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Kemény határozatokat hozott az új képviselõtestület

Zöld utat kapott a kóreai befektetõ
Az új összetételû rimaszombati képviselõtestület második
ülésére kétszeri halasztás után került sor. Az elsõ halasztás a
hivatal új szerkezeti felépítésének jobb kimunkálása érdekében a frakcióvezetõk illetve a tanácstagok kérésére történt, a másodikat a polgármester szorgalmazta a számunkra
oly fontos múltheti kormányülés okán. A pénteki tanácskozás után elmondhatjuk, hogy érdemes volt várakozni, mert a
városlakók szempontjából mindkét ügyben végleges és alaposan átgondolt döntéseket hozhattak a képviselõk.

A képviselõtestület a kaszárnya
bérbeadásánál figyelembe vette azt a
körülményt, hogy a SEWON ECS az
elkövetkezõ hetekben 200 millió koronát költ a munkahelyek és az infrastruktúra kialakítására, emiatt csupán akár jelképes összegnek is nevezhetõ 700 ezer koronás bérleti díjat
állapított meg az elkövetkezõ l0
esztendõre. A kábelgyártó cég, mint
arról korábbi híradásainkban már beszámoltunk, l000 munkahely kialakítását vállalja. Ha minden az elõzetes
terveknek megfelelõen alakul, úgy
akár már májusban elkezdõdhet a termelés. A zsolnai KIA legnagyobb
hazai beszállítója az esetleges néhányhetes csúszásra is felkészült, emiatt
a helyszínt illetõen egy ideigelenes ún.

2293

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

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

B variánst is elkészített, mégpedig a
volt konzervgyár egyelõre kihasználatlan csarnokaiban.

A pénteki testületi ülés másik
fontos napirendi pontja a Városi Hivatal átalakításának kérdése volt.
Kovács László hivatalvezetõ javaslatát, - melynek értelmében az eddigi l0
szakosztály helyett mindössze nyolc mûködne jövõben  a képviselõk
racionálisnak tartották, ugyanakkor
felvételi létszámstoppot rendeletek el,
s a jövõben a bérek is csak a hatályos
törvényben megszabott ún. valorizáció mértékében növekedhetnek. A
(Folytatás a 2. oldalon)

Ára: 9,- Sk

Döntött a kormány

A SZK Kormánya 2007 február
l4.ülésén döntött úgy, hogy a hadügyminisztérium tulajdonát
képezõ rimaszombati kaszárnya
épület-komlexumát a hozzá tartozó l6 hektárnyi területtel együtt térítésmentesen Rimaszombat városnak adja át. Az átruházásról szóló
határozat egyetlen feltételként
szabja meg a szóbanforgó ingatlannak közcélokra történõ hasznosítását. A döntéssel elhárult az akadálya annak, hogy a kábelhuzalokat
gyártó kóreai SEWON ECS megtelepedjen városunkban.

A Szomszédok Ildikója  Rák Viktória

Rák Viktóriával, azaz Ildikó alakítójával a kassai Thália Színházban, az
Imádok férjhez menni c. elõadás után,
a Tóték próbája elõtt beszélgettem.
- Magyar színésznõt Szlovákiában még nem rajongtak annyira
körbe, mint Téged. Mennyiben változtatta meg az életed a Markíza
televízió felkérése?
- Többek között megismernek az
utcán, és az nagyon kellemes érzés,
amikor odajönnek hozzám az utcán és
gratulálnak.
- Szlovákok vagy magyarok gratulálnak inkább?
- Is-is. Magyarok közül inkább azok
jönnek gratulálni, akik ismernek, de
szlovák oldalról mindenki, a gyerekektõl egészen a legidõsebbekig.
- Hogyan kerültél a sorozatba?

Jaj, ez a lány egy kedves, aranyos teremtés  lelkendezik
a szállodában, ahol lakom, a takarítónõ. Õ maga félig-meddig magyar származású, már csak töri a magyart, s a Markíza
televízió Szomszédok c.sorozatát családostul rajongva nézi.
De így van ezzel az országban szinte mindenki. Amikor Kassára utazom, a fülkében rögtönzött közvéleménykutatást tartok. Nincs olyan, aki ne ismerné Ildikót, László Komárom
vagyis Andy Kraus talpraesett, kissé hiszterikus, tenyeres-talpas feleségét, aki igencsak töri a szlovák nyelvet.
- Nem. Egybõl engem választottak.
- Még a 2005-ös szilveszteri adásba
- S láttak már azóta téged színkerestek feleséget Andy Krausnak, s a
fõiskoláról engem kínált valaki. De a házban?
- Még nem, de már nagyon készülmai napig nem tudom, hogy ki. Aztán
még vagy négyszer szerepeltem velük, nek.
- S nem féltél, amikor felhívtak?
mielõtt az adás megszûnt volna. De szerencsére folytatódott egy új formában, Ismert nevek, a legnézettebb tévéadó...
s ide már állandó szerepre hívtak.
- Nem, nem féltem. A fõiskolások
- Próbafelvételre nem is kellett
mindent elvállalnak. Én is inkább csak
menned?
pénzszerzési lehetõségnek gondoltam
és alkalmi szereplésnek. Nem hittem,
hogy lesz folytatása.
- S amikor megtudtad, hogy egy
szlovákul igen rosszul beszélõ nõt
kell eljátszanod, nem ijedtél meg,
hogy még akár nemzetiségi kérdéssé is fajulhat a dolog. Mondjuk
a magyarok megsértõdhetnek, a
szlovákok viszont akár sztereotípiaként is kezelhetik majd, mondván, hogy minden magyar ilyen.
- Dehogyisnem, de amikor elolvastam a szövegkönyvet és késõbb
(Folytatás a 8. oldalon)

A Rimaszombati Városi Hivatal tájékoztatója
Tíz városrészi
bizottság alakul

Kemény határozatokat hozott az új képviselõtestület

Zöld utat kapott a kóreai befektetõ

(Folytatás az 1. oldalról)
képviselõtestület másik kemény
döntése nyilván a jelenlegi szakosztályvezetõket érinti kissé kellemetlenûl,
akiket már a jövõ héten visszahív-

nak funkciójukukból, s posztjukra
hamarosan új, nyilvános pályázatot
írnak ki, melyen természetesen õk is
részt vehetnek. Mindezt Pelle Tibor
frakcióvezetõ elõterjesztése nyomán

Az ügyvezetõ is Cifrus István

Rimaszombat város képviselõtestületének döntése értelmében Cifrus
István polgármester lett a város részérõl az Energobyt egyik ügyvezetõje
is, aki röviddel megválasztása után le is mondott tisztesnek mondható
járandóságáról, s felajánlotta azt beteg gyermekek gyógyítására. A felügyelõ bizottságba a város,- melynek tulajdonrésze 42 százaléknyi a nyereséggel gazdálkodó külföldi érdekeltségû közös vállalatban  két felügyelõbizottsági tagot is jelölhetett. A szintén honorált funkciókat a jövõben
Pavel Brndiar és Bán Zoltán képviselõk látják majd el. Az ügyvezetõ
posztjára egyébként a többségi koalíció Pavel Piliarik alpolgármestert
terjesztette elõ, aki ugyan lemondott a jelölésrõl, mégis szavazásra került
sor. A szoros eredmény a DT egységes állásfoglalásának eredményeképpen született meg a polgármester javára.

szavazta meg a testület. A Városi Hivatal új strukturájának átértékelésére
Rigó László képviselõ módosító javaslata értelmében egy év elteltével
kerül majd sor.
A harmadik fontos döntés viszont
nyilván kellemetlenül érinti a város
lakosainak egy részét. Az Energobyt
hõszolgáltató vállalat ( melyben a város kisebbségi tulajdonnal rendelkezik ) ugyanis a 2007 január l .- és a
2007 december 31. közötti idõszakra
659 koronára emeli a hõenergia GJnak árát, ami számítások szerint egy
átlagos háztartásban évi 400 koronás
növekedésnek felel meg.
A Rimaszombati Városi Képviselõtestület múlt pénteki egész napos ülésére lapunk legközelebbi számában még visszatérünk.

Az elkövetkezõ hetek során Rimaszombatban és a hozzá csatolt településeken nem kevesebb mint tíz városrészi bizottság jön létre. Ezek a
képviselõtestület döntése értelmében
öt választott tagból állhatnak, akiket
kiegészítenek az érintett körzetek megválasztott képviselõi.
Az alábbi városrészekben mûködnek majd önálló bizottságok: l. Óváros (ide tartozik a tormási lakótelep
is) 2. Felsõpokorágy 3. Rozsnyói lakótelep-Akasztóhegy-SzabópusztaSzõlõk 4. Alsópokorágy 5. Bakti 6.
Rima lakótelep-Kishonti utca 7. Nyugat lakótelep-Szabadka ( ide tartozik
még Kelecsény puszta is ) 8.Tamásfalva-Méhes-Kurinc-Dúsa út 9. Mezõtelkes l0. Dúsa.

S. Müller
kinevezése

A rimaszombati Lakásgazdálkodási Hivatal ügyvezetõi székébe Svätozár Müllert nevezte
ki múltheti ülésén a város képviselõtestülete, s egyben megbízta az igazgatói teendõk ellátásával is. Az 59 éves szakember, aki korábban volt már az
Energobyt igazgatója is  a 2007
január ll-én megtartott versenytárgyalás eredménye alapján
nyerte el jelenlegi funkcióját.

Megalakultak a szakmai bizottságok

A Rimaszombati Városi Képviselõtestület február l6.-án megtartott
plenáris ülésén jóvá hagyta a városi
önkormányzat mellett mûködõ szakbizottságok személyi összetételét.
Pénzügyi Bizottság: Elnök: Ing.
Pavel Brndiar. Bizottsági tagok: Ing.
Ján Hluík, Ing. Milan Hlavko, Ing.
Edita Jellmanová, Ing. Mikulá Csirmaz , Ing. Robert Básti , tefan Maki
Vállalkozói, Kereskedelmi, Lakásgazdálkodási, Szolgáltatási és
Idegenforgalmi Bizottság. Elnök:
Ing.Peter Gulik. Bizottsági tagok: Ing.
Duan Hlinka, JUDr. Marian Dzuroka, Róbert Filka, Mgr. Frantiek
Auxt, JUDr. Zoltán Kónya, Alica Csobová.
Közrendészeti és Bûnmegelõzési Bizottság. Elnök: Mgr. Fõzõ Zsolt.
Bizottsági tagok: Bc. Lubomír Miklá,
Mgr.Jozef Tóth, JUDr. Ján Caban,

Attila Gembicky, Zlatica Ambrózová,
kpt. Mgr.Ján Mihálik, Ing. Víazoslav
Bódi, Mgr. Medeová ofia, Mgr. Jana
Kiová
Építészeti, Területfejlesztési és
Közlekedési Bizottság. Elnök: Rigó
László. Bizottsági tagok: Ing. Tibor
Brindza, tefan Csank, Ing. Arch. tefan Galdik, Ing. Vojtech Kupka, Mgr.
Zoltán Vincze, pplk. JUDr. Igor Borlok, Ján Zvara, Ing. Milan Skoèovský
Iskolaügyi és Kulturális Bizottság. Elnök: Ján Èeman. Bizottsági tagok: MUDr. Peter Dragijský, RNDr.
Pavel Rapavý, Mgr. Katarína Mattyaovská, PhDr. István Kovács, Mgr.
Katarína Tóthová, Mgr. Peter Kminiak, Mgr. Attila Hegedûs.
Ifjúsági és Sportbizottság. Elnök: tefan Koháry. Bizottsági tagok: Mgr. Ivan Jároi, Ing. Ivan Pivník, Mgr. Viliam Tóth, PhDr. Attila

Ádám, Juraj Svoreò.
Szpociális és Egészségügyi Bizottság. Elnök: Boena Gecková. Bizottsági tagok: Daniela Köbölová,
Bc.Radovan Kováè, Ing. Duan uchaò, MUDr. Ondrej Péter, Mgr. Bodon Eugen, MUDr. Anna Põtheová.
Ellenõrzõ Bizottság. Elnök: JUDr.
Magdaléna Valuová. Bizottsági tagok:
JUDr. Eva Bornayová, Ing. Ján Balang, Bc. Marek Obuch, tefan Szõke,
Mgr. Tomás Sliva, Zuzana Brázová.
Város-és Régiófejlesztési Bizottság. Elnök. Ing. Aneta Vargicová. Bizottsági tagok: Ing. Ján Fi¾o, Ing. Ján
Végh, RsDr. Frantiek Szûcs, MUDr.
Peter Korcsog, Ing. Andrej Boros, Mgr.
Viliam Va
Polgári Ügyek Bizottsága. Elnök:
Mgr. Sebõk Valéria. Bizottsági tagok:
Mgr. Katarína Csanková, Mgr. Judita
Maksiová, Mgr. Erika Juhászová, ¼u-

bica Varjúová, MUDr. Katarína Koósová, Drahomíra Plichtová, Jozef Tokár, Mgr. Anetta Cvachová.
Környezetvédelmi Bizottság. Elnök: Mgr. Anita Antalová. Bizottsági
tagok: Ing. Gustáv Homola, Ing. Róbert Orosz, Ing. Ivan Hazucha, JUDr.
Alena Okoová, Ing. Tibor Pelle, Barbora Gírethová
A Nyilvánosság Érdekvédelmi
Bizottsága. Elnök: Bán Zoltán. Bizottsági tagok: Ján Zvara, Alica Csobová, MUDr. Katarína Koósová, Paedr. Július Sojka, Mgr. Viliam Va, Ing.
Vargicová Aneta.
A Gemerské zvesti és a Gömöri
Hírlap Szerkesztõ Bizottsága. Elnök. Mgr.Hacsi Attila.Bizottsági tagok:
Mgr. Mede Zsófia, Paedr. Jaroslav
Bagaèka, PhDr. Marta Hluíková.,
Paedr. Jana Punková, Ing. ¼ubica Vadòalová, Mária Svoreòová.

A körzeti hivatal évi mérlege a kihágásokról

Polgári együttélés  gondokkal
A Rimaszombati Körzeti Hivatal általános közigazgatási
osztályán elkészült a régió polgárai által 2006-ban elkövetett kihágások mérlege. Az évi elemzésben lapozgattam Pósa
Zoltánnal, a közigazgatási osztály vezetõjével.

-Évközi összehasonlításban
hogyan alakult a helyzet
a kihágások terén?
-Az elemzett 2006-os év folyamán 2735 beadvány érkezett az
osztályra kihágási ügyben. Két év
összehasonlításában ez 579-el több
mint 2005-ben volt, vagyis 27 %os növekedést jelent. Ezen kívül további 328, az elõzõ, 2005-ös évbõl
visszamaradt kihágást is intézni
kellett.
-A körzeti hivatalhoz tartozó
kihelyezett
munkahelyek
között számszerûen hogyan
oszlottak meg a kihágások?
-Rimaszombatban 2735, Tornalján 449, Nagyrõcén 764 beadványt
vettünk nyilvántartásba.
-A kihágások jellege?
-Legtöbb  1287  a polgári együttélés szabályait sértette. Következnek a vagyon elleni kihágások
 számuk 891, majd a közrend-háborítás  46 esettel. A polgári együttélésben gyakori a durva viselkedés,
fenyegetés, testi sértés, stb.
A polgári együttélés hiányosságai
a rossz emberek közötti viszony-

ra, forgácsolódó családi viszonyokra, nem utolsó sorban pedig
a fokozott alkoholfogyasztásra vezethetõk vissza. Újdonságként jelentkeznek az SMS és telefon útján közölt sértegetések.
-Vagyon elleni vétségek?
-Ez a témakör komoly társadalmi
probléma. Hiszen a vagyon elleni kihágások száma 2005-höz viszonyítva 287-el, nem kevesebb mint 47,5
százalékkal emelkedett. Legtöbb ilyen
kihágás történt a Rimaszombati
járásban, konkrétan a járás székhelyén. Apró lopások a hipermarketekben, bevásárló központokban, de az
utcákon, sõt lakóházakban is. Figyelmeztetõ adat, hogy a fiatalkorúak az
elõzõ évhez viszonyítva 64-el több
ilyen vétséget követtek el, ami évközi
összehasonlításban 117 %-os növekedést jelent. A kiskorúak és fiatalkorúak esetében is leggyakoribb helyszínek az üzletek. Lopnak mobil
telefont, készpénzt, fémhulladékot,
de még tüzelõt is.
-Intézkedések a hivatal részérõl...
-A kihágások lehetõ legsürgõsebb

Egy eset a sok közül
Anyjával együtt saját magát is meglopta

Rimaszombat alvilágának ismert személyisége egy 25 éves
fiatalember, P. N. Jól ismerik
város-szerte, fõként pedig
a zálogházakban. Különösen
szorgalmas volt az elmúlt
esztendõ utolsó negyedében.
Javarészt kirámolta a lakást,
ahol anyjával élt együtt.

Értesítés

Értesítjük az adófizetõket,
hogy az 511/1991 sz. törvényrendelet 23b §-a értelmében Rimaszombat város
a tömegtájékoztató eszközökben közzé teszi az adóhátralékok jegyzékét, fizikai
személyeknél 5000 Sk, jogi
személyeknél 50 000 Sk öszszegû adóhátralék esetében.

Október 27-én a TV-készüléket cipelte el a zálogházba,
s ott túl is adott rajta 1200 koronáért. Az idõs hölgynek becses volt a TV, hiszen a filmsorozatokon kívül nem igen akadt
egyéb szórakozása. Ezért
a becses mûszert visszavásárolta. A TV azonban alig két hét
után újból a zálogházban kötött
ki, ezúttal 1500 koronáért. Hasonló sorsra jutott egy 5600
koronát érõ kávézókészlet.
Az életerõs fiatalembernek
evés közben megjött az étvágya,
s tovább folytatta az üzletelést.
Január elején a zálogházban
kötött ki több pocellán készlet,
négy, öt-öt darabból álló borospohár készlet, kávékészlet, metszett üveg likõrkészletek, egy
kínai rézvázával együtt. Egyelõre nem tudhatjuk, mi lesz
a folytatás...
kz-

tárgyalása, büntetõ-parancs intizmény
érvényesítése, szigorított felelõsségrevonás. Elégedett vagyok a bûnüldözõ szervekkel való együttmûködéssel. Az intézkedések mégis sok
esetben hatástalanok maradnak. Nem
minden esetben sikerül felderíteni az
elkövetõ tartózkodási helyét, az elõállítási rendelet hatástalan maradt, más
elkövetõk huzamosabb idõre Csehországban tartózkodtak. A büntetések
végrehajtása is gondot okoz. Tavaly
900 esetben rendeltünk el pénzbüntetést, összesen 637 ezer 750 Sk öszszegben. A végrehajtás 127 esetben
valósult meg, mindössze 93 600 korona összegben. A fõ okot a körzet
magas munkanélküliségi arányában,
a lakosság jelentõs részének hátrányos szociális helyzetében, az emberi kapcsolatok romlásában, könynyelmûségben és az alkoholfogyasztásban látom. Véleményem
szerint eredményesebb lenne alternatív büntetés bevezetése,
a pénzbírságok közhasznú munkában történõ ledolgozásának lehetõségével. Ez a gyakorlat az Európai
Únió tagállamainak jelentõs részében bevált. A pénzbírság több esetben már a döntéshozatalkor sem
végrehajtható. A szociális segélybõl
élõ vagyontalanokon nincs mit behajtani. Sajnos, ezt az elkövetõk is
tudják, kihasználva az alkalmat viszszaélnek hátrányos szociális helyzetükkel.
Köszönöm a beszélgetést:
Kovács Zoltán

Rendõrnapló
Nem várta meg,
hogy kinyissanak

A rimaszombati rendõrségi nyomozóközegek lopás vádjával indítottak büntetõ eljárást egy 43
éves pinci illetõségû hölgy ellen.
A türelmetlen hölgy február 11én vasárnap kora reggel nem
gyõzte kivárni, hogy Rimaszombatban, a Jesenský utcában kinyissák a vendéglõt.
Puszta kézzel kitörte az ablaküveget és bemászott a söntésbe.
El is vitt szeszes italokat, néhány
csomag rágógumit, üdítõ italokat,
kézi számítógépet és az aprópénzt
sem felejtette a pénztárban.
A tulajdonosnak több mint ezer
korona kárt okozott.

Lopott tárgyak
a bokor alatt

Eddig ismeretlen tettes ellen indítottak büntetõ eljárást a rendõrségi
nyomozóközegek. A tettes február 11én (vasárnap) este betört a Rimaszécsi
Alapiskola épületébe. Eltulajdonított
egy fénymásolót, mikrohullámú sütõt
és gyors vízmelegítõ kannát.
A lopott tárgyakat az alapiskola
kertjében egy bokor alatt rejtette el.
A több mint 42 ezer Sk értékû zsákmányt megtalálta a rendõrõrs és viszszaszolgáltatta az iskolának. A tettes
az épület részeinek megrongálásával
további, nem kevesebb mint 5000 korona kárt okozott.

Kétszeres bûnözõ 15 éves fiú

A rendõrtestület rimaszombati
nyomozója február 15-én rablás
vádjával indított büntetõ eljárást V.
András, korláti illetõségû 15 éves fiú
ellen. Tavaly októberben a várgedei
autóbuszmegállóban odatolakodott
egy 14 éves lányhoz és pénzt követelt tõle. Megfenyegette, ha nem ad
pénzt, megveri.
A károsultnál nem volt pénz. Pontosabban meg nem állapított idõszakban 2007 elejétõl február 14-ig ugyanazon a helyen , hetenként kétszerháromszor ismételte meg fenyegetését. A lány félelmében adott is neki
hol 1,-, hol 5,- koronát.
Február 7-én a támadó további 5,koronát kért. A lánynak nem volt
pénze. Ugyanazon a napon és ugyanazon a helyen az ismételten zsarolt
lány egy évvel fiatalabb hugától követelte azt a diszkman átjátszót, me-

lyet a kislány a kezében tartott. Veréssel fenyegette. A lány ijedtében
odaadta neki a kért tárgyat. A támadó
tettével 500 korona kárt okozott.
A rendõrnyomozó zsarolás vádjával indított bûnvádi eljárást a suhanc
ellen. 2006 december végén a nyakas
zsaroló az iskolai szünetben azt az
1600 korona értékû MP3-as átjátszót követelte egy 14 éves fiútól,
amely az egyik károsult lány tulajdona
volt. Mikor másnap a kislány viszszakérte tulajdonát, a vétkes meg sem
hallgatta. Sõt megfenyegette a lányt,
ha szól valakinek, kiadós verést kap.
A vétkes, aki ellen szabad lábon folyik büntetõ eljárás, jelenleg nem tartózkodik lakhelyén. A rendõrség nyomozást folytat kézrekerítésére.
A fiatalkorú Andrásnak tettéért a 2tõl 6 évig terjedõ börtönbüntetés felére van kilátása.

A Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatal tájékoztatója

Cél: munkalehetõségek biztosítása
A Rimaszombati Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatal a 2006. év végén 12 301 munka iránt érdeklõdõ polgárt vezetett nyilvántartásban, ami a munkaképes lakosság
28,34 százalékának felel meg.
A járásra évek óta jellemzõ a munkapiac kedvezõtlen helyzete: a munkalehetõségek iránti érdeklõdés magasan felülmúlja a piaci keresletet.
A hivatal törekvései ezért is öszszpontosulnak a munkanélküliségi
arány csökkentésére, fõként a munkapiac aktív politikájának eszközeire.
Jó tapasztalatok vannak a mûvelõdés, a munkapiacon való érvényesülés elõkészítésében, az abszolvensi gyakorlat vonalán, a munka iránt
érdeklõdõk támogatást kaphatnak
önálló kereseti lehetõség létesítésére,

hátrányos helyzetû munkakeresõk alkalmazására, stb.
A hivatal tájékoztató-tanácsadó és
szakmai tanácsadó szolgálatokat
nyújt, munkalehetõségeket közvetít
Szlovákia területén és külföldön.
A szabad munkahelyekrõl rendszeresen tájékoztatja az érdeklõdõket tájékoztató táblákon, a regionális sajtóban és a www. upsvarrs.sk web-oldalon. Az EÚ tagállamokból érkezõ
foglalkoztatási kínálatokat a
www.eures.sk web-oldalon is közli.
Távlati cél a mûvelõdési aktivitások
bõvítése.

Hivatásos szülõk elõkészítése

A Rimaszombati Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatal folytatja
azon fizikai személyek felkészítését,
akik biztosíthatják az intézeti gondoskodás, elõzetes intézkedések és nevelési intézkedések megvalósítását hivatásos családban, az SzK NT 305/
2005 számú, a gyermekek szociális védelmét és szociális felügyeletét szabályozó törvénye értelmében.
A hivatal az elõkészítést rendszerint évente kétszer, április és október
hónapokban szervezi. A felkészítés

kációs járulék.
A munkahely leírása: Felnõtt és gyermek betegek gondozása saját
otthonukban, beleértve a mosdatást, zuhanyozást, toalettet és gyógyszer
adagolást. A munka nõknek inkább megfelel.
Feltételek:
-szakmai gyakorlat nem szükséges, betanítás biztosítva,
-kommunikációs készség angol nyelven  színvonalas nyelvismeret,
-elõny a jármûvezetõi jogosítvány
Kiegészítõ tájékoztatás:
A Passim People International britt ügynökség, britániai munkáltatónak közvetít dolgozókat.
Az érdeklõdõk angol nyelven küldhetik életrajzukat a következõ e-mail
címre: vierka kollarova@upsvar. sk. A szövegben tüntessék fel: Heathcare
support wolker  Passim People.
A munkáltató kínálata:
-tartós munkaviszony,
-beiskolázás (2-hetes program lengyelországi tréning központban, melynek során a munkáltató téríti az étkezés- és szállás költségeit, a tanfolyam
elvégzése után heti 50 fontsterling járulékot fizet),
-szállás havi 250 fontsterling értékben, beleértve az energia-térítés költségeit.

megnyitásának idõpontját a hivatal
Cserencséni utcai épületében, valamint
a Tompa téri épületben elhelyezett
tájékoztató táblákon, a helyi tömegtájékoztatási eszközökben és
a www.upsvarrs.sk web-oldalakon
közli.
Részletesebb információk az 562 34
86 telefonszámon, vagy személyesen
a Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatal szociális- és családügyi
osztályán, Tompa M. tér 2, 13. sz.
iroda, Rimaszombat.

Munkalehetõségek külföldön

Munka németországi szállodákban

A Rimaszombati Munkaügyi, Szociális- és
Családügyi Hivatal közli, hogy febrár 19-22.
között válogató beszélgetésekre kerül sor
a Bratislavai Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Központ térségeiben. Az érdeklõdõk jelentkezhetnek a hivatal rimaszombati részlegén,
a Cserencséni utca 18 sz. alatt, Eures részleg, 1.
emelet, 208. iroda, tel.: 541 62 08.
Feltétel: szakképzettség, tartós lakhely a Szlovák Köztársaság területén, 18-40 év közötti korhatár. Részletek a www.eures.sk web-oldalon.

Nagybritánia, London: Passim People International,
2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Squar.

www.passimpeople. com.
E-mail: vierka. kollarova@upsvar.sk
Betegápoló Heathcare Support Worker, 35 szabad munkahely Nagybritanniában, Dorset, Southampton, Milton Keynes, Uxbridge, Norfolk,
Swind városokban.
Heti 40 órás munkaidõ, +túlóra többletbérezésben, nappali, illetve
éjszakai mûszaktól függõen (7 napos periódusok). Munkábalépés azonnal.
Bérkínálat: évi 14 500 fontsterling, ebbõl 3000 font adómentes relo-

Illusztrációs felvétel.

Szlovénia, Seana: KROMIBA D.O.O.

Kontaktus: Ms. Irena Boeglav, Partizánska 129, Seana, Slovenia.
Fax: 00386 5 731 05 21. E-mail: irena@kromiba.si.
Munkabeosztás: munkás ipari termelésben, 5 szabad munkahely, Seana városban, Szlovéniában.
Heti 40 órás munkaidõ.
Bérkínálat: havi 540 Euro.
A munkahely leírása: munkás beosztás gumi készítmények gyártásánál.
Feltétel: 1 év gyakorlat, szakképzettség, alapiskolai végzettség.
Kiegészítõ információk:
Az érdeklõdõk köldjék el életrajzukat szlovák nyelven a következõ email címre: irena@kromiba.si., vagy faxon: 00386 5 731 05 21.
A munkáltató segít szállást keresni.
B osztályú jármûvezetõi jogosítvány.
Fõ munkaviszony, meghatározott idõre.
Szlovén nyelvismeret, közép fokon.
Mûveltség: szakmunkásképzõ középiskola.

Közeledik a farsang vége. Rimaszombat utcáin is megjelentek a mókás farsangolók, hogy szürke hétköznapjainkat
színesebbé, vidámabbá tegyék
Foto: M . Kanalová.

Beszélgetés MUDr. Péter Andrással

Akupunktúrával gyógyit
A kritikus szemlélet a nyugati orvostudománnyal szemben
egyre növekszik. Tudományos erõfeszítések ellenére a népesség egészségi állapota aggasztóan rossz. Az emberiség kétharmadának van egészségügyi panasza. A nyugati medicína sok
esetben csak a betegség enyhülését éri el.

Az intenzív oszály (OAIM) ovosánál MUDr. Péter Andrásnál érdeklõdtünk az akupunktúrás kezelésekrõl. A doktor úr évek óta
sikeresen alkalmazza e kínai gyógyítás módszereit. Látogatásunkkor részesei lehettünk egy gyógyítási folyamatnak, melynél,
a beteg nyilatkozatai alapján, már
a harmadik kezelés után enyhültek a panaszai .
- Milyen a publicitása ennek az
egészen más orvosi szemléletnek ?
- Évszázadokon keresztül bátortalanul, az utóbbi évtizedekben élenkebben terjed, annak ellenére, hogy
Európában a gyógyítási céllal alkalmazott tûszúrásos kezelési módszer
már 1657-ben ismert volt.
- Egyre gyakrabban hallani keleti
gyógymódokról, életfilozófiájuk tanulmányozásáról, annak elfogadásáról.
-A kínai orvostudomány az embert
már néhány évezrede a kozmikus,
energetikai világ részének tekinti. Az
ember a természetes harmónia megtestesítõje az ég és a föld, a jing és
a jang között. Az energetikai hatás,
az energiapotenciált a kínaiak ,, cshinek nevezik, mely testünket átjárja.
Az akupunktúrás kezelés célja tehát,
a cshi-folyót elérni, modulálni tûkkel,
a bõr arra alkalmas helyein. Ilyenkor
a beteg klinikailag a szúrási területen
tompa fájdalmat, zsibbadást, nyomást észlel. Az orvosi alkalmazás

feltétele a szúrási pontok anatómiai
helyének pontos ismerete.
- Milyen panaszokkal, tünetekkel keresik fel és kérik segítségét?
-Leggyakoribb használata a fájdalom csillapítására irányul : hátgerinc,
hátizomzat, izületi és fejfájások.
Nyugtató hatása kimondottan szembetûnõ a neurózisok gyógyításánál.
Nagyon fontos az akupunktúra immunostimulációs hatása az izom-megbetegedéses mozgássérültekre kiható pozitív változás. Továbbá
a gyomor- és bélbetegségekre, mozgásszervi fájdalmakra, nõgyógyászati, érzékszervi valamint bõrbetegségekre. Nem utolsó sorban általáno-

san ismert dolog, hogy alkalmazható
mint elsõdleges prevenció különféle
betegségeknél. A hatásos terápia elengedhetetlen elõfeltétele a pontos diagnózis. Csak azután lehetséges
a kezelési terv és a kezelendõ akupunktúrás pontok bölcs kiválasztása.
-Meddig tart és hányszor alkalmazandó egy kezelés ?
-Egy procedúra-akutunktúrás ülés
20-30 percig tart. A kezelések száma
a betegségtõl függõen 7-10 alkalommal történik. Már az elsõ kezelés hatással van a szervezet energetikai folyamatára.
A gyógymód, a szakember adott.
Most márcsak döntenünk kell a betegség kialakulása után, hogy élünke a lehetõséggel, mely figyeli az öszszes energetikai jelenséget, az élet
aktív megnyílvánulásait, az emóciókat, az életfontosságú szervek mûködését.
Csank Kati

Temetik
a nagybõgõt

A farsangbúcsúztatónak a Felsõ Rima vidékén is régi hagyományai vannak. A falvakon ilyentájt nem mennek ritkaság számba a jelmezes bálok, sõt a maskarás felvonulások sem. A hagyományõrzést Nyústyán általában
legkisebbekkel kezdik. Igy történik ez az napjainkban is. Február l3-án a Városi Mûvelõdési
Központban a Klokoè utcai óvoda növendékei számára rendeztek ovis karnevált, egy nappal
késõbb ugyanott a Rima parti
óvoda kis emberkéi szórakoztatták a fõként szülõkbõl és nagyszülõkbõl alló közönséget.
A farsang végérõl természetesen a felnõttek sem feledkezhetnek meg. Február 20-án, azaz
kedden a mûvelõdési központban
tartanak nagyszabású farsangbúcsúztatót , melynek záróakkordjaként eltemetik a szórakozást és
a vidámságot jelképezõ nagybõgõt.

Kiállítás

Február 27-én nyílik meg a
Rimaszombati Gömöri Múzeumban
Tamás Ervin
csopaki borász és
fotómûvész kiállítása a
TÕKÉTÕL A POHÁRIG
címmel.
A kiállítást megnyitja Mészáros Gabriella bor-és gasztronómiai szakértõ, közremûködik Balázs István versmondó.

Gondolat
Zöld, az életnek

4. kiadás

2007. február

A szlovákiai regionális és helyi lapok melléklete

Az életet védjük

2005-tõl Szlovákiában 49 cég
nyújtott gyors elsõsegélyt. A
Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma új rendszert
léptetett hatályba, mely 91 mentõállomásból álló hálózatát 264re emelte. Ma a mentõállomások
nagyobb része magánkézben van.
A társaságok 4 évre kaptak mûködési engedélyt. A Falck Záchranná részvénytársaság 74 engedélyt szerzett mentõállomások mûködtetésére. Ezzel
a legnagyobb társaság, mely Szlovákiában elsõsegélynyújtással
foglalkozik. A társaság vezérigazgatóját, Ivan Krpelan mérnököt
kérdeztük.
- Bemutatná a Falck Záchranná részvénytársaságot?
- Társaságunk 2005-ben alakult
Slovenská záchranná r.t. néven,
mint a dán Falck A/S és a Penta
private equity partnere. 44 mentõállomást üzemeltetünk. Ezek
orvos nélküli mentõállomások és
van 30 állomásunk, ahol orvos is
van. Egy fél év alatt nulláró ezerre
nõlt az alkalmazottaink száma.
- Miért társult a dán Falck
a Pentával ebben a projetben?
- A Pentának széles ismeretei
vannak a szlovák egészségügyet
illetõen és biztos anyagi háttere,
a Falck társaság pedig a mentõállomások fenntartásában rendelkezik hasonlóan fontos tapasztalatokkal. A kettõ együtt nagyon jó
alap egy sikeres vállalkozás
létrehozására. A Penta jogi ismereteit és a tõkét, a Falck pedig a technológiát és a szervezést érintõ tapasztalatait adta
a projektbe.
- Hol mindenhol találkozhatunk
a Falck-kal?
- A vezérigazgatóság Kassán
van. A mentõállomásaink többsége kelet Szlovákiában van.

Semmi sem értékesebb az életnél. Aki ezt tudatosítja, az invesztál is bele: az egészségébe,
a gyerekekbe és az ifjúságba, saját munkaképességébe. A Falck
Záchranná mentõtársaság gyakran mozog élet és halál helyzetben. Ilyenkor igyekszik esélyt
adni az életnek. A Penta Alapítvány szélesíti a látókört,
s támogatja a gyerekeket és
a fiatalokat abban, hogy átlépjék a mindennapos, megszokott határokat és új arculatot teremtsenek a saját életüknek.
A munkahelyváltoztatás nagy
bátorságot igényel és hitet önmagunk képességeiben. Mindenkinek esélye van alakítani
a saját sorsát. Vannak azonban,
akik várnak a lehetõségre, mások elébe mennek.

Ankét n Ankét

A hálózatunk 10 régiót érint: Nagyszombat, Zsolna, Túrócszentmárton, Liptószentmiklós, Rozsnyó, Krompachy, Eperjes, Kassa,
Svidník és Homonna. Minden régióban 7 állomásunk van.
- Hány személyt alkalmaznak
jelenleg?
- Mint már említettem, megközelítõleg ezer alkalmazottunk van
most. Munkáltatóként kelet- és
észak Szlovákiában elõkelõ helyen vagyunk. 800 munkahelyet teremtettünk elsõsorban sofõröknek
és mentõsöknek. Jelenleg
a betaníttatásukra és a képzésükre
összpontosítunk. Az alkalmazottak listáján azonban még van
üres hely. Ez azt jelenti, hogy folytatjuk a felvételt. A legnagyobb
gondot az orvoshiány okozza.
- Önök magán mentõszolgálat.
Ez azt jelenti, hogy ha kiszállnak
a beteghez, akkor annak térítenie
kell az ellátást és a szállítást?
- Nem. Az elsõsegélyszolgáltatás törvénybõl adódó ellátás.
A polgárok, életveszély esetében,
kitárcsázzák a 112-est vagy a 155ös telefonszámot. Ezen a kerületi
operációsrendszer munkatársa

jel e n t k e z i k , a k i k i é r t e s í t i
a legközelebbi mentõkocsit.
- Milyen beruházásokat hajtottak mostanában véghez?
- A mentõállomások kialakításába több mint 300 millió koronát fektettünk. Munkatársainknak 84 új mentõkocsi áll
a rendelkezésére, Mercedes és
Volkswagen tipusú, melyek értéke meghaladja a 250 millió koronát. A mentõkocsik megfelelnek az
EU-s normáknak és a legkorszerûbbek Szlovákiában. Most
a személyzet továbbképzésébe
invesztálunk.
- Az Egészségügyi Minisztérium tájékán a mentõállomások
számának csökkentését rebesgetik...
- Nem gondolom, hogy a
mentõállomásokon, azaz az emberéletek mentésének területén
kellene takarékoskodni. Ha
tõlük vonnák meg a támogatást,
akkor a rendszer igencsak szükséges modernizálásától vonnák
el a pénzt, a kocsiállomány felszereltségének és a mentõsök
képzésének kárára történne ez.
(jap)

A Falck munkatársait
kérdeztük, hogy miben változott meg a munkájuk a Falck
Záchranná részvénytársasághoz
való csatlakozásuk után?
n Slavomír GRUKA, az eperjesi Falck Záchranná állomás vezetõje: A legszembetûnõ dolog, amit
a laikus is észrevesz azonnal, az
a személyzet imidzsének megváltozása. Más a munkaruha, a technikai
felszerelés. Hála a rendszeres képzéseknek, magasabb szinvonalon
látjuk el a munkánkat. A Kerületi
Irányítóközpont is sokat segít a
koordinációs tevékenységével.
A mostani helyzetünkben mutatkozó negatívum, hogy sokkal több az
adminisztrációs munka, ami lerövidíti a két kiszállás közti pihenõ
idejét.
n Peter LAKOMÝ, a Falck Záchranná nagyszombati mentõse:
Az én munkám az új körülmények
között csak javult. Márciustól dolgozok a cégnél, a mentõs tanulmányaimat májusban fejeztem be. Alapjába véve itt kezdtem építgetni a
karrierem. A cég új lehetõségeket
nyújt nekem. Nem is annyira a mentõs munkát illetõen, hanem hogy új
kollektívában dolgozhatom, utazhatok, szakmailag fejlõdhetek.
n Martin DANKO, a Falck Záchranná krá¾ovanyi sofõrje: Régebben az Elsõsegély gyerekosztályán voltam sofõr. A mentõkocsi,
(Folytatás a 7. oldalon)

Soòa Lacukovától,
a Penta Investments r.t. személyzeti igazgatójától

Megkérdeztük Önök helyett
¦ Milyen rendszer szerint folyik
Önöknél a munkatársak kiválasztása?
A felvételnél a sokoldalúság az
elõny. Figyelembe vesszük a szakmai felkészültséget,
továbbá, hogy milyen
egyébb készségekkel
rendelkezik a felvételt
kérelmezõ, melyek
hasznosíthatók az adott területen, valamint
hogy milyenek a személyiségi jegyei. Természetesen a betöltésre
váró munkakörre pályázatot írunk ki, mely
tartalmazza a végzettségre vonatkozó elvárásainkat. A munkahelyre
vonatkozó elvárásokból adódik,
hogy milyen módszerrel választjuk
ki a legalkalmasabb jelöltet. Eseten-

Ankét n Ankét

ként munkahelyzetet imitálunk,
s megnézzük, hogyan reagál a jelölt,
mennyire adottak a képességei,
hogy helyt tudjon állni. S bár
a kétfordulós válogatás többe kerül,
megéri invesztálni bele,
mert nagyobb az
esélye, hogy a legmegfelelõbb jelentkezõ kerül kiválasztásra.
¦ Figyelembe veszik,
hogy a jelentkezõ milyen munkakört szeretne
betölteni, vagy csak azt,
hogy mit tudna a legjobban csinálni?
Ez attól is függ, milyen munkakörrõl van szó. Vannak munkakörök, amiknek a betöltéséhez kell
hogy meglegyen a szükséges végzettség. S bárhogyis szeretné azt
(Folytatás a 6. oldalról)

amit ma vezetek ugyanúgy betölti szerepét, mint amiben a gyerekeket
szállítottam. Nem változott az sem, hogy óvatosabban kell vezetnem, mint
a személygépkocsival. Itt, Dolný Kubínnál, ahol több a kanyar, oda kell
nagyon figyelni. De még ennél is jobban oda kell figyelni azokra a sofõrökre,
akik nem respektálják a szirénázó mentõautókat. A legészrevehetõbb változás az életemben, hogy most mentõs munkákat is ellátok. Teljesértékû tagja
lettem a csapatnak. A Falck olyasmit hozott az életembe, amivel sofõrként
nem számoltam: tréningekre, továbbképzésekre járok.
n Ivan DANKO, az eperjesi Falck Záchranná mentõse: Nem gondolom, hogy azzal, hogy a Falck alkalmazottja lettem, jelentõsen megváltozott az életem. A bejelentés után kiszállunk. Ez így volt ezelõtt is. Egy
szempontból mégis jelentõs változást veszek észre. A mentõkocsi felszereltsége teljesen más színvonalon van, mint amihez szokva voltam. Most
azonnal segíteni tudok a páciensnek. Rendkívül megnyugtató érzés, biztonságot jelent, mely nyugalom formájában jelenik meg a mentõsöknél.
Nem kell izgulnunk, hogy a hiányos felszereltség miatt nem tudunk hatékonyan segíteni a rászorulón.

a munkát végezni a jelentkezõ, ha
nincs meg a végzettsége, nem tudjuk alkalmazni. Vannak viszont olyan munkakörök, amiket sikeresen
betölthetnek bármilyen végzettséggel a jelöltek, ha vannak azon
a területen tapasztalataik, vagy hajlandóak utólag is képezni magukat.
¦ Ha valaki munkahelyet keres,
Önöket, azaz a közvetítõirodát keresse fel, vagy inkább egyenesen
a munkáltatót?
Erre nehéz egyértelmû választ
adni. Több mindentõl függ a dolog:
attól, hogy milyen munkahelyrõl
van szó, attól, hogy az adott mun-

kakört milyen módon hirdetik meg,
stb. Ha a közvetítõiroda hirdeti meg
az állást, ajánlott olyan formában
eljárni, ahogy az a hirdetésben szerepel, például levélben vagy elektronikus formában. Ha nem mi hirdetjük meg az állást, de az érdeklõdõ
tudja, hogy melyik társaság, keressék annak személyzeti osztályát,
hacsak a hirdetés nem tünteti fel
másképp a jelentkezés módját.
Konkrét társaság esetén web oldalon vagy telefonon is szerezhetnek
információt az állással, illetve annak betöltésével kapcsolatosan.
(pnr)

Fõiskolások versenye

A Penta Alapítvány mácius elején hozza nyilvánosságra esszéíró versenypályázatát VÍZIA 2025 névvel. A pályázatra jelentkezhet minden Szlovákiában és Csehországban nappali tagozaton tanuló egyetemista és doktorantusz. A pályázat célja,
hogy lehetõséget nyújtson a fiataloknak egy adott témán belül
eredeti és kreatív elképzeléseik prezentálására.  nyilatkozta az
Alapítvány gondnoka, Katarína Stupková, majd hozzátette, hogy
a bírálóbizottság nem a diák tanulmányi eredményei alapján itéli
meg a beadott munkákat, hanem a munkák értékei alapján, azaz
mennyire eredetiek az írások, mennyi kreativitásról, információfeldolgozási képességrõl tanúskodnak. A pályamunkák kiértékelése 2007. májusában esedékes. Az elsõ helyen kiemelt munkát 35000, a második helyen kiemeltet 20000, a harmadik helyen
kiemeltet pedig 10000 koronával jutalmazzák.
Az idén meghirdetett témák:
n A részleg terméke (szolgáltatása) 2025-ben
n

Az ember és annak igényei 2025-ben

n

Szlovákiai és Csehország 2025-ben

Piac vs. állam 2025-ben
A pályamunkák leadásának határideje: 2007. április 13.
Részletesebb információkhoz a www.nadaciapenta.sk internetes oldalon jutnak hozzá az érdeklõdõk.
n

A Penta Alapítvány
idei tervei

VÍZIA  a regionális és helyi újságok melléklete. Havonta jelenteti meg a Dolný
Kubín-i Arva kft. a Penta Investment Bratislava társaság számára. Kivitelezésért kezes: a Szlovákiai Regionális Sajtó kiadóinak Szövetsége, Martin. A melléklet a regionális és lokális sajtó REGIONET hálózatában jelenik meg, összesen 220 000 példányban. Gesztor a Penta Investments részérõl: Mgr. Martin Danko (danko.martin@penta.sk.), a projekt menezserje:PhDr.Michal Beòadik (043/
430 28 81, avrt@stonline.sk), a melléklet fõszerkesztõje: PhDr. Peter Lau (052/78
78 301, petros@podtatranske-noviny.sk).

A Penta Alapítvány 2002-es megalakulása óta tevékenységével az iskolaügy és a közmûvelõdés támogatását
szolgálja. Négy ismétlõdõ projektje van,
melyeket jövõre is megvalósít.
Az Alapítvány jövõre is támogatni
fogja a tehetséggondozással foglalkozó, ilyen irányultságú osztályokat
fenntartó iskolákat. A tervek szerint
újra odaítélésre kerül a Penta-díja
ösztöndíjcsomag, melyet a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkezõ
ökonómusnak itélnek majd oda. Negyedik alkalommal hirdetik meg a Vízia
2025 esszéíró pályázatot, mely
a szlovákiai és csehországi fõiskolásokat érint. A Komenský Egyetem Újságírói Tanszékével és a Trend hetilap-

pal együttmûködve szeptembertõl
szintén negyedik alkalommal indítanak ekonómiai képzést az újságírást
hallgatóknak.
A már említett tevékenységeken
kívül új elképzelések megvalósítását is tervezik az Alapítvány dolgozói. Együttmûködési javaslattal fordultak már a Szlovák Paralimpiai Bizottsághoz, támogatási rendszert
szeretnének kidolgozni diákjaink
ösztöndíjas külföldi képzéseinek
beindítására, Szlovákia kiválasztott
régióiban támogatni szeretnék az
alap- és középiskolás diákokat, és
szeretnének együttmûködni a tudásszintfelmérõ Ranking és Rating
Közvetítõirodával.
(krem)

A Szomszédok Ildikója  Rák Viktória

(Folytatás a 1. oldalról)
megnéztem pár részt, meggnyugodtam. A kettõnek semmi köze nincs egymáshoz.
- A szövegkönyvet, mondjuk a te
magyar szövegeidet ki írja?
- Andy, aki kitûnõen beszél magyarul.
- S egyeztettek is felvétel közben?
- Nem, többnyire elfogadjuk, de ha
esetleg valakinek jobb ötlete van, azt õ
szívesen elfogadja és beépíti a jelenetbe.
- S voltak esetleg a szomszédságban, vagy a rokonok között olyanok, akikrõl lehetett mintát venni,
amikor a figurát létrehoztad?
- Voltak helyzetek, amik megtörténtek, s azokból merítkezhettem, de konkrét személyre nem emlékszem.
- A szlovák sajtó nagyon jól fogadta Ildikót, s rögtön interjúk egész sora jelent meg veled. Magyar
oldalról mintha nagyobb lett volna
a csend.
- Ezt én is így érzem. Eleinte azt
hittem, hogy talán azért, mert érzkeny, büszke nemzet vagyunk, de mintha
a felvidéki magyarok csak kóstolgatták volna. Nem voltak benne biztosak,
hogy nekünk jó-e ez, pozitívan hat-e
ránk. De aztán kaptam sok-sok levelet
magyar nézõktõl, akik annak a reményében ragadtak tollat, hogy talán ez a
sorozat is hozzájárul a két nép közeledéséhez.
- És attól nem félsz, hogy esetleg
így fognak minket beskatulyázni?
- Nem, ez a sorozat komédia, amely
a paródián alapszik, s õszintén megvallom, hogy annak idején a fõiskolán
magyar osztálytársaimmal jót röhögtünk azon, hogy mennyire rosszul
beszélünk szlovákul. Többször elõfordult velem is, hogy összekevertem szavakat, s rémes dolog jött ki belõle.
- De te azért sokkal jobban beszélsz szlovákul, mint Ildikó. Nem
kellett néha megerõszakolnod magad és a nyelvet?
- Mint már említettem, nagyon sok
ilyen embert ismerek, mint ez a nõ,
ezért ez nem okozott gondot.
- Ildikó egy érett nõ, akinek húszéves fia van. Könnyû volt huszonévesen belebújni a bõrébe? Bár
van olyan ismerõsöm, aki nem
akarta elhinni, hogy csak annyi
vagy amennyi.
- Eleinte tartottam tõle, hogy nem
fognak nekem hinni az emberek, hogy
huszonévesen egy negyvenéves nõt
kell eljátszanom, de rajtam kívül ez
senkinek nem okozott gondot.
- De a fiad eddig még nem szerepelt a sorozatban.
- De fog, éppen most zajlik a válogatás.
- A szilveszteri adásban megismerhettük aòuci-t is, akit Szenpéteri Aranka alakított. Õ hogy
került a sorozatba?

- Õt én ajánlottam.
- A szilveszteri adás óta a régebbi adásokat ismétlik. Mikorra várható a folytatás?
- Márciusban folytatjuk, némileg
kibõvülnek a terek, megjelenik majd a
hálószoba, a fürdõszoba, egy bár is a
képbe kerül, ahová a fiúk járnak, ne-

dolgoztam, majd kisebb szerepeket
bíztak rám. Aztán jött az Én és a kisöcsém fõszerepe. Másodszorra felvettek a pozsonyi színmûvészetire is,
ahol Milka Vááryová, Peter imun és
Peter Mankovecký osztályába jártam.
- Az olvasók közül bizonyára sokan tudják, hogy a bátyád, Robi az

kem más munkahelyem lesz, s megjelennek a gyerekek is. De többet egyelõre nem árulhatok el.
- Már a fõiskola elõtt is a kassai
Tháliában dolgoztál. Azok közé tartoztál, akik már gyerekkorukban
úgy döntöttek, hogy csakis színésznõk lehetnek.
- A színpad mindig is vonzott, de
igazából balettáncos akartam lenni. Erre
viszont Rimaszombatban, ahol születtem, nagy lehetõség nem mutatkozott.
Jártam a Tóbisz Feri bácsi által vezetett néptánccsoportba, késõbb az Új
Gömörbe is, és nem volt olyan tánciskola a városban, ahová ne jelentkeztem volna elsõnek, de valahogy mind
abbamaradt. Késõbb a középiskolában
Kovács Ildikó tanárnõm biztatására
elkezdtem szavalni, s mindjárt elsõ alkalommal megnyertem a Tompa Mihály Országos Szavalóversenyt.
- Érettségi után tehát jött a fõiskola?
- Nem, mert nem voltam benne biztos, hogy színésznõ akarok lenni.
- Mégis Kassán, a Thália Színházban kötöttél ki.
- Ki akartam magam próbálni. Felvételt hirdettek, s az elején súgóként

egyik legismertebb szlovákiai labdarúgó, többszörös gólkirály, a bajnok rózsahegyiek csatára. Mennyire figyelitek egymást?
- Eddig Nyitrán focizott, s az messze van Kassától, de mivel már Rózsahegyen van, lassan eljön az ideje
annak is, hogy megnézzen. A sorozatot
természetesen állandóan nézik.
- És kritikusok vagytok egymással?
- Nem igazán, mert én nem értek a
focihoz, õ pedig nem ért a színházhoz.
De ha megtudom, hogy gólt rúgott,
felhívom és gratulálok neki.
- És édesanyád? Õ óvónõ, és nagyon sokat szerepel is különbözõ
rimaszombati rendezvényeken.
- A színházi szerepeimet nézve sokkal kritikusabb, mint a Szomszédokkal kapcsolatban.
- Elvégezted a pozsonyi fõiskolát, országosan ismert lettél. Gondolom, jöttek meghívók szlovák
színházaktól és tévécsatornáktól is.
- Nem.
- S ha mégis? Kassa nem tûnik
egy szlovák közegben is befutott
színésznõ vágyálmának. Nagyon
sokan akik, itt kezdtek, mint például Tóbiás Szidi vagy Kassai Cson-

gor már a szlovák színjátszás legismertebb alakjai közé tartoznak.
Kassa nincs túl közel Pozsonyhoz.
- Imádom Kassát, hihetetlen energiája van, s nagyon kellemes emberek
élnek itt.
- És Budapest?
- Nem zárok be semmilyen ajtót
magam elõtt. Nyitott ember vagyok, s
azok közé tartozom, aki nem bír sokáig megmaradni egy helyen. Jöhet akár
magyarországi társulat vagy szerepmeghívás egy szlovák társulattól is. De
nem szoktam hosszú távra tervezni.
- Már fõiskolás éveidet is itt töltötted Kassán. Fõszerepet játszottál
a Tündérlaki lányokban. Mivel
gyõztek meg, hogy érdemes ide
szerzõdnöd?
- Már amikor a Tündérlaki lányokat csináltuk, tudtam, hogy ide
szerzõdöm. Volt egy idõszak, amikor
Nyíregyháza is szóba jött, mert ott
lakott az akkori barátom, de végül is
örülök, hogy így alakult. Az idén két
fõszerepet is kaptam, Victoria vagyok
az Imádok férjhez menni c. zenés vígjátékban és Ágika a Tótékban, amit
Vas Zoltán Iván rendez. Ez a társulat
elég lehetõséget kínál arra, hogy tanuljak, játsszak és benne legyek a színházi körforgásban.
- Az Imádok férjhez menni hõsnõje egy csalafinta, rafinált angol
nõ, aki imádja váltogatni a partnereit. Látszatra ez sem egy testhezálló figura.
- Megkínlódtam vele alaposan, lehet, hogy néha elég külsõséges
eszközök jutottak eszembe, de a nézõk szeretik az elõadást.
- S milyen volt együttdolgozni
az elõadásban egy másik rimaszombati fiatalemberrel, Tóbisz
Titusszal, aki operaénekesnek készül.
- Eleinte én is nagyon féltem tõle, s
a próbák is nehezen indultak, de nagyon nyitott volt és gyorsan tanult.
Ösztönszerûen dolgozik, és számomra is hihetetlennek tûnik a végeredmény.
- S a kassai kollégáid hogyan
fogadták, hogy pályakezdõként
sokkal ismertebb vagy náluk?
- Könnyedén, humorral veszik. Kicsit megszívatnak, nevetünk, és minden megy tovább.
- Vannak színészek, akiknek
vannak szerepálmai, mások hagyják magukat meglepni.
- Én sem álmodozom, inkább bízom, s eddig hál istennek, nagyon jól
alakultak a dolgaim (gyorsan lekopogja).Szerepálmok persze hogy vannak,
de azok majd eljönnek, ha itt lesz az
idejük.
Juhász Dósa János
Forrás: Szabad Újság
Képek: archívum és Bozó Lake
Norbert

Hirdetések

Kezdés: 16.00 ó.
Február 23.-25. Péntek - Vasárnap

Asterix
és vikingek

Francia/olasz rajzfilm.
A kedvelt rajzolt figurák viszszatérnek. Belépõ: 55 Sk.

TÁMOGASSUK GYERMEKEINKET ADÓNK 2%-ával:
TMRG Szülõi Szövetsége (IÈO: 37949071):
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
Bodor István Pénzalap nonprofit szervezet:
n

Diákok étkezési / szociális támogatása n tanulmányi/ szociális

Dinamikusan fejlõdõ cég
VSAT SLOVAKIA kft., Fõ utca 21, Kassa,

2575

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 Rimaszombati Kórházban 2007. február 13-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Viera Kojnoková, Július Botto, Zuzana Eleková, Miroslav Ivanov, RNDr. Ivica
Móricová, Pavel Hanko, Jozef Bódi, Zuzana Slováková, Zita Gazsová, Anna Podstaveková, Gabriela Dibdiaková, Michal Bitala Rimavská Sobota, Peter Balá, Ján Marek, ¼ubomír Husár
Hrnèiarske Zaluany, Ján Vas, tefan Vas, Arpád CsíkFeje Bátka, Vojtech
Kocka, Vladimír Koiak, Andrea Hoková Hnúa, Ladislav Palú, Marek
Lavrinc Rimavské Brezovo, Richard Bálint, Mgr. ¼ubomír German Klenovec, Stanislav Rohár, Branislav Rohár Teplý Vrch, Martin Svinèiak, Peter
Dianika Tisovec, Katarína Zagyiová Hostice, Ing. Július Balga Bottovo,
Martin Mikloda Hostiovce, ¼udovít Varga Kurinec, Duana Karasová
Ve¾ké Teriakovce, Vojtech Mács Èí, Peter Bambura Kokava nad Rimavicou, tefan Komora Èerenèany, Peter Dani Odany, tefan Miurák
Lukovitia, Jaroslav Rusnák Vrbovce, Richard Rái Vieska nad Blhom,
Tibor Astalo Tornala, Monika tóberová Orávka.
Elõször adtak vért: Martin Lamrich, Vladimír Vetrák, Veronika Liptáková, Peter Tilinger, Zuzana Koiaková, Vladimír Ïuro, Mirosav voòava,
Zoltán Bachòák, Andrea Barcziová, Lucia Hruková, Michaela Farkaová,
Eva Fabryová, Jana Sivièeková, Michal Scholtz Rimavská Sobota, Alena
Václavíneková Ratkovské Bystré, Michaela Kvaèkajová Brezno, Ivan Bystriansky Odany, Maro Kaprá¾ Hrachovo, Dominika Bo¾fová Lukoviia,
Matej Kosturák Hnilèík, Marek Kubi Valaská, Eva Kuèerová, Andrea Klimová Zvolen, Barbora Uhelová Liptovský Mikulá, ¼ubomír Bódi Záhorce, Katarína Ujjová Vlkyòa, Barbora igová Ve¾ká Lúka, Lýdia kolníková
Hnúa, Kristína Antalová Stará Bata, Kristína Kováèová Hajnáèka, Zuzana
Langhofferová Hruovo.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

DIGI TV autorizált terjesztõje
fõ munkaviszonyba keres
technikusokat
és üzletfeleket
digitális anténa-szerelésre
a gömöri régióban.
Az érdeklõdõk jelentkezhetnek az egész járásból, személyesen Rimaszombatban, a cég Hatvani u. 4383/2A cím
alatti irodájában, vagy a 0905/703 669 telefonszámon.

A Bálint napi vércsep akció keretében legtöbb elsõ véradó jött
a kereskedelmi akadémiából, gimnáziunból és az egyesített szakközépiskolából,

Hirdetések

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

Lakás-ingatlan
Családi házat vásárolok Rimaszombat környékén, 1+1 víz és
villany, vagy egy szobás hétvégi
házat. Tel.: 0902 075 550. 930-10
n Eladó 4 szobás lakás a Halász
utcában (Nyugat lakótelep), 1. bejárat 4. emelet, rendes lépcsõház.
Tel.: 0903 525 967.
1509-10
n Eladó két családi ház egy közös
udvarban 8 kilométerre Rimaszombattól. Alkalmas turisztikai célokra
is. Ár megegyezés szerint.
T: 0908 823 832
933
n

Egyetemi felvételizõk felkészítését vállalom pszichológiából. T:0905 571 999 este
l8.oo óra után.
913-10

Meghívó

A Tompa Mihály
Református Gimnázium
diákjai és tanárai
szeretettel meghívják
Önöket
2007. február 22-én
17. 30 órai kezdettel
az iskola életét bemutató
Szórakozás3+ 1/2 tanulás
= elviselhetõ diákélet
azaz

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

Megveszek kétszobás, vagy kisebb háromszobás lakást a Nyugat
lakótelepen. Sürgõs.
984
Tel. 0908 277 289.
n Eladó 3-szobás lakás a Nyugat
lakótelepen, Cseh utca 7. emelet.
Tel.: 0903 203 996, 564 81 23. 003
n Eladó kisebb családi ház Feleden, Szövetkezeti u. 81. Tel.: 0915
340 835.
004
n Eladó 3-szobás lakás Almágyban. 0907 874 349.
990
n Eladó Gortva-Kisfaludon öszszkomfortos családi ház.
Tel.: 0902 298 248.
009
n Veszek 3-szobás lakást. 0905
922 995.
010
n Eladok háromszobás lakást Várgedében. Központi fûtés, kert, fürdõszoba, vízvezeték. Ára 280 000 Sk.
Eladó továbbá Petrof, három pedálos
zongora. Info.: 0911 257 303. 020
n

EUROMOTEL
Restaurant

Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812-19
n Mindenfajta (lakás) épitési és
bontási munkát vállalunk. Megegyezünk. T:0910667325
869
n Eladó RS-09 es üzemképes, eredeti kellékekkel, és 4 hengeres RS09 es motorba hüvely-készlet.
Tel.: 55 97 508
033
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 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

Kamion-sofõrt keresek. Kontaktus: 0915 882 340, 569 88 52.963
n Vásárolok TK4-14-es kistraktort. Telefon: 0905 941 813.
.

megegyezés szerint.
1515
Eladó diófából készült hálószoba bútor, elõnyös áron. Tel.:
562 12 27.
983
n Eladó asztali keltetõ 80 db. tojásra. Tel.: 047/562 18 88.
999
n Eladó SPO 3 forgató és takaró gép,
használt, de mint új. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 562 51 16.
012
n Eladó LADA 2105 kitûnõ állapotban. Tel.: 0904 827 658. 022
n Eladok búzát, 500 Sk/q.
Tel.: 0908 214 819.
021
n Blúzok, estélyi ruhák 52-62-es méretig, molett hölgyeknek. Rimaszombat, Vasutas (eleznièiarska) u. 9. 015
n

R.K. túdio,

ÚJDONSÁG

hajhosszítás és
sûrítés

www.rkstudio.rimava.sk
Tel.: 56 32 333.

n

Nehezen él meg szenzációsan
havi tizezerbõl? Hivja a 0911 787
141 telefonszámot.
958-8
n Eladó Alfa Romeo 33 1,7 16
V alkatrészre. Érvényes iratokkal (STU, Emisna) 2008-ig. Ár
n

Fürdetés, nyírás
és kutyakozmetika

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

VARGA ISTVÁNNÉRA
sz. Ambrúzs Irénkére
halálának 7. évfordulóján,
aki 2000 február 19-én örökre eltávozott közülünk.
Drága emlékét õrzi férje és
lánya családjával.

Egyéb

2577

Fájó seb a szívben feledni
nem enged,
Mert olyan ember ment el,
kit feledni nem lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk drága halottunkra

Eladok, vagy bérbe adok 1-szobás berendezett lakást a Nyugat
lakótelepen, a Rima mentén.
Tel.: 0903 804 986.
030
n Eladó összkomfortos családi ház
Gortvakisfaludon. Telefonszám:
0918 473 386.
957
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

2519

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 BB TOOLS, kft, Rimaszombat  Üzleti képviselõ Szlovákia, üzleti képviselõ Magyarország területére. Teljes középiskolai végzettség, B osztályú jármûvezetõi jogosítvány.
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 KOVOS kft. Ráhó (Hrachovo)  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

Kapósak a rimaszombati hokisok

A rimaszombati mûjégpálya a
fagyasztóberendezés kifogásolható mûszaki állapota és tervezett
rekonstrukciója miatt a mostani idényben nem nyitotta ki kapuit, emiatt
a jégkorongozók is pótcselekvésre
kényszerülnek, vagy más egyesületek színeiben sportolnak.
A hosszú kényszerszünetbõl a jelek szerint a szomszédos losonci
jégkorong szakosztály profitált a
legtöbbek. Az ottani tanulócsapat a

korábbi években csak az alsó régiókban kullogott, az idén pedig pontveszteség nélkül áll a bajnoki táblázat élén. Az elsõ hét forduló után
54:17-es gólkülönbségével elõzi meg
Partizánske csapatát, s ezzel kiemelkedik a mezõnybõl. A bajnokság egyik legjobb gólütõje a rimaszombati Jozef Fabo, mellette
fõszerepet játszik még a nógrádi
együttesben Adam Galdík, Adam
Kubelka, Simon Iványi és Macove

Influenzás tekézõk

Az utóbbi hetek influenza járványa úgy látszik a sportolókat sem kíméli. E miatt maradt el a múlt hét végére tervezett bajnoki teke mérkõzés Rimaszombat és Trstená csapatai között. A szövetség sportechnikia bizottságának döntése értelmében a találkozót február 24-én l2.00 órai kezdettel rendezik Rimaszombatban.

is. Az idõsebb tanulók csapatában
is erõsségnek számítanak a rimaszombatiak, Marko, Filo és társai. A juniorok csapatában ugyanez
mondható el Durmisról és Beluiakról, s igen sokan szerepelnek
Losoncon a legkisebbek között, az
ún.elõkészítõ csapatban is.
Az említettek részérõl ez természetesen jelentõs áldozatot követel, mind a szabadidõ, mind pedig az anyagiak tekintetében, ezért
joggal érdemelnek dicséretet, s reméljük hamarosan hazai környezetben is láthatjuk majd õket.

A Rimaszombati TEMPUS K
rendezésében sikeres tornát rendeztek az akasztóhegyi sporcsarnokban
a legkisebbek, az l998-as születésû
labdarúgók részére. A hét résztvevõ

A Tempus K elsõsége

A mieink elsõ mérkõzésükön a
Budapesti MAFC együttesét gyõzték le l:0 arányban, aztán a SME
Kijev csapata került skalpunkra 4:0
arányban, majd a vendéglátó Tatran
Preov következett, melyet 3:l arányban gyõztek le Galoék. Ezután két
könnyebb akadály következett: Belá
ellen 5:0, Stropkov ellen pedig 6:0
volt az eredmény javunkra. A soronkövetkezõ áldozat az MFK Kassa

csapata volt, ellenük 2:l volt az eredmény, aztán ismét egy gólzáporos
meccs ¼ubotice ellen ( 5:0), végül
Nyíregyháza ellen 2:l a javunkra.
Az elõdöntõben Bardejov következett. A csapatok a rendes játékidõben nem bírtak egymással,nagy taktikai csatában 0:0 volt az eredmény, de
a tizenegyes párbajból a mieink kerültek ki gyõztesen. A döntõben hasonló eset fordult elõ, hasonló végered-

Amint arról már korábban értesítettük olvasóinkat a Sportszövetségek
Járási Asszociációja február 23-én Klenovec községben hirdeti ki az elmúlt év
legsikeresebb sportolóit és
kollektíváit. A rangos sport
és kultuális esemény fölött
a község polgármestere,
Pavel Struhár vállalt védnökséget.

Labdarúgó teremtorna

Történelmi siker az eperjesi teremtornán

A Rimaszombati Tempus K fiatal labdarúgói (l996-os
születésûek) mondhatni történemi sikert értek el a közelmúltban Eperjesen megrendezett nemzetközi labarúgó tornán,
melyen nem kevesebb, mint 28 együttes vett részt. A csoportmérkõzéseket Milan paèek együttese egyetlen pont vesztesége nélkül élte át, s nem hagyott alább a fiúk lendülete és
gyõzniakarása a továbbiak során sem, amikor már késhegyre menõ küzdelmeket vívtak a torna legjobb csapataival.

Sportünnep
Klenovecen

ménnyel, így a mieink megnyerték a
nagy fizikai és pszichikai terhelést
követelõ maratoni futballtornát.
l. Rimaszombati Tempus 2.KAC
Kassa 3.MAC Budapest 4. Bardejov A torna legjobb játékosának
büszke címét Galo Tamás nyerte el,
a legjobb kapuvédõ pedig Máté Tamás lett. Galot beválogatták az All
Stars együttesbe is. A Tempus K
és a ll éves korú labdarúgók soha ekkora sikert nem értek még el. A csapat jutalma egy hatalmas serleg és
számtalan gratuláció lett. Érdemes
megjegyezni a tornagyõztes csapat
játékosainak nevét: Máté, Václavik,
Andrási, Gilian, Csák,Galo, Boros,
Bial, Istók, edzõ: Milan pacek.

közül a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a Besztercebányai Dukla futballpalántái nyújtották, így megérdemeleten szerezték meg az elsõséget. A házigazda Tempus kislegényei a negyedik helyet szerezték
meg. Eredmények: Badín ellen 0:0.
Podbrezová ellen 2:l, Rozsnyó ellen
0:0, az MFK Koice ellen 0:l, Léva
ellen 2:0 és a Besztercebánya ellen
0:l. Vegeredmény: l. B. Bystrica 2.
Badín 3.Podbrezová 4. Tempus 5.
Levice 6. Koice 7. Roòava.

Nõi foci

A rimaszombati nõi labdarúgó
csapat megalakulásának l5. évfordulója alkalmából kettõs mérkõzés létrehozását tervezi Róbert Galamb, az egykori edzõ és klubalapító. Elképzelése szerint Losonc és
Rimaszombat legjobbjai vívnának
egymás ellen páros mérkõzést május közepén oda-vissza alapon. A
nõi foci iránt érdeklõdõk ( l3 éven
felüliek ) jelentkezhetnek a 0907
267515-es telefonszámon.

Befejezõdött a teremfoci

A kilencedik forduló mérkõzé- A.Molnár, Busa.
A bajnokság végeredménye
seivel befejezõdött a Feleden
megrendezett téli teremfoci baj- 1. Casablanca 9 9 0 0 80 : 30 27
nokság.
2. Old Boys
9 8 0 1 65 : 8 24
3. G. Jablonec 9 5 2 2 49 : 49 17
Eredmények:
Casablanca  Old Boys 2:1 (1:0), 4. R. Janovce 9 5 1 3 35 : 27 16
gólok : Attila Czene, T.Tóth  5. FC Bumm 9 5 0 4 44 : 50 15
9 4 2 3 35 : 33 14
Trizna; Blhovce  Hodejov 1:3 (0:0), 6. H o d e j o v
7. Jesenské d. 9 3 0 6 41 : 55 9
gólok : Agócs  Koós, Psotka, Illés; 8. A - Team
9 1 1 7 28 : 57 4
Jesenské ifi Gem.Jablonec 4:5 9. B l h o v c e
9 1 0 8 32 : 52 3
(3:2), gólok : G.Barta a ipo po 2  10. G. Jablonec B 9 1 0 8 28 : 75 3
Molnár 4, Kovács; Gem.Jablonec B
A bajnokság gólkirálya Váradi Erik
 Rim.Janovce 4:7 (3:3), gólok: Hor(
Casablanca)lett
21 találattal, megeváth, Farkas, Koszorú, Berki  T.Tóth
3, Antal, Hriò, Molnár, avina; A- lõzve a 19 gólos Molnár Tibort ( AlTeam  FC Bumm 7:8 (2:3), gólok: mágy) és a l7 gólos Singlár Csabát (
.Lakato ml. 4, Radiè 2, .Lakato Casablanca). A legjobb kapus címet
st.  Boros 3, Vavrek 2, G.Molnár, Július Nôtának ( Old Boys) itélték oda.

Sport

Nem bennünket pártolt a bíró

Nitra Rimaszombat 2:0

Nyitra 200 nézõ. Gólszerzõk:
Hesek ( tizenegyesbõl ) és Ramos
Csapatunk az alábbi összetételben lépett pályára: imon Janeèka
, Kaèák, Geri, Mráz  Lazúr, Hílek, Zsivanovics, Tesák Piszár,
Lika. Cserék: Kuciak, Gibala,Filo,
Hlouek, Králik, Ukoviè
Az elsõ játékrészben a hazaiak
birtokolták többet a labdát, de helyzeteket csak elvétve teremtettek
kapunk elõtt. Egy alkalommal Farkas elõtt adódott nagy helyztet,
szerencsénkre a hátvéd nem élt a
lehetõséggel. A második félidõben
lényegében kiegyenlítõdött a játék,
s egy ideig úgy tûnt, megúszhatjuk
kapott gól nélkül, a csereként beállt

Kuciak azonban gondoskodott a
fordulatról, egy teljesen ártalmatlan helyzetben, érthetetlenül lerántotta Grajciart, s a játékvezetõ természetesen megítélte a büntetõt. A
hibát nem ekkor követte el a bíró,
hanem néhány perccel késõbb, amikor Ramos jól látható leshelyzetbõl növelte a hazaiak elõnyét.
Gyenge, elfogult teljesítményére
akkor tette fel a koronát, amikor a
túl oldalon Piszár teljesen szabályos gólját nem adta meg állítólagos
leshelyzet miatt. Sajnos mindezzel
együtt sem tett a nézõkre túl jó benyomást csapatunk, mert a mérkõzés nagyrészében jobbára csak a védekezésre összpontosított.

Csanknak tetszett csapatunk játéka

Diósgyõr  Rimaszombat l:l (l:0)
Csank János, a vendéglátók népszerû edzõje ( felmenõi Gesztetérõl származnak ) a következõket nyilatkozta a találkozó után: 
Jó mérkõzést láttunk, a vendégcsapat pontosan azt nyújtotta, amit
vártam tõlük. Masszívak voltak, védekezésük jól mûködött, gyorsan
járatták a labdát. Több játékosunk is keveset játszott ma, ennek
oka, hogy pihentettem õket, hiszen a jövõ héten már élesben kell
bizonyítaniuk Zalaegerszeg ellen .
Gólszerzõk: Simon illetve Pisár ( tizenegyesbõl).

Iskolai sportversenyek

A közelmúltban röplabdában és labdarúgásban rendezték meg a gimnáziumok és szakközépiskolák hagyományos járási tornáját, melyen sajnos nem
minden tanintézmény inditotta el csapatát. Röplabdában mindössze három
csapat indult közülük a körmérkõzések után a nyústyaiak szerezték meg
az elsõséget, így õk képviselik járásunk színeit a területi versenyen.
A terem labdarúgás iránt sem volt

sokkal nagyobb az érdeklõdés,
mindössze négy csapat résztvételével rendezték meg a tornát. A végsõ
gyõzelmet a rimaszombati Gépészeti
Szakközépiskola csapata szerezte meg
a rimaszombati Állami Gimnázium, a
nyústyai Állami Gimnázium és a
tiszolci Evangéliukus Gimnázium
elõtt. A regionális tornát február 20-án
rendezik Rimaszombatban az
akasztóhegyi tornateremben.

Két hét múlva ligarajt
Alig két hét múlva kezdõdik a nagy tavaszi futballmenetelés. Csapatunk mint ismeretes új, eleddig minden résztvevõ
számára szokatlan körülmények között folytatja a pontvadászatot. Komanicky edzõ nem titkolt célja az l-4 közé jutás,
ami gyakorlatilag a legfelsõbb osztályba való kerülést is jelentené. Ezzel érkezne fel a rimaszombati futball harmadszor is a csúcsra

Az elõjelek biztatóak is meg
nem is. Biztatóak, mert a csapat
vezetõi szerint a felkészülés kifogástalanul sikerült, az edzési lehetõségek sokat javultak a mûfûves pálya felavatását követõen.
Az elõkészületi mérkõzések nyolcvan százalékán jó teljesítményt
nyújtott az együttes, s kifejezetten gyenge produkció nem is akadt
ebben a sorozatban. A játékos állomány részben megváltozott. A
legnagyobb veszteség kétségtelenül Tomko távozásával érte a csapatot, aki Rózsahegyen folytatja.
Kubinecet kölcsönadtuk iar nad
Hronomba. A keret öt új játékossal bõvült: imon ( Sokolov ),
Lika ( Kassa) Králik ( Viktoria
ikov), Ukoviè ( Prievidza ) és
Tesák (ilina).
Kevésbé biztató viszont a
hír, hogy a fõsszponzornak számító Tauris új kezekbe került, s
egyelõre teljes a bizonytalanság a
körül, hogy az ország egyik leg-

gazdagabb vállalkozójának számító Filo úr mennyire támogatja
majd a csapatot. Kiszivárgott hírek szerint elõször a gazdaságot akarja renbe rakni, aztán jöhet
a futball. Kérdés persze, hogy az
AZTÁN nem lesz-e számunkra
tul késõ. Tomko eladásából állitólag 3,8 millió koronához jutott
az egyesület, nem tudni viszont,
hogy mennyibe kerültek az új szerzemények. Reméljük, a focihoz
szükséges pénzt legalább a tavaszi idényre biztosítja majd a
klubvezetés.

Asztalitenisz

Luèenec  Mlados B 6:l2 Pontszerzõk a vendégek részérõl:
Mihály és Mihá¾ 3,5-3,5, Vas és
Prskavec 2,5-2,5
Mlados R.Sobota B  íd l6:2
Pontszerzõk a hazaiak részérõl:
Zelezník T és Pinzík ¼ 4,5-4,5,
Zelezník M és Pocsay 3,5-3,5.

Nyústya város legjobbjai

A múlt hét végén ünnepélyes külsõségek között hirdették ki az
elmúlt esztendõ legsikeresebb nyústyai sportolóit. Az elsõ helyen
Adam Cibula Európa-bajnok testépítõ végzett, megelõzve Vladimír
Konský , Ivan Ïuri és Maro Balá kick-boksz versenyzõket. A
további sorrend: 5. Alexandra Bukviarová (röplabda) 6.Mikulás
Kradlák (röplabda) 7. Juraj Jakubèek (röplabda) 8. Daniel Seman
(kulturizmus) 9. Milan agul 10. Július Szõke ( labdarúgás).

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja: Rimaszombat Városi Hivatala. A szerkesztõség címe:
Rimaszombat, Svätopluk u. 5, P.O.Box 79, Telefonszám: 58 11 311, Engedélyszám: 2/2000, Terjeszti: A Mediapress és a magánterjesztõk

