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Értesítés

A rimaszombati Rybárska
utcai óvoda igazgatósága értesíti a szülõket, hogy a gyerekek beíratása az óvodába a
2007-2008-as iskolai évre
február l5.-tõl március 30.ig valósul meg.

Egyben szivélyesen
meghívjuk Önöket a
március l4-én 9 óra 30

2007. február 26.

Ára: 9,- Sk

A képviselõk döntése értelmében:

Visszahívták az osztályvezetõket

A Rimaszombati Városi Hivatal
szervezési-mûködési szabályzata, s
annak l. számú kiegészítése értelmében, melyet a Rimaszombati Városi
Képviselõtestület hagyott jóvá
2007.2.l6-i ülésén, Cifrus István polgármester 2007.2.l9-ei hatállyal viszszahívta funkciójából a hivatal valamennyi osztályának ( számuk egészen a közelmúltig l0 volt) vezetõjét.
Az érintett osztályvezetõkkel
egyben közölte, hogy munkaviszonyuk nem szûnik meg, s az osztályvezetõkre kiírt nyílt pályázatok

lezárása és kiértékelése után a Munkatörvény könyvének meghatározott rendelkezései szerint jár el.
Ugyanezen a napon egy másik

leiratban közölte nyolc korábbi
osztályvezetõvel , hogy a pályázatok elbírálásáig megbízza õket korábbi funkciójuk ellátásával.

Szabad munkahelyek
prezentációja
A koreai SEWON ESC SLOVAKIA Kft és a Rimaszombati
Munkaügyi Hivatal közös ren-

dezésében szabad munkahelyek
prezentációjára kerül sor 2007
február 28-án reggel 8.00 órakor
a Városi Mûvelõdési Központban.
A kábelhuzalokat gyártó üzem
egyik legnagyobb beszállítója
lesz a zsolnai KIA autógyárnak.
A SEWON a tervek szerint l000
ember, fõleg nõ számára kínál
munkalehetõséget városunkban.
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perckor kezdõdõ nyitott napra, amely a B pavilonban lesz
színes program keretében.
Az érdeklõdõk a beiratkozó
lapokat helyben átvehetik

9. szám

A hely mûvészete - Rimaszombat

A hónap elején ismert és kevésbé
ismert gömöri alkotók mûveibõl
nyilt kiállítás a Komáromi Limes
Galériában. A nem mindennapi élményt kínáló képzõmûvészeti esemény a Pro Arte Danubii Duna
Mente Mûvészetéért Társulás és a
Rimaszombati Városi Galéria közös
rendezvényeként jött létre Stubendek István és Stubendek László védnöksége alatt.
A legismertebb gömöri származású festõmûvészek  A.Tóth Sán-

dor, Szabó Gyula, Bacskai Béla, Dudor István, Balázs István, Kurilla
Gabriel mellett a nagyközönség számára kevésbé ismert és a fiatal alkotók  így Binder Erik, Nosá¾ Peter,
Ceglédy Marek, Slovenèák Ivan, Czikora Katalin, Pál Ildikó és Oèenás
Milan mûvészetével is megismerkedhetnek a komáromi galéria látogatói.
A február 27-ig megtekinthetõ
tárlat létrejöttét támogatta a Szlovák Kulturális Minisztérium, a
Nemzeti Kisebbségek Kulturális

Programja 2007, Komárom Város
önkormányzata és Menyhárt István
vállalkozó. A kiállítás kurátorai Gabriela Garlatyová és Farkas Veronika.

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

AKCIÓ

Fagyasztott házinyúl keverék
pörköltnek 30 Sk/kg.
Sertés zsír 15 Sk/500g.

A LIDL is felépûl
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Gömöri képzõmûvészek kiállítása Komáromban

Nem kizárt, hogy kedvezõ idõjárás esetén már március közepén megkezdik városunkban a negyedik külföldi érdekeltségû áruház építését is.
Mint arról annak idején hírt adtunk olvasóinknak, a LIDL üzletház lesz a
követkzõ, mely megtelepszik Rimaszombatban. Az építkezési telket e
célra a konzervgyárral szemben már korábban megvásárolta az építtetõ.

MKP rimaszombati alapszervezete

Tisztújító gyûlés

A Magyar Kolaíció Pártjának rimaszombati alapszervezete február 9ei tisztújító gyûlésén Orosz Istvánt
választotta meg elnökének, valamint
új kilenctagú elnökség született.
A szavazás eredményeképpen az új
elnökség összetétele jelentõsen megváltozott és megfiatalodott. Összetétele így a következõ : Auxt Ferenc,
Bán Zoltán, Boros András, Brindza Tibor, Fõzõ Zsolt, Kónya Viktória, Orosz István, Pelle Tibor és
Rigó László. Ez a fiatal csapat változásokat ígér minden szinten. Programukkal szeretnének megszólítani minden itt élõ polgárt. Egyértelmûen megegyeztek abban, hogy különösen
nagy figyelmet kell szentelni
a magyarság fenntartására, mivel az
utóbbi évek kimutatásai alapján, rohamosan csökken a magyarok aránya

Rimaszombatban. Egybehangzó véleményük, hogy nyíltabbá kell tenni az
MKP aktivitásait a nyilvánosság felé,
kommunikálni a közvéleménnyel, erõsítve az együttmûködést a különbözõ
kultúrális, társadalmi és civil szervezetekkel. Fontos a taglétszám, de fõleg
a támogatók és szimpatizánsok számarányának a növelése, a fiatalok érdeklõdésének felkeltése a közügyek és
a politika iránt. A helyi szervezet elnöke részt vesz majd az összes MKP
frakcióülésen / a megegyezés már megszületett/. A jövõt, illetve a helyi MKP
koncepcióját illetõen, február 26-i vezetõségi ülésen dönt a vezetõség.
A rimaszombati alapszervezet Simon Zsoltot fogja támogatni a járási
elnöki posztról szóló szavazáskor,
amire március 17-én kerül sor.
Csank Kati

Kilencedikes lányok az Internetten

Kisebbfajta botrányt okozott egy közeli városka alapiskolájában két kilencedikes kislány csínytevése, akik a tulajdonukat
képezõ korszerû maroktelefonnal lefényképezték egymást.Ez eddig mondhatni mindennapi eset, az viszont már kissé pikánssá
teszi a történetet, hogy a leányzók nem voltak téliesen öltözve,
sõt az alsónemût is fölösleges göncnek tartották magukon. A
felvételek hogy-hogynem a hetedikes fiúk birtokába jutottak, akik
számítástechnikából szintén jelest érdemelnek, hiszen a fotókat
naprakészen tették közkinccsé a világhálón.

Felszámolás alatt a cukorgyár

Közismert tény Batyiban, hogy a cukorgyár felszámolás alatt van. Jelenlegi tulajdonosa kiárúsítja a 33 hektárnyi területtel együtt mintegy 104
millió koronát érõ gyáregységet.
Vannak ám bökkenõk. A gyár területén van egy hõelosztó egység 
Rimaszombat város tulajdonában. A cukor néha keserû is lehet. Bizonyítja ezt egy  szintén az egykori cukorgyárhoz tartozó - 4-lakásos bérház
11 lakója, akiket az a veszély fenyeget, hogy ez év õszétõl nem kapnak
vizet. A vízellátás és a város tulajdonát képezõ hõelosztó egység kérdésének megoldása is, egyelõre a városvezetés gondja.
-kz-

Nevesítik az Állami Gimnáziumot

A Rimaszombati Állami Gimnázium igazgatója a közelmúltban levélen fordult a SZK Iskolaügyi Minisztériumához, melyben kérte a
legfelsõbb hatóság beleegyezését
a tanintézmény nevének megváltoztatásához. Ján Èeman iskola-

Dohánygyár helyett fehér technika

Campagnaro elettrotecnica, di
Kampagnaro Olivero e c.S.N.C., Castelfranco Veneto (Treviso). Rimaszombat és környékének lakói hamarosan megtanulhatják a fent idézett
olasz cég olasz nevét.
Ez év február 8-tól ugyanis a cég
átvette az egykori dohánygyár épületeit. A fehér technika (hûtõszekrények, mosógépek) elemeit gyártja.
Olaszos lendülettel. Már ez év má-

Az égbolt felettünk

A Rimaszombati Csillagvizsgáló
február 28 és március 3 között az
égbolt esti megfigyelésére hívja meg
a közönséget. Az érdeklõdõk megismerkedhetnek a téli és a tavaszi
égbolttal. Már alkonyatkor felcsillan a Vénusz, amely 20.00 óra körül
elhalványul. Ezzel szemben reggelig megfigyelhetõ lesz a Szaturnusz.
A Hold holdtölte elõtt szinte
egész korongjával fényeskedni fog,
ám március 3-ról 4-re virradó éjjel
teljes holfogyatkozás lesz megfigyelhetõ.
kk, kz-

sodik felében 60-70 munkás alkalmazását tervezi a most üresen álló épületekben. Az Emerson és a Whirpool
cégeknek is hajlandó beszállítani, ha
megegyezik a társaságokkal, 2008-ban

a rimaszombati gyáregység alkalmazottjainak számát 180-200-ra emeli.
Folyamatban van az olasz cég szlovákiai leányvállalatának (részvénytársaság ) bejegyzése.
kz-

igazgató indoklásában hivatkozott
az intézmény gazdag múltjára,
egykori híres diákjainak sokaságára. Küzülük is kimagasló
egyéniségnek tartja az ismert
szlovák költõt, Ivan Kraskot ( családi nevén Ján Bottot), akinek
neve összeforrott a nemzet nagyjainak harcával a szociális és nemzetiségi elnyomás ellen. Ivan
Krasko nevének felvételét Leon
Sokolovský, az ismert gömöri
származású történész is helyénvalónak tartja , s levelében jóváhagyó támogatásáról biztosította
a gimnázium igazgatóját.

MEGHAJTOTT ZÁSZLÓVAL

Gyászolnak a rimaszombati cserkészek ! Gyászolnak, mert Varga Zoltán, cserkész  pártolójuk 2007.
február 7-én eltávozott az élõk sorából.
Gyászolja õt a Rimaszombati 4-es számú Hatvani
István Cserkészcsapat apraja, nagyja. Gyászolják õt
a Rimaszombati Öregcserkészek, ahol õ maga is
öregcserkész volt.
Varga Zoltán, az új ezredfordulón csatlakozott
hozzánk. A Rimaszombathoz közeli Szõlõben, az
erdõ melletti Téhány  Gernyõ  Varga kútja melletti részt ajándékozta táborozó helyül. A fiatal cserkészek éltek is ezzel a lehetõséggel. Évente többször
tartózkodtak, táboroztak ott, s daluktól volt hangos
a csalit és a rét.
Varga Zoltán emléke valóban ott él a fiatal és
öregcserkészek szivében, mert tudott adni és kétkezi

munkával is segíteni, ha szükség volt rá. Zolibá,
mindig megtalálta a módját, hogy  A cserkész, ahol
tud segit  , cserkésztörvénynek eleget tegyen. A 
Munkálkodó ember  tipusa volt, még halála sem
 ágyban párnákközt  lelte, hanem talpon
érte!
Tevékeny, és áldozatkész munkája álljon pédaként minden cserkész elõtt! Cserkésztisztnek kijáró búcsúztatásban részesült, ravatalánál diszõrség állt. Kihagsúlyozva ezzel, hogy cserkészetünk
köszöni, és nagyra értékeli a számukra nyújtott
mindennemû segítséget.Drága Zoltán, drága Zolibá, kivánunk Neked fényes öröklétet!
Nyugodj békében, nem feledünk !
/ Mgr. Vöros Ilona / cserkésztiszt

Korszerû diagnostikai központ a Rima partján

A betegek igényeihez igazodva
Messzirõl észrevehetõ a patináns, új épület, mely a Rima folyó
mentén, a Dobinský utcában kapott helyet. Célja, hogy modern
technikával, a 21. század adta legújabb felszerelésekkel nyújtson
segítséget megannyi rászoruló betegnek.A 2004 szeptemberétõl
mûködõ nem állami egészségügyi központ mintegy 30 ezer beteget
fogadott már ez idõ alatt. A számok magukért beszélnek. A Dg. sro.
társaság igazgatója, Mudr. Lehocký Csaba tájékoztat bennünket.

-Az egészségügyben beállt változások következtében a kórházak
és az egészségügyi központok többsége eladósodva, anyagi fedezet
nélkül maradt. Az elavult felszerelések, melyek nélkül elképzelhetetlen a diagnosztizálás, gyógyítás,
korszerûsítésre szorultak, az ezeknek helyt adó épületek pedig rekonstrukcióra. Ennek tudatában
szükségesnek éreztük egy új rádiódiagnosztikai központ létrehozását. Amennyiben az illetékesek nem
értettek egyet elképzeléseinkkel,
miszerint a meglévõ rendelõintézetet korszerûsítsük modern technikával, így a legelsõ beruházás
a telekkel indult, aminek összértéke, most már az épülettel együtt
32 millió korona. Az itt elhelyezett
orvosi mûszerek értéke meghaladja
a 61 millió koronát. Így városunk
azon kevés városok közé sorolható, ahol összpontosított egészségügyi szolgáltatás folyik rendelõintézeti szisztéma szerint. A régi intézet épületét a belügyminésztérium hasznosítja majd.
-Ezek szerint több orvos rendelõje új helyre kényszerült?
-Ezt az állapotot úgy oldották
meg, hogy városszerte bérlik a helyiségeket, ami sajnos nem elégítik ki
a megfelelõ feltételeket, akár az
egészségügyi berendezések 770/
2004 rendelete szerint sem.
-Egy újabb többemeletes
épület átadása elõtt állnak, mi
lesz a küldetése?
-Korszerû labaratórium, hematológia, orvosi ügyelet, valamint körzeti és szakorvosok kapnak helyet
az új részlegen. 14 orvos végzi majd
a betegek kivizsgálását. Így egy tel-

jesen egységes komlex járóbeteg ellátást
alakítunk ki, ahol a beteg egy épületegységben rövid idõn belül /még ugyanazon a
napon/ kaphat teljes diagnostikai szolgáltatást és annak eredményét.
A korszerû felszerelés a Beckman
Coulter amerikai társaságtól származik. A beruházás 9,5
millió koronát követelt.
A betegeknek ingázó autóbuszt is biztosítunk a vasútállomásról, valamint
a városi autóbuszmegállóról. A rendelést 2007. április 1-én kezdjük.
Csank Kati

Ülésezett a
képviselõtestület

Rimaszombat város képviselõtestülete 1907 februárjában
tartott második ülésén foglalkozott a város tulajdonát képezõ
ingatlanok bérbeadásával. Az
elõterjesztésbõl kiderült, hogy
a Három Rózsa, a Diana-fürfdõ,
a szabadkai vendéglõ, valamint
az úgynevezett Gondûzõ néven
elhíresült kocsma bérleti díjából
6000 korona gazdagította a városkasszát. A bérleti díjak januári hatállyal történõ felemelése után 2007-ben már 8400
koronás bevételre számítanak.
A Három Rózsát ( mai Tátra)
egyébként január elsejétõl már
új bérlõk, Jellinek Benedek és
Braun Gyula mûködtették.
Jelentést hallatott meg a város képviselõtestülete a rimaszombati kórház helyzetérõl
is. E szerint 1906-ban összesen
1607 beteget ápolt a jóhírû gömöri egészségügyi intézmény. A
statisztika szerint ebbõl 1048 pacienst nyilvánítottak meggyógyultnak, 281 beteg állapota javult, meghaltak 97-en, további
kórházi gyógyításra szorúltak
48-an, járóbeteg ellátásra szorult
l33 paciens.

Farsang 1907

A farsangi bálidény is február havában csúcsosodott ki. A
rimatamásfalvi Petõfi Egylet
február l0-én bohózatos táncmulatságot rendezett. Az esemény kasszasikere érdekében
egyesek belépõn felül fizettek,
így Jávorszky László, Garai
Andor, Borszéki Aladár, Bíró
László, Molnár Gerõ, Zsuffa
Kálmán, Szabó József, Lovas
Lajos, Andrik András, Habán
János, Szamajdák András, Pavella Pál, Habán András, Pivarcsik János és Szúnyai János

Fekete krónika

Verseny középiskolás fiataloknak
Az Európai Unió Információs Központjainak Társulása
hirdette ki az Ifjú Európai versenyt, melynek célja az EUról való általános informáltság növelése. A verseny védnöke
Andrea Elscheková-Matisová, az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének vezetõje, valamint Duan Èaploviè, miniszterelnök-helyettes. A középiskolák és gimnáziumok harmadik osztályosai bizonyíthatják tudásukat az únió intezmé-

Száz éve történt

nyeirõl, jogrendjérõl, politikáiról és programjairól.
A verseny kétfordulós, regionális szinten március 19-e
és 30-a között kerül megrendezésre az ország egész területén. Régiónkban a versenyt a Rimaszombati Europa Direct információs központ szervezi, innen jutnak tovább
a gyõztesek az országos versenyre, amelyre április 25-én
és 26-án kerül sor.

S végül két bûntény 1907
februárjának havából: Gunyhó
Sándor és Szalai Géza cakói lakosok késsel támadtak Ferencz István helybeli lakosra, aki hét órával késõbb belehalt sérüléseibe.
Vadászat közben Felsõvályban lövés érte Csolti Kálmánt,
aki nem sokkal késõbb belehalt
sérüléseibe.

Ugrásszerûen megnõtt a falopások száma

Leterheltek az erdészek
A ,,Szeresd és védd a természetet jelszóval már iskoláskorban megismerkedik az ember. Sajnos annak védését illetõen
nagyok a hiányosságok. Sõt a jelszót akár át is írhatnánk a
,,lopd meg a természetet szlengre, hisz az nem tud védekezni,
visszaszólni. Ádáz küzdelmet jelent az erdõgazdaságnak eme
jelenség, miszerint a falopás évrõl évre nagyobb közönséget
vonz. Az erdészeti vállalat igazgatója, Ing. Matú Výboch
nyilatkozott hírlapunknak.

-Nagy gondot okoz járásunkban az
erdõk fáinak eltulajdonítása. Harc ez
a javából, mivel olyan területet kell
megvédenünk, mint Rimaszombat,
Hnúa és Klenovec határain át húzódó 35 340 hektárnyi erdõ.
A lopások oka, gyakorisága szorosan összefügg a régiónkban nagy százalékban jelenlévõ munkanélküliséggel. Ennek felszámolása nélkül nehéz
e büntettet megelõzni. Az egyik fõ cél
az eltulajdonított fával, hogy saját fûtési szükségletét elégítse ki a szabálysértõ, valamint a fával való kereskedés, ahol már a hatalmas mennyiség
negatívan befolyásolja erdeink természetes fejlõlõdését.
Megelõzése sok munkával, szer-

vezéssel jár. Erdészeink leterheltek.
Gazdasági feladatkörükhöz tartozik
maga a favágás, az erdõ felújítása,fiatalítása, tisztítása, eredeti állapotának, ekológiai funkciójának megõrzése. Az erdõvédelem a szabálysértõkkel szemben a legnagyobb kihívásnak számít. Az okozott károk felszámolhatatlanok. Vannak nagyon értékes fák, melyeket egyértelmûen nem
tüzelõanyagként kellene értékesíteni.
A rongálók tekintet nélkül méretre és minõségre, viszik, ami az útjukba kerül. Az eltulajdonított felszeletelt fa, ha vissza is kerül, értékét veszítette.
-Hány szabálysértést, büntettet
jegyez az erdészet?

Bemutató óra szülõk részére

Színvonalas nyelvoktatás

Az idegen nyelv oktatása terén
nagy elõrehaladás észlelhetõ. Az elmúlt években a nyelviskolákon
kívül, az alapiskolák is színvonalas
képzést biztosítanak a tanórák keretén belül. A Tompa Mihály Alapiskola 4.B osztályos tanulók
a kedves szülõknek tartottak bemutató órát, Mgr. Csank Katalin angol
szakos tanárnõ vezetésével. Tudásuk, az aktív tanulás eredményeként,
kitûnõnek bizonyult. A gyerekek
hozzáállása, érdeklõdése, aktivitása
a pedagógus rendszeres, módszertanilag felkészült munkáját dicséri.
A kommunikációra alapozott nyel-

voktatás számtalan segédeszköze /
képek, dominók, formák, alakzatok/
játszott szerepet abban, hogy az új
tananyagot könnyen megértsék, elsajátítsák a tanulók. A gondosan felépített óramenetbõl nem hiányzott
a játék, a zene és a mozgás sem.
A kívülálló azt hihetné, hogy milyen egyszerû is ez a játékos folyamat,
miközben igencsak komoly munka
rejtõzik mögötte. Csak épp olyan
módszerekkel, melyek könnyedén
motiválják a gyermekeket. Mindenki élvezte : tanuló, tanár, szülõk egyaránt.
Csank Kati

-Klenovec határain 9 büntettet hajtottak végre, ez 200 köbméter fát és
380 ezer koronát jelent.
Hnúa szintén 9 esetet tart nyilván, ami 103 köbméter fát és több,
mint 200 ezer korona kárt mutat. Rimaszombatban viszont ugrásszerûen
megnõtt a szabálysértések száma, mivel a munkanélküliség itt a legnagyobb a három központon belül. Itt
61 esetet mutattunk ki , ami csaknem
3 millió korona kárt okozott az erdõgazdaságnak.
-Mit követnek el ennek megelõzése érdekében?
-Azt kell mondjam, hogy a behatolók találékonysága nem ismer határokat. Nem ritkán szervezett csapatmunkával kell szembenéznünk. Részünkrõl
az erdei szolgálatok, valamint a gyakori
megfigyelések alkalmazása a hatékony
védekezés egyik módja. Bár a rendõrséggel egyûttmûködve jó eredményeket érünk el, hol a fa eltulajdonításának megelõzésében, hol rajtaûtésen, de
a még hatékonyabb védekezés érdekében még több elõvigyázatosságra lenne szükség, ami már országos szintû
gazdasági kérdés.Egy regionális méretû találkozóra készülünk, ahol koordinált eljárás kidolgozása, és pozitív
elõrelépés várható ezen szakterületen
belül. Az erdõbelépési tilalom nem
hozta meg a várt eredményt, nem beszélve arról, hogy, mint természeti övezet - ami ugyanúgy a relaxációra is
szolgál- nem zárható le a természetbarátok elõtt.
Csank Kati

Kristálytiszta
ivóvizet isznak
Az utóbbi években jelentõsen
romlott Tiszolc város ivóvízellátása. A korábban megépült
vízmûvek kapacitása mindössze
250 köbméter volt, mely különösen a nyári szárazságok megnövekedett fogyasztása idején bizonyult elégtelennek.
A probléma megoldását a murányi fennsík egyik barlangjának
kristálytiszta természetes vízkészlete jelentette, mely eleddig
kihasználtlanul folyt a patakba.
A Középszlovákiai Vízgazdálkodási Társulás 27 millió koronás
beruházása következtében négyszeresére emelkedett a tárolókapacitás, s közvetlenül immár
négyezer fogyasztóhoz jut el a
kifogástalan ivóvíz.

Harc a szürkeség ellen

Figyelemreméltó kezdeményezésrõl számolt be a közelmúltban Peter Mináè megyei képviselõ,
Tiszolc város polgármestere. A helyi önkormányzat képviselõtestületének korábbi döntése értelmében
ugyanis három éves adókedvezményben részesítik mindazokat
(különösen a városközpontban élõ
háztulajdonosokat ), akik ingatlanjaikat megszépítik, új színes külsõ
vakolattal látják el. A város vezetése az intézkedéssel lényegében
meghirdette a a szürkeség elleni
harcot, s abban reménykedik, hogy
megszépül a váraljai õsi település.

Jegyzetûnk

Jó, ha van nálunk készpénz!
A bankkártyák modern világát éljük. A világ bármely pontján használható
kecses lapocska szinte életet menthet, persze, ha van megfelelõ összeg a
bankszámlánkon. Tételezzük fel, hogy van. Ebben bízva vásárolunk is. Elég
felmutatni, majd a pénztár terminátor gépezetébe behelyezni és kész a fizetés.
Ha persze müködik. Nem a hitelkártya, hanem az a bizonyos terminátor. Ha
nem, pech a javából. Képzeljék csak el a megrakott bevásárlókosarat, tele
fontos és kevésbé fontos élelmiszeri cikkekkel. Meg azt is képzeljék el, hogy
este 6 óra, a vacsorára éhes család, már a konyhaasztalnál toporzékol. Két
lehetõség van. Visszapakoltatjuk az árút, vagy félrerakatjuk a kosarat, rohanva a közeli pénzautómatához. Mindenképp idõveszteség, bosszúság.
De olyan eset is akad bõven, mikor minden mûködik, csak az adott
pénzintézet állítja le központilag a pénzkiváltást. Na, ez aztán felettébb
izgalmas, mondjuk a benzinkúton. Mert már betankoltunk, megitattuk a ,,
lovunkat, amely hálás érte, viszont a kutas nem. Mi legyen? Az üzemanyagot nem tölthetjük vissza. Jobb esetben elég a személyazonosságit
leadni és a tartozással visszamenni minél elõbb. Cikis helyzet. Mindenki
érthetetlenül néz és véleményez. Viszont, ha elõrelátó az ember, akkor
ilyen nem történhet meg vele.
Csank Kati

Pályadíj az R2
gyorsforgalmi úton

A Rendõrtestület
Rimaszombati Járási Igazgatóságának Közforgalmi Felügyelõsége értesíti a motoros nyilvánosságot, hogy az R2-es
gyorsforgalmi útvonalon  osgyáni és tornaljai kerülõ utak 
a jármûvezetõknek kifizetett
térítéssel (autópálya jegy) kell
rendelkezni. Ez a kötelesség
Cesta pre motorové vozidlá 
D 32a megjelöléssel függ
össze. Adott esetben különleges
rendeletek érvényesek.
A díjmentes útvonalak BEZ
ÚHRADY jelzõtáblával vannak ellátva.
Abban az esetben, ha
a jármûvezetõ nem rendelkezik
az illetékes díj befizetését igazoló okmánnyal (autópálya
jegy), a 135/1996 sz .törvényrendelet értelmében az évi autópálya díj háromszorosa összegét
kitevõ pénzbírságot fizet.

Az Önkéntes Tûzoltó Szervezet járási konferenciájáról

Csökken a taglétszám

Rimaszombatban 63 küldött
résztvételével valósult meg az SzK
Önkéntes Tûzoltó Szervezetének
járási csúcsértekezlete. A küldöttek
négy év munkáját értékelték.
Járásunkban jelenleg 101 helyi
szervezet tevékenykedik, összesen
2 787 taggal. Csakhogy... A munka
utáni elvándorlás egyik következménye az is, hogy csökken a szervezet
taglétszáma. További probléma,
hogy némely községekben a helyi
önkormányzat közönyösen viselkedik az önkéntes tûzoltó szervezettel, a tûzoltó szertárak és azok
felszerelkésével kapcsolatban.
A felkészültség ellenõrzése, mint
az önkéntes tûzoltók fizikai-, mûszaki felkészültsége ellenõrzésének
legtömegesebb formája, évente négy
körzeti fordulóban valósul meg,

több mint ezer önkéntes tûzoltó
részvételével. Ezeket a rendezvényeket taktikai gyakorlatok elõzik
meg.
A technikai ellátottság és felszereltség elemzése alapján nehezen
beszélhetünk az önkéntes szervezetek beavatkozási képességérõl
igényes mûszaki- és ökológiai feladatok teljesítése során. Az önkéntes alakulatok ennek ellenére évente átlag 22 alkalommal nyújtanak
segítséget.
Évente renszeresen megrendezésre kerül Láng néven az ifjú
tûzoltók versenye. Ezért külön dicséret illeti a Nagytöréki Községi
Hivatalt. Az alapiskolák a Tûzoltók a gyermekek szemével nevû
képzõmûvészeti versenybe is bekapcsolódtak.

Paragrafusok árnyékában

A lopás is vállalkozás?
A Rimaszombati Körzeti Hivatal közigazgatási
osztályán jártam. Nehéz volt áthadani a folyosón, ahol
20-30, többnyire ifjabbkorú nõ és férfi szórakozva
v á r t a k i h á g á s i ü g y e i n e k t á r g y a l á s á t . Ta l á n
a kíváncsiság is ösztönzött, mikor megpróbáltam választ keresni a kérdésre: nem akad egyéb dolguk, mint
a tárgyalóterem elõtt üldögélni?

Válaszoljon az olvasó, ha lesz
türelme végigolvasni egy történetet.
Fõszereplõje H. László 25-éves rimaszombati lakos. Látszatra tutyimutyinak néz ki, akirõl azt hinné az
ember, hogy magáról sem képes gondoskodni. Vaskos iratcsomó bizonyítja  nem annyira tehetetlen, mint
inkább tehetséges vállalkozó.
Ismert személyiséggé vált a Rimaszombati Körzeti Hivatal közigazgatási osztályán. Formás kis csapatot szervezett kisebb-nagyobb
lopásokra, csalásokra. Kezdetben õ
maga inkább a szervezõ szerepét
vállalta.
Még 2005-ben történt, hogy egy
virágüzletben társaival együtt több
vevõt kifosztott. Idõvel tökéletesítette a technikát. Tavaly február 20án a rimaszombati Hypernovában
próbálkozott. Két csapattársát, L.
Elvirát és S. Evát küldte be
a nagyárúházba, részletes utasításokkal ellátva. Az egyik hölgy kisebb
bevásárló kosárba rakta a kivá-

lasztott portékát, gyümölcsöt, némi
tejterméket. A másik 2729 Sk értékû árúval pakolta meg a terjedelmes
bevásárló kocsit, s azt ügyesen helyezte el a kis bevásárló kosár mellé.
Ezután a hölgyek szerepet cseréltek.
Egyikük  a pénztárat megkerülve -

§§

elvitte a nagy bevásárlást, a másik
pedig kifizette a lényegesen kisebbet.
2006 április 5.: Helyszín Genesis Second hand, Losonc. Kisebb
csapat vonult be az üzletbe. Egy részük szóval tartotta a bennlévõket,
a többiek addig elcsentek két pénztárcát 300 Sk készpénzzel és
a személyi iratokkal.
Hogy a jól szervezett csapat meny-

nyi apróbb lopást hajtott végre Rimaszombatban és a közeli településeken, nem sikerült teljesen feltérképezni. Igyekeztek ügyesek lenni,
ismerték a jogszabályokat, melyek
értelmében a vagyon elleni vétségek
7900 összegig kihágásnak, ezen felül
már bûnténynek minõsülnek.
A kihágási jogrend egyik pontja
viszont azt is kimondja, hogy: kétszer és elég.
2006 május 13. H.: László társaival együtt személyautón érkezett
Rimaszombatban a Paraszt utcába.
Míg egyikük 20 liter lopott motorolajat kínált eladásra a közeli gumiabroncs javító mûhelyben, társai
kirámoltak az utcán egy Fiat Tipo
személyautót. Ellopták a tulajdonos
személyi igazolványát, jármûvezetõi
jogosítványát, betegbiztosítási kártyáját, 3 banki hitelkártyát, 1 útlevelet, Slovnaft bonus kártyát, s ha már
annyit fáradoztak, a kocsiban levõ
2500 Sk-t és 18 000 Ft-ot sem hagyták ott. A pénzt késõbb elosztották,
az okmányokat és táskákat elégették.
Az értelmi szerzõ és fõ szervezõ
H. László 10 000 Sk pénzbüntetést
kapott a kihágásért. Kevés volt neki,
hamarosan a a bûnüldözõ szervek
gondozásába került, bûncselekmény
elkövetéséért. Jelenleg a börtönrácsok mögött várja büntetését. K. Z.

A konferencia résztvevõi jóváhagyták többek között az Önkéntes
Tûzoltó Szervezet tevékenységi
tervét 2011-ig terjedõen. A szervezet járási bizottságának elnökéül
választották Vladimír Ulickýt Lehota nad Rimavicou községbõl.
Alelnökök: Szolnoky István, Nagy
Lajos és Vladimír ándor. kz-

Rendõrnapló
Zsivány
az udvarban
A rimaszombati nyomozóû
rendõrök február 19-én, hétfõn
ismeretlen tettes ellen indítottak büntetõ eljárást lopás- és
magánlaksértés vádjával.
A tettes Kecege (Kociha) községben behatolt egy magánlakás udvarába, ahol a fatartóból
különbözõ tárgyakat tulajdonított el  kalapácsok, kapák,
csavarok, kerékpár alkatrészek, fateknõ. A házi füstölõt
sem kerülte el, s ha húst nem
is talált, magával vitt további
ker é k p á r a l k a t r é s z e k e t .
A tulajdonos kára 2500 koronára tehetõ.

Kerti házat tört fel

Február 11 és 18 között eddig
ismeretlen tettes hatolt be Klenóc határában egy kerti házba.
Elcsent egy szines TV-t, mikrohullámú sütõt, távcsövet, kézi
elemlámpát és étkészletet.
A tulajdonosnak több mint 11
ezer korona kárt okozott.
A rendõrség intenzíven nyomoz
a tettes után.

Motoros kaszák
tûntek el

A rimaszombati nyomozó közegek lopás vádjával indítottak
büntetõ eljárást ismeretlen tettes ellen, aki vasárnapról hétfõre virradó éjjel (2. 19) Jolsvában feltört egy garázst, ahonnan ellopott 2 motoros kaszálógépet, egy motorfûrészt és
egy koda Rapid gépkocsiból
CD átjátszót, két hangfallal
együtt. A tulajdonos kára legkevesebb 26 ezer korona.

Ifjú tehetségek bölcsõje

Képzõmûvészeti szak
A szépérzék fejlesztése, az esztétikai nevelés kibõvítése iránti növekvõ érdeklõdés 1963-ban arra késztette a Rimaszombati Mûvészeti Alapiskola vezetõségét, hogy
a zeneoktatást képzõmûvészeti szak bevezetésével egészítse ki. A tanítás
a Rimaszombati Gimnázium épületében folyt. Externistaként vezette tefan Bazovský festõmûvész.

Végzõs növendékek kiállításának megnyitása (2003).
Ez az oktatási szak helyiséghiány miatt sajnos már 1969-ben megszûnt. Újraindult 1975-ben, mikor
a zeneiskolában felszabadult egy
helyiség. Egészen 1991-ig csupán
egyetlen tanára volt. Mivel az érdeklõdés folyamatosan fokozódott,
egyre több oktatóra volt szükség,
mígnem a tanárok száma a jelenlegi
négyre bõvült.
A szakon örökös probléma volt
a helyiségek hiánya. Elõbb a volt

Balázs István docens, Art. D.,
az iskola egykori diákja az
újévi üdvözletek kiállításáak
értékelésén (2006).

A szak fennállása óta 112 végzõs
folytatta tovább tanulmányait
képzõmûvészeti irányzatú középilletve fõiskolán. Köztük például a
70-es években ¼ubo Zelina (Képzõmûvészeti Fõiskola Bratislava), Ondrej Priatka (Képzõmûvészeti Fõiskola Bratislava  szobrászat), Zordová ¼ubica (Képzõmûvészeti Fõiskola Bratislava  grafika), 1978: Szabó Ibolya (Pedagógiai Tanszék Banská Bystrica), 1980: Balázs István
(Képzõmûvészeti Fõiskola Bratislava  festészet), 1981: Marián Lacko (Pedagógiai Tanszék Banská
Bystrica) 1986: Gabriela Garlátyová (Komenský Egyetem Bratislava
 mûvészettörténész), 1992: Pelle
Gabriella (Pedagógiai Tanszék Nit-

tefan Bazovský festõmûvész,
a képzõmûvészeti szak elsõ tanára díjakat ad át az újévi üdvözletek verseny kiállításán (2002).
ra), Pál Tímea (Pedagógiai Tanszék
Banská Bystrica), Básti Gabriella
(Pedagógiai Tanszék Nitra), 1996: Pál
Ildikó (Grafikai Magániskola Bratislava, 2000-tõl Mûszaki Egyetem
Koice), 1997: Sallai Enikõ ( Mûvészeti Gimnázium Salgótarján), 2005:
Juhász Mónika (Szlovák Mûszaki
Egyetem Bratislava  építész)...
K. Z.
Az illusztrációs képeket az iskola
archívumából merítettük.

A képzõmûvészeti szak tanítási óráján.
inasiskola épületében, a Fõ téren
találtak helyet, késõbb önálló épületbe költöztek a Svätopluk utcában.
A szakon jelenleg 213 tehetséges
fiatal tanul.
Egész újságoldal is kevés lenne
azon képzõmûvészeti versenyek, kiállítások felsorolására, amelyeken
a szak tanulói rendszeresen részt
vesznek. Itt csupán
a legjelentõsebbeket soroljuk fel:
Shankar International Children
(Dillí  India) Meeting ÅAMICIZIA
NON HA FRONTIERE TREVISO
 Olaszország), Beijing International Children Drawing Competition
(Kína), Global Art Competition
(Oszló  Norvégia), Etagami (Japán),
Likovni svet (Szlovénia), The Small
Monmartre of Bitola (Bitola  Makedónia), Grafikai bienálé (Torun 
Lengyelország), Rainbow-Szivárvány (Zánka - Magyarország), Ale
hazája (Cseh Köztársaság), Medunarodna djeæia likovna radionica (Bjelovar  Horvátország)...

A képzõmûvészeti szak jelenlegi tanárai: PaedDr. I. Markotánová, Mgr. D. Páneková, Mgr. I. Mihóková, Mgr. Marian Lacko.

Tavaszi tábor

A Rimaszombati Relax szabadidõközpont február 26. és március 2. között tavaszi gyermek tábort szervez napi bejárással 7.00
és 17.00 óra között. Az egész heti tábor ára 600,- Sk, de 7 és 12
éves kor közötti gyermekeket egyes kiválasztott napokra is be
lehet jelenteni.
Az árban be van számítva: napi kétszeri étkezés, üdítõ italok,,
útiköltségek, biztosítás, pedagógiai felügyelet, minden segédezköz a napi foglalkozásokhoz. Vár a gyermekekre: tábori olimpia, játékok tornateremben, múzeumlátogatás, milliomos játék,
nyíldobó verseny, számítógépes játékok, harci mûvészetek bemutatója, alkotó mûhelyek, fedett uszoda, tájékozódó terep verseny, bábszínház látogatás Besztercebányán, a Slovenská ¼upèa-i vár megtekintése. A tábort Rigo Éva vezeti.
A jelentkezõlapok átvehetõk a Relax gazdasági osztályán. Tájékoztatás naponta 8.00 és 16.00 óra között az 562 46 91-es telefonszámon.

A Rimaszombati Városi Hivatal tájékoztatója
Rimaszombat város polgármestere összhangban a
Városi Hivatal mûködési-szervezési szabályzatával pályázatot hirdet a Rimaszombati VH osztályvezetõi funkcióira.

AZ EGYES FUNKCIÓK BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
A belügyi és szervezési osztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: jogi irányú fõiskolai végzettség
Szakmai gyakorlat: 5 év, elõnyben az önkormányzatoknál, esetleg
az állami hivataloknál végzett szakmai tevékenység.
A gazdasági szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: gazdasági irányú fõiskolai végzettség
Szakmai gyakorlat: öt év

Szakmai gyakorlat: öt év, elõnyben az önkormányzatoknál vagy
az állami hivatalokban eltöltött munkaviszony
Az iskolaügyi szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: pedagógiai irányú fõiskola, vagy egyetem
Szakmai gyakorlat. öt év
A kulturális és a polgárokról való gondoskodás osztályának
vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: fõiskolai végzettség
Szakmai gyakorlat: öt év
A Gemerské zvesti fõszerkesztõi posztjára
Iskolai végzettség: fõiskolai, vagy középiskolai, esetleg szakközépiskolai végzettség
Szakmai gyakorlat: többéves gyakorlat az újságírás területén

A Gömöri Hírlap fõszerkesztõi posztjára
A városi stratégiai fejlesztési szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: fõsikolai, vagy középiskolai, esetleg szakköIskolai végzettség: fõiskolai végzettség, két világnyelv aktív is- zépiskolai + a magyar nyelv tökéletes ismerete
merete
Szakmai gyakorlat: többéves gyakorlat az újságírás területén
Szakmai gyakorlat: öt év
A jelentkezésekhez szükséges mellékelni:
További feltétel: a projektkészítés és menezsment terén való jár- a kitöltött személyi kérdõívet ( osobný dotazník)
tasság felmutatása
- szakmai életrajzot ( profesijný ivotopis) az eddigi munkagyaA jogi és vagyonkezelési osztály vezetõi posztjára
korlat áttekintésével
Iskolai végzettség: jogi irányú egyetemi végzettség
- a végzettség hitelesített bizonylatával
Szakmai gyakorlat: öt esztendõ, elõnyben az önkormányzatok- három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt
nál, esetleg az állami hivatalokban eltöltött munkaviszony
( odpis z registra trestov).
A környezetvédelmi szakosztály vezetõi posztjára
A jelenkezéseket a feltüntetett mellékletekkel együtt személyeIskolai végzettség: fõiskolai ( erdészeti, fafeldolgozói, kertészeti sen, vagy postán kell elküldeni lezárt borítékban  VK megjelölésvagy enviromentalisztikai irányzat).
sel 2007.3.l9-ig az alábbi címre:
Szakamai gyakorlat: öt év
Mestský úrad
Az építészeti, beruházási és közlekedési osztály vezetõi posztjáPrednosta
ra
Svätopluková 9
Iskolai végzettség: építészeti fõiskola
979 01 Rimavská Sobota
A Tompa Mihály Református
Gimnázium e tanévi mûsorát február 22-én láthattuk. Ez már a második
szinpadi bemutatkozásuk. Sikerüknek van egy jó receptje, mégpedig :
végy egy csomó értelmes, okos,
inteligens gyereket, tégy hozzá
,,tanár névre hallgató gyerekcentrikus, képzett, megértõ szakembereket, fûszerezd meg egy
fiatal, dinamikus direktorral,
majd mindezt jól keverd meg a
színfalak mögött egy csipetnyi
mozgással, zenével, humorral. Ha
mindez kész, színpadra állítjuk
(lehet forrón is), ötletekben
gazdag szakértõi fakanállal.
Ennyi az egész! Lehet fogyasztani. Milyen egyszerûnek tûnik!
Aki ott volt, fogyaszhatta, miután felemelõ érzéssel távozhatott, aki
elmulasztotta, szegényebb lett ezzel az érzéssel. Komoly, fegyelmezett munkát igénylõ kultúrmûsort
láttunk, mint a diákok, mint tanárok
részérõl. Egy emberként lüktetett
a több, mint száz gyermek a színpadon. Érzõdött, hogy az övék

Szépet alakítottak
Kultúrmûsor nívósan

a fõszerep, hogy nagy a tét, hogy
tapsot szeretnének, afféle elismerést,
hálát munkájukért, igyezetükért, de
nemcsak ezekért a pillanatokért.
Többrõl volt szó. A szorgalmuk,
a kitartásuk miatt , nemcsak a szinpadon, de azon túl is, a szürke hétköznapok ádáz küzdelmei
miatt. Hisz látjuk, tapasztaljuk mindennapjaikat. Védeni próbáljuk õket
a túlterheléstõl, mosolyt varázsolni
arcocskájukra, ha kudarcként élnek
meg egy-egy iskolai tanórát, napot.
Hisz ez az a generáció, mely még
keresi önmagát, miközben dúl-fúl
bennük az igazságtalanság, kiszolgáltatottság érzete. Ezért is volt találó
Lázár Ervin A hétfejû Tündér címû
meséje, mely egyben csodálatos színpadi záróképet nyújtott. Róluk szólt,
nekik íródott.Élethelyzetekrõl, melyek nap, mint nap kísérik õket. Hol

tanítási órákon, hol a szabadidõs tevékenységek alatt. Ugyanis, most
nem a tudás vágya érzõdött a szinpadon, hanem a tanításon kívüli
szórakoztató, s egyben hasznos tevékenységek sorozata. Lehet szórakozva számítógépen tanulni, lehet
lazán egyes országok történelmével
okosodni, lehet az unalmasnak tûnõ
énekórákat modern dallamokkal feldobni, és görcsök nélkül könnyedén
táncot lejteni. A vastaps nem maradt
el. Örömtõl sugárzó arcocskák ragyogtak a színpadon. Mimikájukból
ítélve talán arra gondolhattak, hogy
megérte a fáradozást, jó dolog szerepelni, a siker efféle módját tapasztalni , a taps adta érzéseket átélni, kellemes pillanatokat ajándékozni... Szépet kaptunk. Az iskola
igazgatója, Sebõk Attila, Tompa
Mihály szavait idézve köszönte meg

növendékeinek, kollégáinak a felejthetetlen élményt, melyben reménykedünk, hogy részesülünk még :
,, Az élet ki nem hal,
Míg ki nem fagy bércinkbõl,
Míg ki nem fagy kebleinkbõl
A magyar bor a magyar dal. 
Csank Kati

Milliók a romák
integrációjára

Az Ekolpolis Alapítvány és
Partners for Demokratic Change Slovakia közvetitésével nem
kevesebb mint 8,l millió koronához jutottak a rimaszombati, késmárki és az eperjesi régióban élõ roma polgárok. A
hatvan pályázat közül tizenhét érkezett Rimaszombatból
mintegy 2 millió korona értékben.
A nyertes pályázatok többsége a roma ifjúság nevelésére, a foglalkoztatásra és a
különbözõ etnikai feszültségek oldására irányul.

Hagyományteremtõ rendezvény Gesztetén

Február 17- én iskolánkban nagy
volt a sürgés  forgás, mivel ezen
a napon rendeztük meg a hagyományos iskolabálunkat.. A bál pompás körülmények között
kezdõdött. A tanulók nyitótánca
után az iskola igazgatónõje megnyitotta az intézmény 4. Iskolabálját.
Elmondhatjuk, hogy ez a rendezvény a Gesztetei Magyar Tanítási
és Nevelési Nyelvû Alapiskola és
Óvoda legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ eseménye. Ennek az
estnek a célja a nemes szórakozás
mellett a hagyományápolás és az
iskola támogatása, hogy tanulóinknak jobb és szebb légkört teremtsünk a tanuláshoz és neveléshez.
József Attila is így fogalmaz egyik
müvében: Életünknek az egymáshoz való közeledés egyik lehetõsége a szórakozás, a tánc. Tehát

szórakozva, ünnepelve is tudunk
nagy tetteket véghezvinni, csupán
össze kell tartanunk és meg kell
fognunk egymás kezét.
Kitûnõ hangulatban telt el az

este. A rendezvényt színvonalas
programok tarkították. Az éjszaka
folyamán a fergeteges szórakozás
közepette értékes, nyereményekkel
tarkított tombolasorsolásra került

Zrínyi Ilona matemaikaverseny Rimaszombatban

A logika felmérése

A Zrínyi Ilona matematikaverseny az idei tanévben is megrendezésre került, immár 10. éve a
kerület magyar iskolái részére is.
A legnépszerûbb kétfordulós magyarországi matekverseny, mely
1991-ben indult Kecskemétrõl a
Zrínyi Ilona Alapiskolából, kis idõ
elteltével mozgósította a Kárpátmedence magyar ajkú tanulóit is. Elsõdleges célja a matematika népszerûsítése, a logikus gondolkodás felmérése. Csaknem 70 ezer diák mérte öszsze tudását pénteken, február 23-án,
pontban 14,00 órai kezdettel. Ebben

az idõpontban nyithatták ki a versenyfeladatokat Magyarország,
Szlovákia, Románia, Szlovénia,
Ukrajna, Horváthország, Szerbia
benevezett alapiskolái. Közép-Szlovákia koordinátora évek hosszú során Csúsz László, a Rimaszombati TMAI igazgatója. A kerületbõl
összesen 233 tanuló nevezett be
a versenybe, amelyre a Tompa Mihály Alapiskola tantermei nyújtottak méltó helyet. A húsz versenyfeladat teszt formájában került lebonyolításra, melyet 3-8 osztályos tanulók oldanak meg. A három sikeres

megoldó Kecskeméten versenyezhet
majd. Íme ízelítõként egy érdekes
példa a sok közül, mely a 4. osztály
részére készült.
Peti összecserélte a billenytyûket
a számítógépen. Ha a SÁL szót
gépelte be, akkor a TUD szó, ha
pedig a RÓKA szót, akkor a KÉRI
szó jelent meg a képernyõn. Melyik
szót gépelhette be az alábbiak közül,
ha a képernyõn a FUKAR szó jelent meg ?
(A) KÁROK (B) KÁROS (C)
PÁROK (D) PÁROM (E) PÁROS
Csank Kati

sor. A reggelig tartó mulatságon több
mint száz bálozó vett részt, köztük nagyon sok fiatal, baráti társaság, szülõ, akiket egy kitünõ fiatal
zenekar perdített táncra.
Az elõzõ évek és az idei sikerekre alapozva ez a hagyományteremtõ bál úgy gondoljuk, hogy az
elkövetkezõ években még nagyobb
népszerüségnek örvend.
A rendezvény sikerét 20 magánvállalkozó, 2 községi hivatal és 2
polgári társulás támogatta, akiknek
köszönetünket és hálánkat fejezzük
ki.
PaedDr. Zagyi Katalin
az iskola igazgatónõje

Gazdit keres
egy kis kutya
A képen látható kiskutyát
Danka Prepletaná asszony
találta a minap a Rima folyó
partján. Amennyiben nagy
kutyarajongó, megsajnálta
és hazavitte a játékos kis
ebet. Ha valaki ráismer, vagy
szívesen befogadná, a következõ telefonszámon jelentkezhet: 0902196828.
Foto: kan

Mag Erzsébet gyüjtései Hidegkút és Egyházasbást népszokásaiból

Népi hiedelmek

Erzsi néni tõsgyökeres medvesalji. 74 éves, három gyermek
édesanyja. A mezõgazdaságban dolgozott, de nehéz munkája
mellett mindig lelkesen támogatta a kultúrát, mint a hidegkúti
dalkor tagja. Az utóbbi években a dimbes-dombos vidék népi
szokásait, dalait, meséit vetette papírra. Ezeket már sokszor
elmesélte hazai, budapesti, miskolci tanároknak, diákoknak,
hogy a palóc népkoltészet, hagyomány tovább éljen.
Igaz, rég születtek ezek a megfigyelések, de tény, hogy mai napig figyelünk rájuk, persze csak módjával. Mi benne a valóság ? A nép hite,
tapasztalata, bizalma. Az ugye köztudott, hogy pl. a péntek 13-át, annak pozitív és negatív oldalát, már
mindenki tapasztalta. Ha eme hie-

delmek közül csak néhány valós,
már akkor is segítettünk átvészelni
némi kudarcot.
-ha nagy felhõ szállt az égen,
meghúzták a harangot a négy égtáj
irányába, bízva, hogy feloszlik
-ha reggel jobb lábbal lépünk le
az ágyról, szerencsés napunk lesz

-mikor a tehén ellett, senkit be
nem engedtek az istálóba, mondván,
nehogy megrontsa a szemével
-ha az istálóban fecskefészek volt
rakva, nem szabat megsemmisíteni,
mert a tehén teje megromlana
-üres vödröt hordozó emberrel
találkozni szerencsétlenséget jelent
-az kis utód neme attól függ,
hogy ki ugrik elõbb az ágyba,
a menyasszony, vagy a võlegény
-ha szent György napján dörög
az ég, esõs nyár lesz
-ha forgószél támadt, azt
mondták, hogy a boszorkányok
táncolnak benne

-ha a haragos szomszéd kapujába babot és kukoricát szórunk, biztos baleset éri
-a házasság, akkor hoz szerencsét, ha a cipõbe pénzt rakunk, és
úgy lépjük át a ház küszöbét
-a menyasszonyt az esküvõ után
egy hétig tilos hazaengedni, mondván, akkor nem szokik meg az új
helyen
-aki a menyasszony helyére ül,
miután már az befejezte a készülõdést, az még azon a nyáron férjhez
megy
-vallásos ünnepekkor nem szabad
ruhát szárítani, mert betegséget jelent

Hirdetések

Kezdés: 17.45 - 20.00 ó.
Február 23.-25. Péntek - Vasárnap

Kesernyés
ízû cseh komédia. Kis cseh
pincér élettörténete Bohumil
Hrabal könyve
alapján.

Kiszolgáltam
az angol királyt
Szereplõk: Oldøich Kaiser,
Ivan Barnev, Martin Huba, Julia
Jentsch, Milan Lasica, Josef Abrhám, Jiøí Lábus Feliratokkal.
12 éven felülieknek.
Belépõ: 70 Sk.

A Föld Barátai  társulás, Albetina 53, 040 01 Koice,
IÈO: 35529261, polgári társulás

Szlovákia területén leghatékonyabban rendezzük a hulladék gazdálkodással és mérgezõ anyagokkal kapcsolatos feladatokat. Az Ön 2 %a segít csökkenteni a mérgezõ anyagok jelenlétét a környezetben, védeni a természeti forrásokat. www.priateliazeme.sk/spz, Tel.: 677 1 677

RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat

A Rimaszombati Kórházban 2007. február 20-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:tefan Halász, Pavel Cirbus, Pavel
Suja, tefan Gasko, Miroslav Koreò, Viera Vladárová, Duan Kubík, Ildikó Ïuriková, Radimír Ïurika, Anna Hukelová, Helena Katreniaková, Agnea Víghová, Zuzana Hazuchová, Jozef Èervienka, Iveta Baldovská, Milan Baldovský, Iveta Stachová, Ondrej
Kubi Rimavská Sobota, Juraj Baka, Dana Baková, Ján Baka, Branislav
Baka, Pavel Kováè, Peter Polakoviè, Eva Polakovièová Hrnèiarske Zaluany, Vladimír Malatinec, Ján Kuzma, Ján Oláh, Pavel Koèo Hnúa,
Ondrej Toman, Frantiek Marík Belín, Ladislav Tóth, Ondrej Tóth Ve¾ký
Blh, Ján Kurèík Èeské Brezovo, Milan Kováèik Poltár, Jaroslav Stieranka,
Jozef Raèák Hrachovo, Tomá Varga Bátka, Marian Jánodeák, Jozef Árvay Tornalya, Július Hubay Kövecses, Erika Kosecová Hajnáèka, Aladár
Gajan Levkuka, Ondrej Jurèák Orávka, Martin Matuka Odany.
Elõször adtak vért: Tomá Rosiar Hnúa.
Minden véradónak köszönjük. A Vöröskereszt Területi Választmánya

Szuper akciós árak !

Konyhabútor méretre :

konyhabútor 2 m x 60 cm , páraelszívó, mosogatótál
szifonnal
már 10 500 Sk + DPH
n ülõgarnitúra 3+1+1
már 12 800 Sk + DPH
n billenõs válenda
már 1 500 Sk + DPH
Cím: Hajdu bútor, Rimavské Janovce (a kastélyban),
nyitva : hétfõ  péntek 9.00-tól 17.00 óráig szombaton:
9.00  12.00 ó. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809. 2516-7ob
n

Ruhaipari Szakmunkásképzõ Középiskola
Tornalja, afárikova 56, 982 01
tel./fax: 55 22 658, e-mail: souodevne @gemer.net
web:www.souodevne.gemer.net
Oktatási nyelvek: szlovák és magyar

Ajánlja fel adójának 2%-át a Slovenský cykloklub
Rimava polgári társulásnak. IÈO: 35 99 13 13.

3152 2 01 szabó  férfiruha
6460 2  árusító

Érettségi vizsgával végzõdõ  4-éves szakok:
31374  ruhagyártási nevelés irányítója

Felépítményi oktatás  2 éves:
31254  ruhaipar

2533

Autófényezõ  karosszéria javító Hrinko, Marbet üzleti
társulás, üzemegység: Gépipari Szakközépiskola, Rimaszombat Bejárat a Gemernákup r.t.-vel szemben, Kassai út)

Kínálat:
Autófényezésre
karosszéria javításra és lakkozásra
biztosító társulások szerzõdéses partnere.

2574

A klub fõ aktivitása kerékpártúrák szervezése itthon és külföldön.
Részt veszünk külföldi amatõr versenyeken. Népszerû a hazai FátraÕrségi kerékpár maraton, az árvai Beskyd Tour és a magyarországi
Salgókupa. Lehetõségeinkhez mértenrészt veszünk a Szlovákiai Kerékpáros Klub rendezvényein (pl. Po¾ana körül, Bystrá, Sigord, Poèúvadlo, túra a Szlovákiai- és az Aggteleki karsztban.. A kirándulások egyharmadának tartama 2-4 nap.
A támogatók hozzájárulásának köszönhetõen a klub tagjainak
a rendezvényeken való részvételnél kedvezményeket kínálhatunk.
A 2005. évtõl kezdõdõen az aktív szabadság-töltéssel kapcsolatban
kisérõ- szolgáltatást is kínálhatunk. 2007 kezdetétõl jelen vagyunk Rimaszombat város www.rimavskasobota.sk honlapján.
Szeretnénk tovább bõvíteni a kerékpáros turisztika népszerûsítését.
A RENDEZVÉNYEK KALENDÁRIUMA MÁRCIUS HÓNAPRA:
Március 3  szombat: Rimaszombat  Mezõtelkes - Rákov  Gesztete  Kisgömöri  Kurinc  Rimaszombat ( 30 km).
Március 10 - szombat: Tata - Környe - Várgesztes - Vértessomló Síkvölgypuszta - Tatabánya - Tata (50 km)
Március 17  szombat: Rimaszombat  Uzapanyit  Vályvölgy 
Balogvár  Meleghegy  Rimaszombat.
Tel.: 0907 136 117, maksi@pobox. sk, www.rimaskasobota. sk.

OKTATÁSI SZAKOK:
Záróvizsgával végzõdõ, 3-éves szakok:

LAKKOZÁS ÉS ANYAG ELÕNYÖS ÁRON!
Tel.: 0904 044 000.

Hirdetések

ERE BÉLÁT
Rimaszombatból.
Egyben köszönjük a részvét
nyilvánításokat és virágadományokat, amelyekkel enyhíteni
igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Amíg éltem, értetek éltem...
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden rokonnak, ismerõsnek, barátoknak,
akik február 10-én elkisérték
utolsó útjára a drága édesanyát, nagymamát

KONDÁS ÉVÁT
Ezúton szeretnénk megköszönni a rimaszombati
ARO asztály minden dolgozójának, Dr. Péternek, az odaadó gondoskodást, amit édesanyánknak nyújtottak.
Örökké gyászoló családja

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.
n

Egyéb
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 +
n

LILIPUT
Gyermekruha
Rimaszombatban
a posta mellet.

Új tavaszi
kollelció
Minõség jó áron!

2587-12

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

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 Eladó új, kétszintes, 5-szobás
családi ház Tornalján, garázzsal,
melléképülettel. Ár: megegyezés
szerint. Tel.: 0907 565 520
.
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

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

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 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
megegyezés szerint.
1515
n Szent Korona Rádió Egy tiszta,
magyar hang.
www.szentkoronaradio.com 013-11
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 Eladó 9 tonnás pótkocsi, 6 korongos borona, istállótrágya felrakó  650. Mind jó állapotban.
Tel.: 047/559 74 55.
050
n Bank- és nem bankhitelek 30 000
Sk összegtõl. 0915 955 056, 0907
764 785.
042
n Eladó RS 09-es traktor, üzemképes, eredeti kiegészítõkkel, 4-hengeres motor, hengercsiszoláshoz felszerelve. Tel.: 047/559 75 08. 033
n A Trimad Kft szerviztechnikusokat keres háztartási elektromosfogyasztók és egyéb elektromos cikkek
javítására, szervizelésére. Követelmények: szakirányú végzettség  inasiskola  elektronikai szak, vagy elektronikai szakközépiskola. Szakmai
gyakorlat elõny. Várjuk azonban pályakezdõk, ill. gyakorlatnélküliek jelentkezését is. A magyar nyelv ismerete elõny. Írásbeli jelentkezésüket
önéletrajzzal az alábbi címre várjuk:
Trimad s.r.o. Sídlisko Rimava
1065/4, Rimavská Sobota.
Tel.: 0918 579 966, 563 40 50.

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

2293

Mély fájdalommal a szívünkben mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2007. február
13-án elkísérték utolsó útjára
a drága férjet, apát, nagyapát,
dédnagyapát és apóst

Tel.: 0903 525 967.
1509-10
Eladok, vagy bérbe adok 1-szobás berendezett lakást a Nyugat
lakótelepen, a Rima mentén.
Tel.: 0903 804 986.
030
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

EUROMOTEL
Restaurant

/Kassai út, Rimaszombat/

Meghívja Önt

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

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk

Sport

Az elmúlt év legsikeresebb sportolói
A múlt hét végén Klenócon ünnepélyes külsõségek között hirdették ki a hagyományos ankét
eredményét, mely az elmúlt 2006-os esztendõ legsikeresebb sportolóinak rangsorát hivatott
eldönteni. Ez alkalommal az egyéni versenyzõk katagóriájának gyõztesei mellett még négy
helyezettel ismerkedhetett meg a klenóci mûvelõdési otthont zsúfolásig megtöltõ sportszeretõ
közönség. Ugyancsak rangsorolták az egyes csapatokat, s eredményt hirdettek a technikai
sportágak két korcsoportjában is. Ime a rangsorolt sportolók korcsoportok szerint.

SERDÜLÕK:

l. Dorota Balciarová, a Rimaszombati URAKEN TE tizen-

bati Lokomotíva l4 esztendõs birkózója. Országos bajnok a 73 kilósak súlycsoportjában. Edzõje Ifj.
Ivan Pivník.
4. Petra Hirkjaková. A nyústyai Kick-boksz klub l5 esztendõs
versenyzõje. Az elmúlt évben korcsoportjában országos bajnoki címet szerzett.
5. Nikola Lichancová. A Klenoveci Druzstevník l5 éves sportolója tollaslabdában szerzett országos bajnoki címet. Edzõje: Ivan
Majorský

IFJÚSÁGIAK:

három esztendõs karatézója. Országos bajnoki címe mellett a svédországi Világ Kupán és az Ausztria Open-en, valamint a hollandiai
Rotterdamban megrendezett nemzetközi versenyen szerzett elsõséget. Edzõje Vojtech Molnár.
2. Michal Sojka. A Rimaszombati Mlados l4 esztendõs cselgáncsozója. Országos bajnoki címe
mellett számos hazai versenyen
szerzett elsõséget, a Michalovce-i
Nagydíjon pedig az ifjúságiak között
is a dobogó második fokára állhatott.
Edzõje J. Kupka és J. Svoreò.
3. Rastislav Tóth. A Rimaszom-

l. Igor Molnár. A Rimaszombati Uraken SK l7 éves karatézója.
Országos bajnoki címe mellett
megnyerte az USA Las Vegasban
rendezett nyílt bajnokságát, s ugyancsak aranyérmet szerzett Londonban Anglia, valamint Skócia
Nyílt Bajnokságán. A tokiói világbajnokságon a nyolcadik helyen
végzett. Edzõje Vojtech Molnár.
2. Dominika Rebová. A Klenoveci Drustevník l6 éves sportolója országos bajnoki címe mellett
megnyerte Preov város Nagydíját.
Jelenleg is a szlovák válogatott tagja. Edzõje: Miroslav Lichanec.
3. Richard Totkoviè. A Rimaszombati Lokomotíva l6 esztendõs birkózója. Mindkét fogásnemben ( szabadfogásban és kötöttfogásban is ) bronzérmet szerzett az országos bajnokságon.
4. Stanislav Morháè. A Rimaszombati FC l7 éves labdarúgó-

ja. Oszlopos tagja a helyi második
ligás labdarúgó csapatnak, s korcsoportjában játszott a kerületi válogatottban is. Edzõje: Danyi László
5. Natália Bagaèková. A
Nyústyai Kick-boksz klub l7 esztenõs
versenyzõje. Elsõséget szerzett a
besztercebányai és az érsekújvári
versenyen, második lett a kassai
nyílt versenyen. Edzõje: Jozef Vranec.

FELNÕTTEK:

l. Adam Cibula. A nyústyai testépítõ szakosztály versenyzõje

liga õszi gólkirálya lett, s mint a csapat kapitányának elévülhetetlen érdemei vannak az õszi elsõségben.
Edzõje Mikulá Komanický.
3. Michal Radnóti a Rimaszombati Lokomotíva l9 esztendõs birkozója országos bajnoki címet szerzett a 60 kilósok súlycsoportjában
szabadfogásban, s ezüstéremmel
gazdagította éremgyüjteményét a
kötöttfogásúak bajnokságán. Edzõje: Ivan Pivník.
4. Vladimír Kanský. A Nyústyai Kick-boksz klub 23 éves sportolója országos bajnok, emellett a
Nyílt Cseh Bajnokságot is megnyerte az elmúlt esztendõben.
Edzõje Jozef Vranec.
5. Zora Megelová. A Rimaszombati Slovan 35 esztendõs röplabdázónõje az elsõ ligában szereplõ együttes csapatkapitánya, s évek óta
egyik kimagasló egyénisége.

Csapatsportok:

Európa bajnoki cimet szerzett
2006-ban, az osztravai világbajnokságon pedig az ötödik helyen végzett. Elsõ helyet szerzett Ausztria
Nagydíján. A négyszeres EB gyõztes
sportoló edzõje Duan Ïubek.
2. Jozef Piszár. A Rimaszombati
FC 36 éves labdarúgója az elsõ

l. A Rimaszombati FC labdarúgó csapata. Az elmúlt esztendõben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó gárda különösen az õszi
idényben remekelt, elsõséget szerzett, ezzel megszerezte a jogot az
új rendszerû feljutási-kiesési osztályozón való résztvételre. A csapat
edzõje: Mikulá Komanický
2. A Rimaszombati Lokomotíva felnõtt csapata, mely az elmúlt
idényben kiharcolta az Extra-ligában
való szereplés jogát. A csapat edzõi:
Ivan Pivník és Jozef Radnóti.
3. A Rimaszombati MladosRelax elsõ ligás asztaliteniszezõi. Névszerint: P. Horváth, L. Voliar,. G. Polgári, R. Huszti, E. Zagyi, és P. Haluska. A csapat edzõje:
Lubomír Pinzík.

Technikai sportok:

Ebben a kategóriában ¼ubo
Uhrin szerezett elsõséget, aki a hajómodellezõk FE-AJ kategóriájának
egyik legjobbja az országban.
A felnõttek között a 42 esztendõs Ondrej Miákot illeti az elsõség a hajómodellezõk F2- B kategóriában.

A TLSZ legjobbjai.

A Rimaszombati Területi Labdarúgó Szövetség által irányított csapatok között a legjobb egyéni játékosának a hanvai Zsíros Jánost hirdették
ki. A legjobb kapuvédõ címét a balogfalai Szabó Gábornak itélték oda.

Sport

Asztalitenisz - kesergõ

Egy gyõzelem egy vereség

Bonyolódik a helyzet az asztalitenisz liga keleti csoportjában. A rimaszombati együttes hétvégi kettõs
mérkõzése közül egyet ugyan megnyert, a másikat azonban elvesztette.
Azért kár az újabb hazai vereségért,
mert a bajnoki mezõny rendkívül kiegyensúlyozott, a tabella harmadik és
tizedik helyezettje között ugyanis csak
minimális a különbség. A hátralévõ három kettõs forduló tehát számunka is
fontos, mert jelenleg mi is a középmezõny alján tanyázunk.
A soronkövetlkezõ, március l7. találkozó nagyon fontos lehet, gömöri
rangadóra kerül ugyanis sor. A rozsnyóiaknak, akik nemrég még az extraligában játszottak, most igencsak roszszul áll a szénája. Úgy hirlik autóbuszszal érkeznek a márciusi derbyre, hogy
fanatikus szurkolóikkal hazai környezetet biztosítsanak csapatuknak. Jó
lesz tehát komolyan venni a hátralévõ
összecsapásokat.
Ami a múltszombati két mérkõzést illeti: hoztuk a formánkat. Èadca
B együttesében sok tehetséges fiatal
játszik, akik alig várják, hogy bekerüljenek az extra ligás együttesbe, mely

A fõpróba
sikerült

Az elmúlt héten is a megszokott
menetrend szerint, két elõkészületi
mérkõzést játszott a tavaszi idényre
készülõ rimaszombati labdarúgó-csapat. Kedden Losoncon valódi fûves
pályán játszottak a csapatok. A rimaszombati 7:l után nem várt eredmény született: a hazai csapat nyert l:0
arányban. A mérkõzés szemtanúi szerint a mieink rengeteg helyzetet puskáztak el, a túlmotivált ellenfél viszont
egyetlen valamirevaló lehetõségébõl is
gólt szerzett. A tanulságot a történtekbõl mindenképpen érdemes lesz levonni. Úgy tûnik ez megtörtént.
A szombati fõróba ugyanis várakozáson felül jól sikerült. Csapatunk
a két kitünõ fûves játéktérrel rendelkezõ Garam- menti kisközségben,
Lovèán találkozott a felsõházban játszó Senec együttesével. A csapat vezeteõi szerint a játékkal és az ereménnyel
egyaránt elégedettek lehetünk, hisz 2:0
volt a javunkra. A színházi babona
viszont arról szól, hogy ha a fõpróba
nagyon jó sikerül, akkor az elõadás .
Nade ugye mi nem vagyunk babonásak ? Jöhet tehát Vágsellye is.

jelenleg listavezetõ. Ellenük tehát nem
volt sok esélyünk A Kysuca partján
az asztalitenisz mostanság amúgy is
az elsõ számú sportágnak számít. A
helyi sportcsarnokban külföldi edzõ
irányítása mellett tizenkét asztalon
pattog a kaucsuk labda szinte reggeltõl estig. Eredményt manapság ugyanis már nem lehet heti néhány órás
gyakorlással elérni. Hajdanán a múlt
század negyvenes-ötvenes éveiben Rimaszombatban is hasonló õrület
volt. Meg is látszott a sportág ered-

ményességén .
Na de térjünk vissza a szürke valóságba, a szombat délutáni második
összecsapásra, ahol fiaink hozták
formájukat, s legyõzték Bytèa együttesét. Eredmények:
Mlados Rim-. Sobota  ZZO Èadca B 5:9 A hazai együttes pontszerzõi:
Voliar és Horváth 2-2, Polgári l
Mlados-Relax Rim.Sobota Bytèa 9:5 A gyõztes csapat pontszerzõi:
Voliar 3,5, Horváth 2,5, Polgári 2, Haluska l.

Novotka maximuma

A legjobb eredményt a hatvan
kilósok között induló Miroslav Novotka érte el, aki az elsõ helyen végzett súlycsoportjában. Harmadikként pontozott az 55 kilósak között
Gabriel Èelinský, s ugyancsak a harmadik helyen végzett Henrich Megela a 8l kilósak versenyében. Ötödik helyével Lajka Szabolcs is értékes pontokhoz juttatta együttesét.
Pontozott még Gódor is hetedik helyezésével.

Február tizenhetedikén kezdetét
vette az ifjúsági korú cselgáncsozók
országos csapat-bajnoksága is . A torna-rendszerû bajnokság elsõ fordulóját a honi cselgáncs-sport egyik fellegvárában, Pezinokon rendezték. A rimaszombati ifik csapata az alábbi öszszetételben lépett tatamira: Sojka,
Miklo Èelinský, Novotka, Gódor,
Lajka, arèeviè, Kepka, Megela.

Rimaszombat  B. Bystrica 3:0 és 3:2

Fortuna mellettünk volt

A nõi röplabda liga keleti csoportjának úgynevezett tavaszi rájátszásában ismét a szívós, de nem
különösebben sziporkázó besztercebányai együttest fogadtuk. Az elsõ
találkozón lányaink sokmozgásos,
ötletes játéka ellen nem volt ellenszere a vendégeknek. A késõ délutáni
összecsapásra aztán mintha kicserélték volna a csapatokat. Lányaink
kényelmes kezdése azt eredményezte, hogy elúszott az elsõ játszma,
aztán hozták a következõ kettõt.
A negyedik szettben azonban ismét

a vendégek kerekedtek felül. Következett a mindent eldöntõ rövidítés.
Ebben - írdd és mondd  négy
meccslabdája volt a vendégcsapatnak.
Innen veszteni már pech, nyerni igencsak nagy mázli. Nos, a szerencsével
most tényleg nem álltunk hadilábon.
De azért legközelebb jó lesz az elsõ
labdamenettõl az utolsóig odafigyelni
Rimaszombat összeállítása: Kureková, Megelová, Rendeková, Drugdová, ifj. Kudlíková, Chodelová,
Hrivnáková, Bartová és Chodúrová.

Két rimaszombati elsõség

Az újabban futsalnak nevezett, s ilyenkor télviz idején tájainkon is igencsak
népszerû teremfocinak Nyústyán is sok
híve van. Nem véleltlenül rendeztek
február közepén meghívásos teremtornát az ottani sportcsarnokban. A rimaszombati futsal-sportot ez alkalommal a Rimaszombat FC két tanulócsapata képviselte, nem is eredmélnytelenül. Az A együttes ugyanis a végsõ
gyõztes Zólyom mögött a második
helyet szerezte meg, megelõzve a vendéglátó Nyústya és Tiszolc csapatait.
A második helyen kívûl két elsõség is
megillette a rimaszombati csapatot. Soraiból került ki ugyanis a torna gólki-

rálya Szõke Gyula személyében, s a
ll-es rúgások alapján kiértékelt kapusok között is az FC labdarúgója, Adam
Kret bizonyult a legsikeresebbnek.

Tollaslabda

A február negyedikén Kassán
megrendezett kelet-szlovákiai kerületi bajnokságon meghivottként részt
vett Nikola Lichancová, a klenóci Drustevnik TE fiatal tollaslabdázója is. A
tehetséges kislány az elõdöntõbe jutott, párosban ugyanakkor kevesebb
szerencséje volt, mert oldalán egy kassai versenyzõvel már az elsõ fordulóban kiesett.
Február tizedikén Ráhón rendezték meg a közép-szlovákiai régió egyéni tollaslabda-bajnokságát. A
huszonöt résztvevõ között ott voltak
járásunk fiatal reménységei is. A tanulólányok mezõnyében elsöprõ klenóci siker született a gyõzelmet ugyanis
Èajková szerezte meg klubtársa Lásková elõtt. A fiuk mezõnyébõl is kiemelkedtek a klenóci egyesület képviselõi. Az elsõséget ebben a kategóroiûában Palius szereztre meg a ráhói
Trimaj elõtt.
Az idõsebb tanulólányok versenye
Antalová ( Klenovec ) sikerét hozta,
aki a döntõben a zólyomi Repisskánál
bizonyult jobbnak 2:0 arányban. A
párosok küzdelmébõl a LichancováBalciarová duó került ki gyõztesen.
Jól szerepel csapatában a Lokomotiva Kassa együttesében az ex-klenóci
Dominkia Rebová is. Együttese ugyan 2:6 arányban alulmaradt az I.
liga nyitófordulójában a Spoje Bratislava együttesével szemben, a klenóci kislányt azonban nem érheti szemrehányás, mert csapata mindkét
gyõzelmét õ érte el.
Trenèín Nagydijáért február l0-én
rendeztek országos tollaslabda versenyt. A seregszemlén részt vett a klenóciak két kiválósága, Dominika Rebová és Romana Surová is. Rebová az
elsõ fordulóban a cseh Maixnerovával
került szembe, akitõl szoros csatában
szenvedett vereséget. A felnõttek
között elõször pályára lépõ Surová
viszont túljutott az elsõ akadályon a
hazai idlová legyõzésével. A második körben azonban már alulmaradt a
tapasztalt pozsonyi Faungovával
szemben. A párosok versenyében sem
kisérte több szerencse a gömöri lányok
szereplését, mert már a nyitófordulóban búcsút mondtak a mezõnynek.

Molnár korai búcsúja

A törökországi Izmirben 2007 február 9.-ll. között megrendezett Ifjusági és Junior EB-en részt vett a rimaszombati URAKEN karate szakosztályának legismertebb versenyzõje, Igor Molnár is. Ez alkalommal nem
jutott túl az elsõ fordulón, szoros küzdelemben (2:3-as pontozással )
alulmaradt ugyanis a görög Kafourossal szemben. Balszerencséjére legyõzõje a következõ fordulóban szintén vereséget szenvedett, így Igornak
nem volt lehetõsége vigasz ágon a javításra. A végsõ gyõzelmet ebben a
kategóriában a brit Reece Taylor szerezte meg, akivel szemben korábban
egy alkalommal már szintén alulmaradt a rimaszombati sportoló.
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