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Elhalasztott képviselõtestületi ülés

Fontos döntések várhatók

Eredetileg 2007. február 6-ra tervezte városunk polgármestere a sorrendben immár második, a munkajelleget illetõen azonban gyakorlatilag az elsõ igazán tartalmas képviseltestületi ülést. A Városi Tanács
január 30-án megtartott elsõ ülésén
történt megállapodás értelmében
azonban egy héttel késõbb kerül
tartják meg a tanácskozást. A halasztás a klubvezetõk kérésére történik, akik a februári tanácskozás
sarkalatos pontjának tartják a vá-

ros önkormányzatának és hivatalának új szerkezeti felépítését tartalmazó anyag megvitatását. A négyéves tevékenységet meghatározó dokumentumot elõbb a klubokban szeretnék megvitatni a képviselõk az
elõterjesztõ Kovács Lászlóval, megelõzendõ a testületi ülés parttalan
vitáját.
A tizenharmadikai tanácskozás
napirendjén szerepel még a már
említett anyagon kívûl a képviselõtestület tanácsadó testületének, a

Most már a szlovák kormányon a sor

A SEWON ugrásra kész

A múlt héten sem telt el igéretes
esemény nélkül régiónkban. A tornaljai polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy több külföldi beruházóval is komoly tárgyalásokat folytat, melynek eredménye képpen egy
éven belül akár hétszáz új munkahely
is létesülhet a Sajó parti városkában.
Nem kedvezõtlenebbek a rimaszombati kilátások sem. Cifrus István tárgyalásai a koreai befektetõvel

Ára: 9,- Sk

olyannyira elõrehaladott állapotba jutottak, hogy már az együttmûködési
memorandumot is aláírták. Ennek értelmében a villamossági autóalkatrészeket, mindenek elõtt kábeleket gyártó
SEWON ECS hajlandó lenne akár egymillió eurós beruházást is eszközölni
városunkban, lehetõvé téve ezáltal
mintegy 1000 munkaerõ foglalkoztatását .
A problémát egyelõre az okozza,

hogy az ázsiai beruházó termelésre kiszemelt objektuma ( a kaszárnya épülete) a hadügyminisztérium tulajdonában van, ráadásul eladását, vagy elajándékozását egy privatizációs stoppra vonatkozó korábbi kormányhatározat is fékezi. Értesüléseink szerint
azonban a témát a rimaszombati polgármester szorgalmazására talán már a
legközelebbi ülésén napirendre tûzi a
Fico- kabinet.

bizottsági tagoknak a megválasztása,
valamint a városrészek bizottságainak konstitúciója. Ugyancsak a
testület elé kerül a polgármester,
Cifrus István javaslata az alpolgármester hatáskörének kijelölésérõl.
Az önkormányzati választások
eredményei alapján a város alapiskoláinak, óvodáinak és egyéb tanintézményeinek ( Relax-szabadidõközpont, Mûvészeti Alapiskola)
szerveibe is új tagokat kell jelölni a
képviselõptestületnek. Hasonlóan
kiegészítésre szorul a város két
gazdálkodó szervezete az Energobyt és a Városi Lakásgazdálkodási
Hivatal Felügyelõ Bizottsága.
Természetesen ezen az ülésen
is döntenie kell a testületnek néhány
ingatlaneladási kérvényrõl, illetve
vagyonjogi kérdésrõl . A tanácskozást egész naposra tervezik, ennélfogva már délelõtt kilenc órakor elkezdõdik, melyen természetesen
szívesen látott vendégek a város
polgárai is.
(H)

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

AKCIÓ

Paraszt kolbász 150 Sk/kg.
Egész kacsa 88 Sk/kg.

2227

40. évfolyam

Plaszt ablakok
787 Sk

40x40, fehér, barna, billenõs,
lakássejtekbe, garázsokba
MONTAG , Hatvani utca
0905 705 966, 0905 924 921.
Tel.: 58 11 788, fax: 58 11 789
www.montag.sk

A kis lopás is lopás

Az áruházi tolvajásokról sokat tudnának mesélni a biztonsági õrök és az alkalmazottak. Rimaszombatban ez -legalábbis
egyelõre  úgy tûnik tabu téma,
noha nagyon sok ilyen cselekmény forog közszájon. Nyustyán viszont feljelentést tett az
egyik üzlet vezetõnõje a l9
esztendõs detvai illetõségû

Becses a tüzelõ?

Napjainkban még rendkívül
kedvezõ az idõjárás. De a farkas
még nem ette meg a telet. Nyilván erre a népszólásra gondolt
az a tettes is, aki január 12 és
15 között Kálosa határában eltulajdonított 5 méternyi bükkfát,
több mint 7000 Sk kárt okozva
az erdõgazdaságnak.

M.B ellen, aki bevásárlás okán
tért be az egyik élelmiszer üzletbe. Bevásárló kosár helyett
azonban zsebre rakta az édességet, amit nyomban észlelt
egy elárusitõnõ. A tetten ért
fiatalember által okozott kár
ugyan nem érte el még a száz
koronát sem, ennek ellenére
úgy tûnik az ügynek a bíróság
elõtt is folytatása lesz.
Hasonló cselekmény történt
az elmúlt héten Füge községben,
ahol egy lakatlan házba hatolt be
a megrongált nyílászárón keresztül egy eleddig ismeretelen
tettes, s vitt magával néhány fürdõszoba berendezési tárgyat,
közöttük egy WC ülõkét is.
A tolvaj a bátkai gazdaságnak mintegy 5 ezer korona kárt
okozott.

Döntött a Legfelõ Bíróság

Kvetko bíró talár nélkül

Az utóbbi két esztendõ negatív
szenzációjaként tálalta az országos
sajtó Vladimír Kvetko bíró esetét, aki
két alkalommal is súlyosan vétett a
közúti közlekedés szabályai ellen. Az
elsõ komoly kihágást még 2005 júniusában követte el, amikor ittas állapotban okozott közúti balesetet.
Vérében az alkoholszint elérte a 3,2
ezreléket. Annó D. Lipic a hivatalban lévõ igazságügyminiszter meg-

fosztotta vezetõi beosztásától, s eljárást kezdeményezett ellene.
A vétkezõ bíró még ezek után
sem vigyázott eléggé, s az elmúlt év
nyarán ismét karambolozott, autójával összeütközött egy Wolkswagen tipusú személygépkocsival. Személyi sérülést szerencsére nem okozott, a jármûveken keletkezett anyagi kár összege azonban elérte a l20
ezer koronát Az ittasságot ez alka-

lommal már nem lehetett rá bizonyítani, ugyanis megtagadta az
alkoholszondát
. A második esetet követõen gyakorlatilag már nem gyakorolhatta
hivatását, a hivatalos verdiktet azonban csak az elmúlt héten mondta ki
ügyében a Legfelsõbb Bíróság. E
szerint Kvetko többé már nem öltheti
magára a talárt. A fellebbezés joga
viszont még megilleti.

A Golf akció eredményeképpen

Elõzetesben a kábítószeresek

Minden bizonnyal az elmúlt hét
egyik legnagyobb, országos viszszhangot kiváltó eseménye volt a
gömöri régióban (a Rimaszombati
és a Nagyrõcei Járásban) a rendõrség 65 fõs alakulatának GOLF fedõnevû akciója . A különlegesen kiképzett csoport tagjai szinte egyidõben tartottak négy helyszínen házkutatást, melynek eredményeképpen megtaláltak 45 gramnyi pervitint, jelentõs mennyiségû marihuánát, s ezek összértéke a drogpiacon megközelítõleg másfélmillió
koronára tehetõ.
A hét elõállított személy közül
késõbb négy személyt helyeztek
elõzetesbe mégpedig a rimaszombati illetõségû 26 éves Erik C-t, a
34 éves tornaljai Koloman K-t, a 23

éves alsókálosai Ladislav S-t és a 34
esztendõs honieci Ján G-t.
Alapos a rendõrség feltételezése, hogy a megnevezettek nemcsak
beszerezték a kábitószereket, hanem
árusították is. Erre utaltak a megta-

lált csomagolóeszközök, az injekciós tûk, valamint a minimérleg.
Amennyiben a vádak bizonytást is
nyernek, úgy a négy férfi 4-tõl l0
évig terjedõ szabadságvesztésre
számíthat.

Eltûntek a fémtárgyak

A rendõrség nyomozói úgyszintén vizsgálatot kezdtek egy január
22-én észlelt betöréses lopás ügyében. Az említett napon, vagy az
elõzõn ( január 21-én) Osgyán községben eleddig ismeretlen tettesek behatoltak egy lakatlan épületbe, melyet raktározási célokra
használt egy gazdálkodó szervezet. Az itt elhelyezett öntözõ berendezésekhez használatos 42 méternyi négyeres kábelen, három méternyi aluminiumlistán kivûl még egyéb fémtárgyakat is magukkal vittek a tolvajok, minden bizonnyal további értékesítés céljából. A mezõgazdasági vállalatnak okozott kár értéke meghaladja a
30 ezer koronát.

KIÚT EGY JOBB ÉLETBE- egy civil szervezet mozgatói

Két lelkes ember : Csobó Alica, Szántó Sándor
Mindketten a tettek emberei. Mindketten látják a szervezet igazi küldetését. A kisebb, nagyobb egyéni odaadó segítségnyújtásból, egy szervezett mozgalom lett, felelõs vezetõkkel,
koordinátorokkal és megannyi rászoruló szociális helyzetû munkással.
Csobó Alica és Szántó Sándor személyében olyan elszánt alkotó- és mozgatóerõ dominál,
hogy a lehetetlennek tûnõ kihívásokat is épp úgy kezelik, mint az egyszerûen megoldható
akadályokat.
Tamásfala mindig is afféle ,, kis szigetként  volt jelen a kultúrális és politikai életben
Rimaszombaton belül. Az összetartás, nosztalgia,a falusi jellegébõl adódó légkör ? Nehéz
megválaszolni, de él, lüktet, tevékenykedik  ez tény.
A 2005. elejétõtõl mûködõ civil szervezetrõl érdeklõdöm.
n A kezdetén 35 foglalkoztatott
emberünk volt, három alapító taggal és három tagú revíziós bizottsággal-mondja Csobó Alica, majd
folytatja. Sok szociális helyzetû
személyt, családot tart nyilván
a város Tamásfalában.Éreztük,
hogy tennünk kell értük valamit,
kerestük a lehetõségeket, megoldásokat. Miközben városunk e része
sokszor feledésbe merült, ami
a közterületek fenntartását illeti. A
falusi ember nehezen néz szembe
környezete elhanyagoltságával.
n Elérkezettnek tartottuk az
idõt-csatlakozik a beszélgetéshez Szántó Sándor, hogy hivatalosan bejegyzett civil szervezetté váljunk, amennyiben a munkálatok ezek elõtt is folyamatosan
zajlottak. Mindig is szépítettük,
építettük környezetünket.
n A polgármester elé kerülõ kérésekre mindig pozitív visszajelzést kaptunk, minden igérete megvalósult szervezetünk sikeres mûködése érdekében-büszkélkedik
Alica. Köszönettel tartozunk neki.
A Közterület fenntartó-vállalattal
megegyezve , együttmûködve, nagyon szép eredményeket értünk el.
Itt meg kell, hogy említsem Rábely Pál urat, aki nyitott és segítõkész
mind a mai napig , elégedett és
mondhatjuk, nagyra becsüli munkánkat.
n Mára már öt koordinátor és
ugyancsak öt állandó alkalmazott
végzi napi feladatát. 96 közmunkás tagot foglalkoztatva, heti 1010 órában-nyilatkozik Sándor.
Minden erõnkbõl azon dolgozunk,
hogy állandó munkahelyet létesítsünk számukra, hazai, vagy külföldi munkaadókkal. Itt nem is
a lehetõségek bizonytalanok, hisz
kaptunk már konkrét ajánlatokat,
de ami akadályoz bennünket ennek
léterhozásában, az a helység- és
épülethiány.
-Nemrég még óvodával, valamint
mûvelõdési házzal is rendelkezett

Tamásfala-teszi hozzá csalódottan Alica- mára sajnos mindkét
épület más-más célt szolgál.Fájó
pont az itt lakóknak eme épületek

nyére, ahol a Budapesti Rajkó zenekar volt a díszvendégünk. Este
18.00 órától a patináns Tátra Hotel adott helyet a jótékonysági

elvesztése, látva hogy a volt óvoda üresen árválkodik, gyönyörû
udvarának modern játszótér lenne
a küldetése, ha az a rendelkezésünkre állna. Nem beszélve a kihasználatlan épületrõl. A Tamásfalvi Csemadok volt tulajdona,
a mûvelõdési ház, bár méltó utódra talált, környezete ápolt, mégis
hiányzik, akár a kulturális élet
szempontjából, akár más, a nagy
közösséget szolgáló létesítmény
hiánya miatt.
n De akad munka bõven- Alica
szerint-hisz a temetõ és környékének takarítását mi végezzük.
Most annak körülkerítése a célunk.
Van nem messze egy patakkal
ékeskedõ rét, ahová pihenõparkot
álmodtunk meg, remélhetõleg megvalósul.A szemétlerakó helyek állandó küzdelmet okoznak. Ezt
rendszeresen tisztítjuk, takarítjuk.
Van a tarsolyunkban szórakoztatóbb tevékenység is, ahol jól érezheti magát a város apraja-nagyja.
Büszkék vagyunk az elmúlt esztendõ júniusi szabadtéri rendezvé-

bálnak , melynek bevétele a Magyarországi Tálentum Zene és
Táncmûvészeti Iskola hazai diákjainak lett átfolyósítva.
n A Katalin bál szintén hírességgel büszkélkedhetett-emlékszik vissza mosolyogva Alica.
Lagzi Lajcsi dalaitól volt hangos

a Mûvelõdési ház. Aki ott volt, nem
felejti el a magyar nótákkal szinesített táncmulattságot, melynek
hangadója a sztárvendég volt. Szorgos csapatmunka elõzte meg
a rendezvényt, mely teremdíszítésbõl, valamint hidegtálas svédasztalos vacsora készítésébõl állt. A bál
bevételével a kórház onkológiai intézetének nyújtottunk anyagi segítséget. Amennyiben a kultúrház illetékesei jutányos áron kínálták fel
teremszolgáltatásaikat, így az átutalt összeget ez is kedvezõen befolyásolta.
n Van oktatási programunk ishangsúlyozza Sándor- miszerint
angol tábor résztvevõi lehettünk
Balatonlellén a Tolerancia nevet viselõ nyelvoktatáson. Ez öt szociálisan hátrányos gyermeket érintett
és egy kísérõ pedagógust.
n Szervezkedünk, pályázatokat
írunk, kopogtatunk sok helyen-folytatja Alica- kisebb, nagyobb sikerrel. A legutóbbi ígéret és annak
realizálása Simon Zsolt és Simon
Gyula nevéhez fûzõdik, amennyiben nemsokára tulajdonosai lehetünk 2 nagyobb méretû személygépkocsinak, elõsegítve ezzel az
idõsebbek szállítását hivatalos
ugyeik intézésénél.
Csobó Alica, mint független
képviselõjelölt indult az
idei választásokon a civil szervezet jóvoltából. Ma már a város önkormányzatának tagja. A szervezet céljait szándékszik elérni,
terveit bõvíteni képviselõtársai
segítségével. Egységbe az erõ, vallja és tudja, hogy munkájuk nem
hiábavaló.
Csank Kati

Amirõl olvasni szeretnének !!!

Sokszor éri kritika egy-egy lap szerkesztõségét. Sokfélék vagyunk,
más-más igényekkel, elképzelésekkel, érdeklõdési körrel. Mi is szeretnénk megfelelni minél több olvasónak, miszerint mindenkinek publikálni valamit, ami felkelti figyelmét, kielégíti kíváncsiságát, vagy épp
megnyugtatja kedélyeit. Legyen ez a lehetõség a mi ajándékunk Önök
felé az új esztendõ elején.
Ezért kérjük segítségüket, Szerkesszünk együtt jelszóval. Önöknek nem
kell mást tenniük, mintsem kitölteni az alábbi pár sort kéréseikkel, kérdéseikkel, valamint témaigényeikkel, majd a kitöltött szelvényeket a Gömöri hírlap
szerkesztõségébe eljuttatni. Akinek ez nem áll módjában, az a következõ
tel.számon közölheti elképzeléseit. Tel.: 58 11 310 vagy 0918 516 474.
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Az Eperjesi Egyetem Speciálpedagógiai Tanszéke

Szakembereket képez

Vészesen közeledik !!!

A kirakatokat nézve hol ,,télbe, hol hatalmas ,, szivecskébe
öltözötten mosolyognak vissza.
A szívek versengése  juthatna
eszünkbe, mert nagyobbnál nagyobb, pirosabbnál pirosabbak
díszelegnek az üvegek mögött.
Melyik a legmegnyerõbb, melyiket választanánk? Két célból díszelegnek : hogy megvegyék õket,
tehát üzleti szellemmel, pénzforrási
lehetõséggel, és hogy emlékeztessék a párokat, hogy bizony február 14-én nagyon szerelmesnek kell
lenni. Különben mit ér Valentín
napja. Ki-ki eldöntheti hogy eme
nyugatról áramló szokást magáénak vallja-e vagy sem. De tény,
hogy Valentín, mint pap, élt és
Istent szolgálta Claudius császár uralkodása alatt. A császár
megtiltotta katonáinak, hogy megnõsüljenek, mondván, csökken
a gyõzelem esélye, ha katonái
energiáját az asszony, a család
emészti fel.
Mitsem törõdve Claudius tiltásával, Valentín atya áldását adta
minden õt felkeresõ jegyes párra,
beleértve a katonákat is. A császár
nem nézte ezt jó szemmel, börtönbe jutatta, ahol az atya szerelembe esett a börtönõr vak leányával. Meggyógyította a vak lányt,
de Valentínt mégis halálra ítélték.
Elõtte viszont egy üzenetet hagyott kedvesének : FROM
YOUR VALENTINE (A te Valentínodtól). Az üzenet hatására indult el l 415-ben az elsõ szerelmeskártya útja. Sok minden megváltozott azóta körülöttünk. Valami mégis megmaradt  a szerelem
, a barátság és a szeretet. Bár intenzitása e rohanó világban merõben más, de jelen van a 21. században is.
-csk-

Sajnos járásunkban , s fõleg
a magyar iskoláinkban nem bõvelkedünk megfelelõ szakemberekben.
Évek óta hiányzik a magyar nyelvü
logopédus, és a gyógypedagógusaink is fõleg a speciális iskolákban vannak foglalkoztatva.
A rimaszombati / Akadémia
vzdelávania/ Mûvelõdési Akadémia
a 2005/2006- os tanévben indította
el az Eperjesi Egyetem Speciálpedagógiai Tanszékével / Preovská
Univerzita  Katedra peciálnej pedagogiky/ a pszichopéd szakbõví-

tõ képzését pedagógusok számára
városunkban. Az érdeklõdés alapján 35 pedagógus nyert felvételt, de
különbözõ okok miatt 32 kezdték
el a tanulmányaikat. Az elõadások
és a vizsgák Rimaszombatban valósulnak meg, ami jelentõsen megkönnyíti a hallgatók életét. A 4 szemeszterben mintegy 20 vizsgán kell
bizonyítani alkalmasságukat, diplomamunkával és államvizsgával szerezhetik meg a képesítést. Az elsõ
évben a tantárgyak során fõleg
a kialakult sérülések okaival ismer-

kednek, ezért olyan tantárgyakat tanulnak mint neurológia , patopszichológia, gyermekbiológia, pszichiatria, a betegségek genetikai okai,
de már alapokat kapnak a speciális
pedagógiából, diagnosztikából ill.
a fõ szakukból  pszichopédiából
is. Az elsõ évben a gyakorlatot Eperjesen kellett teljesíteni, ahol mintegy 10 speciális intézményt figyelni meg egy hét alatt. Alapiskola,
bentlakásos szakiskola, közgazdasági középiskola, óvoda, és más intézményekben tettek exkurziót és
készítettek portfóliót a hallgatók.
A második évben a fõtantárgyak
mellett a módszertanra helyezik
a hangsúlyt. Matematika, anyanyelv,
munkára nevelés, természettudományi tantárgyak...módszertanát , ill.
kazuisztikát, gyermek- és ifjuságvédelmet, intézményvezetést, logopédiát hallgatnak. Az államvizsgára augusztus végén kerül sor Eperjesen.
A sikeres államvizsga után járásunk magyar iskolái 10 magyarajkú gyógypedagógussal gazdagodik.
Csank Kati

Pedagógus fórum alapján

Valentín, ill. Bálint nap

A sajátos nevelési igényû tanulók oktatása a többségi iskolákban a 21. század nagy kihívásai közé tartozik. Ezek
a tanulók enyhe értelmi fogyatékossággal , különbözõ tanulási zavarral, kommunikációs problémával , nehezennevelhetõséggel, testi fogyatékossággal , hallás, látás zavarral lehetnek besorolva az egészséges iskolástársaik közé.
Nemcsak a tanulóknak , de a velük foglalkozó pedagógusoknak is komoly kihívást jelent egy- egy ilyen csoporttal
való foglalkozás. Az idevonatkozó elõírások alapján minden ilyen intézménynek biztosítani kell a gondozói rendszert.
Megfelelõ szakemberek együttmûködése nélkül nem lehet
hatékony a folyamat. Az iskoláknak biztosítania kell
a gyógypedagógussal való állandó együttmûködést.

Felhívás
Beíratkozás

A Szombathy Viktor Magyar Tannyelvû Alapiskola Igazgatósága értesíti a
Tisztelt Szülõket, hogy a 2007/2008-as tanév elsõ évfolyamába 2007 . 02. 08-tól 02.
14-ig írathatják be gyermekeiket.
Az ünnepélyes beíratkozásra 2007. 02. 08-án 13.00 órakor kerül sor az alsó tagozatos tanulók épületében, játszóház és szülõértekezlet keretén belül.
Kérjük tisztelettel, hozzák magukkal gyermekük keresztlevelét.

Ahol a jó gyümölcsbõl kiváló végtermék lesz
Mint általában a mezõgazdasági termelésre, a gyümölcstermesztési ágazatra is elmondható:
így sem jó, meg úgy is rossz. Ha gyenge a termés, arra panaszkodnak a termesztõk. Ha bõ termés
van, azzal is megszaporodnak gondjaik. Tavaly régiónkban csúcstermés mutatkozott. Természetes következményként jelentkeztek a tárolással, tartósítással, értékesítéssel kapcsolatos gondok.
tinásabb pálinkafõzdéje. A délebbi
részekrõl  nagyobb távolságokról

A megoldásban besegítettek a
hagyományos módszerek: befõzés,
gyümölcsszárítás, téli tárolás, - de
régiónkban a párolás  pálinkafõzés sem ismeretlen fogalom. A tapasztaltabb vályvölgyiek ma is
büszkén vállalják: - Nálunk évente
kétszer arattunk. Nyáron a búza,
árpa, rozs, zab volt soron, õsszel
pedig a gyümölcs.
Hasonló volt a helyzet az õsi gömöri régió további térségeiben is.
Bizonyíték erre számos pálinkafõzde, amelyek az évtizedek viszontagságait legyõzve  ma is szolgálják a lakosságot.

FELSÕVÁLY

Itt mûködött a régió egyik legpa-

tént, hogy a völgyet még nem ismerõ, ifjabb polgár jött érdeklõdni

A gyümölcstermesztõ a fõzdemesterrel együtt feszülten figyeli a lepárlási folyamatot...
is ide hordták a gyümölcstermesztõk párolni a cefrét. Megtör-

a faluba:
-Bácsi kérem, hol fõzik itt a pálinkát?  Fordult kérdésével egy idõsebb honpolgárhoz.
Meg is kapta a választ. A bácsi
elvezette a templomig, rámutatva
az ódon épületre, kijelentette:
-Látja ezt a nagy fehér házat? Ott
nem fõznek pálinkát.

rendezést.
Jelenleg újra a helyi községi hivatal üzemelteti.
-Többfelõl hallottam, hogy Gesztest Szlovákia-szerte leginkább
a jóminõségû gesztesi szilvóriumról
ismerik. Kezdtem beszélgetésemet
Jaroslav Segedivel, a község polgármesterével.- Válasza:
-Van valami igazság ebben az állításban. A helyi polgárok kis mértékben gyógyszerként, komolyabb
megbetegedés esetében orvosságként is használják. Jelenleg alig 180
lakosa van a községnek. Az õslakosok közül sokan az ország távolabbi tájaira költöztek, de azért visszajárnak ide, a Balog-völgy peremére.
Nemcsak õk, de más vidékek lakói
is egyre fokozottabb mértékben érdeklõdnek a régió és a község iránt.
Nemcsak néhány hetes látogatásra
jönnek ide, vannak, akik ingatlanokat
vásárolnak.

GYÓGYSZER LESZ
A GYÜMÖLCSBÕL

Bonyolult folyamat ez az átalakulás. Az eszközök is igényesek.
A cefrén és a nem éppen kevés testi munkán kívül szükség van nem
kevés idõre. Megpróbáltam ezt
fényképekkel is érzékeltetni.

GESZTES

Megtöltik a katlant cefrével, a fõzdemester (esetünkben Sakál
úr, nyugalmazott tanító) megrakja a tüzet. Utána a várakozás
ideje következik, mígnem csorogni kezd a jó nedû. Közben állandóan ügyelni kell a katlan alatt égõ tûzre.

Sok év eltelt a fent vázolt eset
óta. A gyümölcstermés is ingadozott. A balogvölgy északi részén
járva olyan emberekkel találkoztam,
akik többségükben a szántóföld mûvelése mellett gyümölcsös kertjeikrõl is gondoskodnak. Unisszimó állították: régóta nem emlékeznek a tavalyihoz hasonlóan
gazdag gyümölcstermésre.
Elsõ kérdésemet általánosságban
fogalmaztam:
-Mi lett a többletterméssel?
Hasonlóan általános volt
a válasz:
-A gyümölcstermés java része
elfogy a családban. Tavaly õsszel
viszont jelentõs többlet keletkezett
fõként szilvából, almából, de egyéb
gyümölcsökbõl is.
Hová fordultak a termesztõk ezzel a többlettel? A történelmi Gömör északi részén régi hagyományai vannak a községi pálinkafõzdéknek. Gesztesben például már 1934ben felállítottak ilyen községi be-

Mikor világra jött a jó nedû,
amely kis mértékben gyógyszer,
nagy mértékben orvosság, végsõ állomás az erõmérés. Hány
fokosra sikerült a szilvórium?
Kép és szöveg: Kovács Zoltán

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat

IV. évfolyam
Megkérdeztük a BBMÖ
elnökét, Milan Murgat
A Sliaè-Prága repülõjáratot eddig a Tatra Air légitársaság biztosította. Jelenleg a társaság ellen hitelvesztés miatt eljárás folyik és pályázatot írtak ki rá. Utolsó értesülésünk szerint
a Hron Air
társaságszeretett volna járatot indítani Prágába
Sliaèról. Mi
a helyzet
most?
A Hron Air szolgáltató társaság.
Hosszas mérlegelés után döntöttünk
úgy, hogy tárgyalunk a részvényeseivel. A közeljövõben ugyanis
a társaság további részvényesekkel
bõvül; konkrétan érdekeltséget szeretne benne kapni az Eperjesi Megyei Önkormányzat, Poprád város
és az Aquacity is. A podbrezovói
Vasmûvekkel együtt így egy ütõképes szállító jönne létre, mely
képes összekötni a poprádi és sliaèi r e p t e r e t . Í g y c s ö k k e n a
veszteségesély, nõne a repülõk kihasználtsága és egyben segítség
lenne ez a tátrai térség valamint
a Besztercebányai kerület idegenforgalmának is. A Besztercebányai
kerület részesedése ebben a társaságban az eperjesihez hasonlóan
18 % lenne. Hisszük, hogy ez a
megoldás valamennyi lakosunk érdekeit szolgálja és nemcsak Prágával kötne össze minket, hanem
közvetve az egész világgal.

1. szám

2007. január

A Hradec Králové-i látogatás eredménye
egy együttmûködési szerzõdés
A Besztercebányai Megyei Önkormányzat kétnapos Hradec Králové-i
látogatása együttmûködési szerzõdés
aláírásával zárult. A két érintett
kerület jogi képviselõi megegyeztek,
hogy az Európai Unióban a gazdasági, a kereskedelmi és a fõiskolai oktatást érintõ kérdésekben összehangoltan képviselik majd egymás érdekeit.
Mindkét fél kidolgoz egy - a 20072009-es évekre vonatkozó - tervezetet, mely konkretizálja majd az együttmûködés területeit.
A megyei önkormányzatok képviselõi, szlovák részrõl Milan Murga  a BBMÖ elnöke, Ján Marcinek  a BBMÖ hivatalának igazgatója és Jana Nová  a BBMÖ elnöki
hivatalának vezetõje, cseh részrõl
Pavol Bradík  elnök, Rostislav
Veteèka  az egészségügyi részleg
igazgatóhelyetesse, Ivana Køeèková
 a kerületi hivatal igazgatója és Tomá Slavík  az elnök irodavezetõje, tapasztalatot cseréltek az önkormányzat irányítása terén.
A Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviselõit leginkább azok
a tapasztalatok érdekelték, melyeket
a csehek a járási hivatalok megszüntetésekor, valamint az egészségügyi intézetek részvénytársaságokká alakításánál szereztek.A találkozó végén
valamennyien meglátogatták a Hradce
Králové-i szlovák közösséget.
A BBMÖ legközelebbi partnere
a határon túli együttmûködésben
a Hradec Králové-i kerület. A két fél

együttmûködésének sikere nemcsak
a nyelvek közelségének és
a hasonló mentalitásnak köszönhetõ, hanem a gazdasági, földrajzi és

Felvételünkön Rostislav Veteèka és Milan Murga látható.

Koncepcionális kérdésekrõl tárgyaltak
A BBMÖ képviselõtestületének sorrendben 11.ülése
2007. február 1-én csütörtökön volt a Besztercebányai
Kerületi Hivatal kongresszusi termében. Az ülés programjában koncepcionális kérdések megvitatása szerepelt.

Az útkarbantartók urai voltak a helyzetnek

A hóhullás okozta problémákkal kiválóan megbirkóztak a
Besztercebányai Regionális Útkarbantartó Vállalat munkatársai.
A II. és III. osztályú utakat folyamatosan tisztították, így azokon nem alakultak ki hótorlaszok,
melyek akadályozták volna a jármûveket a közlekedésben. A

munkálatokba 106 szórógép és
31 rakodókocsi kapcsolódott be.
Az utakon 249 karbantaró dolgozott, akik mintegy 17 373 kmes útszakaszt tartottak rendben.
9 553 km-es szakaszon letisztították a havat, 2856 km-en leszórták az utakat és 2597 km-en
vegyi anyagokkal tisztították le.

kulturális kötelékeknek is. A Hradec
Králové-iek elõreláthatóan a
besztercebányaiak látogatását májusban viszonozzák majd.

A munkák során 1182 tonna szóróanyagot és 373 tonna vegyszert
használtak fel. Ahogy azt
a vállalat igazgatójától, Marián Paulenka mérnöktrõl megtudtuk,
a téli karbantartó munkáknak
köszönhetõen akadálymentes volt
a felügyelõségük alá tartozó útszakasz.

Konkrétan beszéltek a
Besztercebányai kerület idegenforgalmának fejlesztésérõl, a kulturális élet fejlesztésérõl és nemzeti örökség-védelmére irányuló kérdésekrõl, kiértékelték a Mûvelõdés, emberjog és sport területén tavaly elfogadott tervek eredményességét és tárgyaltak a folytatásra tett javaslatról. A programban szerepelt továbbá az iskolahálózat
megváltoztatásának kérdése,
a középiskolák helyzetét értékelõ jelentés ismertetése,
a fõellenõr tevékenységének
kiértékelése, a BBMÖ gazdálkodásának áttekintése és a BBMÖ
strukturájának megváltoztatására tett javaslatok megvitatása.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Hírlevele

Nálunk járt
a brüsszeli nyertes

Az Európa Unió regionális politikáját érintõ legnagyobb rendezvény tavaly az OPEN DAYS 2006
volt, melyen a tagállamok - invesztorokat keresve - ismertették
az érdeklõdõket a náluk esélyes
beruházások lehetõségeivel és feltételeivel. A Besztercebányai Megyei Önkormányzat ottlévõ küldöttsége bemutatkozó standjának vendégei számára meglepetést is készített. A három nap alatt  október
9-tõl 12-ig - három, sorsolással kiválasztott személynek hagyományos népi kerámiát ajándékozott, majd
elkelt a fõdíj is, egy besztercebányai hétvégi kirándulás. Ennek szerencsés nyertese az Andalúz küldöttség tagja, Marisa Sanchez Bellerin volt.
A szlovákiai meghívást Marisa
örömmel fogadta. Január 19-tõl 21ig három napot töltött
a Besztercebányai Megyei Önkor-

mányzat Idegenforgalmi Osztályának vendégeként nálunk. Érkezése
napján meglátogatta Pozsonyban
a Slovakiatour nagyvásárát és este,
egy városnézés keretében, megismerkedett fõvárosunk nevezetességeivel. Az ezt követõ napokat közép Szlovákiában töltötte. Járt
a beszetercebányai múzeumokban
és galériákban, a zólyomi várban és
a hronseki fatemplomban. Donovaly síüdülõjében megismerkedhetett a szlovákiai síparadicsomok
szezon idõszakára esõ mindennapjaival, s maga is hódolhatott
a nálunk oly közkedvelt téli sportnak. Az újonnan átadott sielnici
Kaskády Hotel aktív pihenési lehetõségekkel várta.
Nagyon boldog vagyok, hogy
Önöknél tölthettem ezt a három
napot és megismerkedhettem e mesés táj varázslatos szépségeivel 
nyilatkozta távozásakor Marisa.

Marisa Sanchez Besztercebányán meglátogatta a SzNF Múzeumot.

Kulturális börze
2007. január 1-tõl a Besztercebányai Megyei Önkormányzat kibõvítette a közvetlen fennhatósága alá tartozó kulturális intézmények hálózatát a Besztercebányai Állami Galériával. A fenntartói jogok átruházásával
az eddig a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához tartozó Állami Galéria új névet is kapott  január 1-tõl Középszlovákiai Galéria lett.
n n n n n

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Kulturális Örökségének Szakosztálya 2007. januárjában kezdeményezte egy Néptáncmúzeum létrehozását a megyei székhelyen, mely egyedülálló lesz
Szlovákiában, s valószínûleg egész közép Európában. A raritásnak
számító intézmény a Középszlovákiai Múzeum részlege lesz majd.
n n n n n

Egyedülálló fényképkiállítás nyílt január 12-én a Rimaszombati Gömör-kishonti Múzeumban. A Pipacsok és Jakub Klimo elnevezésû tárlat
a Szlovákia hátrányos térségeiben élõ roma gyermekekrõl mutat be portréfotókat. A kiállítás január 23-ig megtekinthetõ.
n n n n n

A Mýto pod Ïumbierom-i Javorèíkék munkáiból Zománc és fa
címmel nyílt kiállítás. A PF 2007 alcímmel illetett kisplasztikákat
bemutató tárlaton, mely február 28-ig megtekinthetõ a BBMÖ hivatalának kiállítótermében, helyet kaptak még Jana Packová és
Denisa Tatár olajfestményei is.

A BBMÖ elnökének postájából...
Tisztelt elnök úr!
Fogadja tõlünk tisztelettel a Szusányi Öregotthon és Szociális Otthon Új élet kiadványának egy példányát, melyet a BBMÖ anyagi támogatásával adunk ki. Ezzel szeretnénk kifejezni hálánkat a támogatásért és egyben szeretnénk bepillantást nyújtani lakóink mindennapi életébe.
A 2007-es évre pedig kívánunk Önnek elsõsorban jó
egészséget, nyugalmat, boldogságot és megértést.
Mlynár Jozef mérnök
megbízott igazgató
Kontaktus: Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 4325 111
Fax: 048/4325509
E-mail: info@vucbb.sk Internetcím: www.vucbb.sk

Mag Erzsébet gyüjtései Hidegkút és Egyházasbást népszokásaiból

Farsang

Erzsi néni tõsgyökeres medvesalji. 74 éves, három gyermek
édesanyja. A mezõgazdaságban dolgozott, de nehéz munkája
mellett mindig lelkesen támogatta a kultúrát, mint a hidegkúti
dalkor tagja. Az utóbbi években a dimbes-dombos vidék népi
szokásait, dalait, meséit vetette papírra. Ezeket már sokszor
elmesélte hazai, budapesti, miskolci tanároknak, diákoknak,
hogy a palóc népkoltészet, hagyomány tovább éljen.
Medvesalján minden évben
várták a farsangot, különösen
a fiatalok. Úgy tartották, hogy
minden valamire való lány és legény párt keres magának. Összegyültek a lányok egy-egy lányos háznál. A fiúk követték
õket. Elõre megbeszélték, hogy
szervezzék meg a szórakozást.
Elkezdõdött a farsangolás.
Minden este más-más lányos
házhoz mentek varrni, vagy tollat fosztani. A legények csatlakoztak, ki-ki a kiszemelt lány
után. Ha egy lány elnyerte a fiú
tetszését, azt egész este szórakoztatta, majd haza is kísérte.
Közben énekelték:

Tollfosztóban voltam az este,
Édesanyám azt is kileste.
Mindig csak azt hánytorgatta szememre,
Kivel beszélgettem az este.
Nem beszélgettem én senkivel,
Édesanyám testvéröccsével.
Azzal sem beszélgettem oly sokáig,
Éjfél után három óráig.
Miközben készült a szebbnél
szebb stafírung, asztalterítõk,
kosárkendõk, fejkendõk. Az
asztalt körülülték, melyrõl a petróleum lámpa fénye beragyogta
a szobát. A fiúk kártyáztak, de
a lányok, miután megúnták a
varrást, csatlakoztak a legényekhez.
A farsangolás része volt az állarcos alakoskodás is. Csapatostól járták a falut, vittek kosarat magukkal, hogy amit kapnak,
belerakják. Nótaszótól, hegedûtõl volt hangos az éjszaka.

Hidegkúton végtelenül végid,
Minden kis kapuba virág nyíllik.
Minden kis kapuba kettõ, három,
Csak az enyém hervadt el a nyáron.
Hacsak ugyan meg kell annak lenni,
Hidegkútról el kell masírozni.
Olyan könnyen kimegyek belõle,

Nincs szeretõm kit sajnáljak benne.
Bementek a házakba, táncra
perdítették a ház lakóit.
A gazdasszony szalonnát, kolbászt, tojást, lisztet, pénzt adott
a farsangolóknak. Mikor már
a falut végigjárták, a kosaruk
megtellt minden jóval. Ezt közösen fogyasztották el, a lisztbõl
pampuskát sütöttek, a pénzért
pálinkát vettek és reggelig mulatoztak.
A farsang utolsó napján öszszegyûlt a falu apraja nagyja.
Szalmabábut készítettek, amit
menyasszonynak öltöztettek fel.
A vigadalom után a bábut egy
szamár hátára fektették és elbúcsúztatták. A móka kedvéért
még meg is siratták. A patakig
vitték, majd beledobták.
Ezzel elûzték a telet és a gonosz szellemet a faluból.
Válogatta Csank Kati
/folytatjuk/

Ma vagyon, ma vagyon farsang három napja,
Holnap lesz, holnap lesz a hamvazószerda.
Gyertek lányok, gyertek a böjtnek havába,
Böjtirózsát szedni, gyönggyel gyökerezni.

Hirdetések

Kezdés: 17.30 és 20.00 ó.

Stormbreaker
Akciós kalandfilm SRN/USA/VB. Fõszerepben: Ewan McGregor, Alex Pettyfer, Mickey Rourke Belépõ: 50 Sk.

Super akciós árak !
Konyhabútor méretre :

n 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

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

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 NaP-n.

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.

Tel.: 047/56 22 517

2002

Február 7. Szerda

A Rimaszombati Kórházban 2007. január 30-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Pavel Belic, Marcel Széles, Ivan
Ondruík, Ján Galo, Pavel Maòúr, Katarína
Battaová, ¼uboslav Lajgút, Vladimír Deák,
Peter Ríz, Adrian Krajòák, Jaroslava Boráková, Marian Fekiaè, Gejza Zibrin, Frantiek Goceliak Rimaszombat, Jana Koiaková, Jozef Koiak, Jaromír Balciar, Ján Zvara Hnúa, Zuzana tudencová Èerenèany, Vladimír Chromek Teplý Vrch, Ján Palic Rimavské
Zaluany, Katarína Ulinecová Runya, tefan Rái Hubó, Irena Csontosová Gemerská Hôrka, René Sýkora Hrnèiarska Ves, Ján Kántor Èierna
Lúka, tefan Gembický Zeherje, Ladislav Vrbiòák Osgyán, Pavel Varga
Tornalja, Stanislav Svitek Bertke, Róbert Bak Bátka, Vojtech Elek Nagybalog.
Elõször adtak vért: Ondrej Varecha Osgyán, Ján Moskal Ajnácskõ.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

www.euromotel.sk

Hirdetések

Szívünkben mély fájdalommal mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak és az
ismerõsöknek, akik 2007 január 30-án elkísérték utolsó
útjára

TEFAN DANKO mérnök.
Szeretettel emlékezik rá felesége és gyermekei családjukkal.

Megemlékezés
2007. február hatodikán
múlik el egy éve, hogy örökre elhagyott bennünket

RÓZSA ISTVÁNT,
aki örökre eltávozott sorainkból.
Köszönjük a virágokat és a
vígasztaló szavakat, melyekkel
igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat. A gyászoló család

Lakás-ingatlan
Eladó 3-szobás szövetkezeti lakás
a városközpontban, a Kishonti 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
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 Kirejevszki
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
n Eladó két családi ház egy közös
udvarban 8 kilométerre Rimaszombattól. Alkalmas turisztikai célokra
is. Ár megegyezés szerint.
T: 0908 823 832
933
n

HELENA HALAJOVÁ
Jánosiból.
Szeretettel és tisztelettel,
csendesen emlékezik rá
gyászoló családja

Megemlékezés
Hiába hullott rád
a föld nehéz göröngye,
Emléked szívünkben
megmarad örökre.
Fájó szívünk
fel-fel zokog érted.
Örökké szeretünk,
nem feledünk Téged
Fájó szívvel emlékezünk
halálának 5. évfordulóján

BERKI MÁRIÁRA
Emlékét õrzõ férje, fiai, leánya, menyei, unokái és az
egész rokonság.

Eladó kétszobás átalakított
személyi tulajdonban lévõ lakás
a Nyugat lakótelepen a Kirijevszki utcában.Ár megegyezés szerint. T:0902 075 551.
95l
n Eladó UNIMOBUNKA pulttal, polcokkal, mérleggel együtt.
T:0908 564 552
940
n Eladó összkomfortos családi ház
Gortvakisfaludon. Telefonszám:
0918 473 386.
957
n Családi okok miatt eladó kétgenerációs családi ház az Akasztóhegyen
a eleznièiarská utcában. Biztos
megegyezés.T:0910 183 873. 921
n Veszek kétszobás személyi tulajdonban lévõ lakást Rimaszombatban.
T:0908 528 905,0907 657 890. 945
n Vennék Rimaszombat közelében
l+l vizvezetékkel, villannyal ellátott
családi házat, vagy egyszobás hétvégi házat. T:0902 075 550.
930
n

Egyéb
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 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 Mindenfajta (lakás) épitési és
bontási munkát vállalunk. Megegyezünk. T:0910667325
869
n Eladó jó minõségû 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, tollat,
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 szolgáln

A VADEX Kft
Rimaszombat,
Bartók B. utca
alkalmaz
képesített mészárost.
Belépés azonnal.
T:0908 908 616.

tatásokat kínálja a kisállattenyésztõknek: házi kedvenceik
ellátása, állatkozmetika, oltások. Információk: 56 27 516, 0905
361 882.
902
n Eladó koda Fabia l,4/100
K gyártási év 2001 Optika ChipTuning, Autofolia, Airbag,Gent.
Alarm, Imob, 2008-ig érvényes
STK. Ára:210.000 Sk, megegyezünk. T:0907 843 071.
943
n Árleszállítás 70 százalékig +
utalványos akció, Molettka
Rimaszombat , Zeleznièná 9 949
n Eladó sörétes SPRINGFIELD és
nagy hármaseke T:0904 827 658 950
n Eladó 80 tojásos asztali keltetõ.
T:56 218 88
942
n Új kölcsön mindenki részére
megfelelõ Mobil:0907 829 581,
0902 083 925
936

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

Az idõ könyörtelenül elszáll
2007. február 9- én lesz egy
éve annak, hogy örökre itthagyott bennünket a drága

Köszönetnyilvánítás

2555

Megemlékezés

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

Egy csatárposzt még kiadó

Az elmúlt két hét folyamán, ha
nem is az elõzetes programnak megfelelõen, de mondhatni folytatódott

a tavaszi nagy meneteléselõtt álló
rimaszombati labdarúgók felkészülése. A Bártfára tervezett összetartás

Felvételünk a Tiszolc elleni elõkészületi mérkõzésen készült,melyen a
Rózsahegyre távozó csatár Tomko látható a vendégvédõk gyürûjében

Elõkészületi labdarúgó mérkõzések

Rimaszombat  Trebiov 4:0, (2:0)

Ezen a találkozón csapatunknak inkább a cudar téli idõjárás volt az ellenfele, mintsem a keletszlovákiai szparring-partner. Együttesünk közepes
játékkal is biztosan fektette kétvállra második ligás ellenfelét. Gólszerzõk:
Ukoviè 2, Gibala, Piszár.

Preov  Rimaszombat l:2, (0:1)

Korábbi nagy ellenfelünk és õszi vetélytársunk most sem tagadta meg
önmagát. A barátságos mérkõzésbõl presztízs-csatát csinált, keményen sõt
olykor kifejezetten durván játszott. Ennek ellenére az elsõ játékrészben
nagyjából az történt a pályán, amit a mieink akartak. Nagy mezõnyfölényünket sajnos csak Ukoviè gólja fejezte ki némiképpen. A második félidõben eszközölt cserék után viszont a hazaiak is többször veszélyeztettek,
egyenlítõ góljukat azonban csak egy vitatható tizenegyesbõl érték el. A
találkozó utolsó negyedórájának hullámzó játékát a hátvéd Mráz tette
emlékezetessé egy pazarul eltalált távoli lövéssel, mely védhetetlenül vágódott a felsõ léc alá. Ezen a találkozón szerepelt színeinkben egy régi ismerõs, Marcel Loj is, aki annak idején már játszott Kysel mester második
ligás együttesében. Az utóbbi idõkben kenyerét külföldön keresõ bombaerõs szabadrúgásairól híres Marcel azonban most nem nyújtott kimagaslót,
így újraszerzõdtetésének sincs sok esélye.
A vendégcsapat az alábbi összeállításban játszott: Simon  Filo, KaèákGeri, Mráz Hílek, ivèeviè, ivanoviè, Ukoviè Piszár, Králik. Cserék:
Kuciak, Loj ,Kuèeròák, Gibala, Latiak, Morháè.

Piszár József egyik ellenfelét már leültette,hogy a kapura törhessen

ugyan elmaradt, de ez nem okozott
különösebb gondot, mert hazai környezetben is eszményi körülmények
között gyakorolhattak a labdarúgóink. A mindennapi kemény edzések mellett négy elõkészületi mérkõzést is lejátszottak Komanicky
mester tanítványai. Bár a csapaton
belüli kisérletezésnek még nincs vége,
úgy tûnik nem sok kiadó hely van
már a kezdõ tizenegyet illetõen. Legalább egy vérbeli csatárra mindenképpen szükség lesz, mert a 36 életévét taposó Piszárnak úgy tûnik
egyelõre nincs állandó társa ebben a
formációban. A kapus poszt nem
kevésbé fontos, s a csapat mestere
minden bizonnyal örülne egy megbízható hálóõr felbukkenásának. Az
egyes számú mezre egyelõre nincs
biztos jelöltje Komanickýnak.
Kuciak az alsóbb osztályokban
már bizonyított, az élvonalban azonban még kevés tapasztalattal rendelkezik. Rutintalansága mellett kétségtelenül hátránya a megszokottnál
alacsonyabb termete, amit a beívelt
magas labdáknál legfelsõbb szinten
már könnyen kihasználhatnak ellenfeleink. Végsõ esetben természetesen még mindig csapatunk rendelkezésére áll a negyven esztendõs Benko, aki az elmúlt öt-hat esztendõben
igen jó szolgálatokat tett csapatunknak.
A hátvédsorban és a középpályán már a meglévõ játékosállományból is variálhat az edzõ, más kérdés
persze, hogy egy legfelsõbb szintre
aspiráló csapatnak úgy általánosságban minõségileg jobb játékosanyagra lenne szüksége.

Hat rimaszombati gyõzelem

Az év elsõ rangos dzsúdós eseményére január 27-én került sor
Rimaszombatban, ahol két korcsoportban mérték össze tudásukat a
legkisebbek és a tanulók. A két rimaszombati sportegyesület (Lokomotíva és Mlados) mellett besztercebányai és losonci versenyzõk is
tatamira léptek. A rimaszombati
fiúk és lányok jól szerepeltek, hiszen hat elsõség mellett számos értékes helyzést is szereztek.
A mini kategóriában Roman Vilèek végzett az élen, megelõzve két
klubtársát, Adam Jakubot és Borsos Patrikot. A 26 kilósok súlycsoportjában Antal Juraj szerzett elsõséget, Richard Utis és Ján Durmis
elõtt. Egy súlycsoporttal feljebb
Kinka Jakub bizonyult a legeredményesebbnek. A 38 kilósak között
egy második és egy harmadik helyezés jutott Poprócsi Jánosnak, illetve Andrej Herkonak. A 40 kilósakk között Zachar Filip diadalmaskodott, Ondrej Durmis itt harmadik lett.
A 30 kilós lányok között Albeta Èajková második, Scarlett Segeèová harmadik lett.
Az idõsebbek, a tanulók versenykategóriájában Tomová Kristina
szerzett elsõséget a 40 kilósak
között. Michal Sojka második lett
a 45 kilósak versenyében, ugyanitt
Kristian Slí bronzérmet nyert. Vladimír Sarèeviè nevéhez is gyõzelem
fûzõdik az 56 kilósok súlycsoportjában. Egy kategóriával feljebb Godor Jakub végzett az élen, megelõzve Adam Ïurecet.

Rimaszombat Michalovce 4:l

A Kelet-szlovákiai csapatokkal vívott elõkészületi mérkõzések legutóbbikán szikrázóan sütött a nap, ám az olykor viharossá erõsödö szél azért
jelezte, hogy még mindig januárt mutat a naptár. Ezzel együttvéve sem
panaszkodhatnak a rimaszombati futball szerelemesei, mert az év elsõ hónapjában még soha ennyi elõkészületi mérkõzésnek nem voltak tanúi. A
nagymihályiakkal vívott keddi összecsapás elsõ félidejében kissé nehézkesen mozgott csapatunk, s nem kis meglepetésre az ellenfél szerzett egygólos elõnyt. A második játékrész elején is volt még egy nagy lehetõsége a
vendégeknek, Kuciak azonban bravúrral hárított egy közelrõl leadott jobb
alsó sarkas lövést.
A várt fordulat a 20. perc tájékán következett be, amikor egy baloldali
veszélyes beívelést csak kitenyerelni tudta a vendégek kapusa. A lepattanóra
nagyon szemfülesen reagált Gibala, aki védõjét megkerülve kotorta a hálóba a
labdát. Az egyenlítõ gól után két-három perccel újabb gólnak tapsolhatott a
gyér számú hazai közönség. Egy baloldalról beívelt szögletre remekül emelkedett a magasba a középhátvéd ivanoviè, s elemi erõvel fejelt a hálóba. A
harmadik gól sem váratott sokáig magára: a fürge mozgású Gibala távoli lövésén csavarintott egyet a szél, esélyt sem adva a közbenyúlsára az ellenfél
kapusának. A lelkiekben megrogyott ellenfél számára Hílek egyéni akciója, s
okos gólja jelentette a kegyelemdöfést öt perccel a mérkõzés vége elõtt.

Sport

Tollaslabda

Michal Radnóti bizonyult az elmúlt esztendõ legeredményesebb birkózójának. Jobb oldali felvételünkön a
felnõtt csapat tagjai láthatók.

Éremesõ az országos bajnokságokon

Eredményes évet zártak a birkózók

Megalakulása (l974) óta talán a legeredményesebb esztendõt zárta a Rimaszombati Lokomotíva bírkozó szakosztálya.
A szlovákiai szakosztályok hivatalos ranglistáján a hetedik
helyen végzett, s ilyen számszerû eredménnyel még soha korábban nem büszkélkedhetett.
A legnagyobb sikert természe- Sándoré 3:2, Ivo Pauèoé l:0.
tesen a legfelsõbb osztályban, az
Az ifisták negyedik helye a legextra-ligában való szereplés jelen- felsõbb szintû csapatbajnoktette birkózóink számára A csa- ságban is szép eredménynek szápatbajnoki mérkõzések során a leg- mít, s mindössze hét pont hiányjobb eredménnyel Michal Radnóti zott ahhoz, hogy bronzérmesek
büszkélkedhet, aki elsõ éves juni- legyenek. A rimaszombati csapat
or létére a felnõttek között l2 mér- mögött olyan nagymúltú szakõzésébõl ll-et megnyert, s min- kosztályok végeztek, mint Priedössze egy alkalommal szenvedett vidza.
vereséget, amikor egy súlycsoAz országos egyéni bajnoksáporttal feljebb lépett szõnyegre. gok során részt vevõ birkózók
Ivan Pivník mérlege is kitünõ, aki nem kevesebb, mint l5 érmet sze11 mérkõzése közül kilencszer bi- reztek, ebbõl kettõ arany, kilenc
zonyult eredményesnek, õt köve- ezüst és négy bronz volt. Két orti Seres Zoltán aki kilenc találko- szágos bajnokkal is büszkélkedhezó közül hetet nyert meg. A töb- tünk a már említett Michal Radbiek mérlege: Tomás Karika, Laco nóti, valamint a 73 kilós Rastislav
Bobál és Mário Soós hat meccs- Tóth személyében.( Edzõje Ivan
bõl öt gyõzelemmel. Sebõk Sán- Pivník ). Mindent egybevetve a
dor öt fellépésébõl kétszer bizo- szakosztály legeredményesebb
nyult ponterõsnek, Ivan Bu- birkózójának Michal Radnóti bichinger mérlege 4:4, Laco Petrièe- zonyult, aki nemzetközi mértékké 4:3, Ivo Kováèé 4:l, Stano Ku- kel is mérhetõ már korosztályábièeké, Martin Mihályé és Takács ban és súlycsoportjában.

Sportdiplomáciai sikerként is
elkönyvelhetõ, hogy a szakosztály elnöke, Ivan Pivník tagja lett a
Szlovák Birkózó Szövetség elnökségének, Jozef Radnóti pedig a
szövetsége versenybírói és technikai bizottságának.

A TLSZ téli kupájáért

Februárban és március elsõ felében kétcsoportban folynak majd a Rimaszombati Területi Labdarúgó Szövetség által szervezett Téli Kupa küzdelmei 
tájékoztatta lapunkat Forgon János a szövetség titkára. Az északi csoportban
már kialakult a négycsapatos mezõny, melynek tagjai Murány, Lubenik, Jolsva és Nagyrõce lesznek. A tervek szerint itt oda-vissza alapon játszák majd a
mérkõzéseket.
A déli csoportban lapzártánk idõpontjáig még nem alakult ki a végleges
lista. A jelenlegi helyzet szerint legalább hat csapat kapcsolódik majd a sorozatba. Nagybalog, Bátka, Uzapanyit, Rimajánosi, Nagytörék résztvétele szinte
biztosra vehetõ. A radnótiak is erdeklõdnek, s tárgyalások folynak még a
nyústyaiakkal is.

Az öregfiúk sikere

A kedvezõ januári idõjárás ellenére
a tavaszi idényre készülõ labdarúgó
csapatok többsége még a torna.- és a
konditermekben gyûjtögeti az erõt. Az
ifjúság különbözõ korosztályos csapatainak eredményeirõl idõrõl-idõre
beszámolunk ( fõként a Tempus
tisztségviselõinek jóvoltából ) lapunk
hasábjain. Kevesebbet hallani Rimaszombat nagyobb múltú egyesületének, az FC-nek eredményeirõl. Nos,
a Vaszily Béla vezette tanulócsapat
A szép és igen férfias sportág iránt érdeklõdõ fiatalok jeis részt vett a Nagyrõcén megrendelentkezését várják a Rimaszombati Lokomotiva vezetõi. Az
zett nemzeteközi tornán, ahol a haredzésnapokon (hétfõ-péntek) l7.00 és l9.00 óra között lehet
madik helyet szerezték meg. A rivális
érdeklõdni, a legkisebbek számára pedig hétfõn, szerdán és
rimaszombati együttesnek, a Tempuspénteken l5.30-l7.00 óra között tartanak foglalkozásokat.
nak ez alkalommal be kellett érnie az
Bõvebb tájékoztatást a 0903155104-es telefonszámon nyerötödik, azaz az utolsó helyezéssel.
A tapasztalt
Pisár gólja elötti pillanatokat örökíti meg Lichanec Michal felvétele.
hetnek
az érdeklõdõk.
Eredmények. Rozsnyó  FC Ri-

Fiatalok figyelmébe

Hetvenkét tollaslabdázó résztvételével rendeztek országos versenyt
a ráhói sportcsarnokban. A Rimaszombati járást két szakosztály
képviselte, a klenóciak közül öten,
a hazai ráhóiak közül pedig tizen
léptek a háló mögé. Többségük sajnos már az elsõ, illetve a második
fordulóban kipotyogott, mindössze
Nikoleta Bálintová küzdötte végig
a versenyt. Az elsõ három akadályt
nagyon simán vette, a negyedik mérkõzésen azonban összekerült Knapovával az elsõ számú kiemelttel.
Nikolett véghezvitte a bravúrt,
nyerni tudott, s ezzel a döntõbe
került, ahol viszonylag könnyebb
dolga volt a negyedik kiemelt
kultétiovával szemben, s ott
is gyõzött.
A klenóci tollaslabdázók másik
kiválósága, Dominika Rebová
eközben részt vett a Lengyel Openen ( nyílt bajnokságon). Nemzetközi bemutatkozását sajnos nem
kisérte sok siker, mert már az elsõ
fordulóban elvesztette mindét mérkõzését (egyéniben és párosban).

maszombat 2:0, Rimaszombat FC
Putnok 3:1,Gólszerzõk: Kalmár 2, Jankósik, Rõce Rozsnyó 2:0, Rõce Tempus 2:l,Rozsnyó Putnok l:4, Putnok
Rõce 4:l, Tempus FC 0:4 G:Szõke
2, Jankósik, Giertli, Rimaszombat FCNagyrõce l:2. A tornát Putnok együttese nyerte kilenc ponttal jobb gólaránnyal a vendéglátó elõtt, harmadik
lett hat ponttal az FC együttese.
Nagyobb sikerrel szerepelt az FC
öregfiúk csapata az Ózdon megrendezett nemzetközi tornán, ahol három
gyõzelem mellett egy döntetlen értek
el, s ezzel elsõséget szereztek. A rimaszombati öregfiúk csapatában Brosman, Csarnakovics, Morháè, Klement,
Boros, Nagy , Zsiros és tubniak léptek pályára.
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