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Sorsdöntõ kományülés szerdán

A kóreaiaknak is sürgõs
Február l4-én a szlovák kormány ülésére, Pozsonyra irányul
majd vigyázó tekintetünk, ahol ahol a szó szoros értelmében
eldõlhet városunk további létének és fejlõdésének sorsa. Az
ominózus tanácskozáson természetesen a sokat vitatott kaszárnya átadásának ügyérõl lesz szó, melynek (reményeink szerinti)
birtokbavétele után minden bizonnyal megköthetjük az évtized
üzletét a nagy kóreai befektetõvel, a Sewon ECS-el.

Amennyiben ugyanis szerdán rábólint az épületkomplexum ingyenes átadására a kormány, a rákövetkezõ napon Cifrus István polgármester már a
határozattal a kezében tárgyalhat a
neves külföldi befektetõvel, s intézheti az ingatlan átvételével összefüggõ
különbözõ jogi procedúrákat. Pénteken pedig összeülhet városunk önkormányzata ( emiatt halasztotta el ismét a képviselõtestület ülését a polgármester), hogy megvitassa és jóváhagyja a bérbeadás feltételeit. A gyors

cselekvés ugyanis nemcsak nekünk
fontos, hanem a kóreai cégnek is, mely
egyik legnagyobb beszállítója a KIAnak, s melyhez idõpontok tekintetében is szigorú szerzõdések kötik. A
kóreai cég vezetõi tehát érthetõen türelmetlenek, s a már említett határozatokat követõen két héttel fel szeretnék
mérni az épületkomplexum helyzetét,
hogy a leheteõ legrövidebb idõn belül
elkészülhessenek az átépítési tervek,
s hogy hamarosan megkezdõdhessenek a kivitelezési munkálatok is.

Kiszivárgott hírek szerint a nyústyai polgármester a felsõ Rima parti városkában szerette volna maradásra és
további bõvitésre bírni a kóreaiakat, s
ennek érdekében rekordidõ alatt kiürítette volna az egyik középiskola épületét. Csakhogy az ázsiaiaknak jobban
tetszik a rimaszombati kaszárnya
épülete, elõnyösebb a földrajzi fekvése, könnyebb a megközelíthetõsége , s
természetesen nagyobb vonzáskörzete is, mely biztosítani tudja a gyár
által igényelt l000-1200 munkaerõt. (h)

=A Rimaszombati Városi
Hivatal tájékoztatója
= Nem férnek össze a
szomszédok
=Száz éve történt
=A Magyar Kultúra Napján
=Jeles mûvészek bölcsõje
=Újabb elõkészületi mérkõzések
=Hasznos tudnivalók az
influenzáról
=Csemadok évzáró Nagybalogon

Nehéz helyzetben a losonci SZAV

A múlt héten Losoncon tartott sajtótéjékoztatót Vojtech Kupka a
Szlovák Autóbuszközlekedési Vál-

Iskolarekosnstrukció három áv alatt

ronát hagyott jóvá a teljes rekonstrukcióra, mely gyakorlatilag szakaszonként történik, három év alatti folyamatos finanszírozás mellett.
A fõkivitelezõ sajnos most sem
hazai cég, hanem a besztercebányai

A tartalomból

Megszûnnek-e a gazdaságtalan buszjáratok ?

Kétszázkilencven ablakot már kicseréltek

A rimaszombati Kereskedelmi
Akadémia új épületszárnya negyven évvel ezelõtt épült, s már átadásának pillanatában sem felelt meg
a kor követelményeinek. A hõ és
hangszigetelés ugyanis a kezdettõl
kritikus volt, ami a szomszédos
tantermek zajának teljes áthallása
mellett óriási energiaveszteséget is
jelentett. A múló évek során aztán
egyre több gond merült fel az
épület külsõ és belsõ burkolatával,
szigetelésével is. Az uszoda épületének külsõ fala évekkel ezelõtt már
csaknem kritikus helyzetbe került,
javítását nem lehetett elodázni.
Az iskolában most újabb rekonstrukció folyik, ennek elsõ szakasza a hõszigetelésre vonatkozik.
A fenntartó Besztercebányai Megyei Önkormányzat l8 millió ko-

Ára: 9,- Sk

Prima Invest lett, még szép hogy
az alvállalkozók között munkát kapott két kisebb helyi épitkezési
vállalkozás is.Az idõjárás most igazán kedvez a nyílászárók cseréjének, melybõl közel háromszáz van
a kétszintes épületen.

lalat igazgatója. Ezt megelõzõen két
járás polgármesterei elõtt ismertette
a vállalat gazdasági helyzetét, mely
az utóbbi idõkben nem javult, sõt
mondhatni romlott a kedvezõztlen
külsõ körülmények és hatások miatt.
Az elmúlt év végén emiatt mintegy
öt százalékkal kellett csökkenteni az
egyébként is ritka járatok számát.
A tanácskozáson megjelent Ján
Marcinek a Besztercebányai Megyei Önkormányzat hivatalvezetõje,
aki felszólalásában elmondotta, hogy
támogatási rendszerük új alapelvek
szerint történik, s ez a szolidaritásra épül. E szerint prioritást élveznek az idõs, vagy az egyéb módon közlekedni képtelen polgárok.
A második helyre az iskolaköteles
fiatalok szállítása kerül, s csupán a
(Folytatás a 2. oldalon)

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

2293

40. évfolyam

A Rimaszombati Városi Hivatal tájékoztatója
Közérdekû
figyelmeztetés

A 39/2007 számú, állategészségügyi gondoskodással kapcsolatos törvény értelmében 
2007 február 1-én lépett hatályba  az SzK Állami Állategészségügyi- és Élelmiszerügyi Igazgatósága 241/2007 sz. alatt módszertani útmutatást adott ki a házi
sertésvágással kapcsolatban.
A jogszabály elrendeli a sertéstartóknak és tulajdonosoknak,
akik házi fogyasztásra vágnak
sertést, hogy a sertésvágást minimálisan egy munkanappal a vágás
elõtt, 7.00 és 15.00 óra között jelentsék a Regionális Állategészségügyi Igazgatóságon, sürgõsségi
esetben a 0915 474 745 telefonszámon.A polgárok a rendelet teljes szövegével megismerkedhetnek a városi hivatal hirdetõtábláján, (Svätoplukova u. 9). A galándféreg kivizsgálásához szükséges ûrlapot is átvehetik a városi
hivatal elsõ kontaktus részlegén.
Közelebbi tájékoztatás a VH
környezetvédelmi osztályán.

Bezár az uszoda
A Rimaszombati Közterületfenntartó Vállalat igazgatósága értesíti a nyilvánosságot,
hogy 2007 február l2-l4. között
technikai okok miatt nem üzemel a fedett uszoda, február
24.-én l0.00 és l5.00 óra között
pedig úszóversenyre kerül sor.

A polgármester munkanaplójából

Cifru István, Rimaszombat polgármestere a napi feladatok és hivatalos ügyek intézése mellett ez év 5.
hete során még a következõ ügyekkel foglalkozott:
-Minõsítési elismervényt vett át
elektronikus aláírásra az SzK Közforgalmi-, Postaügyi- és Telekommunikációs Minisztériumában,
a közigazgatás elektronizálási feladataival kapcsolatban.
-Január 30-án vezette az újonnan választott városi tanács elsõ
ülését. A városatyák javaslatára
a tanács legközelebbi ülését február 15-én tartja, február 16-án 9.00
órai kezdettel pedig sor kerül
a városi képviselõtestület soronle-

võ ülésére.
-Tárgyalásra került sor a Körút
(Okruná) utca úthálózata és forgalomrendészete ügyében.
-2007 január 31-i hatállyal
a megbízatási idõszak lejárta miatt
leváltotta ¼ubica Varjúovát, a Halász
utcai óvoda igazgatónõjét. Helyére
2007 február 1-i hatállyal nyilvános
pályázat útján nevezte ki Judita
Makiovát.
-Tárgyalt a Besztercebányai DEXIA BANKA céggel.
-Tárgyalt a Kassai JOHNSON
CONTROLS céggel.
-Üzleti tárgyalás valósult meg az
egykori kaszárnyaépületek iránt érdeklõdõ potencionális érdeklõdõvel.

Az alpolgármester munkanaplójából

Pavel Piliarik, Rimaszombat város polgármesterének helyettese az év
5. hetében folyó munkafeladatai mellett a következõ ügyekkel is foglalkozott:
-Tárgyalt a volt cukorgyár felszámolási biztosaival, Tóth és Nociar
urakkal a lakástömb vízellátásáról, a cukorgyárnak a nyilvános vízvezetékhálózatról történt kikapcsolását követõen.
-Fogadta a TEMPUS sportklub képviselõjét, Július Vrábe¾t, a társulás
kezdeményezéseinek támogatásával kapcsolatban.
-Találkozott Ján imonnal, akivel a Felsõpokorágyi Önkéntes Tûzoltótestület támogatásáról, valamint a városrész történelmi jelképeinek feldolgozásáról tárgyalt.
-Résztvett a városi tanács ülésén.
-Találkozott Pavol Struhárral, a BBÖK képviselõjével, a város érdekeinek a felsõbbfokú önkormányzaton belüli érvényesítésével kapcsolatban.
-Résztvett a Gömör-Kishonti Múzeumban A szél gyermekeinek története címû kiállítás megnyitásán, ahol találkozott többek között a Bratislavai
Szlovák Nemzeti Múzeum igazgatójával.
-Tárgyalt Forgon Jánossal, a Testkultúra Rimaszombati Járási Társulásának képviselõjével. Elemezték a szervezet épülete felújításának és átalakításának megoldását.
Feldolgozta: -kz-

Megszûnnek-e a gazdaságtalan buszjáratok ?

Nehéz helyzetben a losonci SZAV

(Folytatás az 1. oldalról)
harmadik lesz a sorban a munkásjáratok biztosítása. A közlekedés
rendszergazdája azonban partnernek
tekinti a településeket, éppen ezért a
közeljövõben kérdõiveken kéri ki az
önkormányzatok véleményét és javaslatait. A hivatalvezetõ meggyõzõdése szerint néhány hónapon belül
optimalizálni lehet a járatok számát.
Ami a losonci vállalat specifikumait illeti ( ide tartoznak a rimaszombati és a nagyrõcei járások
települései is) - ezeket hosszasan
ecsetelte a vállalat egyébként jól felkészült, s talán nem is mellékesen

rimaszombati illetõségû igazgatója.
Kitûnt szavaiból, hogy a Rimaszombati járás tereptagozódás szempontjából a legelõnytelenebb az országban (sokkal nagyobb az egyes
települések közötti tengerszintkülönbség nálunk mint pl. a poprádi, vagy a zsolnai járásokban) nem is
beszélve a rengeteg kistelepülésrõl,
a nagy munkanélküliségrõl, a sok kisiskoláról. A helyi és a településközi
járatokat továbbra is dotálja a megye, a távolsági járatokat azonban
már korábban liberalizálták, ezek
szigorúan nyereségérdekeltségi alapon közelkednek.

Végül érdekességként néhány sokat mondó számadat a losonci vállalatról, mely 75 településközi ( primestká), 16 távolsági és 10 helyi járatot mûködtet. Az elmúlt évben
14202 ezer utast szállítottak, s a lefutott kilométerek száma 13640 ezer.
Az autóbuszok száma 222 átlagéletkoruk l6,8 év. A vállalat igénye az
állami támogatásra a 2007-es esztendõben 98,6 millió korona, mely magába foglalná a nagyjavításokat és az
autóbuszpark fokozatos cseréjét is.
A dotáció csökkentése sajnos a nem
rentábilis vonalak megszüntetéséhez
vezetne.
(H)

A polgármester

fizetése

A 369/1990 számú, helyi önkormányzattal kapcsolatos törvény 13. §-a értelmében a polgármester funkciója nyilvános
tisztség. A polgármester fizetését
külön elõírás szabályozza, a 253/
1994 számú, a polgármesterek jogi
helyzetét és bérfeltételeit szabályozó törvény. Ezen jogszabály
2. §-a értelmében a polgármesteri
tisztség nem munkaviszony keretében valósul meg. A munkaidõ
nincs meghatározva. A polgármester fizetését a városi képviselõtestület határozata szabta meg
a tisztség mint összesített teljesítmény végzéséért, a munkaidõ
tartamának meghatározása nélkül.
Magából a köztisztviselõ
meghatározásból ered, hogy e
tisztség betöltésére lehetetlen
körülhatárolni a munkaidõt.
A törvényhozó testület egyelõre
nem foglalkozik a polgármesterek
munkaidejének meghatározásával.
A polgármester munkaviszonyban levõ alkalmazottként kizárólag az egészségügyi- és nyugdíjbiztosítás, a munkanélküli segély, a foglalkoztatási járulék megitélése szempontjából minõsül. A
357/2004 számú, a közérdek védelmével kapcsolatos törvény
a köztisztviselõk esetében 5. §ában meghatározza némely
tisztségek, foglalkozások és tevékenységek folytatásának összeférhetetlenségét. Ezen jogszabály értelmében a polgármester
tisztsége nincs érdekütközésben
az egészségügyi hivatás gyakorlásával. A hivatás gyakorlását
a polgármester köteles lehetõségeihez mérten összehangolni köztisztviselõi állásának betöltésével.
A jogszabály 6. §-a értelmében a polgármesternek joga van
a tisztségével összefüggõ szolgálati utak költségeinek térítésére. Rimaszombat polgármestere az elõzõ választási idõszakban nem tartott igényt ezen költségek térítésére.
Az idézett törvény 7. §-a 1.
bekezdésének értelmében a polgármester tisztségének betöltése
során nem lehet megrövidítve
a munkaviszonyból, vagy hasonló viszonyból eredõ jogaiban és
igényeiben.

Közösségi krónika

Január kötöttek házasságot:

13.1. Ladislav Hudina és Andrea Csanková, Marcel Roga¾ és Liana
Gembická; 20.1. Zdenìk arközi és Ida Rafaelová, Róbert Dani
és Simona Súkeníková, Jaroslav Spodniak és Martina Makiová, Roman Kanka és Lenka Friedmanová; 27.1. Elemír Radiè és Marie Radicsová, Draho Boldi és Zuzana Gubalová, Roland Revaj és Stanislava
Stehlíková

Januárban született gyermekek:

Eltûnt
személyt
keres
a rendõrség

A rimaszombati rendõri és
igazságügyi szervek ezúton kérik a lakosság segítségét az ismeretlen helyen tartózkodó

LADISLAV STRÍÈEK
(SZÜL:1954.8.15-ÉN
RIMASZOMBATBAN)

felkutatása érdekében, akinek
állandó lakóhelye Rimaszombat
mezõtelkesi városrészében van
( 3.hsz). A megnevezett személyre szexuális erõszak miatt
adott ki letartóztatási parancsot
a Rimaszombati Járásbíróság.
A keresett személy leírása:
l76-l80 cm magas, vékony testalkatú, ovális arcú, barna hajú, kék
szemû férfi.
Az eltûnt személy hollétérõl személyesen a rendõrkapitányságon, vagy a rendõrség l58as telefonszámán várjuk a bejelentéseket.
A Rimaszombati Rendõrség Igazgatósága

Betörtek az élelmiszer boltba

Február másodikáról harmadikára virradó éjjel betörtek
Nyústyán a Rima parti élelmiszerboltba. Az eleddig ismeretlen tettesek elsõsorban élvezeti cikkeket, kávét, cigarettát,
alkoholt vittek magukkal,
emellett rátaláltak a pénztárban hagyott 5 ezer koronányi
készpénzre is, amit természetesen szintén eltulajdonítottak.
A betörõk az épület nyílászáróján okozott rombolással
együtt több mint 26 ezer koronás kárt okoztak az élelmiszerbolt tulajdonosának. Az elkövetõk után nyomoz a rendõrség.

2.1. Nikolas Váradi, Nina Kalmárová; 4.1. René Brosman és Alex
Brosman; 6.1. Magdaléna Dobrocká; 7.1. Katrin Jariabková; 9.1. Angela Váradiová, Augustín Dani; 11.1. Daniel Beník; 15.1. Zoe Haòová,
Kristína arköziová; 16.1. Adam Kret; 20.1. Eva Pocsaiová; 21.1. Vojtech Gallo; 22.1. Marián tich; 23.1.Simona Prílepková; 24.1. Zuzana
Ïurková; 30.1. Luká Gombo; 31.1. Richárd Galo

Januárban hunytak el:

1.1. Ruena Lojková; 2.1. Prika Babíková (81), MUDr.Rudolf Rusnák (63); 6.1. Helena Horváthová (79); 7.1. Albeta Bödová (78); 10.1.
O¾ga Luxová (72); 14.1. Katarína Hegedûová (56); 16.1. Albeta Pászerová (66), Agnesa kvareniaková (42); 18.1. Rudolf Pásztor (85);
20.1. Katarína Gál (71), Július Kovács (64), Klára Vinczeová (78); 21.1.
PaedDr. Gejza Farka (60); 22.1. Attila Danyi (42); 23.1. Peter Trocha
(19); 25.1. Jozef Gubala (53); 26.1. Ing.Karol Rácz (62); 27.1.tefan Rózsa
(60); 30.1. Albeta Kóiková (79)

Jubilánsok, akik kerek évfordulójuk alkalmából
részt vettek a városi hivatalban tartott ünnepélyes
találkozón:
tefan Jakab, Mária Máteová, Aurélia Donovalová, Darina Konèeková, Július Drugda, Margita uhajíková, Pavel Monco¾, Ruena Varga-Dorková, Július Oláh, Dionýz Pekarèík, Albeta Marèoková

Újszülöttek fogadása:

Samuel Hanuska (szül. 4.11.2006), Jarmila Birkuová (20.11.), Laura Belková (27.11.), Sabrina Petøíèková (13.12.), Sofia ilingová (22.12.),
Adam Koubek (23.12.)

Motorzajos kishatárforgalom

A régióban megnyilt, mindenekelõtt a gyalog és a kerékpáros turizmust szolgáló kishatárforgalom bõvülésének egyik fõ akadálya az uthálózat kiépitetlensége. A térképeken kijelölt gyalogos ösvények ugyanis több
helyen szinte átjárhatatlanok, helyettük a rövidebb utakat veszik igénybe
a határmenti falvak lakói. Igy van ez
Naprágy és Gömörszõlõs esetében is.
A két községet légvonalban mindöszsze másfél kilométer választja el egymástól. A turizmusáról hires gömörszõlõsiek jóval elõbbre tartanak az
útépitésben, így a sor most már a
naprágyiakon lenne
Hasonló a helyzet Péterfala esetében is. Az átkelõt megfelelõ közúti
komunikáció hiányában itt is azok
veszik leginkább igénybe, akik terep-

járó kerékpárral, vagy motorral rendelkeznek. A magyarországi oldalról
általában fiatalokról van szó, akik
hétvégeken látogatnak el a péterfali
vendéglõbe.

Ökuménikus
Istentisztelet

Ökuménikus Istentiszteletet tartottak a közelmúltban Sajószentkirályon. Ebbõl az alkalomból a
szépen felújitott református templomban közel hetven különbözõ
felekezetû keresztyén ember gyült
össze. A ritka vallási esemény kedvezõ fogadtatása miatt elképzelhetõ, hogy az idén újabb közös hálaadó Istentiszteletre, illetve szentmisére is sor kerül még.

Kiskutyát loptak

Kiskutyát lopott egy eleddig ismeretlen tettes február 5-én, pontosan
meg nem határozott idõpontban Rimaszombatban. A tetthely a Janko
Král utca egyik családi házának belsõ udvara volt, ahová a drótkerítésen
áthatolva jutott be az elkövetõ. A háromhónapos fekete-fehér színû tarka
kiskutyára az épületnek a hozzátoldott fáskunyhójában lelt az elkövetõ.
A tulajdonos szerint a kutyalopással keletkezett kárérték meghaladja a
kétezer koronát. A rendõrség nyomoz az elkövetõ után.

Színes oszlop
Száz éve történt

Száz évvel ezelõtt jelent
meg a Gömör Kishont nevû
hetilapban egy terjedelmes
publikáció, melyben Hövössy
Lajos számol be az l906 augusztusában Babarét községben lefolytatott ásatások eredményeirõl. A cikkbõl kiderül,
hogy Múzeumegyesület másik lelkes tagjával, Terray Istvánnal a község határának pogánykori temetõjében hat jellegzetes urnára leltek.
Egy hónappal késõbb ugyanõk a balogi vár környékét kutatták át, mely leírásuk szerint
tele volt õskori nyomokkal..
Még abban az évben ásatásokat
folytattak a serki és a sõregi
várban, valamint az ajnácskõi
pogányvár környékén is. Rimaszécs határánban bronzkori
õstemetõ nyomaira leletek.

A Rima-Murány Vasmû Egyesület 1906 vezetõsége 1906 februárjában nagyszabású hajtóvadászatot rendezett a selcei határban, melyen ismert grófok és
fõispánok mellett a megyei fõszolgabíró is részt vett. A hajtás során
nyolcvan sörtevad közül hat
került puskavégre, emellett egy
vaddisznót is leterítettek.

Rimaszombat Város Képviselõtestületének 1906.-i elsõ
ülésére január 22-én került
sor, melyet Dr. Kovács László
polgármester nyitott meg. Az
ülésen az alábbi kéviselõk
voltak jelen: Abonyi Pál, Brezkó Dániel, Bodor István, Eszényi Gyula, Éthy Frigyes,
Jacskó Pál, Kármán Aladár,
Lengyel Pál, Lukács Géza,
Nedecsi Sándor, Molnár József, Rónay Gyula, Soós Ferenc,
Singer Leó, Szabó József, Szomolnoky Antal, Tomay Alajos,
Tóth Béla, Törköly József,
Varga Lajos és Zachar Gusztáv.
A testület egyebek között
megszavazta a konzervgyár telekvásárlási igényét, melynek
vétalárából 33.000 korona
folyt a városkasszába.
Eztköveteõen meghallgatta a helybeli Ipari Testület segélyezési kérelmét, s e célra
jóváhagyott 300 koronát, az
iparosok nyugdíjazási segélyalapját pedig l00 koronával
támogatta.

Panaszok, panaszkodók, megoldhatatlan kutyaperek

Nem férnek össze a szomszédok?
A Rimaszombati Városi Hivatal fõellenõrének osztálya tavaly összesen 44 panaszt, petíciót, ellenõrzési javaslatot kapott
a polgároktól. A beadványok száma az elsõ és a második félév
során a következõképpen oszlott meg: az elsõ félévben 15 panasz (2. félév 16), petíciók: az 1. félévben 6 a másodikban 2.
Csank Lajos mérnök fõellenõrrel
elemeztem a panaszok, petíciók tartalmát és intézését.
-Az év elsõ felében 7 panasz bizonyult indokoltnak, 6 volt indokolatlan, 1 részben indokolatlan, 1
pedig nem tartozott a hivatal hatáskörébe. A második félévben így alakult az arány: Kilenc indokolt, 5
indokolatlan, 2 részben indokolt.
*Mire panaszkodnak a polgárok?
-A panaszok túlnyomó része
a polgári együttéléssel függ össze.
De panaszkodnak a polgárok polgári jogaik megsértésére is, fõként
vagyonjogi kérdésekben (építkezések és építési módosítások, reklámok elhelyezése az ingatlantulajdonos beleegyezése nélkül, polgárok
csoportjának rendháborító viselkedése, stb.)
*A szomszédok nyugodt
együttélését zavaró leggyakoribb
körülmények?
-Például az állattartás. Panaszkodik egyik szomszéd a másikra, ha

lakóházának közelében háziállatokat (nyulak, szárnyasok, stb.) tart.
Bérlakásokban gyakoriak a kutyaperek. A városi hivatal általánosan
érvényes rendelete értelmében bérlakásban a kutyatartáshoz szükséges az összes szomszéd (lenti, fenti, szomszédos) lakás bérlõjének illetve tulajdonosának beleegyezése.
Kimegyünk helyszínelni a panasz
kivizsgálására, s megállapítjuk,
hogy a kutyabarát ebadót sem fizet.
Elmondja, hogy a kutya nem az
övé, csak átmenetileg vállalta el rokonától barátjától, míg a tulajdonos
rövid idõre elutazott. Családi házak
tulajdonosai között gyakori a kerítés elhelyezése és megoldása (magasság - baj, ha alacsony, az is baj,
ha magas). Elõfordul, hogy szomszédok a szomszédos telekre nézõ
ablakok elhelyezése ügyében perlekednek. A peres ügyek rendezésének legegyszerûbb módja lenne
a kölcsönös megegyezés. Ez csak
ritka esetben valósul meg. A polgárok  nem ritkánt jogi személyekre,

többnyire üzletesekre is  panaszkodnak a hulladék-gazdálkodással
kapcsolatban. Nem ritka eset, hogy
az üzletesek (nyilván takarékosság
céljából) a közeli lakástömbök bérlõi számára elhelyezett begyûjtõ
edényekbe szórják a szemetet.
*A petíciók tárgya?
-Meglehetõsen sokrétû. Kezdve
a 2006. évi ebadótól a helyi érdekû
utak állapotán keresztül, egészen

Halálra vert kutya

Fotó: -kan-

Az enyhe tél sem gondtalan

Legyünk óvatosak az utakon

Az idei enyhe tél meglepetéseket is tartogat valamennyiünk számára. Fõként a közúti forgalom
résztvevõit, köztük is a gépjármûvezetõket inti fokozott óvatosságra. Egy-egy útszakasz gond nélkül
járható, pár kilométerrel tovább
különbözõ csapdák leselkednek az
utasokra.

Az elmúlt héten, február 7-én
Meleghegyrõl utaztam Rimaszombatba. Reggeli hat- fél hét óra tájban az autóbusz a Perjése fölötti
bekötõúton váratlan akadályba ütközött. Törött gallyak az úttest szélén, az úttesten latyakos , csúszós
hó. Az elsõ enyhe kanyarban személyautó az árokban, keresztbe

a parkolási jogig. Az ilyen esetek
megoldására nem mindig elegendõ
a városi önkormányzat hatásköre.
A városi hivatal illetékes szakosztálya minden beadványt
a törvény által megszabott határidõben intézett. Sajnos, semilyen
hivatal nem illetékes a jószomszédi
viszonyok, a kölcsönös megértés és
tolerancia érvényesítése ügyében.
Kovács Z.

fordulva az úttesten.
Nem tudtunk tovább haladni. Az
autóbusz sofõrje az óvatosság mellett döntött. Leállt az út szélén, mobil telefonon értesítette az útkarbantartókat és türelmesen várt a hóekés szórókocsira. Neki köszönhetjük, hogy mindössze félórás késéssel Rimaszombatba értünk. kz-

A közelmúlt napokban
rendkíül szomorú kép fogadta Rimaszomat Tamásfalva városrészében Eva
Galdíková asszonyt. Kislánya sírva közölte, hogy
szomszédjuk durván megverte kutyájukat, Badyt.

-Kutyusunk áttévedt
a szomszéd kertbe. Kerestem
és láttam, amint a szomszédék
farkarskutyája tépi, harapja
Badyt, a szomszéd pedig hoszszú karóval veri szegényt.
A kis kokkerspanyol nem
veszélyeztethette a nálánál
többszörösen erõsebb farkaskutyát. Lám, a kutyabarátok sem egyformák.
A szomszéd nyilatkozata:
-Sajnálom, hogy agyonütötttem a kutyát. Hiszen életemben még csak egy csirkét
sem vágtam le. Értem Galdíková szomszédasszonyt. De
õ is értsen meg engem.
A kutyáknak nincs mit keresni idegen területen. -kan-, kz-

Boráros Imre a rimaszombati tanulóifjúság körében

EGYÜTT A MAGY
AR KUL
TÚRA NAPJÁN
MAGYAR
KULTÚRA
Ausztráliai turnéjáról hazatérve a következõ állomás Boráros Imre  a Komáromi Jókai
Színház Erzsébet-díjas színmûvésze - életében: Rimaszombat. Jött is szívesen városunkba,
abba a városba, melyrõl köztudott: a legszebb, és az ausztráliai közönség éppúgy együtt énekelte a mûvésszel a ,, Legszebb város: Batyi-t, mintha itthon lépett volna fel.
A szórólapon, a színek és a verscímek mellett, található két évszám: 1956  2006.
50 év telt el az 56-os forradalom
óta, így tulajdonképpen 56-os öszszeállítás is lehetne az elõadás címe,
de Boráros Imre, a mûsor összállítója, aki egyben a gondolatok tolmácsolója is, szeretett volna arra
rámutatni, hogy mi, az anyaországon kívül élõ magyarok, hogyan éltük át az elmúlt 50 évet.

munkra, hogy ne veszítsük el önmagunkat, hitünket? Mi az, amit
nem felejtünk, nem felejthetünk?
Hol mesél az Angyal a csodáról?
Hazajöttem, valójában el sem
mentem. Tehetünk-e még valamit
azért, hogy ne bádogozzanak be
minden ablakot? Megtudhatjuk az
összeállításból.
Kikrõl beszél, kikre emlékezik
Gál Sándor a Veszteségeink címû
költeményében  megtudhatjuk Bo-

Boráros Imre elõadás közben.
A Kereskedelmi Akadémia étkezdéjében vagyunk, ami ma, a magyar kultúra napja tiszteletére, átalakul - többek között Kisantal helyettes asszony és Kovács Ildikó
magyartanár segítségének köszönhetõen - a Veszteségeink címû elõadás színterévé. Együtt van és együtt ünnepel a diákság, függetlenül
attól, hogy melyik intézmény tanulója. A Kereskedelmi Akadémia
diákjain kívül az Állami Gimnázium
diákjai Együd Edit magyartanárral,
valamint a gépészeti szakközépiskola diákjai, Benyo Mária magyartanárral vannak jelen.
,, Oly távol, messze van hazám
 ezzel az énekkel indul a történelmi lecke Boráros Imre tolmácsolásában. A szórólapot, melyen a ,,piros-fehér-zöldszíneken kívül megtalálható maga az összeállítás, kissé idegenkedve tartják a kezükben a
fiatalok, akik közül sokan idén májusban érettségiznek.
,, Nagyon távoli ez nekik, - mondja Együd Edit magyartanár- amennyire tõlem tellett, próbáltam õket
felkészíteni erre az elõadásra, a versek történelmi hátterére, az összefüggésekre.

Boráros Imre, Igo Aladár, Hanzsér Árpád a képzõmûvész mûtermében.
Mi az, ami átsegített bennünket
a nehéz idõkön? Hogyan tudtuk a
nehézségek ellenére is megõrizni önmagunkat? Miért volt fontos szá-

ráros Imre tolmácsolásában, miközben a ,,Krasznahorka büszke
vára dallamát hallgatva gondolatban már ott vagyunk, a vár elõtt, s

Hanzsér Árpád, a zenéért és a technikáért felelõs mûvész, Boráros Imre mint az Életutak vendége, Balázs Emese, az Életutak
szerkesztõje-vezetõje

gyönyörködünk a gömöri tájban.
A mûsor zenei részérõl Hanzsér Árpád zongora-és orgonamûvész gondoskodott, akirõl azért mondjuk el, hogy az egész világot bejárta, végigmuzsikálta, alig találnánk
olyan neves mûvészt, akit ne kísért
volna zongorán, hacsak olyan neveket említek, mint Csákányi
László vagy Alfonzó, akit utoljára
 ahogy egymás között mondani
szoktuk - Árpi barátunk kísért.
A rimaszombati elõadás annak a
turnénak az egyik állomása, melyet
a magyar kultúra napja alkalmából
szerveztünk. Ennek köszönhetõen
Vass Albert, Tollas Tibor, Mécs
László, Márai Sándor, hogy csak
néhány nevet említsek, lélekmelegítõ gondolatait Ipolyságon éppúgy
megcsodálhatta a diáksereg, mint a
feledi kultúrházban ez alkalomból
összegyûlt feledi, gesztetei, gömöralmágyi és várgedei ifjúság.
Tornalján, ahol immár hagyományszerûen ünnepli a város a magyar
kultúra napját, a kétnapos rendezvénysorozat záróakkordja a Veszteségeink önálló est, az Életutak sorozat
rendhagyó rendezvénye, ahol Boráros Imre mint vendég az elõadás
elõtt õszintén mesél az életérõl,
gondolkodásmódjáról, külföldi vendégszerepléseirõl, ars poeticájáról,
arról a nem teljes mértékben vallási
értelemben értelmezendõ hitrõl,
amely végigkísérte, segítette egész
életén, színészi pályafutásán keresztül.
Néhány évvel ezelõtt augusztus
20.-án a pozsonyi várban Boráros
Imre színmûvész és Igo Aladár fafaragómûvész a Magyar Köztársaság
Érdemrendjének Tisztikeresztjét
vehették át az akkori magyar konzultól. A turné lehetõségett adott
ahhoz is, hogy e két egymást tisztelõ mûvész, akik ez idáig csak futólag
találkozhattak, válthattak egymással
pár szót, gondolatot, cserélhettek
eszmét Hanván, Igo Aladárnál, az
élet, a mûvészet értelmérõl, az igazi
értékekrõl. A mûvész feladata, hogy
tolmácsolja a saját eszközeivel azokat a világról, igazságról, szabadságról, igaz értékekrõl szóló gondolatokat, melyeket az egyszerû ember
nem tud megfogalmazni, csak belül,
a lelkében, érez.

,, Dalra, fiúk, dalra,
szóljon a harsona,
szabad lesz még egyszer
magyarok szent hona!
BALÁZS EMESE

MuDr. Ostrihoò Tímeár kérdeztük

Influenza - Hasznos tudnivalók

-Az influenza kórokozója az influenzavírus, olyan fertõzõ vírus,
mely a felsõ és alsó légutakban az
orrot, a mandulákat, a torkot, a tüdõket és a középfület fertõzi meg. A
vírus a test más részeiben is megtalálható  tájékoztat bennünket
M u D r. O s t r i h o ò T í m e a , a
Járási Hygienai Központból Az
influenza elsõsorban emberrõl emberre terjed a nyálcseppek, vagy kis
részecske nagyságú aeroszolok révén köhögéskor vagy tüsszentéskor. Az orron és a szájon keresztül
belélegzett vírusrészecskék lerakódnak a légutak teljes hosszában. Az
inkubációs periódus 18-72 óra, ezen
idõ alatt a fertõzött személy már
terjeszti a vírust. A fertõzött személy a tünetek megjelenése után még
négy-hat napig fertõzõ. A külvilágtól és embertársainktól természetesen nem kell menekülni, de
mossunk gyakrabban kezet és arcot; hazaérkezéskor és étkezések
elõtt mindenképp.
A tünetek az influenzánál, az
egyéb vírusok okozta akut légúti
megbetegedésekkel ellentétben, hirtelen jelennek meg, és órákon belül
rosszabbodnak a betegek gyakran
pontosan emlékeznek arra az idõre,
amikor a betegség kitört rajtuk. A
rendkívül erõs torokfájás és a nagyon erõs fejfájás mindig jelen van,
az egész test fáj, különösen az ízületek. A köhögés gyakori, tüsszögés
ritkán fordul elõ. A betegség magas
lázzal jár, akár 41°C is lehet, mivel
a szervezet túlmelegedéssel próbálja
megölni a vírust. Igen intenzív a fáradtság- és gyengeségérzet, nagyon
rossz a közérzet, gyakoriak a mellkasi problémák. A betegség lemenetele 1-2 hét.

Bizonyára mindenki aggodalommal figyeli környezetében
az egyre növekvõ köhögõ és prüszkölõ embertársainak számát. A vírusos légúti megbetegedések száma éppen a téli és
tavasz eleji hónapokban a legmagasabb, csak a kiterjedése és
súlyossága más minden évben. Járásunkban az akut légúti megbetegedések száma a körzeti orvosok jelentése alapján, az
utóbbi héten megháromszorozódott, miközben az influenzaszerû esetek az akut légúti megbetegedéseknek csak a 12%-át
alkotják, ami egyelõre nem olyan nagyon magas hányad.

-Hogyan védekezhet az, aki nem
élt a védõoltás adta lehetõséggel?
Az influenzavírussal szemben az
oltáson kívül a kipihent szervezet
erõs immunrendszere a legjobb védelem. Aludjunk tehát eleget. A megfelelõ vitaminellátásról remélhetõleg
már szólnunk sem kell, annyira
egyértelmû. A vitamindús zöldségek és gyümölcsök - a paprika, savanyú káposzta, citrom, narancs,
kivi - mellett segít a természetes antibiotikumot tartalmazó hagyma és
fokhagyma evése is. A friss levegõn
végzett rendszeres testmozgás is
nagyon fontos. A vérkeringést, a
szervezet jobb tápanyag- és oxigénellátását
segíti a szauna, a változó hõmérsékletû lábfürdõ, zuhanyozás.
A védekezést és a
megelõzést szolgálja az
influenza elleni védõoltások alkalmazása. A
vakcinát a kellõ védettség kialakulásához az
adott influenzaszezont
megelõzõ 1-3 hónapban kell beadni, melynek következtében a
vírussal szembeni ellenálló képesség mintegy
két hét alatt alakul ki.
A védõoltások alkalma-

zásának vannak orvosi, illetve társadalmi indikációi. Orvosi szempontból azok számára javasolt az

oltás, akiknek állapotát egy esetleges influenza-megbetegedés jelentõsen rontaná (gyermekek, idõsek,
krónikus betegségben: szív- és érrendszeri, légzõszervi betegségben,
cukorbetegségben, vesebetegségben
szenvedõk). Társadalmi szempontból azok oltása fontos, akiknek megbetegedés a mindennapi élet
szempontjából zûrzavart okozna
(pl. egészségügyi dolgozók, tanárok,
közlekedésben, élelmezésben, élelmiszeriparban, kereskedelmi vállalatoknál dolgozók, katonák).
-Mit tehetünk, ha már megbetegedtünk?
Az influenza tüneti kezeléséhez
tartoznak a különbözõ vény nélkül
is kapható lázcsillapítószerek, köhögés esetén különbözõ köptetõk
vagy köhögéscsillapítók. A tüneti
kezelés része a C vitamin is, mivel
ilyenkor nem elégséges természetes
formában való bevitele. Javallott a
bõséges folyadékfogyasztás is
(kerüljük a szénsavas és hideg üdítõket). Mindez persze akkor a
leghatékonyabb, ha a betegségünket
elejétõl fogva otthon pihenjük ki,
és nem lábon hordjuk, mivel ilyenkor gyakoriabbak a veszélyes szövõdmények (ezek lehetnek: középfülgyulladás, arcüreggyulladás,
tüdõgyulladás, szívizomgyulladás
és agyvelõgyulladás). Az antibiotikumok alkalmazása csak bakteriális
felülfertõzés esetén helyénvaló. -csk-

Épül és szépül a Rimava lakótelep környéke

A már 2005 nyarán átadott játszótér további fejlesztéséhez egy szakképzett , úgynevezett ,,nem formális lakossági csoport nyújtott be és
nyert el egy pályazatot ,,Mindenki tere címszóval az Ekopolis program
keretén belül, a Fundament PT segítségével.
A ÈSOB támogatásával 150 ezer korona áll rendelkezésükre a tervek megvalósítására. Ennek megszervezése és kivitelezése lakossági fórum nélkül lehetetlen. Feltétel ugyanis a lakóközösséggel való szoros együttmûködés, annak
elképzeléseinek, igényeinek figyelembe vétele. Ha az ott lakók bekapcsolódnak
a programba, ha együtt tervezik a zöld övezetet, még jobban magukénak vallják,
miszerint jobban védik és õrzik azt. A két lakossági fórum összejövetele után jön
létre a park végleges terve Erik Klaubert architekt közremûködésével. Növényzet, padok, homokozó gazdagítja majd a játszóteret. A tím, melyet Jitka
Èiiková, Mgr. Beáta Kováèová, Hajdú István, PeaDR. Orosz István, Ing.
Bozó János és Ing.arch. Erik Klaubert alkot, nemrég továbbképzésen vett
részt Vratské Podhradie csodálatos környezetében. Készek megvalósítani álmaikat, szakszerû elképzelésekkel és hozzáállással.
Csank Kati

Értékeltek a szlovákiai magyar kultúra fáklyavivõi

A Csemadok évi számadása Nagybalogon
A Csemadok nagybalogi alapszervezete 1950-ben alakult, csekély létszámmal. Alapító
tagok voltak: Szabó István, Tóth Lajos Német, Asztalos Gyula, Asztalos Gyuláné, Koleszár
Jánosné, Végh Géza, Tamás Aladárné tanítónõ, Báthory Árpádné, Várhegyi Zoltánné, Jász
Istvánné, Molnár Mária és Pál István. Éppen csak kiadták a vezetõséget.
Január 26-án már több mint ötvenedik érzáró közgyûlését tartotta az
alapszervezet. Pál Csaba, a Nagybalogi Csemadok elnöke szeretettel
köszöntötte a jelenlévõket, köztük
Gyurán Ágnest, a területi választmány küldöttjét, Csúr Tibort, a falu
polgármesterét és a helybeli fiatalokat, akik nagyon szép számban
jöttek el az évi számadásra.
Következett a kultúrmûsor. Verset mondott Vincze Viktória, a helyi
alapiskola 2. osztályos tanulója és
Ibos Editke, a Bátkai Alapiskola
diákja. Utánuk léptek színre a falu
asszonyai, a Szivárvány Népdalkör
tagjai népdalcsokrukkal.

Kovács László közel 20 évig vezette a Nagybalogi Csemadokot,
2006-ban a tisztséget átadta Pál
Csabának, a jelenlegi elnöknek. Õ
mutatta be az új vezetõséget, melynek tagjai: Kovács László, Kovács
Editke, Miko Attila, Miko Éva
pénztáros, Nagy Géza, Nagy Katalin, Miko József, Miko Zsuzsanna, Pecsõk Gyula, Pecsõk Éva, Elek
Ferenc, Elek Erika, Pál Csaba elnök,
Pál Gabriella.
A 2006. évi tevékenységet értékelve volt mire visszatekinteni
a szlovákiai magyar kultúra nagybalogi fáklyavivõinek. A Szivárvány
N é p d a l k ö r v e z e t õ j e , Csank
Szerénke beszámolójában elmondotta: a dalkör tagjai egyben a református énekkarnak is tagjai.
A faluban egyetlen társadalmi esemény sem zajlott le az õ részvételük nélkül.A környezõ falvakba is
ellátogattak. Megfordultak Bátkában, Rimaszécsen, Gömörhorkán.
A népdalkör vezetõje kihangsúlyozta  szívesen látna új, fiatal
tagokat az énekkarban.
Nagybalog kulturális életének

fontos része a Gyöngyösi István
Irodalmi Kör. Elmúlt évi tevékenységét a kör vezetõje, Koós István

pi mûsort adtak.
Az irodalmi kör az elõzõ években is több helyen fellépett: Bátká-

kapcsolatban. Nem titkolta  szeretné, ha a községi képviselõtestület legközelebbi nyilvános ülésén is legalább ennyi érdeklõdõvel
találkozhatna.

TERVEK A 2007. ÉVRE

Január:
-Málenkij robot  közös
megemlékezés.
-Évzáró gyûlés.
Február:
-Kisze  bábégetés. Szervezi az
alapszervezet vezetõsége.
-Sítúra.
-Bíborpiros...- benevezés a népdalversenyre.
Március:
-Megemlékezés március 15-rõl.
Április:
-Húsvéti bál.
Május, június:
-Kirándulás a balogi vár romjaihoz, séta az új tanösvényen,
gulyásfõzés.
-Anyák napja, ünnepi mûsor
ezúttal is a Szivárvány Népdalkör
és a Gyöngyösi István Irodalmi kör
fõszereplésével.

értékelte. A kört egy baráti társaság ban, Feleden, Zsípben, Zádorban...
hozta össze öt évvel ezelõtt  többGyurán Ágnes, a területi választségükben helyi pedagógusok. Koós mány küldöttje Sebõk Valéria,
István, Pál Dénes, Molnár Jolán, a Rimaszombati TV elnökének
Pál Erzsébet. Aktív munkát vállalt üdvözletét is tolmácsolta. ÖsszefoEz csupán rövid kivonat a szlomellettük Kovács Edit, Simko Csil- gásra biztatta a két falu, Nagybalog vákiai magyar kultúra nagybalogi
la, Ivanics István, Ivanics Jolán, Pál és Bátka csemadokosait. Gondolt itt fáklyavivõinek idei terveibõl. Hogy
Gabriella. Rendezvényeibõl a Szi- közös rendezvényekre, közös szín- ezek a tervek nem maradnak papírvárvány Népdalkör sem maradt ki. házlátogatásra...
ra vázolt ábrándok, azt fényesen
Az utóbbi években a fiatalok, IvaNagybalog polgármestere, bizonyítják a Nagybalogi Csemanics Anita és Vivien, Ibos Andrea  Csúr Tibor, örömét fejezte ki az dok eddigi eredményei.
üde színfoltot hoztak az elõadások- évzáró résztvevõinek létszámávak
Feljegyezte: K. Z.
ba. A kör központi
célja a nemzeti hagyományok ápolása. Tagjai az értékelt
2006. évben január
22-én megemlékeztek a málenkij robotra történt elhurcolás 61. évfordulójáról. A templomban
közös mûsort adtak
az énekkarral, majd
megkoszorúzták az
emlékoszlopot.
Csetneken tiszteletüket tették Gyöngyösi István síremlékénél. Szeptemberben, a falunap
alkalmából emléktáblát avattak
Gyöngyösi Istvánnak, majd a kulA Szivárvány Népdalkör. A zongoránál Lévay Tibor.
túrházban az énekkarral együtt ünne-

Jeles mûszészek bölcsõje
Adjunk a zene iránt fogékony gyermek kezébe kicsi kulcsot, melynek
segítségével beléphet a zene csodálatos
kertjébe, s ezáltal megsokszorozza egész életének értelmét. (Kodály Zoltán)
zetközi versenyeken és
fellépéseken.
Siekereik
mögött mindenütt láthaAz iskola énekkara Marta uligová vezénylésével (1992) tó a pedaA Rimaszombati Mûvészeti Alap- gógusok törekvése és munkája.
iskola legrégibb osztálya a zenei Közülük többnek alma mátere a Riszak. Az iskola tanárai fõ céljuknak maszombati Mûvészeti Alapiskola,
tekintik: ápolni a tanulókban a
közép-, vagy felsõfokon folytatták
vágyat, kedvet, hogy a mûvészeti zenei tanulmányaikat. Beata Pavealapiskola befejezése után a zene vi- leková igazgatóhelyettes a Zsolnai
lága öröm, erõforrás és mindennapi Konzervatóriumot látogatta, majd
szükséglet legyen számukra a teljes- zeneelméletet tanult a Bratislavai
értékû, harmonikus élethez.
Mûvészeti Fõiskolán. Mária HacsA zenei szak tanárai ma oktatnak ková a Kassai Konzervatóriumban,
zongorát, akordeónt, vonós- és fú- majd a Bratislavai Mûvészeti Fõisvós hangszereket, gitárt, éneket. kolán tanult tovább, ahol doktorrá
A város kultúrális életében szinte avatták. Lehotský Tibor (Kassai
semilyen rendezvényrõl nem hiá- Konzervatórium), Jozev Vladár (vinyoznak.
oloncselló, fúvóshangszerek, Kassai
A tanulók sikerrel képviselik az Konzervatórium) Várady Bertalan
iskolát regionális, kerületi és nem- (hegedû  állami záróvizsga). Kie(Folytatás az elõzõ számból)
Amikor aztán végre a jegyzeteibe temetkezett, egy része még mindig ott kint járt, az árnyak között
kóborolt, ahol valami sötét uralkodott.
Akkor éjjel Elizabeth Stevens
halt meg.Hat rendõrautó és tizenkét civil ruhás rendõr cirkált a környéken , a diákhentes azonban
megölte õt is. A hamis tavasz ,
a hazug tavasz pedig bûnrészese és
egyben felbújtója is volt  megölte
a lányt és egy Ford típusú személygépkocsi kormánykerekére támasztotta. Bár õ sem volt egészen
egy darabban , egy részét a hátsó
ülésen , egy részét pedig a csomagtartóban találták meg. A szélvédõre pedig két szót festettek piros
festékkel : HA!HA!
Az egyetem teljesen megbolondult,
mindenki és senki nem ismerte Elizabeth Stevenst. Egyike volt azoknak,
akik suli után és hétvégékben a Grill
 Bar ban szolgáltak fel, szert téve
így némi plusz zsebpénzre.
Igen kevés mondanivaló maradt.A
rendõrök, akik szintén hajlamosak
voltak a hisztériára és csak bekötött szemmel tapogatóztak, letartóztattak egy ártalmatlan testnevelés szakos hallgatót , aki nagy ijedtségében azt állította hogy nem tud
visszaemlékezni hol töltötte
a halált hozó estéket.Vádat emeltek

melkedik a sorból Lièko Péter zeneszerzõ, aki a Prágai Konzervatóriumban tanult kompozíciót, majd a Bu-

ATRIUMART 2005 fesztivál  kamaraénekkar. A felvételeket az iskola archívumából merítettük.

Fiatal tehetségek fóruma
Palugyai Attila: Kék hópelyhek tele IV.
ellene de aztán elengedték , miután
a kék hópelyhek telének utolsó, elmondhatatlan éjszakáján lemészárolták Martha Grayt a sétányon.
Hogy Martha mit keresett odakint
és hogy miért sétált egyedül , örökre
titok marad - kissé kövér, szomorkásan csinos lány volt ,aki két másik
lánnyal lakott egy albérletben.Éppen
olyan csendesen és könnyedén hatolt be az egyetem udvarára , mint a
diákhentes . Mi vitte oda? Valószínûleg éppen olyan fékezhetetlen
és egyben érthetetlen késztetés hajtotta, mint gyilkosát.Talán csak elszántan vágyott egy szenvedélyes találkára a fülledt éjszakával , a köddel
és a ... hideg pengével.
Ez huszonharmadikán történt.
Huszonnegyedikén a dékán bejelentette, hogy elõbbre hozzák a tavaszi
szünetet és a diákok , köztük Jack
is , szétszéledtek, de nem boldogan,
hanem inkább mint a rémült bárányok a vihar elõl.Az egyetem épületei üresek maradtak , hogy a rendõrség és a sötét szellem kedvükre
kísérthessenek.
Jacknek volt saját autója és három másik társát elvitte egy darabon. Nem volt túl kellemes utazás,

dapesti Liszt Ferencs Mûvészeti
Akadémián fejezte be tanulmányait.
kz-

hiszen a diákhentes akár ott is
ülhetett velük az autóban. Aznap
este a hõmérséklet tíz fokot zuhant és mintegy végszóként, egész
Philadelphia területét ellepte az
üvöltõ hóvihar, mely ólmos esõvel
kezdõdött és húsz centi mély hóval végzõdött. Majd egyszeriben
április lett. Kellemes záporok és
tiszta, csillagos éjszakák.
Kék hópelyhek telének hívják,
a fene tudja miért. Gonosz , hazug
idõszak, amely csak nyolctíz
évente jön el. A diákhentes a köddel együtt elillant és június elejére az
egyetem figyelme már másfelé terelõdött.Közelgett a vizsgaidõszak
és a választások.Jack abban az
évben diplomázott , majd a következõ évben megnõsült.2000 - ben
gyerekük született és már nemsokára iskolába megy. Aranyos , eleven kisfiú, az apja szemét örökölte
és az anyja arcát.
És itt van a mai újság. Jack azonnal tudta hogy megérkezett. Már
tegnap reggel tudta, amikor meghallotta az olvadó hó kísérteties zaját,
ahogy folyik a csatornákban és megérezte az óceán sós , csípõs szagát
melyet magával hozott a hideg

szél.Tudta , hogy újra eljött a kék
hópelyhek tele, amikor tegnap este
hazaindult a munkából és fel kellett
kapcsolnia a fényszórókat a köd
miatt, amely elõmászott a mezõkrõl
és az erdõkbõl, elhomályosítva az
épületek körvonalait és az utcai lámpák fényét.
A ma reggeli újság szerint megöltek egy lányt a New College egyetemen a polgárháborús emlékmû
közelében. Múlt éjjel ölték meg és
egy olvadó hóbuckában találták meg.
Csakhogy nem volt ... nem volt egészen ott...
Jack felesége izgatott, azt szeretné tudni, hol volt a férje múlt
éjjel. Jack azonban képtelen válaszolni, egyszerûen nem emlékszik. Tudja,
hogy hazaindult a munkából és hogy
felkapcsolta a fényszórókat
a köd miatt, de ennél többre nem
emlékszik.Egyfolytában azon
a ködös estén jár az esze, amikor fájt
a feje és a friss levegõn sétálgatva találkozott azokkal az alaktalan és
anyagtalan árnyakkal.Eszébe jut
a kocsija csomagtartója.Milyen érdekes szó, csomagtartó  és azon
tûnõdik,mi a fenéért fél attól, hogy
ki kell nyitnia. Miközben ezen tûnõdik, a felesége zokog a szomszéd
szobában, azt hiszi, hogy Jack egy
másik nõvel töltötte az éjszakát.
Jack azonban már biztos benne...

Hirdetések

Kezdés: 19.00 ó.

Bilincselj meg
Spanyol Erotikus love
story.
Fõszerepben: Victoria Abril,
Antonio Banderas.
Belépõ: 40/60 Sk.

Meghívó

TÁMOGASSUK GYERMEKEINKET ADÓNK 2%-ával:
TMRG Szülõi Szövetsége: Anyanyelvi oktatás n kulturális tevékenység n gyermekeink iskolai környezetének alakítása n oktatási
eszközök, könyvek, sportszerek beszerzése.
A nyomtatványon szükséges adatok:
Rodièovské zdruenie ref. cirk. gymnázia
ul. Daxnerova 23, 979 01 Rim.Sobota
IÈO: 37949071
Bodor István Pénzalap
nonprofit szervezet: n Diákok étkezési / szociális támogatása n
tanulmányi/ szociális ösztöndíj n évvégi tanulmányi jutalom n hitéleti tevékenység.
A nyomtatványon szükséges adatok:
Bodor István n.f.
Hlavné nám. 16, 979 01 Rim. Sobota
IÈO: 37954083. Gyermekeink nevében köszönjük!!!

A Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai
és tanárai
szeretettel meghívják
Önöket
2007. február 22-én
17. 30 órai kezdettel
az iskola életét bemutató
Szórakozás3+ tanulás
2 = elviselhetõ diákélet
azaz

MOST MIÉNK
A FÕSZEREP
címû mûsorra.
Helyszín: a Városi Mûvelõdési Központ nagytermbe.

Beíratkozás
az óvodákba
Értesítjük a szülõket,
hogy folyó évre gyermekeiket az óvodákba március hó
folyamán írathatják be. Az
óvodák igazgatói február 15ig a hirdetõtáblákon és egyéb szokott helyeken ismertetik a beíratkozás feltételeit és idõpontját.

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

2296

Február 15. Csütörtök

A Rimaszombati Kórházban 2007. január 30-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Zdena Balajtyová, Ladislav Zsambok, Zsolt inko, Miroslav Sobek, Ildikó
Fenyveiová, Ivete Drieòová, Zoltán Ország,
Tibor Barto, Marian Majan, Jozef Molnár,
Ladislav Fazeka, Andrea Kováèová, RNDr.
Anita Antalová, ¼ubomír Antal, Martin Úik
Rimaszombat, Anna Völgyiová, Gyöngyi Tóthová Behynce, Júlia
Gembická, Jaromír Gembický Zacharovce, Miroslav Chromek Teplý
Vrch, Irena Javoová Tornala, Ladislav Joná Èoltovo, Ruena Bátyová Levkuka, ¼ubomír Blaho Èerenèany, Róbert Zagyi Gemerské
Dechtáre, Martina Paprèková Belín, Peter Kováèik Kruo, Imrich
Bodor Dolné Zahorany, Eva Czókolyová Chanava, Roman Kochan
Haèava, Jozef Fíze¾ Bakta, Ondrej Melich Hrnè.Zaluany.
Elõször adtak vért: Róbert Balyo Rimaszombatból, Peter Lulèo,
Arpád Balog Nyústyáról, Jana Parobeková Klenócról.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Visszapillantások a jövõ nemzedékének  megjelent Danis Tamás nélkülözhetetlen kötete
Tompa Mihály, Ferenczy István, Blaháné, Decsy Sámuel, Szombathy Viktor, Petõfi Sándor vagy Mikszáth Kálmán  csupa olyan nevek, akiket Rimaszombathoz köt a mûvelt magyar nagyközönség és Rimaszombat városa is megbecsülte-megbecsüli õket. Szobrok, utcanevek, rendezvények õrzik az emléküket,
de hogy Rimaszombat városa minden leépítési szándék ellenére a mai napig is õrzi polgárosult mivoltát,
és lakossága közel fele megmaradt magyarnak, többnyire azoknak a névteleneknek köszönheti, akiknek
most megjelent kötetében a város egyik krónikása, Danis Tamás tanár úr állít emléket.
Nélkülözhetetlen, remek munka a
Visszapillantások, amely többnyire
a Gömöri Hírlapban egykor megjelent cikkeket köti csokorba, s megtudhatjuk belõle, hogy milyen is volt
ennek a városnak az elmúlt évszázada, hogyan éltek és haltak azok a kisemberek, akik ma már csak nagyon
kevesek emlékében élnek tovább.
Ezen kevesek közé tartozik Danis

Tamás is, akinek a kötetében megelevenednek a helyi oktatási intézmények, templomfreskók, kovácsmûhelyek, betekinthetünk az egykori Polgári Olvasókör történetébe,
de ellátogathatunk a feledi borbélymûhelybe és Maróthy Margit színésznõ serkei villájába is. Vajon ki
tudja ma már, hogy ki volt Telek A.
Sándor, Horváth Zoltán, Holéczy

Miklós, Putra Ede, Tóth László,
Boross Zoltán, Pillár János, Szokolay Imre? Danis Tamás úr hitelesen
és érzékletesen örökíti meg ezeket
az embereket az utókornak, s olyan
apró-cseprõ történeteket tesz közkinccsé, amelyek nélkül szegényebbek lennénk. A kötet egyik fejezete a
szélesebb régióba is elkalauzol bennünket, így eljutunk Serkébe, Dar-

nyára vagy Ajnácskõre is, ahol a XIX.
század végén még nevezetes fürdõ
mûködött. Szomorú, hogy ez az
egykor virágzó régió ma romokban
hever, mintha az itt élõk ma már sokkal kevesebb szállal kötõdnének
õseik örökségéhez, mint tették ezt
sokkal vérzivatarosabb idõkben
azok, akiket most könyvében Danis
Tamás hátrahagyott az utókornak.
Figyelmeztetésül és okulásul. A kötetet gazdag fotóanyag egészíti ki,
kár hogy a lektori munkára nem jutott elég idejük a kötet szerkesztõinek. Így is letehetetelen és rendkívül
hasznos könyv került az asztalunkra a Gömör-Kishonti Téka 13. köteteként.
Juhász Dósa János

Hirdetések

NAGY ISTVÁNRA
Rimaszombatból.
Emlékét örökké õrzõ
felesége, két lánya, Jolika
és Évike családjukkal

Lakás-ingatlan
Eladó emeletes családi ház
Feleden, esetleg kicserélném
rimaszombati lakásért- ráfizetéssel. T:0907613430 -841
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 Eladó kétszobás átalakított
személyi tulajdonban lévõ lakás
a Nyugat lakótelepen a Kirijevszki utcában.Ár megegyezés szerint. T:0902 075 551.
95l
n Eladó UNIMOBUNKA pultn

Eladok családi házat Tamásfalában. Tel.: 0905 934 099.
968
n Vásárolok Rimaszombatban
személyi tulajdonban levõ kétszobás lakást. Tel.: 0908 528 605,
0907 657 890.
983
n Megveszek kétszobás, vagy
kisebb háromszobás lakást a
Nyugat lakótelepen. Sürgõs. Tel.
0908 277 289.
984
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

EUROMOTEL
Restaurant

Kamion-sofõrt keresek. Kontaktus: 0915 882 340, 569 88 52.963
n Vásárolok TK4-14-es kistraktort. Telefon: 0905 941 813.
.
n Nehezen él meg szenzációsan
havi tizezerbõl? Hivja a 0911 787
141 telefonszámot.
958-8
n

Zdruená stredná odborná
kola  Összevont Szakközépiskola

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

2468-7

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 1. évfordulóján,
február 16-án.

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.
884-16
n Dr. Drotár Zdenek állatorvosi
rendelõje (Cserencsényi utca 27,
a Rimavan Termelõszövetkezet
területén) a következõ szolgáltatásokat 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
n

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

2555

Szeretteim, én már elmentem,
Küzdöttem, de tovább
nem tehettem.
Szerettem volna még
tovább remélni,
Gyernekeim életútját
tovább kisérni.
De a halál eljött.
Én most már az Úrnál
vigyázok rátok.

tal, 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

Szabad munkahelyek a régióban

A Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Hivatal a munkáltatók kínálatából a következõ munkalehetõségeket kínálja fel a foglalkozást keresõknek:

/Kassai út, Rimaszombat/

Meghívja Önt

disznótoros
ínyencségekre
Elszállásolás 69 Sk -tól
Felveszünk:
n
pincért/-nõt.
2002

Megemlékezés

Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk

n M.H.D. FAFELDOLGOZÁS kft., Kociha  fûrészes, gépjármûvezetõ, segédmunkás. Feltételek: fûrészes igazolvány, jármûvezetõi
jogosítvány, szakképzettség.
n PIZZERIA Nyugat  Katona, Rimaszombat. Szakács,
szakácsnõ. Szakképzettség.
n BAURIS kft., Rimaszombat.  Kõmûves, építési ács, építésvezetõ. Feltétel a szakképesítés, az építésvezetõnél középiskolai, vagy
fõiskolai végzettség.
n Motorest CIE¼  SZELEPCSÉNY, Rimaszombat. 
Szakács, szakácsnõ, (szakképzett), õrszolgálatos, mûszakvezetõ (szakközépiskolával), pincér (szakképzettség).
n CSM TISOVEC, a.s.  Forrasztó. (szakképzettség, alapvetõ
forrasztói tanfolyam).

Közelebbi tájékoztatás az 54 161 03, 54 163 19 telefonszámokon, vagy a Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális és Családügyi Hivatalban, Èerenèianska 19, a 319 sz. irodában személyesen, vagy a www.upsvar.sk. mail címen.

Sport

Asztalitenisz

A III. liga bennünket érintõ eredményei: Cobra Banská Bystrica 
Tisovec l4:4. A vendégek pontjait
Loka 2, Ivarg és Kizek l-l szerezték. SOU Zvolen B  Tisovec ll:7
a vendégcsapatból Ivarg 4, Loka
l,5 Kizek l, Ulický 0,5 pontot szerzett.
A IV. liga l2. fordulójában KP
Rimavská Sobota Tisovec B l5:3
Pontok: Vantruba és Monco¾ 4,5
Duan Voliar 3,5 Mihálik 2,5 illetve Prokop-Loka l-l és w.o, Luèenec C  Mlados Rim.Sobota B
l0:8 Pontok a vendégek részérõl:
Huszti 3,5 Mihályi 2, Mihá¾ l,5 és
Prskavec l.
V. liga:Mlados Relax Rim. Sobota C Revúèka 7:ll, Pontszerzõk:
Vas 3,5 Zeleznik 2,5 Pocsai l,
Breznièka-DSTK Rim.Sobota
5:13 Pontszerzõk:Mitter 4,5, Kovács 3, és Sojka 2.

Tekevereség

Petríèek gyõzelme Okos ellen

Harmadik hely az extraligában

Sikeres bemutatkozás

A múlt héten korai lapzártánk
miatt nem adtunk hírt a rimaszombati birkózók bemutatkozásáról a
legfelsõbb szintû szlovák csapat-bajnokságban, az Extra-ligában. A nevek

Már a röplabdában is

Fájó vereségek Kassán

A korábbi hétvége kettõs bajnoki
mérkõzését Kassán , a helyi Kométa ellen játszotta a rimaszombati
nõi együttes. Lányaink-asszonyaink mindkét találkozójukat elvesztették, 3:2 illetve 3:1 arányban,
ami azért is fájó, mert legalább az
egyik találkozó pontjai bennünket
illettek volna. A jobbik csapat
vesztett ugyanis. A játékvezetõ
2:1-es vezetésünknél egymás után
három fontos labdát vett el a mieinktõl, ami nem maradt nyomtalanul az egyébként is sok problémával küzdõ játékosok pszichikumán.
Mindemellett a hazai csapat jelentõs magassági fölényben is játszott,
errõl viszont természetesen már
nem õk tehettek. Az újabb kettõs
vereség után nehéz lesz lelket verni

a társaságba, mely a bajnokság második félidejében még nyeretlen.
A vendégcsapat az alábbi összetételben játszott: Megelová, Rendeková, Kudlíková, Zsírosová,
tubniaková, Drugdová, Chodúrová, Baòová, Barthová, èurková.
III. liga
Hnúa Tisovec 3:l (20,18,-21)
és 2:3 (-l8,19,22,-23) Az elsõ mérkõzés hetven, a második 85 percig
tartott, tehát mondhatni egyenlõ
erõk küzdelmét hozta a járási rangadó. A csapatok az alábbi összetételben játszottak. Tisovec: Oravec,
Lipták, Lamrich, Klimo, Mixtaj,
Malachovská, Homolová. Hnúa:
Hosovecký, Kradlák, Turoò, Perenèaj, Uhrín, Novák, Lulèo. Játékvezetõ: Tomèik

Siker a Pradi Kupán

Az egyik legrégebbi ifjúsági labdarúgó teremtornák egyike a kassai
Pradi, ahol az idén erõs nemzetközi mezõny gyûlt össze. A Milan paèek
vezette tizenegy évesek jelentõs sikert értek el miután vereség nélkül
megnyerték a tornát. Eredményeik: Stará ¼ubovòa ellen 2:0 gólszerzõk:
Galo és Boros, Nyíregyháza ellen 2:0 gólszerzõk: Gilian és Boros, a
KAC B ellen 7:0 gólszerzõk:Bial 3, Galo 2,Istók és Boros, Michalovce
ellen l:l gólszerzõ: Galo. A döntõt a mieink a KAC A csapatával játszották telt nézõtér elõtt. A színvonalas összecsapáson 4:0 arányú vendégsiker született. A gyõztes csapat valamennyi gólját Galo szerezte, aki
ezzel a torna gólkirálya is lett. A végsõ sorrend: 1. Tempus Rimaszombat
2. KAC Koice A, 3.Stará ¼ubovòa 4. Preov 5. Michalovce, 6.Nyíregyháza 7. Snina 8. aca, 9. Sp.Nová Ves l0. KAC B. A rimaszombati együttesben az alábbiak szerepeltek: Máté, Gilian,Václavík, Maòovský, Itók,
Bial, Galo, Boros. A rimaszombati csapatból betegség miatt hiányoztak:
Karas, Faragó, Andrási és Polívka.

ugyan félelmetesek voltak, az erõviszonyok azonban jelentõsen megváltoztak az utóbbi években. A szabadfogású birkózás hajdani bástyájának számító, olimpikonokkal teletûzdelt Prievidza például már csak
árnyéka önmagának. Mindennek ellenére sikerként kell elkönyvelni,
hogy a csupán hazai nevelésû birkózókból álló rimaszombati együttes
megszerezte a harmadik helyet. Az
elsõ forulóban 6:0-ra vertük Prievidza csapatát: Pontszerzõk:Michal
Radnóti, Ladislav Petrièek, Marian
Radnóti, Peter Utrata, Igor Jambor és
Jozef Radnóti. A Dunajplavba ellen
0:7 volt az eredmény, a Lokomotíva
Koice ellen pedig l:6-ra vesztettünk:
Egyetlen gyõzelmünket L. Petríèek
szerezte. A Snina ellen l:5, ezen a találkozón Dalibor Strapko bizonyult
eredményesnek.
Az extra-ligának még három
fordulója lesz, Sninán, Kassán és
Pozsonyban.

Az I. liga keleti csoportjában szereplõ rimaszombati
együttes Jolsva vendégeként, de a korszerû podbrezovai csarnokban lépett dobódeszkára. A szokatlan környezet érzõdött a mieink teljesítményen, így a vártnál nagyobb arányú vereséget szenvedtek. Vanek 495 fával 56
ponttal maradt alul ellenfelével szemben, matlík 559
fás teljesítménnyel 62
ponttal gyõzte le ellenfelét.
Sajnos a többiek sorra elvesztették ellenfelükkel a párharcot. Tavarszky 469, Kojnok 520,Topor 492, Povinszky 481 fát döntött.

Sorsoltak a
TLSz Kupára

A Rimaszombati TLSz Kupájáért folyó küzdelmek a hét végén
kezdõdtek. Az A csoportban a második fordulót február l7-én bonyolítják le a rimaszombati mûfüves
pályán az alábbi programmal. 9.00
órakor: Uzapanyit-Radnót, ll.óra
l5 perckor: Feled Nagytörék, du.
l3. óra l5 perckor: Nagybalog-Rimajánosi.
A B csoportban február l8-én játszák a második forduló mérkõzéseit
az alábbi párosítással: Jelava Lubenik ll.00 órakor, Revúca Muráò
l3.00 órakor. Az utóbbi két találkozót nem Rimaszombatban játszák.

Újabb elõkészöleti mérkõzések

Ruomberok Rimaszombat 2:2

A február is jól kezdõdött a tavaszi nagy osztályozó sorozatra
készülõ rimaszombati FC labdarúgói számára. Harmadikán a havas
Lipt´ban, a hazai élvonal egyik legjobb csapatánál az MFK Ruomberok együttesénél vendégeskedtünk. A találkozónak két apró pikantériája is volt. Az egyik, hogy
elsõ alkalommal lépett korábbi együttese ellen pályára Robert Tomko, aki mint köztudott tavaly még
a mi színeinkben lett gólkirály. A
másik, hogy a Corgoò liga éllovasának fõszponzora az a Filo úr, aki
a közelmúltban lett a rimaszombati húskombinát tulajdonosa, s állítólag csapatunkat is támogatja majd
az elkövetkezõkben. Fiaink elõtte

jó benyomást keltettek, mert a találkozó folyamán már két góllal is
vezettek, edzõink egyöntetû véleménye alpján jobbak voltak ellenfelüknél, s csak három percel a befejezés elõtt egyenlített a hazai gárda. Csapatunkban az egyik csatárposzton másodszor lépett pályára a fiatal Lika, aki gólt is szerzett.Gólszerzõk: Pospíil és Bakos
illetve ivanoviè és Lika. Rimaszombat az alábbi összetételben
játszott:
imon - Janeèka, Geri, Sivèeviè,
Filo  Lazúr, Hílek, ivanoviè,
Ukoviè  Piszár, Líka. A második félidõben csereként Kuciak,Gibala, Latiak, Mráz és Ilics
is játéklehetõséghez jutottak.

Sport

Röplabda
SZÉP VOLT LÁNYOK

Tavaszelõi gólzápor a mûfüvön

az ellenfél is büntetõhöz jutott egy
alkalommal, kapuvédõnk ( Simon )
azonban hárítani tudott.

A második félidõ már kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, a mieink
játéka elsõsorban a középpályán akadozott, így Piszár és Lazúr újabb góljaira az ellenfél is válaszolt egy szépitõ találattal.

Jól sikerült az I. liga keleti csoportjában szereplõ Rimaszombati Mlados Relax asztalitenisz
csapatának keletszlovákiai kiruccanása, kishíján ugyanis teljes siker koronázta szereplésüket. Egy
döntetlen és egy gyõzelem volt
két mérkõzésük mérlege. Az i betûre Peter Horváth tehette volna
fel a pontot Eperjesen, de ezen a
találkozón semmi sem sikerült
neki, így elmaradt a csapat bravújra.

A délutáni Krompachy elleni
mérkõzésre azonban nagyon öszszeszedte magát, s csakúgy mint
társai két egyéni gyõzelmet aratott, sõt oldalán Husztival a párost is megnyerte. Eredmények:
Preov  Rimaszombat 7:7 Pontszerzõk: Voliar 3, Polgári 2, Huszti
l valamint a Huszti-Polgári páros.
Krompachy  Rimaszombat
5:9 Pontszerzõk: Voliar, Horváth,
Polgári, Huszti 2-2 és a HorváthVoliar páros.

Rimaszombat Losonc 7:2

A hazai elõkészületi mérkõzések
közül kiemelkedik csapatunknak a
losonciak ellen mutatott elsõ félidõbeli játéka. A mieink nagyon ötletesen és gólratörõen fociztak, s a felpörgetett irammal a losonciak képtelenek voltak lépést tartani. A találkozó sorsa tulajdonképpen már az elsõ
félidõben eldõlt, amikor a nézõk hat
gól szemtanúi lehettek.
Szurkolóink a szünetben minden
játékosunkkal elégedettek voltak
s abban is egyet értettek, hogy a
mesterhármast elérõ fiatal Líka
pótolhatja a Rózsahegyre távozott
Tomkot. Rajta kívûl Piszár tizenegyesbõl volt még eredményes. Krahulec játékvezetõ kompenzációjaként

Jól sikerült a keleti kirándulás

Rimaszombat  Podbrezová 2:l (1:0)

Több helyzete volt az ellenfélnek

A múltkeddi Losonc elleni parádés játékot és nagyarányú gyõzelmet
követõen sokan voltak kiváncsiak a
szombati újabb elõkészületi mérkõzésre, s a szurkoló már csak ilyen,
valamennyien a folytatásban reménykedtek. Nos, az újabb parádé elmaradt, mert a Felsõ-garamiak sokkal
érettebb, taktikusabb és agresszívabb játékot mutattak, mint a korábbi ellenfél.
A találkozó irama bajnoki szintû
volt, olykor talán még felül is múlta
egy-egy langyosabb pontvadászatét,
ami azzal magyarázható, hogy az elkövetkezõ napokban mindkét együttes szûkíti bõvebb játékoskeretét,
egyesek számára tehát élet-halál harc
kérdése a bennmaradás.

Ami magát a mérkõzés lefolyását illeti, mindkét fél a legkorszerûbb
támadójátékot forszírozta,emellett
természetesen a szoros emberfogással ötvözött zónás védekezésrõl sem
feledkezett meg. Ilyen szempontból
a látottak alapján az ellenfél edzõje
lehet elégedettebb, mert deffenzivája
egy két apró hibától eltekintve kompaktabbnak tûnt a mieinkénél. Az ellenfél elsõ félidei egyetlen védelmi
hibáját ugyanis a játékot jól olvasó
Piszár használta ki, aki megnyerte a
kifutó kapussal szembeni futópárharcát, s a labdát a szinte a gólvonalról
segítette azon túlra.
A második félidõ kezdetén gyors
góllal egyenlítettek a vendégek: egy
baloldali éles szögbõl leadott lövést

elsõre ugyan még hárította Kuciak, a
kipattanóval szenben azonban már
nem volt ellenszere. Szélsõhátvédjeink ( mindkét oldalon ) még eztkövetõen is elkövettek három-négy
szarvashibát minek következtében
már csak az ellenfélen múlott az eredmény A kimaradt helyzetek megbosszulták magukat, mert egy szép
jobboldali támadásunk végén Piszárnak másodszor már tényleg nem volt
nehéz dolga, az üres kapuba kellett
pöccintenie a labdát. A hazai együttes az alábbi összetételben lépett pályára: Kuciak  Janeèka, Sivcsevics,
Gerik, Filo Lazur, Hílek, Zsivanovics, Ukoviè, - Piszár, Líka. Cserék: Mráz, Kaèák, Latiak, Gibala,
Hlouek.

A nõi röplabda liga keleti csoportjának l3. fordulójában Kassán elszenvedett , sokak szerint az elfogúlt játékvezetésnek is betudható
kettõs vereséget feledtetni próbálták a rimaszombati lányok, ami a
besztercebányai Milanotrade ellen
teljes mértékben sikerült is.
Pedig nagyon nehezen indult az
elsõ mérkõzés. Az ellenfél kétszer
is vezetett, s 2:2-es játszmaállás
után csak a rövidítésben játszott
igazán jól együttesünk.
A második mérkõzés sem volt
sétamenet, mert az elsõszettes parádé után egyenlítettek a vendégek.
A harmadikban azonban megint
okosan játszottak a mieink, s úgy
tûnt nem lesz probléma. A harmadik játszmában azonban nagyon
sokáig foggal-körömmel kapaszkodott a vendégcsapat, s csak az utolsó labdamenetekben dõlt el a találkozó sorsa. A hazai együttesbõl Megelová a legjobb napjait idézõen, szinte hiba nélkül játszott, de a fiatalok
is egyre inkább belelendülnek.
VK Rim. Sobota  M. Banská
Bystrica 3:2 és 3:l Rimaszombat:
Megelová Rendeková, Kureková,
Kudlíková, tubniaková, Barthová,
Cs: Banyová

A TLSz kupájáért

A múlt hét végén megkezdõdtek
a küzdelmek a TLSz kupájáért. Az
A csoportban annyi változás történt az utolsó pillanatban, hogy a
bátkiak helyett a felediek jelentkeztek be hatodikként, így a továbbiakban a sorsolás is módosul. Szombaton elõbb a nagytörékiek léptek
pályára a két osztállyal lejebb játszó radnótiakkal szemben.Az utóbbiak egy félidõn át jól tartották magukat, de aztán elfáradtak. A második mérkõzésen némi meglepetésre
döntetlen eredmény született, a
ligás felediek ugyanis nem bírtak a
lelkesen, s helyenként egészen jól
játszó jánosiakkal. Eredmények: V.
Teriakovce Radnovce 5:0, Jesenské Rim. Janovce 2:2, vasárnap:
V. Blh  Uzovská Panica 5:0 Az
alsóbb osztályú panyitiak mindöszsze egy edzéssel a lábukban léptek
pályára, s ez természetesen tükrözõdött az eredményen is.

Egyetemi felvételizõk felkészítését vállalom pszichológiából. T:0905 571 999 este
l8.oo óra után.
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