került be a Programba,
közülök négyen járásunkbeliek.
Radics Nikolasz Radnótban él
szüleivel és testvéreivel. Kiváló tanuló. Legkedvesebb tantárgya a matematika, s ha nagy lesz, számítógépes
szakember szeretne lenni.
A nagybalogi Szendrei Róbert 12
éves és szinén kiválóak a tanulmányi
eredményei. Õ latinamerikai táncokat
tanul. Elõadói képességeit konzervatóriumban szeretné majd tovább fejleszteni. A rimaszombati Tompa
Mihály Alapiskolából két diák vesz
részt a programban.A hetedikes Bohó
Teodor hegedûjátékával érdemelte ki
ezt. Teodor három lánytestvérével és
szüleivel Rimajánosiban él. Szabad
idejében komolyzenét hallgat. Hegedûmûvész szeretne lenni. A harmadikos Lakatos Viktóriát képzõmûvészetben találták tehetségesnek.
Viki ma már, hála a Programnak, Mi-

Szendrei Róbert
hók Ibolyánál fejleszti rajztudását a
Mûvészeti Alapiskolában, s azt tervezi, beiratkozik a rimaszombati kultúrház IMPULZ tánciskolájába is.
A rendezett családi háttérrel rendelkezõ gyermek szülei önerõbõl ezt nehezen tudnák biztosítani gyermeküknek. Viki iskolán kívüli taníttatásának
kiadásait szponzora, egy Dublinban
élõ szlovák származású archeológus
állja. De a többi gyermeknek is van
már szponzora, s olyan igéretet kaptak, hogy középiskolai tanulmányaik végéig támogatni fogják õket. Most
nyáron alkotótábort is szerveznek
nekik.
A Pipacs Program elsõ éve oly
mértékben sikeres volt, hogy remélni
lehet, mozgalommá növi ki magát.
Õsszel újabb válogatásokat szerveznek. S ahogy nõ majd az adakozók száma, úgy azoké a roma gyerekeké is, akik esélyt kapnak, hogy tehetségük és szorgalmuk révén sikeres és hasznos tagjai legyenek társadalmunknak.
Zsélyi Katalin

Helytállás korántsem napi nyolc órában

Tájékoztatásunk érdekében
Rimaszombatban a JOJ televízió csatornáján reggel nyolc órától és délután öt órától sugárzó LocAll TV már több mint tíz éve tölti be a városi televízió funkcióját. Tizenöt perces adást
és videóhirdetéseket sugároz. A hetente új anyaggal jelentkezõ szlovák nyelvû hírmûsor és
a szintén államnyelven folytatott studióbeszélgetés mellett magyar magazinmûsora is van
a LocAll TV-nek. Mivel azonban az érvényes törvények értelmében a nemzetiségi adás nem
haladhatja meg az összadás 15 %-át, magyar mûsor havonta csak egy készül, s ezt ismétlik
péntekenként. A magyar adás szerkesztõjét, Szekeres Évát a tévé mûködésérõl, valamint
a mûsorkészítés szépségeirõl és nehézségeirõl kérdeztük.

= Jelenleg két fõállású és egy
félállású alkalmazottja van a LocAll
televíziónak. Fennállása óta körülbelül tízen dolgoztak itt, közülük
többen kereskedelmi vagy közszolgálati televíziónál vannak már. Akad,
aki politikai vitamûsort vezetett,
vagy éppen vezetõ operatõr.
= Ezek szerint szakmai felkészültségüket tekintve a rimas zombati studió alkalmazottai felveszik
a versenyt a nagy tévés társaságokéval?
= Nem egyszer elõfordult már,
hogy nem járásunkbeli, de szakmabeli ember dicsérte az adásainkat,
a munkánkat. Fõleg ismerve a studió mûszaki felszereltségét, a
munkakörülményeinket. Azt gondolom, az adásbeli különbségek
nem a szakmai felkészültség közti
különbségbõl adódnak. Tudatosítani kell, hogy mi egy operatõrrel
dolgozunk. Gyakran azt nehéz
megszervezni, hogy ott tudjunk
lenne egy-egy eseményen. Egyrészt, mert alkalmasint az események egy idõpontban vannak, vagy
mert - teszem azt - munkaszüneti
napon vannak, vagy az esti órákban, amikor az operatõrt is megilletné a pihenés.
= Hogyan áll össze a mûsor?
= A tévé a Városi Önkormányzat támogatásával mûködik. Természetesen a hirdetésekbõl is van bevételünk, de ez koránt sem fedné
a kiadásainkat. A Városháza Kulturális Osztálya mellett mûködik egy
komisszió, amely megrendeli
a témákat. Összeírják, mit szeretnének látni a mûsorba, és mi eszerint
a lista szerint dolgozunk.
= Nem ad ez visszaélésre lehetõséget?
= A kommisszió összetétele garantálja, hogy ne legyenek visszaélések. Arra nagyon odafigyel mindenki, hogy képernyõre kerüljön
minden arra érdemes téma és ember
a városból. Tudósítunk az önkormányzati gyûlésekrõl, városnapokról, beruházásokról, iskolákról...a
mûsor összetételére nem volt még

komoly, megalapozott panasz.
= Mi történne, ha a város megvonná a támogatását a tévétõl?
= Valószínûleg megszûnne az
adás. Maradhatna persze a studió,
ahol a nagy tévétársaságoknak készíthenének tudósításokat a régióból.
A település viszont saját közéletével foglalkozó tévémûsor nélkül
maradna. Mert a városi vagy regio-

nális tévék nem tudnak támogatás
nélkül megélni.
= Pedig, ha jól tudom, magánszemélyek tulajdonában vannak...
= A LocAll tévének valóban
van tulajdonosa. A magánkézben
lévõ városi tévé sem egyedi jelenség. A tulajdonosé a studió és annak üzemeltetésének minden gondja. A városnak nem kellett be-

Szekeres Éva - a magyar adás szerkesztöje.

fektetnie a mûszaki felszereltségbe
és voltaképpen azért fizet csak, amit
megrendel. Persze a folyamatosság
miatt fontos, hogy rendszeres legyen a megrendelés. Azt hiszem,
hogy ez mindkét fél szempontjából
korrekt, jó megoldás.
= Rimaszombatban a szlovák
adás hetente jelentkezik friss anyaggal, a magyar csak havi rendszerességgel. A különbség észrevehetõ.
= Valóban, a mûsor terjedelmén
túl a jellegét illetõen is érzékelni lehet a különbséget. A szlovák mûsor
hírmûsor. A havonta jelentkezõ magyar adás magazinmûsor. Mindkettõnek megvan a jellegzetessége. A hír
tényszerû, pontos, érzelemmentes,
aktuális. A magazin témaközpontú.
Ez azt jelenti, hogy hosszabb terjedelemben foglalkozik valamivel és
megengedi a líraibb, személyesebb
hangvételt is. Havi rendszerességgel nem lehet naprakésznek lenni.
= Milyen magyar adásról álmodik a szerkesztõje?
= El tudnám képzelni, hogy
kéthetente lenne magyar adás. Gyakrabban megszólítanánk az utca emberét, kikérdeznénk a véleményüket
a várost érintõ kérdésekben. Változatosabban dolgoznánk fel a témákat
és jobban odafigyelnénk a kulturális
életre. Beharangoznánk a várható
eseményeket...
= Látom ötletek lennének. Mitõl függ a megvalósítás?
= Mint minden, ez is a pénztõl.
Persze csak közvetve. Ahhoz, hogy
bármilyen új ötlet megvalósítható
legyen, kellene még egy operatõr és
minimum még egy ember a szerkesztõségbe. És ez pénz. Most
ugyanis a két és fél alkalmazott nemcsak a mûsorokat készíti - aminél a felvételek elkészítése csak
a kezdet, ezt követi a studiómunka,
azaz a felvételek feldolgozása (vágókép készítés, vágás, kommentár írása, feliratozás stb.), ami körülbelül
háromszor annyi idõt vesz igénybe
még -, hanem mi vesszük fel a hirdetéseket és biztosítjuk a stúdió
mûködését. Hosszútávon ez nagyon leterhelõ. Korántsem napi
nyolc óra helytállást jelent; ennél
jóval többet. De én hiszem, hogy
ez csak egy átmeneti állapot.
= Mi a tévés munka szépsége?
= Nagyon jó érzés az, amikor az
embernek sikerül tartalmas beszélgetést rögzítenie, de én személy szerint a stúdiómunkát is szeretem,
a vágással gyönyörûen ki lehet
hangsúlyozni dolgokat. Persze ez
mit sem érne, ha nem lennének nézõink. Jó tudni, hogy vannak akik
várják az adást... Zsélyi Katalin

Iskolások irodalmi és képzõmûvészeti rovata

Új hajtások

Sziasztok Gyerekek!
Újra indul a Gömöri Hírlap régiónk fiataljainak bemutatkozó rovata. Arra gondoltunk, hogy rendszeresen, mondjuk hetente vagy
kéthetente jelentkeznénk. A gyakoriság attól függene, mennyire sikerül motiválni Titeket és persze a tanító bácsikat illetve néniket.
Hogy mirõl lenne szó? Arról, hogy egy-egy alkalommal bemutatnánk egy-egy tehetséges gyermek, vagy egy-egy ügyes osztály, esetleg
egy-egy iskola legjobbjainak munkáit. Hogy milyen munkákat? Hát, ahogy az a címben is benne foglaltatik, rajzokra és irodalmi
próbálkozásokra gondoltunk, azaz versekre, prózákra, vagy valamiért eredetinek, ötletesnek itélt írásokra. Ötletes írásnak számít
mondjuk, ha valaki eszperentében mutatja be az osztályát, alliterációs sms-eket gyárt, képverset ír, több irodalmi mûbõl legyárt
egy újat, tanár-bakikat vagy diák-bakikat gyûjt (persze saját élmény alapján!), esetleg átír egy ismert verset...Tessék? Hogy mi az
az alliteráció és képvers? Tájékoztatás céljából forduljatok tanáraitokhoz, illetve vegyétek igénybe a lexikonok segítségét. Viccen
kívül! Tényleg szeretnénk teret adni mindenkinek, s reméljük éltek a lehetõséggel. Újításként bevezetjük, hogy a beérkezett anyaggal
kapcsolatosan véleményt is mondunk. Hogy ne csak bemutatkozhassatok, hanem meg is mérettesetek egy kicsit...szóval megtudjátok,
mit is gondolunk mi a munkáitokról (amiket szerkesztés és javítás nélkül közlünk).
Újonnan indított régi rovatunkban elõször a Tompa Mihály Református Gimnázium alsótagozatos diákjainak munkáiból mutatunk be válogatást. A rajzokat a gyerekek Nagyferenc Katalin tanár néni óráin készítették. A két kis prózát Poór János tanár bácsi
válogatta ki sok más írás közül. A szövegek végén olvasható megjegyzések írója én, Zsélyi Katalin voltam, aki - szerkesztõtársaimmal
együtt  várom a rajzaitokat, írásaitokat. Jó olvasást kívánok!

A majom, a szendvics, a lepke és én
Írta: Csízi Nikolett (tertio)

2006.július 4-én tíz órakor elutaztam autóbusszal Németországba,
Heidenheimba a nagynénikémhez,
Veronikához.
Az út nagyon hosszú és unalmas
volt. Mikor odaértem, a buszmegállón már ott vártak. Nagyon megörültünk egymásnak, és rögtön a lakásukba
mentünk. Máris kicsomagoltam a
bõröndöm, és lefeküdtem aludni, mert
nagyon álmos voltam. Csak másnap
reggel ébredtem föl. Annyira meglepõdtem, mert azzal a hírrel vártak, hogy
elmegyünk Németország egyik legszebb
állatkertjébe, amely Stuttgartban található, a Wilhelma. Olyan gyorsan
megreggeliztem, még a gyomrom is belefájdult, hogy minél hamarább odaérjünk. Mikor odaértünk, beléptünk az
állatkertbe, és rögtön egy elefánttal találkoztunk. Nagyon aranyos volt, mindenkinek az ormányával adott pacsit.
Továbbmentünk és majmokkal találkoztunk. Mindenfelé ugrándoztak, játszadoztak, nagyon viccesek voltak.
Ahogy nézegettem õket, az egyik majom észrevétlenül elvette a szendvicsemet a kezembõl, és mindenki rajtam
nevetett. Elég szerencsétlenül éreztem
magam. Az állatgondozó visszaadta
a szendvicsemet, de már inkább nem
ettem meg, mert a majom egy kicsit
megkóstolgatta. Mikor továbbmentünk, egy nagy termet láttunk, amely
tele volt pillangókkal. Mikor beléptünk, csodaszép lepkékkel találkoztunk. Egy baj volt, akik ott voltak
kisgyerekek, mind elkezdték a sírást,
biztos nagyon megijedtek. Mi gyorsan
kirohantunk, mert belefájdult a fejem
a nagy ordítozásba. Mentünk volna
tovább, mikor észrevettük,hogy valaki szalad utánunk, és kiabál. Kiderült,

hogy meg akartak minket büntetni,
mert a táskámra rászállt egy pillangó,
és nem vettem észre. Véletlenül kivittem a terembõl. Végül nem büntettek
meg minket, mert meg mondtuk nekik, hogy nem volt szándékos és ne
haragudjanak.
Számomra ez az élmény csodálatos és vicces volt. Remélem, máskor
is lesz ilyen élményekben dús nyaram.
Niki!
Nagyon szuper lehetett Németországban. Azt gondolom, az utazáson és az állatkerteken túl az
idegen nyelveket is szeretheted...ez egy kicsit érzõdik az írásodon. Helyenként a magyar fülnek
szokatlan szókapcsolatokat, ragos
szerkezeteket használsz. Tetszett,
hogy állatkerti találkozásokról
írsz... az emberek nagy része ugyanis csak megpillantja, észreveszi, látja, figyeli az állatokat. A
találkozás ennél több, személyesebb. Irigyellek az élményedért!

Rúgó Alexandra rajza

Czerwinski Gergely- a kép készítõje- prímós a református gimnáziumban.

Szánkózás

Írta: Samu Gabika (primo)
Beköszöntött a tél. Lehullott az
elsõ hó, és mindent beborított.
Kimentünk a dombtetõre, de elõtte megbirkóztunk a kerítés átmászásával. Ezután egy jégmezõ következett, amelyen szépen átcsúsztunk a
szánkóval. A kutyánknak, Cézárnak
már nehezebb dolga volt, mert ha
rálépett a jégre, minden lába négyfelé
csúszott, így õ inkább kerülõvel jött.
De ezután jött csak a hab a tortán,
mert meg kellett mászni a dombot.
Amikor felértünk, ráültünk a szánkóra, és már jöttünk is lefelé, de ekkor
elõtûnt egy nagy bukkanó, amelyrõl
megfeledkeztünk, és olyan nagyot ugrottunk, hogy mind a ketten egy pillanat alatt meg tanultunk repülni, és a
hóban landoltunk. Mire leértünk, tiszta víz volt a ruhánk, és ekkor meghallottunk egy vad kutyaugatást, és ekkor elkezdtünk felfelé rohanni a meredek dombon. Mire felértünk, kiderült,
hogy téves riasztás volt, mert a mi
kutyánk ugatott, amelyet egy bokor-

hoz kötöttünk. Valahogyan kioldozta a kötelet és ekkor BUMM, és a
hóban landoltam, ahol összevissza
nyalt, és pechemre még le is gurultam a domb feléig. Amire megint felértem holtfáradtan, a tesóm, Levente már elõkészítette a szánkót egy
újabb futamra. Még párszor lecsúsztunk, de már Cézi mellettünk futott, és furcsamód meg tudott elõzni.
Ezután hazamentünk.
Nagyon jó volt! Próbáljátok ki!
Nem kis kaland, és legalább a nap is
eltelik.
Gabika!
Borzasztó, hogy idén nincs hó.
Teljesen kedvet kaptam egy kis
szánkózáshoz. Tetszett az írásod,
csak azt nem bírom megfejteni,
mi történt, amikor az a BUMM
volt. Fellökött a Cézár? Besüppedtél a hóba? Elcsúsztál? Eltalált
Levente hógolyója és elvesztetted
az egyensúlyod? No, sebaj! Nem
kell mindent az orrunkra kötni.

Szent-Györgyi Albert szerint az
iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen
tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az
alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a
munkát, amit szeretni fog. Aligha
van olyan család, amelyben a szülõk
ne tanakodnának kisgyermekük jövõjérõl, ne foglalkoznának azzal a
kérdéssel, milyen tanítási nyelvû
oktató intézmény legyen a családi
nevelés értékeinek a folytatója.
Melyik az az iskola, ahol a legféltettebb kincsük jól fogja magát, érezni. Van-e még, aki ne hallott volna a
város legfiatalabb, legmodernebb
magyar általános iskolájáról a FERENCZY- rõl ? Ha nem, talán azért
nem, mert távolabb esik a város
központjától. Ami persze bizonyos szempontból elõny, hisz nincs zaj, autódübörgés, nincs nagy forgalom és szmog.
A Ferenczy Alapiskola eredményeket mutat fel, elismeréseket
gyûjt. Õrzi a hagyományokat és amellett óriás léptekkel halad a fejlõdés
útján. Kevés az olyan felsõ tagozatos aki ne tudná, hogy a történelem

Fernczy István Alapiskola

Mi a valóság ?

az élet tanitómestere vagy kapásból ne állítana össze egy számítógépes prezentációt adott témáról
abban a szaktanteremben, ahol 19
számítógép áll bármikor a tanulók

ry Potter és társai várják a gyerekeket a csendes, kellemes közel 4 000
kötetes könyvtárban. De ha éppen
rajzolni szeretne a rajzteremben,
fejlesztheti ezen adottságát. Töb-

rendelkezésére. Emellett Jókai, Csukás István, Fekete István vagy Har-

bet akar tudni Eisteinrõl, Newtonról, Mengyelejevrõl, Darwinról?
Nyitva áll elõtte a biológiai, kémiai,
fizikai szaktanterem és a jól felszerelt laboratórium ajtaja is. A napokban átadásra kerülõ - de az iskola
tanulói számára már használható 
tágas, újonnan berendezett tornaterem és a sportpályák is nagy örömet jelentenek a nebulóknak.
Az oktatómunka sokszor komoly követelményt támaszt a gyerek
felé, de az iskolának végsõ soron ez
a feladata. A tanuló felkészülten
várja a középiskolát és az ott ráváró feladatokat, de az elsõ lépés

A FERENCZY ISTVÁN MAGYAR TANÍTÁSI
NYELVÛ ALAPISKOLA igazgatósága értesíti a kedves szülõket, hogy az elsõ osztályba a beiratkozás
2007. február 6-án és 7-én 14.00 órától kezdõdik.

Amennyiben a beiratkozáson nem tud részt venni,
gyermeke beíratását megteheti január 15 tõl február15ig munkanapokon 8.00  16.00 - ig.
Szükséges okmányok:
- a gyermek születési bizonyítványa
- a szülõk adatai -személyi igazolvány.

mégiscsak az elsõ osztályban
kezdõdik.
A tanító nénik és nevelõ nénik
naponta azon dolgoznak, hogy érdekesebbnél érdekesebb ötletekkel
tegyék színesebbé a tanórákat és a
délutáni foglalkozásokat. Segítségükre van a rengeteg új, korszerû és
hasznos segédeszköz. Sokat segít a
tanulásban az egészséges környezet, az új berendezés, és a meseterem ahová már az ovisok is járnak
számítógépes szakkörre.
Pedagógiai munkánk során igyekszünk tudásunk legjavát átadni
tanulóinknak. Fontosnak tartjuk,
hogy tanulóinkat megtanítsuk tanulni, fejlesszük személyiségüket,
kreativitásukat, természettudományi ismereteiket, kommunikációs készségüket. Korszerû, mindig megújulni képes tudást adunk
át. Nem a lexikális tudásra alapozunk, hanem a gyakorlati tudást
fejlesztjük. Megteremtünk minden
feltételt a tehetségek szabad kibontakozásához, és egyben megkeresünk minden utat a segítségre
szoruló tanulók felzárkóztatásához. E mellett a családias légkör
megteremtésére törekszünk.
Kedves Szülõk! Látták már iskolánkat? Szeretnének meggyõzõdni
a leírtak valódiságáról? Iskolánk
kapuja nyitva áll Önök elõtt, megismerkedhetnek a környezettel,
pedagógusokkal, a tanítási folyamat
érdekességeivel, a szabadidõs
foglalkozások sokszínûségével.
Szeretettel várjuk Önöket az iskolánk alsó tagozatán 2007. január
29-én szervezett nyitott napra.
A Ferenczy István MTNY
Alapiskola igazgatósága

Sok kis ember együtt nagyot alkothat

Nem sokan vagyunk, akik túllépve
az élet adta gondjaikon és önzésükön
hajlandók másokért, a közösért is tenni valamit. Tenni azért, hogy együtt
egy szebbet, egy jobbat alkothassunk.
Elanyagiasodott világunk ellenére mégis akadnak emberek, közösségek, akik
példaértékût tudnak cselekedni.
Nem messze Bacskai Béla neves
festõmûvész szülõfalujától, a Kishont
déli részén fekvõ Magyarhegymegen

csodálatos változásoknak lehettek
szemtanúi a falubeliek és mindenki, aki
ide látogatott.
A mindössze 208 lakosú völgyi
falucska  talán nem egyetlen 
büszkesége a római katolikus templom. Felszentelésére 1885-ben
került sor, rekonstrukcióját pedig valamikor az 1920-as években végezték. Kisebb-nagyobb javítgatások
csupán az ezredfordulót követõen

Ingatlanadó

Rimaszombat város, mint adókezelõ figyelmezteti a polgárokat
a jogszabályokból eredõ kötelességre: az ingatlanok utáni adókötelezettségben keletkezett változásokat kötelesek a városi hivatalban jelenteni
2007 január 31-ig. Ugyanebben a határidõben kötelesek befizetni
a háztartási hulladék és az apró építkezési hulladék adóját. Az adókedvezménnyel kapcsolatos okmányokat 2007 január 31-ig kell elõterjeszteni a városi hivatal pénzügyi szakosztályán.

valósultak meg. Épp ezért az idén
122. évét ünneplõ templom méltón
rászolgált az alaposabb tatarozásra.
A munkálatok még 2006 nyarán
kezdõdtek, s a karácsonyi prédikációt
a hívek már a felújított Istenházában
hallgathatták. A restaurálás során többek között falfestésre, a padok kicserélésére, új padlóburkolat lerakására és
a gyóntatófülke megépítésére került
sor. A templombelsõ megújítása Vadkerti István esperes-plébános kezdeményezésére született meg, majd a hívek bõkezû adakozásának köszönhetõen kisebb-nagyobb sikerrel befejezõdött. A Szent Mihály tiszteletére
szentelt templom külsõ változásokon
szintúgy keresztül ment még a nyár
folyamán. Egy lelkes adakozó családnak hála most már új kerítés választja
el a templom területét az úttesttõl.
Volt aki névtelenül, mások nevüket

Nyitott kapu program minden érdeklõdõnek

A rimaszombati Tompa Mihály Magyar Tannyelvû Alapiskola tanárai és diákjai szeretettel meghívják
Önt és kedves gyermekét a 2007. január 25-én (csütörtökön) az iskola épületében sorra kerülõ NYÍLT
NAP rendezvényeire.
Célunk, hogy jövendõ diákjaink (elsõsök

Program:

7.45  10.20
10.40  11.25

vagy idõsebbek), illetve azok szülei betekintést nyerjenek az iskolánkban folyó oktató-nevelõ munkába,
megismerkedjenek az iskolánkban dolgozó pedagógusokkal, az általunk használt tankönyvekkel, valamint segítséget adjunk a zökkenõmentes tanévkezdéshez.

óralátogatás az iskola bármely osztályában
általános tájékoztató a nyelvi tanteremben

Az iskola igazgatósága egyúttal tisztelettel meghívja az iskolakötelessé vált gyermekeket, tisztelt szüleiket,
nagyszüleiket a jövendõ elsõsök közös játékos és vidám beiratkozására, melyet február 7-én (szerdán) és 8-án (csütörtökön) 14.00 és 17.00 óra között játszóház formájában tartunk az iskola földszintjén található elsõsök osztályában.
Az iskola vezetése kéri a szülõket, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, a gyerek
születési anyakönyvi kivonatát, valamint egészségügyi biztosítási kártyáját.
Azok a szülõk, akik nem tudnak eljönni a rendezvényekre, 2007. január 15-tõl február 15-ig munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig is beírathatják gyermeküket az iskola igazgatóságán. Részletesebb tájékoztatást
a 047/5624432-as telefonszámon kaphatnak az érdeklõdõk.
Az iskola igazgatósága szeretettel várja a kedves szülõket és gyermekeiket.

adva járultak hozzá a felújítás anyagi
költségeihez, s nem kevesen voltak
azok sem, akik munkájukkal segítették
újjávarázsolni a templomot.
Vadkerti István lelkiatya, az adakozók és az egyháztanács tagjainak áldozatvállalása nélkül mindez nem jöhetett volna létre.
Azt hiszem Bacskai Béla (Isten nyugosztalja!) is büszke lenne erre a falura,
amelynek hegyét-völgyét megfestette,
és a templomra is, amelynek mennyezeti freskója az õ kézjegyét õrzi.
A felújított templombelsõ képei
Bodor Szilvia
Bódi Dorottya felvételei

Kutyaadó 
figyelmeztetés

Rimaszombat város figyelmezteti a kutyát 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.

Értesítés
Az 511/1992 sz., törvény 23b
§-a értelmében Rimaszombat
város értesíti az adófizetõket,
hogy a városi hivatal közli az
5000,- Sk fölötti adóhátralékkal terhelt fizikai személyek
és az 50 000,- Sk összeg fölötti adóhátralékkal terhelt jogi
személyek jegyzékét.

Hirdetések

ROCK FELFORGATOK

SVK tanfolyam:Gondozónõ

Restaurant

Cseh fekete komédia. Fõszerepben: Vojtìch Kotek , Jiøí Mádl,
Martin Pisaøík, Michal Beran. Belépõ: 65 Sk.

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

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

EUROMOTEL

/Kassai út, Rimaszombat/

Munkát keres külföldön
mint házi gondozónõ?
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

Kezdés: 17.45 ó.
Január 25.-28.. Csütörtök - Vasárnap.

A Rimaszombati Kórházban 2007. január 16-án az alábbi személyek adtak
önkéntesen vért: Eva Molnárová, Milo
Trocha, Ladislav Katreniak, Igor Èák, Jozef
Brezovický, Vojtech Micsko, Ján ¼upták, Ladislav Botko, Vladimír Struhár, Roman Kopèák Rimaszombat, Vojtech Gérecz, Karol
Mogyoródy Szkáros, Zoltán onko¾ Tornalja, Iveta Kubaliaková Hrachovo, Jozef Sarva Gortva, Ján Vranský
Klenovec, ¼udmila Bamburová, Ján Kromholc Kokava nad Rimavicou, Ján Deraj Vyná Pokoradz, Albeta Pepríková Lénártfala, Csilla
Gálová Péterfala, Igor Lacík Rimavské Brezovo, Július Benko Suany,
¼ubomír Bukviar Nyústya.
Elõször adtak vért: Ladislav Radiè Rimaszombat.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt területi választmánya

Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk

Super akciós árak !
Konyhabútor
méretre :

konyhabútor 2 m x 60 cm , páraelszívó, mosogatótál
szifonnal
már 10 500 Sk + DPH
n ülõgarnitúra 3+1+1
már 12 800 Sk + DPH
n billenõs válenda
már 1 500 Sk + DPH
n

Cím: Hajdu bútor, Rimavské Janovce (a kastélyban),
nyitva : hétfõ  péntek 9.00-tól 17.00 óráig szombaton:
9.00  12.00 ó. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809.

2516-7ob

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
A jelentkezõ önéletrajzát
a felül feltüntetett címre várjuk.
2510

Egyéb
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 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.
812-19
n Festékréteg penész és baktériumok ellen, élelmiszerre és higiénára
igényes környezetben. Tel.: 0908
407 877, 0903 525.
514
n Alkalmazok adminisztratív
munkaerõt , könyvelõnõt gyan

korlat 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 Eladó l30 kilónál nagyobb súlyú
hízósertés kilója 45 sk. Megtisztított féldisznó kilója 65 sk. Telefon:0907857117
853
n Apró épületjavitásokat és egyéb
munkát kedvezményes áron vállalok. T:0911 661 025.
.
n Eladó jó állapotban lévõ hûtõ és
fagyasztógép T.0911661025
857
n Eladó jó állapotban lévõ Skoda
105 L  gyártási év l986, megegyezés szerint. T:0908522291
859
n Felveszünk idõsebb úr mellé személyi aszisztensnõt (házvezetés).
Telefon:l8.00-21.00 között a
0910987537-es számra.
868
n Felveszünk pincérnõt vendéglõnkbe közel Rimaszombathoz. Mobil:0911774773
861
n Keressük egy eltévedt, féléves
körüli Dalmatin kutyus gazdáját, melyet január elsején az esti órákban
találtunk meg a feledi vasutállomáson.
Kontaktus :0904456867
-862
n Mindenfajta (lakás) épitési és
bontási munkát vállalunk. Megegyezünk. T:0910667325
869
n Ingatlaneladást és közvetítést
Szlovákia és Magyarország területén vállalok.Információ:0903913191

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

Rimaszombattól.Ára: megegyezés
alapján. T:0908 522 291
845
n Eladó emeletes családi ház
Feleden, esetleg kicserélném
rimaszombati lakásért- ráfizetéssel. T:0907613430
-841
n Kiadó albérletbe 2 szobás lakás
Bátkában.Átépített, tágas, otthonos. Csak komoly érdeklõdõknek.T:0905 824 493
-871
n Vennék egy, vagy kétszobás lakást Rimaszombatban.Telefon:
0905324590
-870
n Eladó 3 szobás lakás, plasztikus
(mûanyag) ablakokkal,teljesen átépítve,szépen rendbehozva a Kirejevszk
utca 25 szám alatt. Telefon:0904
947580 ,0911201528
-877

2519

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
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
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 Bérbe adó egyszobás berendezett
lakás a város központjában.Telefon
5632049 délután 5 órától
-853
n

n Eladó családi ház két kilométerre

Agrotauris, kft.,
Rimaszombat, Francisci u. 1
munkaviszonyba

felvesz
MEZÕGAZDASÁGI
GÉPJAVÍTÓT

Fürdetés, nyírás
és kutyakozmetika

2505

Lakás-ingatlan

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

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

Sport

Elõkészületi mérkõzések

Sok még a kérdõjel csapatunknál

Az elmúlt hét folyamán újabb két
elõkészületi mérkõzést játszottak a
Rimaszombati FC labdarúgói. Kedden, január l6-án Stará ¼ubovòa volt
az ellenfél, melyet 3:l-es félidõ után
4:2 arányban gyõzött le Komanicky
együttese. Gólszerzõk: imèek, Hílek, Králik, Geri. A hazai együttesben az alábbi játékosok szerepeltek: Kuciak Janeèka, Kaèák, Geri,
Mráz ivèeviè, ivanoviè , Lazúr,
Piszár, Hilek, - imèek. Csere: Benko, Filo, Latiak,Ukovics, Gibala és
Králik.
Szombaton Spiská Nová Ves

együttese volt az ellenfél. A mieink
2:0-ás félidõ után 3:0 arányban
nyertek. Gólszerzõk: Nyikiforovics,
Piszár,Latiak. A hazai együttes öszszeállítása: Simon  Filo, Geri, Bozics, Mráz  Lazúr, Hílek, Zsivanovics, Králik,- Saviè, Nyikoforovics,.
Cserék: Janeèka, Piszár, Ukovic, Gibala, Latiak..
A jövõ héten ismét két elõkészületi
mérkõzést játszik csapatunk. Kedden Tõketerebest látjuk vendégül,
szombaton pedig Eperjesen lének
pályára labdarúgóink.
Amint az utóbbi három mérkõ-

Asztalitenisz

Siker a rangadón

Az I. ligában szereplõ rimaszombati együttes jól kezdte a
bajnokság második félidejét. Pinzík edzõ csapata l0:4 arányban gyõzte le régi riválisát, Krupina együttesét. Pontszerzõink:
Polgári 3, ¼ubo Voliar, Horváth és Huszti 2-2. A Mlados 
Relax elsõ csapatának tagjai a jövõ héten részt vesznek Kalinovón a területi bajnokságon.

zés összeállításából kiderül, csapatunkban szinte minden mérkõzésen
szép számmal szerepeltek külföldiek,
fõleg szerb és cseh labdarúgók.
Közülük azonban legfeljebb egy-két
játékos leigazolására lehet számítani. A kapus poszton például az idén
már a harmadik játékost próbálja
Komanicky, s csatárt is keres a távozni készülõ Tomko helyére.
KASSA-RIMASZOMBAT 2:0
Az idei második elõkészületi mérkõzést Kassán játszotta csapatunk,
ahol a vendéglátók egygólos félidei
vezetés után 2:0-ra nyertek. Amint
arról munkatársunknak Marian Kudlík, pályaedzõ beszámolt, a játék
képe alapján nem érdemeltünk vereséget. Az elsõ félidõben ugyanis mi
játszottunk aktivabban, s helyzeteink is adódtak, de nem ezekbõl nem
született gól, hanem ellenfelünk egyetlen valamirevaló ellentámadásából.
A második félidõben mindkét
együttes sokat cserélt, s a frissités
talán a vendéglátóknak sikerült jobban, csapatuk ugyanis végig némi
mezõnyfölényben játszott. Góljuk
mégis szerencsés körülmények
között született, mert egy sima hazaadás átperdült Penksa kapus lábán, s az a hálóban kötött ki.
Csapatunkban az alábbiak kaptak játéklehetõséget: Kuciak Janeèka Geri, Kaèák, Mráz Sivcsevics, Zsivanovics Lazúr, Piszár,
Latiak Gibala. Cserék: Penksa,
Kubinec, Kuèeròák, Kovacsevics,
Koleno és Ukoviè.

A rimaszombati FC egyik leggólerõsebb játékosának bizonyult
az elmúlt idényben Tomko, akire
szemet vetett a Corgoò liga második helyezettje. A gyorslábú csatár
már három elõkészületi mérkõzésen is szerepelt a liptói csapatban.

Gyõzelemmel
kezdtek tekézõink

Rimaszombat - Pelsõc 3012:2977
pontokra 5:3.
Csapatunk jól kezdett s már l00
pontos elõnyre tett szert, amikor az
ellenfél csapatában az ex-rimaszombati Ge¾o ellentámadást vezényelt, s
drámaivá tette a mérkõzést. Végül
mégis sikerült megszerezni a gyõzelmet. Öszeállitás és játékosaink teljesítménye: Kojnok 533,Topor 477,
matlík 528, Tavarszky 506, Sendrei
484,, Povinszky 484.
A jövõ héten nem lesz forduló.
Február harmadikán Podbrezován szerepelnek tekézõink, ahol
Jolsva lesz az ellenfél.

V.liga 10. forduló
III. liga
Mlados  Relax Rim. Sobota 
Tisovec Brezno 13:5 Pontszerzõk: Ivarg 4,5 Ulicky 4, Paiak DSTK Rim. Sobota 4:l4. Pontszerzõk: Vas 2, Varga l,5, Pocsai 0,5
3. Kízek l,5
illetve Mitter 4,5, Kovács 4, SabacIII.liga á. Forduló
Tisovec  Banská Bystrica 11:7. ky 3,5 Szekeres 2
IV. liga ll. Forduló
Pontszerzõk:Kizek 4,5 Ivarg 3,5,
Ml. Relax Rim.Sobota B KP
Loksa 2, Filipiak l. Tisovec Stavbár B. Bystrica 10:8 Pontszerzõk: Rim. Sobota 7:ll. Pontszerzõk: Haluska 3,5, Prskavec 2, Mihá¾ l,5 illKizek és Ivarg 4-4, Filipiak 2.
IV. liga 10. forduló: Hajnáèka  ve Monco¾ 4,5, Duan Voliar 3,
A rimaszombati Igazságügyi Szolgálat az év elsõ napjaiban ismét
Mlados Relax Rimavská Sobota Vantruba 2, Jonás l,5. Tisovec B  megrendezte hagyományos újévi labdarúgó teremtornáját. A harmadik
9:9 A vendégek részérõl Mihá¾ és Hajnaèka ll:7,
évfolyamon négy csapat vett részt, közülük a vendéglátók csapata bizoV. liga
Prskavec 3,5-3,5 Mihályi 2
nyult a legjobbank, megelõzve a Techan , a rimaszombati katonaság és
Málinec Rim.Sobota C l2:6, a losonci belügyesek csapat. Felvételünkön a torna második helyezettjéKalinovo-Tisovec B 8:10 Pontszerzõk: Prokop 4 Filipiak 3, Loka DSTK Rim. Sobota-Hrachovo nek, a Techan együttesének tagjai láthatók. Balról-jobbra: Barto, MarA tapasztalt Pisár gólja elötti pillanatokat örökíti meg Lichanec Michal felvétele.
l4:4
2, Verkin 1.
ti, O. Borlá, Bodnár, Utis, Darèi és M. Borlá.

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja: Rimaszombat Városi Hivatala. A szerkesztõség címe:
Rimaszombat, Svätopluk u. 10, P.O.Box 79, Telefonszám: 58 11 311, Engedélyszám: 2/2000, Terjeszti: A Mediapress és a magánterjesztõk

