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A neves szakemberek résztvételével megtartott gazdasági tanácskozáson sok szó esett a
Rimaszombati járás hátrányos helyzetével, a konkrét megoldások azonban változatlanul
hiányoznak.Kanalová felvételein a konferencia résztvevõi láthatók.

Kedvezményezettek lesznek-e a beruházások ?

Az igéret szép szó...

2293

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

Jana Uhrinová asszonynak a Rimaszombati Körzeti Hivatal vezetõjének kezdeményezésére tartottak
a múlt hét utolsó munkanapján szakmai tanácskozást ( a fõvendég szerint nulladikat) Rimaszombatban térségünk égetõ gazdasági és szociális

problémáinak megoldása ügyében. A
nemes cél érdekében sikerült is néhány illusztris vendéget megnyernie,
akik azonban-amint az késõbb kiderült  csak kevés konkrétummal
járultak a tanácskozás sikeréhez. A
legkézzelfoghatóbb ígéret a törvény-

a hibázó személyautó vezetõje
azonban életét vesztette. Négy utasa közül ketten súlyosan, ketten

könnyebben sérültek. Az anyagi
kár értéke meghaladja a 300 ezer
koronát.

Újabb halálos kimenetelû baleset

Az idei esztendõ nem kezdõdik
jól közutainkon. A Széplak közelében történt tragédiát ( melyrõl lapunk legutóbbi számában adtunk
hirt) a múlt vasárnap egy újabb
követte Tiszolc és Brezno között.
A fõközlekedési út egyik kritikus
szakaszán összeütközött egy utasszállitó autóbusz egy személyautóval. A szerencsétlenségnek súlyos következményei vannak A helyszínelést végzõ szakemberek szerint a Nissan típusu személygépkocsi nem az útviszonyoknak megfelelõen vezette jármûvét, melynek következtében az átcsúszott a
menetirány bal oldalára, s az ütközést már nem tudta elkerülni.
A szabályosan közlekedõ busz
vezetõi és utasai nem sérültek meg,

hozó testület megjelent két tagja részérõl hangzott el, akik pártállásuktól függetlenül tettek igéretet egy elõkészületben lévõ törvényjavaslat támogatásáról, mely a Rimaszombati
járás területére tartalmazna pozitív
diszkriminációt, azaz részesítené
kedvezményekben a beruházókat.
A tanácskozást követõ sajtó tájékoztatón M. Murga, a Megyei Önkormányzat elnöke elmondotta, mennyire szivügye a járás, mennyire szeretne segíteni, de a rimaszombati önkormányzat részérõl nem tapasztal
fogadókészséget, ugyanis polgármesterünk még egyszer sem kopogtatott hivatali ajtaján. Azt is zokon
vette a megye elsõ embere, hogy Cifrus István idõ elõtt távozott az öszszejövetelrõl, s hogy neki nyilván a
fogorvosi praxisa fontosabb, mint a
város érdeke. De ez nem az õ problémája, alkosson véleményt a történtekrõl a választópolgár  mondta a
tõle megszokott malicíával
Nos, természetesen nem kívánunk
a rimaszombati polgármester fogadatlan prókátora lenni, nyilván oka volt
korai távozásának, annyit azonban
(Folytatás a 2. oldalon)

Mgr. Hizsnyan Zsuzsát kérdeztük

Egy patika hétköznapja

Gombamódra nõ a gyógyszertárak száma kis városunkban a szolgáltatásaikra igényt tartók örömére. Küldetésük van, nemes céljaik,
embercentrikus hozzáállásuk. A
szakértelmet, a hihetetlen pontosságot igénylõ hivatáshoz, a tudáson
kívül, nélkülözhetetlen az empátia,
a mosoly, az emberség, a lelkes segítõkézség. Mindezen pozitívumok
tulajdonosa a kedves arcú, megnyerõ modorú Hizsnyan Zsuzsa
gyógyszerésznõ, akitõl a gyógyszereken túl, egészségyügyi felvilágosítást, betegségmegelõzõ tanácsokat
kap minden odalátogató vevõ. Mindezt oly bizalommal és elszántsággal teszi, hogy nem csoda, ha egyre
több és több a visszajáró vendége.
Ot kértük meg, avasson be bennünket egy patika mindennapjaiba.
-Mondhatnám, hogy a leggyakrabban látogatott egészségügyi intézmény a gyógyszertár-mondja
Hizsnyan Zsuzsa. Afféle összekötõ kapocs az orvos és a beteg
között.
-Hihetetlenül sok kis doboz
foglalja a polcokat.
-A receptre és a szabadon kapható gyógyszerek útja a beteghez,
szervezett, kidolgozott szabályok

szerint történik. A gyógyszerszállító cégek napi rendszerességgel látják el a megrendelõket. Sürgõs esetben pár órán belül hozzájut a beteg

szertárnak.
-Igen, folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot, valamint kérdéseiket igyekszünk megválaszoli.

a nélkülözhetetlen gyógyszeréhez,
amennyiben az pillanatnyilag hiányzik a polcokról. A tárolásuk is
elõírásokhoz igazodik, vagy egy bizonyos hõfok miatt jégszekrényekben ,vagy összetételükbõl adódóan
biztonságos páncéldobozokban. A
hozzáférhetõség esélye, nem illetékeseknek, egyszerûen kizárt.
-A receptek feldolgozása is
a gyógyszerész munkaköréhez
tartozik ?
-Sok esetben igen. Nálunk van
egy erre szakképzett alkalmazott
aki elvégzi annak mágneses lemezen történõ továbbjuttatását az illetékes biztosító társasághoz. A
munkát nehezíti, hogy a térítendõ
összeg háromhavonta változik.
-Saját weboldala van a gyógy-

A bizalom kialakulásához mindenképp fontosnak tartom. Ha elégedett a szolgáltatásainkkal, bátrabban fordul hozzánk legközelebb is.
Mi örülünk, hogy segíthettünk, a

Senki se fizessen

Az utóbbi napokban szárnyra kelt híresztelések szerint a
járásunk területén megépített elkerülõ utak fizetõvé váltak.
A rendõrök Osgyánnál állítólag már birságolták is a megtévedt autósokat, akik matrica nélkül akarták megtenni a
Rimaszombat-Losonc közötti 28 kilométeres távolságot. Ez
ügyben az osgyáni önkormányzatnál érdeklõdtünk, ám a vonal túlsó végén sem megerõsíteni, sem cáfolni nem tudták a
hírt, vagy híresztelést. Annyit mindenesetre elárult, hogy a
községen átmenõ forgalom megnövekedett az utóbbi napokban, amibõl arra következtetnek, hogy a kevésbé tájékozott
autósok tartanak a kerülõút használatától.
A rimaszombati Körzeti Közlekedési Hivatal dolgozói határozottan cáfolják a kötelezõ matrica-használatról szóló híreszteléseket, noha hallomásból õk is értesültek arról, hogy
korábban egy-két külföldi kamionvezetõjét megsarcoltak az
új útszakaszokon. Illetéktelen úthasználat jogcímen ezt semmi esetre sem tehették , hacsak a megbirságoltak nem követtek el más jellegû kihágást.
-h-

betegben pedig kialakul egy pozitív
érzés, ha gyógyszerésze tanácsára,
esetleg megoldódott egy egészségügyi problémája. Például pont az
efféle közvetlenség miatt nincs
megépítve a védõpult sem. Nem
izoláljuk el magunkat, a bettegekkel
való kontaktus így sokkal emberibb.
-Gyógyszerkészítés is folyik
a laborban.
-Külsõleg használt gyógyszerek
ezek. Labaránsaink minimális várakozási idõn belül készitik .
-Igény van e a gyógykozmetikumokra, mert látni, nagy a kínálat.
-Természetesen. Vannak termékek, melyek csak gyógyszertárban
kaphatók. de nagy a választékunk
más kozmetikumokból is. Itt meg
kell említsem a reklámok psichológiai hatását, miszerint a kelendõségüket nagyban befolyásolják. Persze, ami a tévé képernyõjén eltünteti a ráncokat és ami pl. a köhögést
egy szempillantás alatt csillapítja,
az nem biztos, hogy beválik mindenkinél. De ezért vagyunk mi, patikusok, hogy az adott esetekben
a lehetõ legjobb tanáccsal szolgáljunk.
Csank Kati

Kedvezményezettek lesznek-e a beruházások ?

Igéret van - eredmény nincs

(Folytatás az 1. oldalról)
az elhangzottak tükrében bátorkodunk megjegyezni, hogy nem sokat
vesztett távollétével, mert sem a
megyei elnök, sem vantner államtitkár úr nem kápráztatták el beszédükkel a jól megválasztott hallgatóságot
( a 25 tagú rimaszombati városi képviselõ testületbõl csak a két SNS-es
kapott meghívást a rendezvényre).
A közlekedési tárca államtitkára
különösen zavaros nyilatkozatából
kitûnt, hogy a jelenlegi kormányzat
szavakban ugyan nagyon fontosnak
tartja a Zólyom-Kassa gyorsforgal-

mi út megépítését, a tettek, a határozatok viszont pont az ellenkezõjérõl tanúskodnak. Az új kormány ugyanis egyik legelsõ intézkedéseként
azonnali hatállyal leállította a további
beruházásokat, s négyéves kormányzásának idõszaka alatt még csak tervei
között sem szerepel újrakezdése.
 A közúti infrastruktúra fejlesztése nélkül pedig ne várjanak beruházókat, tõkebefektetõket a járásba
 mondotta J. Murga elnök úr.
Akkor pedig mirõl is folyt hát két
és félórán keresztül a társalgás Rimaszombatban, uraim ?
(H).

Infulenza-járvány a gimnáziumban

2007. január 25-én csütörtökön infulenza-szünetet hirdettek ki a Tompa
Mihály Református gimnáziumban. A
beteg diákok száma a hét folyamán látványosan emelkedett. A hiányzás csü-

Feltörtek egy Mercédest

Január l8-án a késõ délutáni órákban pihent meg egy Mercedes 316 CDI
és vezetõje a Füge melletti autócsárdában. Miközben a gépkocsivezetõ
gondtalanul fogyasztotta estebédjét, a
parkolóban hagyott jármûvét kifosztották. Tehették, mert a gondatlan sofõr bennhagyta aktatáskáját, a
benne lévõ személyes tárgyakkal és
46 ezer koronával.

törtökre elérte a 32 %-ot és várható
volt a további növekedés. Az iskola
igazgatósága jelentette ezt a Járási
Közegészségügyi Állomásnak, s annak ajánlására hirdette ki a kényszerszünetet, mely február 5ig tart. A hírnek szokatlan módon nem nagyon örültek a gimnázium diákjai. Az, hogy
a félévi bizonyítványokat pár napos
késéssel kapják kézbe még nem is annyira zavarta õket, viszont az már igen,
hogy elmarad a február 1-re tervezett
diákbál. De ami késik, nem múlik. 
tudtuk meg az iskola igazgatóhelyettesétõl, Tinta Vandától. A diákbál új
idõpontját már kijelölték, április 13án kerül majd megrendezésre. -zs-

Péterfalván, ha farsang, akkor
bizony találkozik a falu népe. Igaz
nem a régi szokás szerint, miközben házról-házra jártak, hanem most a családok apraja 
nagyja egy nagyobb házban, mindenki számára elérhetõ közösségi házban találkozik.
Õk már rég rájöttek arra,
hogy egy faluközösség életében meghatározóak lehetnek a jól mûködõ szervezetek, melyek szórakozási lehetõséget nyújtanak, ezen
belül hagyományokat, értékeket közvetítenek.
Aprócska falu, de két lelkes hagyományápoló csoportja aktívan kapcsolódik
be a Csemadok alapszervezete, területi válaszmánya
és az országos választmány által mozgatott kultúrális körforgásba.
A Csemadok helyi szervezete 2007.
január 13-án tartotta évzáró gyûlését,
mely alkalomból felelevenítették a történésekben bõvelkedõ, tapasztalatokban gazdag 2006-os évet, a menyecskekórus és az ifjúsági citerazenekar számos vendégszereplését : a
régió településeinek falunapjain, Váraljai Napok  Ajnácskõn, Bartókest
Nagymegyeren, ahol a menyecskekórus vendégszerepelt a Dunaszerdahelyi Csemadok TV meghívásának eleget téve.
A programsorozatok kicsúcsosodását az I. Felvidéki Citeratábor jelentette Deákiban. Gyermekeik augusztus
20 -27. között két felnõtt kíséretében
egy csodálatos,eseménydús hetet
tölthettek itt. 7 nap tömény citera.
Az oktatók neves magyarországi és hazai szakemberek voltak, mint pl. a tiszakécskei Tisza 83 citerazenekar tagjai. A húr bizony kikezdte az érzékeny
ujjacskákat, de az beragasztva is pen-

Farsanfolt a Péterfalvi Csemadok

Programdús, sikeres évet zártak

getett tovább, fájdalmat, fáradságot
nem kímélve. Az eredmény ? Különbözõ játéktechnikák megismerése, tö-

Maradt idõ a neves deáki templom megcsodálására is a Halotti Beszéd õsi
szavainak hallgatása közben. Anyagi

kéletesedés az énekben és a kíséretben.
Mellette szórakozás, ismerkedés,
barátság, jó hangulatú beszélgetések.

fedezetet az önkormányzattól, Illyés
 pályázat alapján, valamint támogatóktól kaptak

Szervezett munkát igényel

Gyerekotthon

Rimaszombatban öt gyermekotthoni család éli hétköznapjait, négy családi házban. Itt a családot 10-11 gyerek
alkotja, házanként 5-6 alkalmazottal. A koordinátorok a
,,pride program tanfolyam sikeres képzettjei, mely
program magába foglalja a rendhagyó családias légkör
kialakulásának megtervezését, valamint megszervezését.
A Nová utcában lévõ gyerekotthonban rend, szervezettség és nyugalom
honol. Épp a vacsorájukat fogyasztják
az otthon lakói, amikor a szolgálatos
nevelõnõt kérdezem.
- Hogy érhetõ el a gyerekeknél,
akik más-más, szociálisan hátrányos környezetbõl jöttek, hogy terveket, szabályokat tartsanak be ?
- Pontos, folyamatos munkát igényel. A reggeli ébresztõtõl kezdve, az

esti takarodóig szükséges az odafigyelés, a segítõkészség és a proszociális készségekre való ügyelés.
Más más korosztály lévén, öszszetett munka ez, amennyiben individuálisan kell megközelítenünk minden
gyermeket.
- Hogy zajlik egy vacsorakészítés?
- Vannak naposok, akikkel a fõzés
kezdeti folyamatától, a mosogatásig,
együtt végezzük a tehendõket. Ez nem

Folyik az etikai nevelés
Az iskolai minisztérium álltal elrendelt etikai képzés folyamatosan
tart 2004/2005 os tanév óta. Az ezt
felvállaló oktatási intézmény a
Besztercebányai Módszertani Központ.A tanfolyamon a járás alsó tagozatos tanítói vesznek részt .A Járásunk Tanügyi Hivatal lehetõvé tette
a magyar iskola pedagógusai számára
az anyanyelven történö oktatást.
2007-ig minden 1.-4. es pedagógusnak szakviszgát kell tennie, amennyiben az iskolai tantervben 2004-tõl
szerepel az etikai nevelés, mint kötelezõen válaszható tantárgy, a vallásoktatás mellett. Elsõrendû célja az
etikus magatartás és a proszociális magatartás fejlesztése. Olyan szemé-

A farsangolássalegybekötött
évzárón a szülõk, érdeklõdõk ízelítõt
kaptak a tábor hangulatából, az ott készült videó felvétel levetítésével, amit közel száz
- a szervezõktõl kapott
fénykép megtekintése
követett. Szívet melengetõ, megható, mosolyt
fakasztó volt.
Frissítõ italokat fogyasztva, finom házi süteményt kóstolgatva,
lassan összeállt az elõttük álló év terve. Szerepel ebben Bíborpiros
szép rózsa, citeratábor,
színházlátogatás, de legfõképp a közösen töltött idõ  minden örömével!!!
Csank Kati

lyiség nevelése, aki önálló identitással
rendelkezik, akit a helyes gondolkodás és cselekvés jellemez.
A 2006/2007 es tanévben Tornal-

ján és Rimaszombatban nyújtanak
szaktantermet a járás magyar nemzetiségû pedagógusainak a helyi alapiskolák.
Csank Kati

jelenti azt, hogy a többiek nem segítkezhetnek, Épp ellenkezõleg. Akinek
kedve tarja, bármikor, bármilyen házimunkában besegíthet. Viszont a takarítás, rendfenntartás, alsónemûk mosása, mindenkinek a saját feladatkörébe tartozik.
-Hogy történnek a bevásárlások?
Minden héten, a gyerekek igényei
szerint, valamint figyelembe vévbe az
egészséges életmód feltételeit, elkészítjük a heti étlapot. Az élelmiszer
nagyobb része tárolható, a hústermékeket frissen vesszük. Ebéden kívül,
itt is minden étkezés megvalósul.
-Ha lebetegszik valaki ?
-Ha ez a délutáni, vagy esti órákban
történik, orvost hívunk. Ellenõrzésekre, kötelezõ oltásokra délelõtt járunk
az orvosi rendelõbe.
-A motiváció milyen formája vált
be a tanulás terén?
-Egymást serkentik, buzdítják, segítik. A maguk szinjén, de eredményesen. Van, aki képes önálló munkára is,
van, aki csak felnõtt segítséggel boldogul. Vannak középiskolásaink, sõt egy
fõiskolás fiú nemsokára diplomázik.
Monika, Éva, Kati, Ivana és Anièka
nénik közkedveltek az otthonban. Õk
végülis pótanya szerepkörben tûnnek
fel nap, mint nap a Nová utcai családi
házban
Csank Kati

A régi piac helyén új vásárcsarnok

Csaknem háromnegyed évezreddel
ezelõtt kapta meg városunk Károly
Róbert uralkodótól a vásárjogot. A
rimaszombati heti,havi és évszakonkénti vásárok híre az eltelt évszázadok során messze túlnõtte városunk
határait. Korábban két vásártere is
volt Rimaszombatnak. Az állat, mindenekelõtt a lóvásárokat a város déli
részének ma már beépített területén
tartották, ahol még a múlt század elsõ
évtizedeiben is élénk kereskedelem
folyt.

A középkorban, a mai Fõ-téren
mindenekelõtt a kézmûvesek és
gazdálkodók arusították portékájukat. Késõbb egészen a múlt század
második feléig az egykori Tompa
utcából nyilt az ún. piactér ( ma már
szintén beépített terület, sétány) a
kulturház és a Fõtér között. E helyen
általában napi nyitvatartással üzemelt
a piac, a szerdai és a szombati napok
azonban a nagypiacot az ún. heti
vásárokat jelentették.
Mai helyén tehát nem túl régen

mûködik a piactér, s szemmel láthatóan kinõtte már kereteit. Minden
szempontból indokolt tehát a fejlesztés, a korszerûsítés. A rimaszombati önkormányzat tavalyi döntése
értelmében azonban ez már nem a
város feladata lesz, hanem egy magánvállalkozóé.
Az év elején éppen az õ kezdeményezésére jelentõs átrendezõdésnek lehettek tanúi és szenvedõ alanyai
az árusok és a vásárlók. Mindez
azonban csak ideiglenes megoldás, a

teljes beruházás megkezdéséig azonban még várni kell néhány hónapot.
A tervek minden esetre már elkészültek Ezek alapján a mai piac helyén
néhány év múlva remélhetõleg már
egy korszerû vásárcsarnokban ejthetjük meg a napi-heti bevásárlásainkat,
ahol elkülönülnek majd az õstermelõk, az ipari cikkeket árusító kiskereskedõk és a szolgáltatók.
Az alábbiakban levelezõnk segitségével pillantunk be a piaci árusok
mindennapi életébe.

A rimaszombati piac az árusok szemével

Tóth Sándor  Feled:
- Tíz évvel ezelõtt tízszer annyi volt
a vásárlókedv, mint manapság. Jobb
volt az embereknek a vásárlóereje,
több pénzük volt. A nagyobb áruházak óriási konkurenciát jelentenek.
Nálam a legtöbben hétfõn, szerdán meg
pénteken vásárolnak.
Gál Tibor  Péterfala:
Forgon Andor  Gömörmihályfal- Én 1985-tõl vagyok itt a piacon, va:
azóta nagyon sokat változott, s úgy
- Az az igazság, hogy régen igen
lehet mondani, hogy átjöttünk a szo- nagy piacok voltak, mert végig a stancializmusból a kapitalizmusba. Még a
80-as években felírták nekünk a táblára, hogy mennyiért lehet árulni, pl. a
retket 1,80-tól 2.20-ig, most meg úgy
áruljuk, ahogy akarjuk. Mi termelünk
is két hektáron kisebb-nagyobb sikerrel, de ez csak segít, ebbõl nem lehetne
megélni. Vannak visszatérõ vásárlóink,
akik értékelik a jó minõséget. Nekünk
nincsenek különösen nagy elvárásaink,
új tulajdonos lett, s ígérte, hogy nem
fogunk fázni. Most nem tudjuk, hogy dok tele voltak árussal, de amióta
a fûtéstõl-e vagy az áraktól.
megnyílottak ezek a nagy nyugati
bevásárlóközpontok, azóta a piac legyengült. Úgyhogy mindenki azokra a helyekre megy vásárolni, mert
úgy gondolja, hogy ott talán olcsóbb.
Ezért itt a piac most már haldoklik,
nem tudom, hogy meddig fog menni, mert kiszorítanak bennünket a
nagy tõkés boltok. Itt vannak szép

füzérpaprikák, erõs paprika, zöldségfélék, noha olcsóbban, de azért
ezek még el tudom adni. S lassan
már a fontos, hogy eladjám, ha már
megtermeltem.
Lázár Molnár Denisza  Ajnácskõ:
- Sajnos az emberek karácsonykor

sem engedhették meg maguknak jobban a vásárlást. Én személy szerint az
asztalnál nem éreztem az ünnepeket
sem a vásárlókedvbõl sem a hangulatból. Az emberek még azt is elfelejtették mondani, hogy kellemes ünnepeket, vagy jó napot.
Szeptember óta új tulajdonosa van
a piacnak, aki a közeljövõben változásokat tervez a vásárhelyen. Ján
Podhradský, a Realrent kft. képviselõje elmondta, hogy a 2007-es
évben a piac tervdokumentációjának

kidolgozásával s elkészítésével, a
szükséges engedélyek beszerzésével
fognak majd foglalkozni. Maga a
piac átépítése, átalakítása valószínûleg a 2008-as évben fog elkezdõdni. Egy új bevásárlóközpontot tervezünk, mely magába foglalja a jelenlegi elárusítóhelyeket is, egy modernebb formába átdolgozva, s azokat a
részlegeket, amelyek jelenleg is ott
mûködnek. Ezen kívül kávézó, vendéglõ, fitness- és szabadidõközpont

is szerepel a terveinkben  mondja
az új tulajdonos.
A rimaszombati piac remélhetõleg, ha nem is azonnal, de megújul. Bízzunk benne, hogy a vásárlók és árusok közös örömére
-homoly- Fotók: CORNIX
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Az exekúciótól az autógyártási boom-ig
Az AVC Èadca élvonalbeli beszállítója a gépjármûgyártó
iparnak, az építési- és mezõgazdasági gépeket gyártó cégeknek. A társulás a 90-es években sikert ért el a tengelymeghajtási egységek gyártásában. Az új millénium kezdetén azonban elvesztette csillogását és a 2001-es évet jelentõs veszteséggel zárta. A következõ években a veszteség tovább göngyölõdött. A Private equity Penta beruházó 2004-ben beszállt az évek óta problématikus AVC-be. Milyen változásokon ment át a társulás két év alatt, merre tart jelenleg ? Érdeklõdtünk Ing. Tibor Ïurajko vezérigazgatónál.
-Mire összpontosít az AVC
gyártócég?
-Az AVC Èadca gyártási
programjának alapja fogaskerekek,
csuklóstengelyek, tengelykapcsolók, segéd hajtómûvek, szerelési
egységek gyártása az autógyártó ipar és a mezõgazdasági
gépek számára. A termékek javarészét, 92 %-át külföldön értékesítjük, fõként az EÚ tagállamokban. A piac ezen szakaszán 3-5 évi
idõtartamra kötik a szerzõdéseket,
miközben az átvevõ üzletfelek érvényesítik az árak évi 2-3 %-os
csökkentését.
-Milyen volt a helyzet az AVCben a Penta belépése elõtt?
-A társulás 2001 óta veszteséget produkált, amely 2004-ben
meghaladta a 155 millió korona öszszeget. Ez tovább mélyítette az
adósság-mérleget, ami 2003 végén
fizetésképtelenséghez és vagyonexekúcióhoz vezetett. A társulást
hátrányos régebbi szerzõdések is
terhelték, melyeket teljesíteni kellett. További fekete pontokat jelentettek a magas költségek, túlfoglalkoztatottság, alacsony munkatermelékenység, a gyártásfejlesztéshez, a mûszaki eszközök fel
újításához szûkséges tõke hiánya
és a rentábilis gyártmányok piacának elvesztése.
-Hová irányultak az új beruházó elsõ intézkedései?
-Nyomban a Penta belépése
után stabilizálódtak, s fõként áttekinthetõbbek lettek a vagyoni

viszonyok, kezdett helyreállni
a pénzügyi egyensúly, ami jelentõsen visszatükrözõdött az üzleti
tárgyalásokban úgy a megrendelõknél, mint a beszállítóknál. Igyekeztünk visszanyerni a megrendelõk bizalmát, s egyúttal semlegesíteni a társulás számára hátrányos üzleti kapcsolatokat.
-Nem népszerû a túlfoglalkoztatottság megoldása...
-Olyan intézkedéseket fogadtunk el, amelyek az alkalmazottak
számának fokozatos csökkentését
eredményezték. Nehéz, de olyan
társulás számára, amely tovább kíván mûködni új munkalehetõségeket akar teremteni, elkerülhetetlenek voltak ezek az intézkedések.
Az intézkedés célja volt kifejezõen
megváltoztatni a termelõ és nem
termelõ alkalmazottak arányát.
Míg 2004-ben a termelõ alkalmazottak részaránya 55 % volt, jelenleg ez az arány 65 %-ra emelkedett, ami a hozzánk hasonló gépipari cégek esetében, jelentõs elõrelépés.
-Miben látja a beruházó belépését követõ intézkedések
legfõbb hozadékát?
-Elsõsorban a társulás újjáélesztését eredményezték, fõként
a költségcsökkentés, a munkatermelékenység, a termelési és nem
termelési folyamatok hatékonyabbá tételében. Legjelentõsebb eredmény a veszteség ugrásszerû csökkentése a 2005 évi 120 millió koronáról 18 millióra 2006-ban. Emel-

A beruházások (mint) az élet.
Hasonlóan viselkednek, fõként életet hoznak. Vonatkozik ez
az AVC Èadca, a vágsellyei és
csaknem 30 további alapiskola rendkívül tehetséges tanulóira is, akiket a Penta nadáció
támogat. ( Bár ezen beruházások megtérülése idõben eltérõ.)
A beruházások  csakúgy, mint
az élet  nem nélkülözhetik
a bizalmat. Esélyt nyújtanak
a befogadóknak, esélyt, kiemelkedni a kátyúból az átlag fölé,
a fejlõdéshez, amellyel érvényesülnek az életben (a piacon).
A beruházás nem ajándék. Képletesen mondva, a beruházó nem
ad halat, hanem horgászbotot és
horgászni tanít. Az ajándéktól
eltérõen ennek az eljárásnak értékálló befolyása van.
M. Beòadik

ANKÉT  ANKÉT
lett az alkalmazottak havi átlagbére évközi összehasonlításban 1600
koronával emelkedett. Nem kevésbé jelentõs eredmény az új technológiákra, fejlesztésre fordított
beruházások alakulása, hiszen két
év alatt cca 100 millió koronát fordítottunk fejlesztésre. Idén további 70 millió Sk-t tervezünk új
gépek vásárlására. Olyan projekteket is megvalósítottunk, amelyek célja lényeges költségmegtakarítás az energiafogyasztásban.
-Milyen távlatok és kihívások állnak az AVC elõtt a legközelebbi idõszakban?
-Képesek vagyunk alkatrészeket szállítani a tehergépkocsikat
gyártó cégeknek. Természetesen
elsõdleges célunk bõvíteni eddigi
megrendelõink ellátását, s egyúttal
további lehetõségeket keresni,
újabb területeken.
A jelen idõszakban versenyképességünket kifejezõen csökkenti a szlovák korona árfolyamának
emelkedése az EURO-val és az USdollárral szemben. Ezen negatív jelenség ellenére 2003-ban, a 2005.
évvel szemben bevételünket 30
mil. Sk-val növeltük. A további
fellendülés- és a cég minden alkalmazottja sikerének jó feltétele az
ISO/TS 16949:2002 elismervény
megszerzése, ami jelenleg fontos
feltétele újabb megrendelések
beráramlásának.
Zuzana Kostelná (kz)

Hogyan értelmezi az AVC jelenlegi helyzetét , összehasonlítva az elõzõ évekkel?
*JÁN KRCHO, az alapeszközöket gondozó szakosztály vezetõje: A társadalmi helyzet pénzügyileg állandósult, ami megoldotta
a beszállítókkal kapcsolatos problémákat. Hosszú évek után a régi
géppark egy részét korszerû technológiával váltjuk fel. A 2005-2006
évek folyamán a társulás kiépítette
a teljes gázhálózatot.
Az alkalmazottak rendelkezésére állnak a teljes relaxációs programok. Frissítõkkel is el vannak látva
a munkamûszak egész tartamára.
Pozitívan értékelik dolgozóink a társulás legjobb golgozóinak értékelését és jutalmazását.
*Ing. Tomá URÍK, fõmérnök: Mint vezetõ beosztású szakembernek, meg kell állapítanom,
hogy jelentõsen javultak a vegyi-hõgazdasági feldolgozás feltételei.
A metalurgia munkahelye jelenleg
csúcstechnológiával van felszerelve, amely a legkorszerûbbek közé
tartozik az értékelt mûszaki berendezések szakaszán. Lehetõvé
teszik az AVC megrendelõi legmagasabb igényeinek kielégítését.
Bõvültek az alkalmazottak továbbképzési feltételei. Ismereteik rugalmasan értékesülnek közvetlenül
a termelésben.
(Folytatás a következõ oldalon)

Megkérdeztük Önök helyett
Elõsegíti az alkalmazottak gyakori cseréje a cég sikerét és stabilizációját? Az okok természetesen eltérõek lehetnek, de nem tükrözõdnek bennük a cég személyzeti poltikájának
gyengéi is? Némely
vállalatoknál a gyakori
váltás stratégiai mûveletnek tûnik. Mit gondoljunk minderrõl?
-Szakmai gyakorlatom
során nem találkoztam
vele, hogy a társulás személyzeti
stratégiájának része lett volna az
alkalmazottak gyakori cseréje akár
rendszeres, akár rendszertelen idõszakokban. Ellenkezõleg, a társulások az emberi források irányítása
keretében fokozott igyekezetet fej-

tenek ki elsõsorban azon alkalmazottjaik megszerzésére és megtartására, akik számukra kulcsfontosságúak, vagy akikbõl
hiány mutatkozik
a munkapiacon. Természetesen terjedelmesebb személyzeti cserékre is sor kerül, ám azok
a társulás általános
stratégiájának változásaival függnek össze,
szerkezeti átalakítás,
vagy egyéb hasonló változás esetén. Ha valamelyik társulásban gyakrabban kerül sor az alkalmazottak cseréjére, az inkább
arra utal, hogy a cégnél valami nincs
rendben. Az alkalmazottak gyakori
cseréjénél sok idõt, nem ritkán jelentõs pénzeszközöket kell fordí-

Soòa Lacukovától,
a Penta Investments r.t. személyzeti igazgatójától
tani az új alkalmazottak adoptálására. Minél igényesebb a munkapozíció, annál hosszabb idõt vesz
igénybe az alkalmazkodás.
Összegezhetünk tehát: az alkalmazottak jól átgondolt cseréje, amely része például a szerkezeti átalakításnak, elõsegítheti a cég stabilizálását. Ám az olyan személyzeti
csere, amely az elégedetlen alkalmazottak felszámolására irányul, hoszszú távon sem a stabilizációhoz,
sem a gazdasági sikerhez nem járul
hozzá.
-Milyen mértékben kellene beavatni az alkalmazottakat a cég
irányításába, illetve mennyiben
legyenek tájékoztatva a további
célkitûzésekrõl? Nem jelentené
ez a már túlhaladott nézetek újraélesztését?

-Különbséget kell tenni a cég irányítása és a célkitúzések között.
Elképzelhetetlen, hogy minden alkalmazott részt vegyen a cég irányításában, ám helyénvaló, hogy minden alkalmazott elegendõ, a mindennapi munkájához szükséges tájékoztatáshoz jusson. Az is fontos,
hogy tájékozódva legyen nemcsak
a mindennapi feladatainak teljesítésével összefüggõ kérdésekrõl, hanem a cég távlati elképzeléseirõl is.
Az alkalmazottak elegendõ tájékoztatás mellett jobban megértik
a társulás vezetõségének döntéseit.
Jobban tudják mérlegelni, munkájukkal mennyiben segíthetik elõ
a cég gazdasági fellendülését. Az
alkalmazottak tájékozottsága semmi esetre nem lehet kárára a társulásnak.
(pnr)

Regionális Eko-Egyetem gyermekeknek

Régiónkhoz igyekeztünk ragaszkodni, s egyúttal vonzó projektet létrehozni a gyermekek részére.
Kigondoltunk fõiskolát, három tanszékkel és diploma munkával.
Nyilatkozta a Tudom, hol élek
projekt koordinátora, a Vágsellyei
Rövid utcaiAlapiskola igazgatóhelyettese, Katarína Grznárová.
A projekt 3. helyet szerzett a Penta
nadáció által a rendkívül tehetséges
gyermekek részére szervezett grantversenyen.
Végleges formát kapott 2006 november végén, mikor a mintegy 100
résztvevõ tanuló, diáktársai elõtt
bizonyította az elképzelt fõiskola
három tanszékén szerzett ismereteit. Tudományos, akadémiai címeket is kaptak: Kutatócska, Okoska
és DrEnV.
Az életkörnyezetet kutató tan-

szék a legfiatalabb, elsõs és másodikos tanulók számára jött létre. Tanulmányi tervükben szerepel például a Vág folyó szakaszának behajózása. Út közben feljegyeztek és
megrajzoltak mindent, ami felkeltette érdeklõdésüket. Mivel az egész
projekt a természetismeret bõvítése mellett a környezetvédelemre
irányult, térképezték a folyópart és
a vízfelület szennyezését. A hajó
a gyernekekkel Vágsellyétõl egészen Krá¾ová nad Váhom-i víztárolóig beúszta a folyót. A kisdiákok itt további ismereteket szereztek a villanyáram gyártásáról. Útközben megfigyelhették a halászatot a Vágon. Láttak folyómenti
kikötõket is, amelyek jelenleg az
alacsony vízállás miatt kihasználatlanok.
A szakelõadások keretében a kis

ANKÉT  ANKÉT (Folytatás az elözö

oldalról)

*TOMÁ ÈERVENKA, fémmegmunkáló: A változás fõként az új
beruházások bebiztosításában tapasztalható. Az AVC az új megmunkáló
központok és esztergapadok megvásárlásával nagyot lépett elõre. Ami
a bérelismerést illeti, a termelõ munkás természetesen, soha nem elégedett.
*JOZEF KOLEÒ, munkás: mivel már hosszabb ideje dolgozom ebben a részvénytársaságban, úgy itélem meg, volt már jobb is. Jelenleg
meglehetõsen nem áttekinthetõ a helyzet a társulásban, számomra
hiányoznak a jövõbe mutató információk. Aránylag nagyarányú az alkalmazottak cseréje, ami befolyásolja úgy a teljesítményt, mint a gyártmányok
minõségét. Remélem, idén állandósul a helyzet a vállalatban, s ez az alkalmazottak bérlistáján is megmutatkozik.
VÍZIA  a regionális és helyi újságok melléklete. Havonta jelenteti meg a Dolný
Kubín-i Arva kft. a Penta Investment Bratislava társaság számára. Kivitelezésért kezes: a Szlovákiai Regionális Sajtó kiadóinak Szövetsége, Martin. A melléklet a regionális és lokális sajtó REGIONET hálózatában jelenik meg, összesen 220 000 példányban. Gesztor a Penta Investments részérõl: Mgr. Martin Danko (danko.martin@penta.sk.), a projekt menezserje:PhDr.Michal Beòadik (043/
430 28 81, avrt@stonline.sk), a melléklet fõszerkesztõje: PhDr. Peter Lau (052/78
78 301, petros@podtatranske-noviny.sk).

kutatók beszélgetésen vettek részt
halászokkal, megismerkedtek a Vág
folyami élõvilágával... Utána fel kellett gyûrkõzni. Kesztyût húztak, és
nyolc zsákra való hulladékot szedtek ki a folyóból.
A harmadikosok és negyedikesek,
a jövõbeni Okoskák, a projekt keretében a Vágesellyei Duslo vegyipari vállalatnak a régió gazdaságára
gyakorolt pozitív- és negatív kihatásait mérlegelték. A gyerekek nem
léptek a vegyipari vállalat területére, de megtekintették a közeli vágtarnóci szenny-lerakatokat.
Vágsellye és környéke életkörnyezetének védelmérõl a gyerekeket
Bc. Karafa Tibor és Ing. Edita Haládiková, a k örzeti hivatal dolgozói
tájékoztatták. Az ifjú tudátorok még
megtekintették a veszélyes hulladékok tárolását Vágtarnócon. Vágsellye
és környéke életkörnyezetének
állapotáról a területi-, illetve a városi
hivatal illetékes ügyosztályainak dolgozói, Karafa Tibor és Edita Haldíková számoltak be. A gyermekek
megtekintették a veszélyes hulladé-

kok vágsellyei begyûjtõ központját,
majd ankétet szerveztek az életkörnyezetrõl a város polgárai körében.
Az Elemzések és Kutatások Tanszékét a Krátka Alapiskola
rendkívül tehetséges tanulói látogatják, együttmûködve a vegyipari
szakközépiskolával. A gyerekek
a gyakorlati oktatás keretében mintákat vettek a Vág vizébõl, melyeket középiskolás társaikkal együtt
elemeztek. Megállapításaikat videón is rögzítették.
Tanulmányaikat a Tudom, hol
élek egyetemen diáktársaik elõtt
diplomamunkájuk megvédésével
fejezték be. A projekt lefolyását és
eredményeit eko-folyóiratban is
rögzítették.
Az elmúlt évben a szlovákia
várai témában versenyeztünk, s ez
nagyon általánosnak tûnt számunkra.Most régiónkra összpontosítottunk és grantot nyertünk. Nyilatkozott Katarína Grznárová, aki
már a Penta nadáció jövõ évi versenyébe szánt projekt alapjait körvonalazgatja.

Erdészeti tanulmányösvény
Vadaskert Meleghegy
Tavaly óta újabb tanulmányi ösvény várja régiónkban a turistákat, az élõ természet kedvelõit. Hasznos segédeszköz lehet az
ismeretek bõvítésében óvodásoknak, középiskolásoknak, de a
fõiskolásoknak is. A csoportos látogatásokat elõre be kell jelenteni a Szlovák Erdõgazdaság rimaszombati igazgatóságán.

Az erdészeti tanulmányösvény a
Dámvadaskert részét képezi.. Hossza
2920 m, a lujzaparki vadászháznál
kezdõdik és végzõdik. Útvonalán 8
állomás helyezkedik el:

ták Vesselényi Ferenc felsõmagyarországi fõkapitánynak. Nevezett feleségével, a Murányi Vénusként is ismert
Széchy Máriával 10.000 forintért kiváltja Széchy Dénestõl. Vesselényi a

Foto: -medo1.LUJZAPARK
A parkot a belga király, Coburg
Fülöp lányáról, Lujzáról nevezték el.
A vadaskert a Balogi várhoz tartozó
terjedelmes uradalommal együtt a Coburg fõnemesi család tulajdona volt.
Ebbõl a családból származott az utolsó
magántulajdonos, Coburg Ferdinánd
bolgár cár, ismerten szenvedélyes vadász és utazó. A Coburgok a vadaskertben kis nemesi lakot építtettek, amelyet szintén Lujzáról neveztek el.
2.DÁMVADAS
Összterületébõl 800,85 ha erdõ,
11,86 ha rét és legelõ, 12,45 ha mûvelt
szántó, 2,71 ha vízfelület, 5,13 ha nem
erdõsített terület.
3.BALOGI VÁR
A várat a Balog nemzetség alapította. Az 1299. évi vagyonelosztáskor a
a várat az Attfyak (Attfi, vagyis Ottó
fiai) kapták meg.1323-ban hûtlenség
miatt (az Attfyak Trencséni Csák
Mátéhoz szegõdtek) I. Károly a várat
elveszi ettõl a nemezetségtõl.
Új tulajdonosok a Széchyek lettek.
1435-ben a várat Balogwara-ként
említik. Az1459-1460-as években az
akkoriban II. László és IV. Károly tulajdonában levõ várat Rozgonyi Sebestyén vezetése alatt Korvin Mátyás seregei ostromolják. 1481-ig a vár
Rozgonyi tulajdona, ezután szerzik
meg a Széchyek.
A 16. század közepétõl az országgyûlési törvények (1567, 1578, 1608)
a várat a törökellenes végvárak közé
sorolják. 1639-ben a vár kapitánya a
ráhói Jákóffy Ferenc. 1644-ben felad-

várat 1664-ben megerõsíti. A várkapitányok közül egyik legismertebb személyiség Gyöngyössy István költõ
(1668). Az ú.n. vesselényi felkelés
leverése után a várat lebontották.
4.FEKETE VADASKERT
(VADDISZNÓKERT)
A várromok alatt építették ki vaddisznó tenyésztésére. 1830-tól dámvadat, 1910-tõl pedig fehérszarvast is
tenyésztettek itt. Utóbbit a meleghegyi Vörös néven is ismert vadaskertbõl telepítették át.
Eredetileg 3-4 m magas kõkerítés
övezte. A 19. századból ránk maradt
feljegyzések szerint a vadállományt
138 dámvad, 153 õz, 200 vaddisznó,
3 medve, 450 róka, 1420 nyúl, 60 borz,
70 menyét, 67 görény, 8 vidra, 40
szalonka, 8 vadkacsa, 8 galamb, 234
nagyobb- és 356 kisebb ragadozó.
5.MUFLON TENYÉSZTELEP
A meleghegyi vadaskertben 1975-

ben különítettek el 123,5 ha területet
muflon tenyésztésére. Az erdei muflon szabad természetünkben egyedüli
képviselõje a vadjuhok családjának.
Õshazája Szardínia és Korzika Földközi tengeri szigetek. A muflon nálunk
szeptember 1-tõl december 31-ig, de a
vadaskertben már augusztus 1-tõl január 31-ig vadászható.
6.VADCSAPDA
A 18. század második felében kibõvítették a vaddisznós kertet. Az új részét hasított fenyõrudakból készült
palánkkal kerítették be. A kerítés mellett befogó berendezéseket, ú.n. beugrókat építettek.Lényegében széles ferde, a kerítéshez csatlakozó felületekrõl
volt szó. A vadat kívülrõl hajtották a
beugróra, innen bejutott a kertbe, de ki
már nem.
VADCSAPDA történelmi vadászati berendezés, a Fekete vadaskert része. A befogott vaddisznókat tovább
etették és vadászat idején kibocsájtották a vadaskertbe. A csapda több részre oszlott, ahol külön tartották a vadkant, anyadisznót és a süldõket.
7.EGYÉBVADÁLLOMÁNY
ERDEI ÕZ (Capreolus capreolus)
Az õz nálunk a szarvasfélék legkisebb növésû képviselõje. Hossza 140
cm-ig terjed, súlya 35 kg. A nõstények
valamivel kisebbek a hímnél. Az õzikék kéthónapos korig pettyesek.
Az õzagancs egyszerû formájú vadásztrófea. Évszakok szerint fûvel,
növényekkel, falevéllel, rügyekkel,
hajtásokkal, erdei magvakkal, vagy mezõgazdasági termékekkel táplálkozik.
MEZEI NYÚL (Lepus europaeus)
Testhossza 70 cm is lehet, súlya 7
kg-ig terjed. Füle 12-14 cm hosszú.
Hátsó lába sokkal hosszabb mint az
elsõ. A mezei nyúl napközben pihen
és fõként éjszaka aktív. Testalkata lehetõvé teszi egészen 70 km óránkénti
sebesség elérését. Fõként a növényzet
zöld részeivel, gumókkal vagy gyökerekkel táplálkozik
ERDEI SZARVAS
Az európai országok nagyobbik részében a természet méltóságát példázza. A hím testhossza egészen 250
cm-ig terjed, súlya elérheti a 250 kg-t.
A nõstyének kb.
egyharmad részszel kisebbek. A
szarvasbika agancsa, melynek nagysága az egyed korától függ, a legértékesebb vadásztrófeák közé tartozik. Tápláléka
növény, fû, hajtások, falevelek,
fahéj és különbözõ termések.
Maximálisan 20
évig él.

8.NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁG
Természeti feltételek
A meleghegyi vadaskert a Szlovák
Érchegység délkeleti nyúlványán terül
el. Dombos jellegû, 317 és 531 m
közötti tengerszint feletti magassággal. Klimatikai szempontból enyhén
meleg és meleg éghajlatú terület. A vegetációs idõszak átlaga 230 nap. A csapadék évi átlaga 500-600 mm, a hótakaró vastagsága 20-25 cm és megmarad átlagban 60 napig.
Téli tölgy
A Rima völgykatlan központi részében és a környezõ Nagyrõcei hegység melegebb részeiben ma is megtalálhatók az õsi pannon erdõk marad-

ványai, hatalmas régi téli tölgyekkel.
Koruk kb. 300 évre tehetõ. Egykoron
legelõk részei voltak. A meleghegyi vadaskertben körméretük testmagasságban eléri a 6 métert.Jó állapotban
vannak, kiemelkedõ a természettudományi és esztétikai értékük. Fontos
fészekhelyei a madaraknak.
Erdei szállások
Az öreg tölgyek odvainak hõmérséklete, s bennük a levegõ nedvességrtartalma a vékonyabb fákhoz
viszonyítva állandóbb, ami fontos a
környezettel szemben igényesebb állatvilág létezésének. Téli búvóhelyet, vagy pihenõhelyet talál itt a denevér, erdei menyét és számos rovarevõ. A hatalmas régi tölgyek gyökerei között kaparja ki barlangját a
borz. Az odvas gallyakban számos
madárfaj fészkel.
-kz-

Iskolások irodalmi és képzõmûveszeti rovata

Új hajtások

Sziasztok Gyerekek!
Örömmel tapasztaljuk, hogy nektek és rólatok szóló rovatunkra kedvesen reagáltatok. Persze a tanító néniknek és bácsiknak segítségével jutottak el hozzánk munkáitok. Jól szervezkedtetek! Bõven akad közlése ildomos munka. Jó látni hogy
szabadidõtöket hasznos, szórakoztató tevékenységgel töltitek. Rajzaitok, írásaitok szívetmelengetõ látvány , jó érzés megtekinteni, átolvasni azokat.
A héten a Feledi Szombathy V. Alapiskola munkáiból válogattunk. Mûködik ott egy ökológiai szakkör Mag Zsuzsanna
tanár néni vezetésével. A rajzok megmérettetésre készültek egy természetvédelemmel kapcsolatos versenyre. A Kassai KeletSzlovákiai Múzeumban kerültek kiállításra, ahol bizony az elsõ három helyezett a feledi szakköré lett. Témája a Gólya volt,
annak tanulmányozása, szokásikról, fészkeikröl, fiókáikról.
Bár pillanatnyilag, kedves madarunk, melegebb vidéken sütkérezik, de annál érdekesebb feleleveníteni õket ilyenkor, télvíz
idején. Sokminden eszembe jutott róluk. Többször megnéztem az alkotásokat. Itt, a szerkesztõségben, körülálltuk a hatalmas
rajzlapokat és szinte egyszerre villant be egy idézet mindnyájunknak. ,,....neked két hazát adott a végzet ... Tompa Mihály
versébõl. De ugye tudjátok, hogy az igazi hazája itt van? Ismerek egy gólyát. Személyesen. Már több éve lakik nálunk, itt
Rimaszombatban. Annak idején megsérült az utazás elõtt, és egy gondos család ápolására szorult. Azóta nem költözik. Jól
megvan itt egy elkerített szép kertben. Hidegben van takarója, illetve egy védett házikó, ami kizárólag az övé.
A megjegyzések írója én voltam, Csank Kati, aki  a szerkesztõ bácsikkal és nénikkel-továbbra is várja jelentkezéseiteket.
Az a kis halacska bizony eltévesztette az útját. De a két állat
közül az egyik jól járt. Veronika, ha van a közeletekben ilyen tó,
ahol íly egyszerü lakmározni, akkor minden gólyát értesíteni
kell. Szép munka!

Berki Lenke 5. A
Vajon mirõl csevegnek a gólyáid Lenke? Alaposan megvitatják
a napi rovarfogyazsztást? Vagy gólyamama megdicséri csemetéjét
a jó viselkedésért? Mindenesetre barátságos arcot vágnak.

Belovec Veronika 5.A

A gólya

Dudom Adrianna 7. A
Sajnálom, hogy az olvasók nem
láthatják, de ennek a gólyának gyöngyszárnya van, festett tészta csõre és
lába. Szépen kidolgozott munka,
Adrika. Remélejü, nem ázik bõrig
abban a zuhogó esöben.

Végre elkezdõdött a nyári szünidõ, gondtalan pihenés, szórakozás ideje.
. Egy napon amikor felsétáltam az utcánk végére,
s felpillantok az égre, hát mit látok, egy gólyát. Nem
is akármilyen gólyát  feketególyát! Sokáig néztem
a nagytermetû gólyát, de elszállott a kurinci erdõ felé.
Egy hétig mindig-mindig visszatért. Beköszöntött az
augusztus, eljött az aratás. Arra tévedt egy gólya.
Ott járkált a tarlón és szedegette a szöcskét. Gondolom nagyon éhes lehetett, mert még a kombájn zúgása sem zavarta. Még sokszor láttam a patak szélén
békázni. Próbáltam megfejteni hol lehet a fészke, de
sajnos nem sikerült, mert hiába várom, már nem
látom õt. Tudom, hogy a góåya költözõ madár, s így
már biztosan elindult a hosszú útra.
Én nagy madárbarát vagyok,s remélem,
hogy szerencsésen megérkezik, s majd jövõre újra
Szekeres Pál 5. A
visszatér.
Pali, nem derûl ki, hogy ugyanazon feketególya szöcskézett e a tarlón, amely Kurinc felé
szállt. Ha igen, szerencséd volt. Ha nem, akkor
két gólyát is megcsodálhattál.
Ha meghívsz nyáron egy gólyalesre, készítünk pár
fotót, télen majd azokat csodáljuk. Benne vagy ?

Lakato Richard 5. B
Kreppapír gólya! Ricsi, nagyon türelmes kisfiú lehetsz, ez idõigényes volt. Ügyes vagy! Látni, hogy szereted a gólyákat.

Hirdetések

Február 1. Csütörtök.

Casino Royale
Amerikai akció thriller. James Bond
21. új társsal 007. Fõszerepben: Daniel
Craig, Eva Green. Belépõ: 60 Sk.

Adjál vért Szent
Bálint tiszteletére
Elmúltál tizennyolc éves?
Még nem adtál
soha vért?
Próbáld meg Szent
Bálint napján.
Adj vért!

Életet mentesz ezzel!Vért adhatsz minden kedden 6.30-tól
Rimaszombatban a HTO NaPn.

Minden vért adó aki
február 1-tõl 14-ig ad vért
egy bálintnapi képeslapot
kap ajándékba, valamint be
lesz sorolva egy sorsolásba ahol értékes nyereményeket nyerhet.

EUROMOTEL
Restaurant

/Kassai út, Rimaszombat/

Meghívja önt

Kínai
specialitások
hetére

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

2002

Kezdés: 17.30 és 20.00 ó.

A Rimaszombati Kórházban 2007. január 23-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Ladislav Bódy, Alexander Papanecz, Mário Machyniak, Jozef Sokolovský,
Pavel Bokor, Eugen Lakato, Martin Vetrák,
Juraj Lacík, Gejza Styavina Rimaszombat,
Aneka Sujová, Boena Jánoíková Bottovo,
Peter Lacko, Mária Kromholcová Nyústya,
Ján Vanèík, Pavel Dovala, Milan Cibu¾a Klenovec, Andrea Csépeová,
Juraj Csépe Blhovce, Ivan Priatka, Ivan Vrábe¾, Václav koròa Utekáè,
Darina Füköová, Zoltán Fükö Királyi, Mária Krágová, Jozef Krága Otroèok, Frantiek Petro Osgyán, Jozef Vozár Hrachovo, Martin Kritof
Kokava n. Rimavicou, Roman otek Tisovec, Martin Giertli Kruno, Ján
Rotár Hostiovce, Eva Kolozsiová Rimaszécs, Jozef Kovalanèík Rimajánosi, Alfréd Kövári Abafala, Ján Vargic Hrnèiarske Zaluany.
Elõször adtak vért: MUDr. Andrea Honéczy Koice.
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 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 Egyszerû és kettõs könyvelést
vállalok. Mobil:0908824215 737
n Eladó hízottsertés, 120-180 kg.
Tel.: 562 67 43.
772
n Építõcég kõmûveseket és építési segédmunkásokat keres.
Tel.: 0902 960 444.
774
n Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812-19
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 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

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 Eladó jó minõségü széna  30 mázsa. Ár megegyezés szerint. . Tel.: 56
980 65, este 19.00 óra után 890-7
n Felvásárolok régi bútorokat: komódot, tulipános szekrénykéket,
régi orvosi és üzleti berendezést,
tollakat, régi szõttest és más régiségeket. Tel.: 0903 537 225. 884-6
n Dr. Drotár Zdenek állatorvosi
rendelõje (Cserencsényi utca 27,
a Rimavan Termelõszövetkezet
területén) a következõ szolgáltatásokat kínálja a kisállat-tenyésztõknek: házi kedvenceik ellátása, állatkozmetika, oltások.
Információk: 56 27 516, 0905
361 882.
902

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

Házat akar venni
vagy eladni?
Nem tudja kihez
forduljon?
Segít Önnek az
N-age-X Kft.
Mindent elintézünk
Ön helyett.
Telefon: 0903 575 308,
0915 250 584.

2539

n Eladó jó állapotban lévõ hûtõ és

2519

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 Eladó családi ház két kilométerre
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
n

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
n Eladó 4 szobás lakás a Halász
utcában (Nyugat lakótelep), 1. bejárat 4. emelet, rendes lépcsõház.
Tel.: 0903 525 967.
1509-10
n Eladó 6 áras telken található 5szobás családi ház Rimaszombatban az Akasztóhegyen. Ár megegyezés szerint. Tel.: 56 247 97. 892

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

Nagybalogon aranykorát éli a futball

Nem titkolt cél a továbbjutás
Ketten a sportág nagybalogi szervezõi és vezetõi közül:
Pál Dénes és Kovács László. Velük beszélgetek a Nagybalogi
Futball Klub múltjáról és jelenérõl.

Nagybalogon régi hagyományai
vannak a labdarúgó sportnak. A falu
csapata évek hosszú során a járás
élvonalába tartozott. Eddigi legnagyobb sikerük tavaly született meg,
mikor a területi bajnokság gyõzteseként bekerültek az V. ligába. Szerintetek hol gyökerezik a siker alapja?
Pál Dénes: A sikeres szerepléshez a felnõtt csapat magában
nem elég. Szükség van az utánpótlásra. A területi versenyben egyik feltétel volt, hogy tanuló csapat is legyen. Az edzést akkor én vállaltam.
A gyerekek nagy lelkesedéssel vállalták úgy az edzéseket, mint
a bajnoki szereplést. Több fiatal
tehetséget sikerült így felkarolni. Õk
képezik most az ifjúsági csapat alapját, amelynek fenntartása egyik alapfeltétele az V. ligás szereplésnek.
-A sportsikerek további fontos
feltétele a megbízható, gondos
vezetés...
Pál Dénes: Jól összekovácsolódott vezetõsége van a klubnak. Elnök Kovács Gyula, menezser Erdõdy József, a szervezésben, az
anyagi fedezet bebiztosításában jelentõs részt vállalnak: Brindza Gábor csapatvezetõ és a többi vezetõségi tagok  Matheidesz János
egészségügyi dolgozó, Erdõdy Ferenc, Elek Béla, Kovács László. Az
anyagi költségek részbeni fedezéséért köszönet illeti Kiss Nándort,
az ifjúsági csapat szponzorát, vala-

mint Iványi Miroslavot, a felnõtt
csapat támogatóját, nem utolsó sorban pedig a falu önkormányzatát,

deztünk be a játékvezetõknek, zuhanyozóval. A kisadások fedezésére
150 ezer koronát kaptunk pályázat
útján az SzK Oktatásügyi Minisztériumától, a hiúnyzó, 250 ezer Sk-t
a községi kassza állta.
-Játékoskeret?
Kovács László: Játékos edzõ

Eredményhirdetés
Amint arról lapunkat az elmúlt
napokban írt meghívó levelében tájákoztatta tefan Maki a rimaszombati sportszövetség (OA
OZTK) elnöke, az elmúlt év legsikeresebb sportolóinak értékelésére
és eredményhirdetésére Klenócon
kerül sor. A sorrendben immár 41.
alkalommal megrendezendõ gálát
2007 február 23-án az ottani mûvelõdési központ nagytermében tartják. Az esemény fölött Klenovec
község polgármestere, JUDr. Pavel
Struhár vállalt védnökséget.

Elkezték...

amely költségvetésébõl jelentõs öszszegeket fordít a sport támogatására.
-Hogyan készül a klub a tavaszi bajnoki idényre?
Kovács László: Az õszi idényt az
V. liga táblázatában a második helyen
fejeztük be, 3 ponttal a listavezetõ
csapat mögött. A hárompontos hátrány ledolgozására jó kilátás, hogy
a legkomolyabb vetélytársat
a visszavágón hazai pályán fogadjuk.
Tavaly mintegy 400 ezer korona ráfordítással újítottuk fel a stadiont. Új cserepadokat kapott a vendégcsapat és
a hazai csapat, külön helyiséget ren-

Roman Kudlík, kapusok: Lesko és
Erdõdy. Mezõnyjátékosok: Repka,
Drugda, Sarva, Laco, Valkuèák,
Perdík, Krahulec, Kret, Duan Kudlík, Roman Gubala, Katreniak, Iványi, Doleal, Zvoda, Otrom, Miko,
Elek, Simon. Két új erõsítéssel is
számolunk.
Nagybalogon nem titkolt cél
a továbbjutás. Megérdemelnék azt
a nagybalogi szurkolók is, hiszen az
utóbbi években egyre többen járnak
a meccsekre, buzdítani játékosaikat.
A beszélgetést köszöni:
Kovács Zoltán

Az elmúlt idényben várakozáson
alúl teljesítettek az ötödik ligában szereplõ klenóci labdarúgók, hiszen a bajnokság elsõ fele után a tabella utolsó
elõtti helyén, tehát kiesõ pozicióban
tanyáznak.Még siralmasabb lenne
helyzetük, ( tökutolsók lennének ) ha
két mérkõzés pontjait nem kapták volna meg fegyelmi döntéseket követõen.
Sajnos a nagymúltú egyesületben,
ahonnan az elmúlt évtizedekben olyan kiválóságok kerültek az élvonalba, mint Vinarèík ( B. Bystrica), Láska
( Podbrezová ) Hruka ( Slovan Bratislava), tefanko ( Inter Bratislava),
vagy B. Kováèik ( Rimaszombat), az
utánpótlás nevelése terén is nagyon
komoly gondok vannak.
A tavaszi idényre való felkészülést
január l3-án Jaroslav Benco vezetésével
kezdte meg a felnõtt csapat, ahová viszszatért Hlôka, ugyanakkor eltávozik
a két kölcsönjátékos, Kubinec és Vince. Sajnos a nagy munkanélküliség
miatt már külföldön dolgozik két aktív labdarúgó Jáchym és Kolár, akik
szereplése ennek következtében a tavaszi idényben kérdésessé vált. A szakvezetés a sok gond-baj elenére bízik a
bentmaradásban.

Huszonnyolc fõs kerettel kezdték az idényt Ajnácskõn

Besegít az önkormányzat
Ajnácskõn egy héttel ezelõtt tartotta meg évzáró közgyûlését a helyi labdarúgó szakosztály, mely három korosztályos csapatot mûködtet. A legnagyobb figyelem természetesen az V. ligás felnõtt e-gyüttes tavalyi szereplését kisérte, melyet a körülmények között elfogadhatónak, sõt jónak minõsítettek a
résztvevõk. Az õszi idényben elért
nyolcadik helyezés megfelel az elõzetes célkitûzéseknek, s ezt a poziciót szeretnék a tavasz során megõrizni, esetleg egy-két hellyel megjavítani.
Amint azt Tóth Tamástól, az

együttes szakvezetõjétõl megtudtuk
a továbbiak során is Pataki József
marad a vezetõ edzõ, aki szokatlanul bõ játékoskerettel kezdte meg
múlt pénteken a felkészülést. Listáján 28 játékos neve szerepel, közöttük négy még ifjusági korú labdarúgóé is. Ez a keret fokozatosan szûkül majd huszonkettõ, még késõbb
húsz fõre. A tavalyi keretbõl mindössze a tragikus körülmények
között, autóbaleset következtében
elhúnyt Tóth hiányzik majd, de
õsszel meglehetõsen sok volt a sérült, s egyelõre nem lehet tudni,
közülük mindenki vállalja-e, bírja-e

majd a 30 edzés-adagból és nyolc
elõkészületi mérkõzésbõl álló tavaszi felkészülést.
Pataki József szerint kevés úgynevezett vérbeli csatár áll pillanatnyilag rendelkezésére, s ezt a problémát átigazolással szeretné megoldani. Igazán nagy bevásárlást azonban nem terveznek, mert ezt egyszerûen nem teszi lehetõvé anyagi
helyzetük. Már azt is komoly elõrelépésnek tartja, hogy a tavaszi idényben az önkormányzat biztosítja a
stadion mûködését. Igy aztán a két
hétvégére tervezett bennlakásos
összpontosítást helyben is meg-

oldhatják.Ezeken a napokon naponta két, sõt három edzés is szerepel
majd programjukban. Az ismert szakember elmondása szerint tavasszal
idõszerûvé válhat aszisztensének
kijelölése is, hiszen cége Horvátországban vállalt munkát, s az épitkezések felügyelete is személyére
hárul majd.
A TLSz Téli Kupáján nem
vesznek részt, mert e nélkül is biztosították már az ellenfeleket a barátságos mérkõzésekre. Ilyen
szempontból annyi változás történhet csupán, hogy ha februárban is marad a januárihoz hasonlóan kedvezõ idõjárás, újabb négy
elõkészületi mérkõzést iktatnak
programjukba.
(h)

Sport

Területi asztalitenisz-bajnokság

Polgári Gábor egyéni sikere

Igor Molnár

A vártnál kevesebben próbáltak
szerencsét a múlt hét végén Kálnón rendezett területi egyéni asztalitenisz-bajnokságon. A három
járásból mindössze harmincöten
neveztek a férfi egyes, illetve férfi páros számokból álló seregszemlére. Nem kis meglepetésre hiányoztak a losonciak, s nem jelentek meg a rimaszombati KP sõt a
Mlados B együttesének verseny-

Katrate siker Londonban

Londonban január 20-21-én rendzték meg az ifjúsági korosztályokban
a British International Karate Open elnevezésû kontinens viadalt, melyen
96 egyesület 770 versenyzõje vett részt. A rimaszombati Igor Molnár
Szlovákia színeiben három gyõztes mérkõzést vívott a kadettek korosztályában, s csupán a döntõben maradt alúl a hazai Reece Taylorral szemben.
Ettõl függetlenül remek teljesítménye van az EURO KARATE GRAND
PRIX-en, hiszen egy aranyéremmel és két ezüstéremmel büszkélkedhet.

Feledi teremfutball

zõi sem. A találkozókon általában
a papírforma érvényesült. A férfi
egyesben négyes rimaszombati siker született. A döntõ mérkõzésen
Pogári Gábor diadalmaskodott tapasztaltabb vetélytársa, Peter Horváth ellen. A harmadik helyért is
két rimaszombati játékos csatázott. A Voliar-Huszti összecsapás
az elõbbi játékos 3:0-s sikerével
végzõdött.
A párosban is rimaszombati
gyõzelem született. A Voliar-Horváth duó 3:l-re bizonyult jobbnak

a Polgári-Huszti párosnál. A harmadik helyért Kaèáni ( Kalinovo ),
Haluska ( Rimaszombat) Rogos ,
Kelich 3:2.
A területi bajnokság érmesei a
jövõ hét végén minden bizonnyal
elindulnak majd a besztercebányai
és a zsolnai megyék által közösen
rendezett kerületi bajnokságon,
majd két hét múlva már újabb fontos bajnoki mérkõzés vár Pinzík
mester tanítványaira. A mieink Preovon és Krompachy-ban lépnek
asztalok mögé.

Sikeres terem-torna

A múlt hév végén az l997-es születésû fiúk számára rendezett
labdarúgó tornát a rimaszombati Tempus K. A nyolc csapat résztvételével folyó tornán tartalékos összeállítása ellenére jól szerepelt a vendéglátó. Eredmények: Tempus Salgótarján 3:0 Gólszerzõk: Maòovský, Václavik, Èieok, Tempus Koice 3:0 G: Maòovký 2, Václavik, Tempus Badin 0:3, Tempus Koice 8:0 G: Václavik 3,Faragó 2, Szúnyai, Maòovský, Múèik, Tempus MFK Kosivce 0:l
A torna legjobb játékosának a hazai Jakub Èieokot szavazta
meg az edzõkbõl álló szakbizottság.
A rimaszombati együttesben az alábbi játékosok szerepeltek:
Nôta, Mezõ, Kocsis,. Václavik, Maòovsky, Faragó, Mucsik, Krsák,
Balog, Balyo, Galdík, Szúnyai, Lehotsky, Csank, Èieok. Edzõ:
Ondrej Václavik.

Legutóbbi számunkból hely- 1. Old Boys
8 8 0 0 64 : 6 24
hiány miatt kimaradtak a Fe- 2. Casablanca 8 8 0 0 78 : 29 24
leden folyó teremfoci-bajnok- 3. R. Janovce 8 4 1 3 28 : 23 13
4. FC Bumm
8 4 0 4 36 : 43 12
ság ötödik és hatodik forduló5. H o d e j o v
8 3 2 3 32 : 32 11
jának eredményei. Rövidített 6. G. Jablonec 8 3 2 3 45 : 52 11
formában az alábbiakban pó- 7. Jesenské d. 8 3 0 5 38 : 49 9
toljuk mulasztásunkat. Ered- 8. B l h o v c e
8 2 0 6 38 : 49 6
9. A - Team
8 1 1 6 31 : 49 4
mények:
10. G. Jablonec B 8 1 0 7 24 : 68 3
5. forduló:
Gem.Jablonec Old Boys 0:9,
Hodejov Rim.Janbovce 1:5, Casablanca FC Bumm ll:4, Blhovce
A Team 5:8, Jesenské ifj.-Gem.
Humenné Rimavská Sobota 3:0 tette szombaton az újra csatasorba tunk vezetõi elismerték, hogy ezen a
Jablonec B 12:3
és 3:2 Az év elsõ bajnoki összecsapá- álló Alena Kudlíková vezényletével az két mérkõzésen a jobbik csapat gyõ6. forduló:
sa elõtt meglehetõsen feszes volt a han- elsõ röplabda-liga keleti csoportjában zött. A hátralévõ fordulókon tehát alaOld Boys Gem.Jablonec B 5:0 gulat csapaton belül, mert az edzõcse- szereplõ rimaszombati nõi együttes. pos formajavulásra lesz szükség ahhoz
kont, A Team Jesenské 4:7, FC- re hullámai még nem cssitultak el. Mint A mieink olykor megilletõdötten, oly- , hogy csapatunk hosszú évek eredBumm-Blhovce 6:l, Gem. Jablonec ismeretes Nôta mester helyét Kudlí- kor kissé kapkodóan máskor meg na- ményes szereplése után elkerülje a kieková foglalta el a kispadon. Az edzõnõ gyon görcsösen játszottak. Az elsõ sést az I. ligából.
Hodejov 3:3
A szombati két mérkõzésen az
ugyan jól ismerte a lányokat, hiszen mérkõzésen két szetteben is tizenki7. forduló:
alábbi
összetételben szereplet a rilenc
pontot
szereztek,
a
második
taHodejov  Old Boys 2:10,Ca- korábban szinte valamennyi játékosmaszombati
együttes: Megelová, Renlálkozó
már
szorosabb
volt,
a
tizensal
dolgozott
már,
sõt
korábban
még
sablanca Gem. Jablonec l4:2, Bldeková, Kudlíková, tubniaková, Kukettõre
elveszett
elsõ
játszma
után
játszottak
is
egy
csapatban,
de
a
közös
hovce Rim.Janovce l2:3,
ugyanis 27 illetve 25 pontig jutottak reková, Hrivnáková és Chodúrová.
Jesenké Ifj.- Bumm FC 4:9,G. felkészülés hiánya azért érzõdött a lálányaink. Mindezzel együtt csapa- Cserék: Vaòová és urková
nyok
játékán.
Az
elsõ
mérkõzésen
a
Jablonec B  A Team 10:7
második
játszma
volt
igazán
szoros,
a
8. forduló:
Old Boys A Team 6:2,Gem. másodikban mondhatni minden szetJablonec Blhovce 6:7, Bumm FC- ten belül nagy volt a közdelem, s kishíján meglepõ eredmény született. ÕszGem.Jablonec B 5:0, Rim. Janovce
szel ugyanis mindkét találkozón venJesenské 7:2, Hodejov Casablandégsiker született Rimaszombatban. A
Szeretettel meghívjuk a HUBERTUS borozóba ( Fõtér 11, a
ca 7:8
vendégcsapat most az alábbi összetévolt Fatima vendéglõ a piac mellett) ahol februártól új ételA góllövõ lista élén a 8. fordu- telben lépett pályára: Rendeková, Kudkülönlegességekkel bõvült az étlap.Izelítõül: királyi kacsaló után Váradi áll 21 találattal, líková, iroová, Hrivnáková, Chodumell, halfilé indiai módra, ázsiai csirkemáj, sült kacsacomb
megelõzve Singlárt (l7 gólos) és rová. Cserék: Kojnoková és Raiszová.
knédlivel és piros káposztával, és így tovább.
Molnárt ( l6 gólos).
Rimaszombat  Sp. Nová Ves
Önt és párját február l4-én romantikus Valentin napi
A bajnoki tabella állása a 8. for- 0:3,0:3
va-csorára várjuk, élõ zenével
A
tapasztalt
Pisár
gólja
elötti
pillanatokat
örökíti
meg
Lichanec
Michal
felvétele.
duló után:
Mindkét hazai mérkõzését elvesz-

Négy mérkõzésbõl nulla pont
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