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Kamerás megfigyelést

A Rimaszombat és Vidéke Közalapítvány kuratóriumának vezetõi
a városi kamerás megfigyelõrendszer kibõvítését szeretnék elérni Rimaszombat önkormányzatától. Ez ügyben a közelmúltban B.
Kovács István, a társulás elnöke
már tárgyalt is Cifrus István polgármesterrel. A térfigyelõ kamera
beállítására a Fõtér tõszomszédságában lévõ Tomasík utcában egyebek mellett a Múzsák Házán
lévõ Petõfi emléktábla megfigyelése miatt lenne szükség, melyet
eleddig ismeretlen elkövetõk már
két ízben is meggyaláztak. Az állami és a városi rendõrségnek természetetesen mindkét esetrõl tudomása van, jegyzõkönyv is készült
annak idején a történtekrõl.
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2007. március 12.

Ára: 9,- Sk

Döntött a Városi Képviselõtestület

Többfunkciós sportcsarnok épül

A rimaszombati Városi Képviselõtestület március hetedikei rendkívüli
ülésének egyetlen fontos napirendi
pontja volt a mûködésképtelenné vált
téli stadion további sorsának eldöntése. A tanácskozás összehívását a
képviselõk egy csoportja a tisztázatlan finanszírozási viszonyok miatt
kezdeményezte. A történet természetesen még az elõbbi választási idõszakra nyúlik vissza, amikor a jégpálya üzemeltetése, bizonyos vegyi
anyagok elillanása miatt közveszélyessé vált. A felújítás céljaira elõbb l6
millió koronát szavazott meg a
testület, amit tavaly õsszel 23,4 mil-

lióra egészített ki. Idõközben az elkészített tervekbõl kiderült, hogy mindez csupán a jégfelület biztonságos
rekonstrukciójára lenne elég, márpedig a megrendelõk ennél többet akar-

Nem szakadt meg a hagyomány
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Nõk az alpogármesternél

tak, a csarnok befedését, többfunkciós sportlétesítménnyé való átalakítását is. A meghirdetett közbeszerzési
pályázatotra három jelentkezõ is
akadt, közülük egybehangzó vélemény szerint a ZIPP nevû pozsonyi
cég képviselõi adták a legkedvezõbb
ajánlatott, amely a hozzáadott értékadóval mintegy 76,3 millió koronáról
szólt. Errõl a nagy valószínûséggel
végsõ összegrõl ( hitelfelvétel esetén
a kamatok nélkül) nem szavazott még
korábban a képviselõtestület, amit
joggal sérelmezett a Demokrata Tömörülés ll képviselõje, s a hozzájuk
csatlakozott Peter Gulik mérnök. A
város eladósodottsága ugyanis oly
(Folytatás a 2. oldalon)

veskedjen a gyengébb nem képviselõinek. A kiválasztás a
városrészi bizottságok javaslatai alapján történt. A meghívottakat óvodások, a helyi Mûvészeti Népiskola tanulói és
Marian Lacko, az utóbbi intézmény igazgatója köszöntötte
énekszámokkal, illetve egy alkalomhoz illõ verssel.
Az ünnepeltek ezután bejegyezték nevüket a város emlékkönyvébe.

Bartók u. 24, Rimaszombat

AKCIÓ

Füstölt szalonna 69 Sk/kg.
Füstölt hátsó csülök
99 Sk/kg.
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A múlt rendszerben pirosbetûs ünnepként nyilvántartott nemzetközi nõnap fénye és csillogása igencsak megkopott az elmúlt tízegynéhány év alatt, a rimaszomnbati Városi Hivatal irányítói azonban máig módját ejtik a visszafogott ünneplésnek. Ez alkalommal az újdonsült alpolgármester, Pavol Piliarik fogadta a nõk egy csoportját, hogy
egy szál virággal és egy csokibóå formált szivecskével ked-

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad,

Képviselõk az iskolai
önkormányzatokban

A Városi Képviselõptestület
legutóbbi ülésén delegálta képviselõit a város által irányított
óvodák és alapiskolák önkormányzataiba, valamint a megyei
irányítású tanintézményekbe.

Egységes
egyenruhákban

A Községi rendõrségrõl szóló
törvény értelmében 2008 január
elsejétõl az egész ország területén egységes egyenruhát kell
majd viselniük a köznyelvben
csak feketeként aposztrofált városi vagy községi rendõrségnek. A
rendelkezés természetesen a rimaszombati önkormányzat által
fenntartott rend õreinek ellátmányára is vonatkozik, melynek
munkája hatékonyabbá vált a térfigyelõ kamerarendszer üzembehelyezésével. A jelentõs összeget
megkövetelõ figyelõszolgálat bevezetését már a tiszolci önkormányzat is fontolgatja, mert az utóbbi
idõkben a kisebb nagyobb kihágások mellett nagyon elszaporodtak a vandál cselekmények is. Fõként a fõteret és az autóbuszállomást szeretenék a jövõ évtõl ily
módon monitorozni.

Döntött a Városi Képviselõtestület

Többfunkciós sportcsarnok épül

(Folytatás az 1. oldalról)
nagy mértékû ( 2006 szeptember
30-án l49 910 515 korona volt), hogy
ekkora összegû újabb pluszterhet az
említett csoport véleménye szerint
már nem tudna elviselni. Hosszas,- s
ez esetben mondhatni érdemdús vita
után - végülis kompromisszumos megoldás született. A képviselõtestület
helybenhagyta a korábban megszavazott 23,4 millió koronás összeget,
ezen felül azonban költségvetésen
kívüli források biztosítására kötelezte a polgármestert. Cifrus István ezt
elvállalta, s elmondása szerint 20
millió koronára máris igéretet kapott
az iskolaügyi minisztériumtól, a további összegeket pedig a Szlovák
Jégkorong Szövetségtõl és uniós forrásokból kívánja bebiztosítani.
A megállapodás értelmében a ki-

vitelezõ cég 4,6 százalékos kamat
mellett megfinanszírozza a beruházást, s napokon belül megkezdi a valóban nagyon elhanyagolt állapotban
lévõ stadion körül a felvonulási mun-

Botrányos döntést hozott-e a megyei önkormányzat ?

Gyógyszertár a parkoló helyén

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat javítani kívánandó nem éppen írigylésre méltó gazdasági helyzetén egyes ingatlanjait a szokásos
nyilvános hirdetéssel kínálta értékesítésre. A fölöslegesnek nyilvánított

ingatlanok között szerepelt egy, korábban a rimaszombati kórház birtokában lévõ parkolóval beépített telek is ( az egykori pártház mellett,
szemben a Tompa Mihály Alapiskolával ). Az eladásra kínált ingatlan-

Az enyhe tél sem kedvezett a vadállománynak

Hétfõtõl láthatjuk a trófeákat

. A viszonylagos enyhe tél sem
kedvezett a vadállománynak, mert
a szárazság rendkívüli volt, a fûnövényzet kiszáradt és kifagyott. Az
erdei és mezei vad teljes mértékben
a vadászok által kihordott szemes,
de fõleg szálas takarmányra volt utalva. A kedvezõtlen téli idõjárás után

Fotó: kan
kálatokat, majd magát az objektum
teljes rekonstrukcióját. Ha minden
igaz, novemberben már át is adják rendeltetésének a multifunciós sportcsarnokot.
(H)

tehát a tavasz sem igazán kezdõdik
jól, továbbra is gondoskodni kell a
vadról, mert az utódok nincsenek tekintettel a természet bakugrásaira.
Õk hamarosan a világra jönnek, s
félõ hogy a gyengén táplált szülõk,
gyenge utódokat nevelnek. Mint
minden évben, most is a tavasz

kezdetén trófea kiállítás keretében
mérik fel és értékelik vadászaink az
elmúlt idény eredményeit.
Hétfõtõl péntekig az elmúlt vadászidény legszebb trófeáiból rendeznek kiállítást Rimaszombatban a
Szlovák Vadásszövetség járási szervezetének Mikszáth utcai székházában. A bemutató kiértékelésére és az
értékes trófeák gazdáinak megjutalmazására szombaton, 2007.márcis l7-én
zártkörû rendezvény keretében kerül sor.

ról tudomást szerzett a Helas gyógyszertár korábbi tulajdonosa is,
( nem oly régen ebrudalták ki a Fábry
utcában bérelt kórházi épületbõl ) aki
megpályázta, s a megyei képviselõk
szentesítésével el is nyerte a telek
tulajdonjogát. Éppen ezt rójják fel a
megyegyûlés három rimaszombati
képviselõjének a Városi Hivatal egyes vezetõi. A parkoló helyén ugyanis nagy valószínûséggel patika
épül majd , s ezt bizony kifejezetten
botrányosnak tartják.
Az érintett képviselõk megkeresésünkre most egyemberként állítják, hogy a rimaszombati önkormányzat tudott a megye szándékáról, s
nem lépett idõben, ilyenformán tehát õ követte el a mulasztást. A forró
krumpli tehát már megkezdte vándorutját, jelenleg éppen az önkormányzati vezetõk kezét perzseli, de
sejteni lehet, hogy nem az õ zsebükben hûl majd ki
(H)

Lesz ivóvíz Mezõtelkesen és Dúsán?

Fotó: kan
Felvételünkön a nõnapi fogadáson Pavol Piliarik alpolgármestrer
nyujt át egy szál virágot a z akció egyik meghivott vendégének.

A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma már 2005ben döntést hozott Mezõtelkes és Dúsa vezetékes ivóvízellátása ügyében. A kivitelezés tervezett költségei meghaladják a 31,5 millió koronát.
A minisztérium vállalta a beruházás költségeinek fedezését 95 % arányban. A hiányzó 5 százalékot Rimaszombat város költségvetése állja.
Dúsa és Mezõtelkes városrészek jelenleg még nincsenek rákapcsolva
a térség távvezetékére. Az ivóvízellátást helyi forrásokból fedezik, amelyek sem kapacitás szempontjából, sem higiéniailag nem felelnek meg
a kor igényeinek. Ezért vált szükségessé új projekt kidolgozása.
A kivitelezés már tavaly nyáron elkezdõdött, a befejezés 2007 júniusára van tervezve. Az új vízmû 310 polgár ivóvízellátását biztosítja.
Egyúttal véget vet a higiéniai szempontból kifogásolható víz használatátnak az érintett városrészekben.
kz-

A munkahivatal
tájékoztatója

Alapvetõ statisztikai mutatók
a munkapiacról a Rimaszombati járásban 2007 februárjában.
A Rimaszombati Mankaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatal 2007
február elején 12 352 munka iránt érdeklõdõ polgárt vezetett nyilvántartásban. Az év második hónapja során
a munka iránt érdeklõdõ polgárok száma 423-al gyarapodott. Ugyanakkor
a hónap végéig 602 polgár távozott a
nyilvántartásból.Végsõ létszám február hónap végén 12 173.
A járásban tehát a munkát keresõ
polgárok száma 179-el csökkent.
A munkát keresõk részaránya tehát
március elején 28,59 %.

Számba veszik
a szemétlerakatokat

Szabad munkahelyek a régióban

A Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Hivatal a munkáltatók kínálatából a következõ munkalehetõségeket kínálja fel a foglalkozást keresõknek:
n M.H.D. FAFELDOLGOZÁS kft., Kociha  fûrészes, gépjármûvezetõ, segédmunkás. Feltételek: fûrészes igazolvány, jármûvezetõi
jogosítvány, szakképzettség.
n DUBINA, erdõgazdasági tulajdonosi társulás, Bottovo  Motorfûrészes. Feltétel: szakképzettség, fûrészes igazolvány.
n AGRO TOMAOVÁ, rt. Rimaszombat  Tehénpásztor. Feltétel: alapiskolai végzettség.
n SEWON ECS SLOVAKIA, kft., Nyústya - munkások a termelésbe. Alapiskolai végzettség.
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.

A Rimaszombati Körzeti Környezetvédelmi Hivataltól kapott értesülésünk szerint 2007 március 13án különbizottság érkezik járásunkba, hogy feltérképezze a régi, ma már
nem üzemelõ szemétlerakatokat.
A leltározásra azért van szükség,
hogy végre megkezdõdhessen a régi
szemétlerakatok felszámolása. Nem
lesz az könnyû feladat, hiszen
a korábbi szeméttárolók jelentõs része magántulajdonban levõ területeken van. A felszámolási folyamat
évekig is eltarthat. Bele sem lehet
kezdeni, míg a többszáz telektulajdonossal jogilag nem rendezõdnek
a tulajdonjogi viszonyok.
kz-

Nagyban lopják
a vasat

*A rendõrség keresi a tettest, aki
2007 február 19. és március 5. között
betört Uzapanyit határában a mesterséges öntözõhálózat szivattyúállomására, ahonnan eltulajdonított mintegy
10 db. súlyosabb fémtárgyat, nyitózáró csapokat, villanymotor alkatrészeket és egyebeket, s ezzel üzemen
kívül helyezte a szivattyúállomást. Az
épület külsõ részeirõl is eltütntetett 9
méternyi esõvíz csatornát. A berendezést üzemeltetõ állami vállalat kára
több mint 37 ezer korona.
*A szomszédos Nagyrõcei járásba tartozó Murány-Hosszúréten is
lába kelt nagyobb mennyiségû fémalkatrésznek. Az egyelõre ismeretlen tettes vas-, öntvény- és alumínium alkatrészeket lovasított
meg egy kazánházból, összesen
több mint 10 ezer Sk értékben.

Megverte a fiát
és feleségét

Paragrafusok árnyékában

Sorozatban verekedett, majd bújkált
Két vaskos iratcsomóban lapozom a Rimaszombati Körzeti Hivatal közigazgatási osztályán. Fõszereplõ a 23 éves
V. Alojz. Az egyik iratcsomó viselt dolgairól, sorozatos zaklatásokról, verekedésekrõl vall, a másik, talán még vaskosabb, idézéseket, elõállítási parancsokat tartalmaz.

Indoklás: Az illetékes közigazgatási szerv rendõrségi bejelentés alapján
tárgyalt kihágás vétsége ügyében. Vádolt V. Alojz munkanélküli, rimaszombati illetõségû polgár. Tavaly, május
12-én este 21.30 óra körül behatolt
anyósa lakásába. Feleségét kereste, aki
aznap nem tért haza a városból. Meg
is találta, azonnal szidalmazni kezdte, sõt meg is pofozta. Mikor az anyós lánya védelmére kelt, még kiadósabb szidalmat, sõt verést is kapott.
Sõt még V. Alojz lánya sem maradt
mentes a szidalmaktól.
A horror sorozat május 31-én foly-

Rendõrnapló

tatódott. A bõsz férfi ezúttal sógorát támadta meg a Dúsai úti lakótelepen. Alaposan eltángálta,

§§

s megfenyegette, takarodjon a lakóteleprõl, mert különben még kiadósabb verést kap.

A sértettek feljelentést nyújtottak be a kihágásokat kezelõ közigazgatási szervhez. Ekkor a körzeti
hivatal illetékes osztályának gyûlt
meg a baja V. Alojzzal. Eredménytelen maradt minden beidézés, sõt
sokáig a rendõrségi elõállítási parancsok is  címzett huzamosabb ideig bújkált a felelõsségrevonás elõl.
Végül 2007 január 22-én sikerült
kézre keríteni.
A fegyelmi bizottság a polgári
együttélés szabályainak megsértéséért vonta felelõsségre. Ezúttal
megúszta megrovással. Egy idõre
talán ez a fenyítés is megfékezi indulatait. A kihágásokra vonatkozó
törvényrendelet ugyanis egyik paragrafusában megszabja: kétszer és
elég. Utána már a további vétségek
átkerülnek a Büntetõ Törvénykönyv hatáskörébe.
kz-

A Rimaszombati Járási Bíróság
március 7-én elõzetes letartóztatást
rendelt el a radnóti illetõségû 42 éves
G. Gézára, veszélyes fenyegetés vádjával. Vétkes vasárnap este erõsen
ittas állapotban tért haza. Kemény
hangon rendelte el 13 éves fiának, hozzon neki bort a folyosóról.
Mikor a gyermek azzal védekezett,
nem tudja hol van a bor, a felbõszült
apa ütlegelni kezdte, s a verést tovább folytatta az udvaron is, ahová
a gyermek elmenekült elõle. Mikor az
anyja megpróbálta védeni, neki is kijutott az ütlegelésbõl.
A vétkes férj büntetése a BTK
értelmében 6 hónaptól egészen 3 évig
is terjedhet.

Megtámadta
tanulótársát

A rendõrségi nyomozó közegek
rablás és zsarolás vádjával indítottak
büntetõ eljárást a 15 éves, feledi illetõségû H. Gyula ellen, aki március 7-én,
szerdán reggeli 8.00 és 9.00 óra között
a helyi alapiskola folyosóján testileg
bántalmazta 13 éves tanulótársát.
A padlóra teperte és cukorkát követelt tõle. A sérült ijedtében adott is neki
egy cukorkát. Még aznap, a délutáni
órákban veréssel fenyegette tanulótársát és a fiú édesanyját, ha az esetet jelentik az osztályfõnöknek, vagy
a rendõrségnek. A vétkes a BTK értelmében, kiskorú lévén, a 7-tõl 12 évig terjedõ
szabadságvesztés felét kaphatja.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat

V. évfolyam

2. szám

2007. február

Milan Murga álláspontja a rendelõintézetek eladásának ügyében

Elnézést, hogy a Megyei Önkormányzat lakosainak érdekeit védem

A Megyei Önkormányzat tulajdonában lévõ rendelõintézetek eladásának tényét a sajtó és a médiák már rég
nem pragmatikusan és racionalisan
közelítik meg, hanem
a téma politikai megközelítést kapott.
Politikai megközelítésében elsõsorban
a tehetetlen képviselõk a ludasak, akik
képtelenek a realitást a polgárok érdekeivel egyeztetve szemlélni.
Tények azoknak, akiket komolyan
érdekel a valós helyzet megismerése:
A besztercebányai, gyetvai, tornaljai, füleki és poltári rendelõintézetek
eladásáról a Megyei Önkormányzat
2006.október 19-i. ülésén döntött. Az
okok, mely a tulajdont fölös tulajdonnak minõsítették a folyamatos adóság,
mely napjainkra már elérte a 100 millió koronát. Az üzemeltetésben mutatkozó hiányt minden évben a Megyei Önkormányzat egyenlítette ki, miközben az épületek termeit magánorvosok használják.
Mivel a 2007-es költségvetésbe már
nem számolunk a veszteségek kifizetésével, a jelen állapotok között fenn-

áll a veszélye annak, hogy a nagy
adósság miatt a szóban forgó épületek
elárverezésre kerülnek, ami az ott folytatott szolgáltatások likvidálását is
jelentené. Hogy megõrizhetõ legyen
a rendelõintézetek szolgáltatása,
a Megyei Önkormányzat nagyon okosan úgy döntött, hogy nyilvános
meghirdetés és versenypályázat útján
eladásra kínálja fel az épületeket. Az
eladás formájáról a képviselõk 2007.
február 1-i ülésükön határoztak. Az
égetõ problémát a BBMÖ rövid idõn
belül igyekszik rendezni.
Feltehetjük a következõ kérdést:
A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Hivatalának lépése öszszhangban van-e a törvényekkel és
a BBMÖ ingatlangazdálkodásra vonatkozó elveivel?
A Hivatal eleget tett a lakosság informálására irányuló elvárásoknak,
amikor az interneten 4 napon keresztül
hozta a nyilvános verseny tényét és
az azon való részvétel feltételeit, valamint amikor 7 napig hirdetõtáblán is
tájékoztatta errõl a potencionális érdeklõdõket. A versenyben való részvétel feltétele az volt, hogy a jelentkezõ
az ingatlan értékének 10 %-át helyez-

A Megyei Önkormányzat segít
az energiaforrások felújítása területén dolgozók
oktatási központjának létrehozásában

Besztercebányán ez év végén tervezik megnyitni azt az oktatási központot, mely szakembereket készít fel az energiaforrások felújítása területén való munkára. Errõl megegyezés született Milan Murga, a BBMÖ
elnöke és a Bewag osztrák társaság elnöksége között a tárgyalófelek 2007.
február 15-i találkozóján.
A Megyei Önkormányzat helyiséget, Besztercebánya város anyagi támogatást, a Zólyomi Mûszaki Egyetem pedig a szél-, Nap- és vízenergia
felhasználásában jártas szakembereket, szakoktatókat biztosít az oktatási
központ részére, tudtuk meg Milan Murgatól. A zólyomi szakemberek
felkészítésére, továbbképzésére a Bewag társaság ausztriai központjában
kerül sor.
Együtt fogunk az Európai Unióhoz támogatásért fordulni, ahol felkarolják az energiaforrások felújítására irányuló kezdeményezéseket. Az
oktatási központ nemcsak Szlovákia számára képezne szakembereket.
Tõlünk keletre is születnek már kezdeményezések az energiaforrások felújítására, ezért szeretnénk, ha az oktatási központunk majd az Unióba
belépni készülõ további országok érdeklõdõinek is a rendelkezésére állna.

ze letétbe. A rendelõintézetek árát azok
felértékelése után szakértõk állapították meg. Az egyes rendelõintézetek
esetében ez az ár a következõ volt:
Besztercebányai Rendelõintézet 119
704 197 Sk, Gyetvai Rendelõintézet
34 452 360 Sk, Poltári Rendelõintézet
14 545 486 Sk, Tornaljai Rendelõintézet 15 547 352 Sk, Füleki Rendelõintézet 19 586 581 Sk.
Ezzel kizárjuk annak a hírnek
a valóságértékét, hogy a megyei hivatalnokok elõre tudhatták, hogy az érdeklõdõk milyen összeget kínálnak az

eladásra jutott vagyonért.
S végül az utolsó kérdés:
Olyan sokat akarunk, ha transzparens versenyt hirdetünk meg,
s kötelezni akarjuk a rendelõintézetek új tulajdonosait, hogy
a jövõben folyamatosan biztosítsák
az egészségügyi ellátást az épületekben?
A leendõ tulajdonosokat ugyanis
szerzõdéssel kötelezzük arra, hogy
minimálisan öt évig a mainak megfelelõ színvonalon egészségügyi ellátást
biztosítsanak az általuk megvásárolt
épületben. A szerzõdés aláírásakor
továbbá igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a vételár felével, s hatvan napon a vételt követõen a maradék

Létrejön a harmadik
metropolisz centrum

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnökének, Milan Murganak a kezdeményezésére 2007. február 15-én találkozott Besztercebánya
és Zólyom polgármestere, Ivan Saktor és Miroslav Kusien, valamint
a két város vállalkozóinak csoportja.
A találkozó apropója Szlovákia harmadik metropilisz centruma létrehozása volt.
A kezdeményezés lényegét Milan
Murga a következõ szavakkal foglata össze:  Célunk egy olyan központ
létrehozása, mely képes versenybe
szállni Pozsonnyal és Kassával
a szlovákiai és Európa Uniós források megszerzésért, ami Besztercebányának és Zólyomnak eddig nem
sikerült. Eddig nem rendelkeztünk olyan erõvel és súllyal ebben a ring-

ben, hogy sikeresek lehessünk.
A BBMÖ képviselõi, a vállalkozók, Besztercebánya és Zólyom polgármesterei megegyeztek, hogy közösen propagálják majd városukat és
a megyét, s a metropolisz centrum
tagja lesz majd Sliaè is. Az Európa
Uniós anyagi források megszerzéséért közös projekteket dolgoznak ki
majd.  A régió és az érintett városok
kulcsproblémája az infrastruktúra,
s ezért együttesen teszünk lépéseket
arra vonatkozóan, hogy javítsunk az
e területen kialakult helyzeten. Konkrétan arra gondolunk, hogy meggyorsítjuk az útépítõ munkálatokat
Garamszenkeresztnél, Rózsahegynél,
majd dél felé Zólyom, Krupina, Ság
irányában egész a magyar határig
 nyilatkozta Milan Murga.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Hírlevele

Elnézést, hogy a Megyei Önkormányzat lakosainak érdekeit védem

összegrõl is bizonylatot kell hozniuk.
Ezzel az intézkedéssel akartuk elkerülni azokat a spekulációkat, amiket
a múltban hasonló esetekben megéltünk. Ezen kívül a jövendõ tulajdonosok évente a vételár tíz százalékának
megfelelõ összeget kell fordítsanak az
épületek karbantartására, javítására.

Arra törekedünk, hogy az orvosok egy
helyen, egy rendelõintézet területén
nyújtsák szolgáltatásaikat, ezért határoztunk meg ilyen kemény feltételeket az épületek eladására. Nem beszélve arról, hogy így az üzemeltetés
termelte hiányosságok kifizetése
nem a polgárokat terheli majd, azaz

Új gépek az útkarbantartóknál

A Besztercebányai Regionális Útkarbantartó Igazgatóság február 19-én
vehette át a II. és III. osztályú utak karbantartására szolgáló gépeket. Összesen 31 géppel gyarapodott az autóparkjuk: kilenc Hidromek tipusú rakodóval (23 277 114,- Sk), tíz átalakított Liaz és Tatra gépjármûvel (27 813 870,Sk) és tizenkét MAN jármûvel (83 259 540,- Sk). Március végéig a KURTA
cég további hat darab IVECO tipusú alvázat szállít le az útkarbantartóknak,
melyekre rakodót és úttisztítót szerelnek 47 595 240,- Sk értékben.
Az új technikák beszerzésére 200 millió koronát hagyott jóvá a BBMÖ,
s ebbõl a fent említett gépekért 181 945 764 Sk-t fizettek ki.
A Besztercebányai Regionális Útkarbantartó Igazgatóság 2567 kilométer II. és III. osztályú útszakaszt tart rendben. Az új gépek segítségével
az utak felének karbantartása oldható meg.

A komisszió kiértékelte a rendelõk tulajdonának
megvásárlására tett javaslatokat
A BBMÖ fennhatósága alá tartozó rendelõintézetek ingatlan vagyonának eladását felügyelõ bizottság kiértékelte a nyilvános versenyre érkezõ ajánlatokat.
A komisszió a BBMÖ képviselõtestülete elé a következõ javaslatot terjesztette:
- eladásra terjesztette fel a
Besztercebányai Rendelõintézet
igazgatósága alá tartozó Horná utcában található tulajdont a Nové
Mesto nad Váhom-i ACIDUM Kft.
részére 200 ezer koronáért;
- ugyanennek a társaságnak ajánlja eladni a Botto utcai Gyerekközpontot 8 millió 800 ezer korona értékben;
- a Kyrejevská utcai Körzeti Egészségügyi Központ eladását a
besztercebányai GAMO Consulting Kft. részére abban az esetben

támogatja, ha az érdeklõdõ február
27-ig új árajánlatot ad, mely a most
kínált árnál magasabb;
- támogatja a Gyetvai Rendelõintézet igazgatósága alá tartozó fölös
tulajdon eladását a Povaská Bystricai PLANTAGO SK Kft részére
35 millió koronáért;
- támogatja továbbá a Poltári
Rendelõintézethez tartozó ingatlan
eladását a helyi VISCUM Kft-nek
15 millióért;
- a Füleki Rendelõintézetet pedig a Povaská Bystrica-i PINUS
SK Kft-nek 20 millió koronáért.
A Besztercebányai Rendelõintézet Spojová utcai tulajdonára,
a Szemészeti Szanatóriumra és
a Tornaljai Rendelõintézetre nem érkezett versenyajánlat, ezért arra új
pályázati idõpontot írtak ki, melynek határideje 2007. február 28-a.

azok nem az adóként beszolgáltatott
összegbõl lesznek kiegyenlítve, hanem
a tulajdonos felel majd az üzemeltetés
gazdasági egyensúlyának biztosításáért. Az ellendrukkereknek érthetetlen, hogy még pár éve is nem egy

besztercebányai vagy füleki beteg lakótömbben található orvosi rendelõt
kellett hogy látogasson, ha orvosát fel
akarta keresni.
Elnézést kérek hát mindenkitõl, aki
politikai tõkét akart kovácsolni magának
az ügybõl azért, hogy a döntésünk csak
a polgárok érdekeit vette figyelembe.

A Húzzátok csak zenészek koncerten lett bemutatva
az Európa szivébõl címû könyv

Az Európa szivébõl címû könyvet a BBMÖ február 16-án a  Húzzátok csak zenészek koncert nyilvános hangfelvételén mutatta be.
A keresztapa szerepére az ismert
népdalénekes Milan Krio vállalkozott, a könyv keresztanyai szerepére pedig Jana Laáková képviselõasszonyt kérték meg, akik
a szokások nyomán Krá¾ová ho¾a
patakjából hozott vízzel fröcskölték le a könyvet.
Lamper Erika és Mikoviè Fedor
szerzõpáros könyve középszlovákiai barangolás, mely a térség természeti, építészeti, kulturális és

társadalmi érdekességeit tárja az olvasó elé. A szöveget Eduard Genserek, Duan Hein és Ján perk fotói illusztrálják. Grafikai szerkesztõje Branislav Ivora, a kiadó
pedig a zólyomi Sabo testvérpár
magánnyomdája.
A könyv elõszavában Milan
Murga írja, hogy: Középszlovákia számos figyelemre és csodálatra méltó hellyel rendelkezik, melyre büszkék lehetünk. A könyv
ezekbõl válogat. Örülni fogunk, ha
új ismeretek, inspirációk forrása lesz
sokaknak, s ötleteket ad pihenések
és kirándulások tervezéséhez.

Felújítják a Mátyás királyhoz
kötõdõ mûemléképületet

Több mint 97 millió koronába kerül
a Mátyás király nevéhez kötõdõ
mûemléképület felújítása Besztercebányán a tefan Moyses téren. A munkálatokat 2008 végéig igérik befejezni.
Az épület a Középszlovákiai Múzeum tulajdonában van, amelynek lerakatai voltak itt a közelmúltig. Az
épület álaga azonban már elkerülhetetlené tette a felújító munkálatokat,
melyeket tavaly meg is kezdtek.
A mûszakilag rendkívül igényes munkálatok elsõ szakaszának kiadásai elérték a 3 millió koronát, melyet a mú-

zeum fenntartója, a BBMÖ saját költségvetésbõl térített. A teljes kiadások
kifizetésére pályázati pénzeket is szereztek a Kulturális Minisztérium által
meghirdetett Obnovme si svoj dom
programból 2 millió korona értékben.
A 2007-es évben saját költségvetésébõl 9,5 millió koronát szánt a BBMÖ
a rekonstrukciós munkákra.
2009-ben a már felújított Mátyás
házban a 100 éve nyilvánosság elé
tárt kiállítási anyagokra emlékezve
egy új tárlat nyílik Besztercebánya
történetérõl.

A BBMÖ elnökének postájából
Tisztelt doc. Ing. Milan Murga, CSc.
A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Közgazdasági
Tanszéke megalakulásának 30. évfordulóján elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki a Besztercebányai Megyei Önkormányzatnak és Önnek személyesen is azért
a támogatásért, melyben a tanszék megalakulása óta részesült , s mely fejlõdését jelentõsen elõsegítte.
Meggyõzõdésem, hogy a további együttmûködés régiónk és társadalmunk szellemi fejlõdését szolgálja majd.
Kívánunk Önnek jó egészséget, munkakedvet, valamint
személyes is szakmai sikereket.
prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
dékán

Kontaktus: Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 4325 111
Fax: 048/4325509
E-mail: info@vucbb.sk Internetcím: www.vucbb.sk

Bemutatjuk A Körzeti Környezetvédelmi Hivatal új elöljáróját

Vladimír ándor mérnök
Az SzK Környezetvédelmi Minisztériuma tavaly decemberben pályázatot hirdetett a Rimaszombati Körzeti Környezetvédelmi Hivatal elöljárója tisztségének
betöltésére. A jelentkezõk között volt Vladimír ándor
46 éves, tapasztalt agrármérnök is.

Nem véletlenül döntött mellette
a bírálóbizottság. Régiónkban nincsenek sokan, akik annyi gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az életkörnyezet formálása és védelme területén. Alapiskolába Bottovon és Feleden járt, 1968 és 1976 között. Kö-

zépiskolai tanulmányait 1980-ban fejezte be érettségi vizsgával, a Rimaszombati Mezõgazdasági Mûszaki Középiskolában. 1984-ben szerzett
mérnöki diplomát a Nyitrai Mezõgazdasági Fõiskola Gépesítési Karán.
Elsõ munkabeosztása a 10 falu ha-

tárát egyesítõ Derencséni EFSz fõgépesítõje. A mezõgazdasági nagyüzem felszámolása után Németországban talált munkát, majd a Rimaszombati Iskolaügyi Hivatal alkalmazta, mint karbantartót.
A rendszerváltást követõen közel
6 év telt el, míg végzettségének legalább részben megfelelõ állást kapott
a járási hivatal civilvédelmi osztályán. Volt szakelõadó, szaktanácsadó,
szakosztályvezetõ. Tavaly november 13-án megbízták a Rimaszombati Körzeti Környezetvédelmi Hivatal elöljárójának helyettesítésével.
Kétségkívül joggal pályázott az elöljáró tisztségére. Az SzK Környezetvédelmi Minisztere 2007 január
1-tõl hivatalosan is kinevezte ebbe
a tisztségbe.
Vladimír ándor nõs, két gyermek
apja. Érdeklõdési köre a természetvédelem, s ezen belül is jeles érdemeket
szerzett a tûzvédelemben. Lakhelyén, Meleghegyen évek óta nemcsak
buzdítja, hanem minden módon támogatja is az önkéntes tûzoltó mozgalmat. Nem kis részben az õ érdeme
is, hogy pár év alatt teljesen felújították és a régió átlagát magasan túlhaladó felszereléssel látták el a falusi tûzoltó szertárat.

Felújításra szorul a Városkert
Rimaszombat lakói és látogatói a közelmúlt napokban rendkívüli forgalomra figyelhettek fel a Városkert
területén. Zúgtak a motoros fûrészek, szorgoskodtak
a Városi Közterületfenntartó Vállalat dolgozói. Részletesebb tájékoztatásra Bozó János mérnököt, a Rimaszombati Városi Hivatal környezetvédelmi osztályának vezetõjét kértem fel.

-A Városkerti fák egészségi állapotának felmérése során egyértelmûen megállapítást nyert, hogy 21
topolyafa veszélyeztetheti úgy
a járókelõk személyi biztonságát,
mint a közelükben álló ingatlanokat.
A topolyafa életkorának felsõ határa 60 év körül van. Utána belülrõl
elodvasodik, s bármikor kidõlhet.
Ezért vált halaszthatatlanul szükségessé a kivágásuk. Az illetékes természetvédelmi hivatal (adott esetben a városi hivatal) döntése alapján
a fák kivágását és ültetéssel történõ
pótlását a Városi Közterületfenntartó Vállalat végzi. A pótló ültetés 1:3hoz arányban (egy kivágott fa helyett 3 csemete) ez év októberében
megy végbe.

-Mi lesz a sorsuk a kivágott fáknak?
-Nyomban a helyszínen vannak
feldolgozva. Gépi eszközökkel vannak felõrölve, s elszállítva a városi

komposztoló területére. Itt részben
komposztolásra kerülnek, részben
a közterületeken kiültetett rózsa- és
egyéb bokrok téli takarására lesznek
felhasználva.
Kétségkívül hasznos megoldás. Az
elöregedett topolyafák felszámolása
kapcsán felhívjuk a polgárok figyelmét: ne gondolják, hogy a város területén most már féktelenül kivághatják
a fákat. Minden fa kivágásához szükséges az illetékes természetvédelmi
hivatal (a községi-, illetve városi hivatal) írásos beleegyezése. K. Z.

Értesítés

Azon községek számára,
amelyek még nem szakmailag képzett személyek felügyelete alatt, illetve átmenetileg
próbaüzemeltetésben mûködtetik a vízvezetékhálózatot,
vagy szennyvíztisztítót.
A Rimaszombati Körzeti Környezetvédelmi Hivatal közli, hogy
a Besztercebányai DEKMAN cég
közvetítésével ez év májusában
tanfolyamot szervez a szakmai
képzettségi vizsgák elõkészítésére. A tanfolyamra 2007 4. 20-ig lehet jelentkezni Részletes tájékoztatás a Körzeti Környezetvédelmi Hivatalban Ing. Kockánál, a
047/561 32 94 telefonszámon, illetve Ing. Hamarnál, a nagyrõcei
munkahelyen, tel. 058/442 12 85.
A meghívó a jelentkezési ûrlappal együtt hozzáférhetõ
a www.vzdelavanie.dekman.sk.
internet oldalon.
Ing. Vladimír ándor
a hivatal elöljárója

Országos továbbképzés régiónkban
Az SzK Környezetvédelmi
Minisztériumának megbízásából a Szlovákiai Környezetvédelmi Ügynökség egyhetes szakmai továbbképzésre
hívta meg a kerületi és
a körzeti környezetvédelmi
hivatalok elõljáróit.
A rendezvény színhelye régiónk, pontosabban a Drieòok
szálló, az SzKÜ Environmentális Nevelési Központja.
Idõpont: 2007. március 12.,
március 16.
Országos jelentõségû környezetvédelmi rendezvényt
nem minden nap tartanak régiónkban, ezért is számolunk
munkatársunk jelenlétével,
hogy a történésekrõl tészletesen tájékoztatni tudjuk olvasóinkat.
kz-

Mevdesalji népdalok

Könyvbemutató

Megjelent Pelle Andrea, Péterfala
szülöttjének, Sej, Bást falu sáros,
Óbásttal határos címû népdalgyüjteménye. A Károly Egyetem zenetudományi szakán végzett szerzõ
célja továbbadni az õsök dalait, valamint széles körben megismertetni
a kistáj népdalhagyományát, történelmét, népi kultúráját. Ennek tesz eleget

Az akasztóhegyi gyerekotthonban voltunk

Szervezett munkát igényel
Rimaszombatban öt gyermekotthoni család éli hétköznapjait, négy családi házban. Itt a családot 10-12
gyerek alkotja, házanként 5-6 alkalmazottal. A koordinátorok a ,,pride program tanfolyam sikeres képzettjei, mely program magába foglalja a rendhagyó
családias légkör kialakulásának megtervezését, valamint megszervezését. A gyerekotthonban rend, szervezettség és nyugalom honol.

Nemrég a Nová utcai gyermekotthont mutattuk be önöknek.
Ezúttal az akasztóhegyi központba
látogattunk el. Tágas emeletes ház
ad helyet 12 otthontalan gyereknek.
Ez itt két
,, családot jelent házon belül.
Kedvesek, barátságosak, örömmel
látják a vendéget. Fogadják is azt
szeretettel, kávéval és teasüteménynyel. A süti kész remekmû. Díszítése csokimáz, apróra vágott mogyoró és színes apró cukorkák. Ök
készítették, õk is kínálják.
Sürög-forog az apró csipetcsapat, számszerint 6, mert
a nagyok, most távol vannak.
Nekik a Valaskai Szaktanintézet ad
helyet

a hétköznapokon. A kicsik alsó tagozatos alapiskolások, akiket gondos nevelõk vesznek körül.
Fenntartásokkal fogadták õket
a szomszédaik, de mára már beilleszkedtek, bizonyították, hogy jelenlétük semmilyen körülmények
között, nem zavaró az ott élõ emberek számára. Napirendjük, életvitelük épp olyan, mint mindenki
másé. Igaz, mûvileg kialakított családban. Máshonnan indultak, de
a szocializálódás minden esélyét
megkapják. Olykor elõítéletekkel küzdenek ,
nekik a bizonyítás nagyobb erõfeszítésbe
kerül. Mentalitásuktól
függõen ki-ki bizonyít a maga
kis területén.
Va n a közösségben ki-

tüntetett tanuló, ügyes rajzoló,
szorgalmas háziasszony és még sorolhatnánk. A fotók viszont magukért beszélnek.
CsK

Megújúlt mesebirodalom Bátkában

Hangulatos maszkabál
,, Minden kellék készen áll, kezdõdhet a karnevál,
Álarc mögé elbújok, találd ki hogy ki vagyok....

Ettõl és ehhez hasonló versikéktõl és daloktól csengett a bátkai óvoda február végén. Az óvodások türelmetlenül és nagy titokban készültek a télûzõ, tavaszváró ünnepségre.
Végre eljött a várvavárt nap. Feldíszített, farsangi hangulatot idézõ
környezetben kezdõdött az álarcosbál. A gyerekek csillogó szemekkel, kíváncsiskodva vonultak
végig a teremben és mutatták be
ötletesebbnél ötletesebb jelmezeiket. A hangulatot fokozta az óvónénik ,,átváltozása és a jó zene.
A nagy mulatozás után egy kis torMárcius 5-én elsõ alkalommal találkoztak a bizottság tagjai. Az új el- kosság, farsangi fánk és üdítõ várta
nöknõ, Sebõk Valéria beiktatásán részt vett a város polgármestre Cifrus a szórakozókat. Az igazi meglepeIstván is. A jelenlévõk megvitatták a 2007-es év programját, valamint el- tés az apró ajándék volt, aminek
készült az idei munkaterv . A márciusi hónap két jelentõs eseménye minden kis ovis nagyon örült.
a Nõnapról és a Tanítónapról való méltó megemlékezés. A hónap végén
Reméljük, hogy ez a jókedv vékerül sor a Családi kötelékek címet viselõ bemutatkozóra, ahol a járás több gigkíséri õket az év többi napján is
Polgári Ügyek Bizottsága számol be és ad ízelítõt tevékenységükrõl, a és boldogan jönnek ebbe a szép,
külömbözõ rendezvénysorozatokról.
CsK megújult óvodába, amiért ezúton

Ülésezett a Polgári Ügyek Bizottsága

a bevezetõ, valamint a népdalrepertoár
és annak közreadását elemzõ elméleti
fejezet. Összesen 202 dalt tartalmaz
mûfajok szerint csoportosítva.
A népdalok nagy része hangzó alakban is megjelenik. Egyetemi évei alatt
döbbent rá arra, hogy ugyan a komoly
zene óriásairól szinte jelentéktelen részleteket is megtanult, de nagyszülei
zenei kincsérõl keveset tud. Ez késztette elsõ tanulmányának támaválasztására is. Szívvel, lélekkel tanulmányozta, kutatta a szlovákiai magyarok népzenéjét. Összeállt egy kötet, mindnyájunk örömére, melyet felhasználhatnak a folklórmozgalomban tevékenykedõk, zenepedagógusok, de forgathatják a népzenét, a népi kultúrát kedvelõ és tisztelõ olvasók.

szeretnénk köszönetet mondani
Mács Zoltánnak, Bátka község
polgármesterének és a képviselõtestületnek. Az óvoda pedagógusai

Tompa Mihály Református Gimnázium
A Tompa Mihály Református Gimnázium az egyetlen
magyar nyelvû gimnázium városunkban. Iskolánk a
Rimaszombatban mûködött református gimnázium és
az 1853-ban alapított Egyesült Protestáns Gimnázium
hagyományait szeretné továbbvinni.

Intézményünk az 1999/2000-es
tanévben kezdte meg mûködését a
több mint százéves, mûemléknek minõsített épületben. Jelenleg nyolcosztályos gimnáziumunk ( idegen
nyelvi tagozatos ) nyolc osztállyal,
négyosztályos gimnáziumunk ( általános tagozatos ) pedig két osztállyal
mûködik. Diákjaink száma 204 fõ.
Tanulóink nemcsak Rimaszombatból és a környezõ falvakból érkeznek,
hanem az ország más részeibõl is.
Ezért a TMRG saját diákotthonnal is
rendelkezik, ahol ebben az iskolai
évben 25 tanuló lakik. Emellett az iskolának saját konyhája és étkezdéje is
van. Gimnáziumunk jól felszerelt, két
korszerû számítástechnikai szaktantermünk, kémiai és fizikai laboratóriumunk, mûvészeti ( zene és képzõmûvészeti nevelés ) szaktantermünk
is van. Az iskola összejöveteleit, házi
ünnepségeit a díszteremben tartjuk. A
Diákönkormányzat szervezésében a
díszteremben rendszeres a filmklub.
A sporttevékenységek színhelye az
iskola tornaterme, amely ugyan teljes
rekonstrukcióra vár, de a maga nemében egyedülálló, az ország legszebb
szecessziós tornaterme. A mûemlék
iskolaépület mögött hatalmas udvar
és felújított sportpálya is diákjaink
rendelkezésére áll.
A TMRG-nak eddig két érettségizõ osztálya volt. Minden diákunk sikeresen leérettségizett. Az elsõ osztály
diákjai közül 20, a 2006-ban érettségizettek közül mindenki felvételt
nyert az általa kiválasztott egyetemi
vagy fõiskolai képzésre.
A Tompa Mihály Református
Gimnázium, mint a neve is mutatja,
felekezeti intézmény, mely azonban
teljes vallásszabadságot hirdeti és biztosítja. Nem tesz különbséget a tanulók között vallási hovatartozás szerint sem. Minden tanuló heti 2 hittan
órában a saját vallását tanulja
és egyházi alkalmainkon
gyakorolja.
Pedagógiai

programunknak megfelelõen fontosnak tartjuk tanulóinkat megtanítani tanulni ( tanulásmódszertani képzés ) és olyan képességeiket fejleszetni, amelyek nagymértékben elõsegíthetik a hatékony tanulást és jobb
eredmények elérését ( kreativitás,
kommunikáció, nyelvi kompetencia,
természettudományi készségek ).
A kötelezõ tantárgyakon kívül a
nem kötelezõ és választható tantárgyak ( idegen nyelvû társalgás külföldi lektorral, informatika, különféle
szemináriumok ), a szakköri tevékenység ( drámakör, sportkör, környezetvédelmi kör, szavalókör, stb. ) és
egyéb programok széles skáláját kínáljuk a diákoknak. Az egyéb programok közül külön figyelmet érdemel a
szociális program, melynek keretén
belül diákjaink gyermek- és idõsotthonokat, kórházakat látogatnak, beszélgetnek az ottlakókkal, mûsort készítenek számukra vagy épp sajátkészítésû ajándékokkal lepik meg a beteg
gyerekeket. A TMRG részt vesz a
Comenius programban is, mely négy
iskola ( Pápai Református Gimnázium, francia Chateaubriant-i Gimnázium, holland Gouda-i Gimnázium és
iskolánk ) között mûködik. Ez a
program erõsíti az idegen nyelv oktatását, más országok, kultúrák megismerését, külföldi iskolák látogatását.
Ebben a tanévben tanulóink Franciaországot ismerhették meg a programnak köszönhetõen. Áprilisban pedig
mi mutatjuk be Rimaszombatot és
Szlovákiát az ide érkezö 180 magyarországi, francia és holland diáknak.
Iskolánk minden évben rendez
nyílt napot, mely a gimnáziummal
és a diákotthonnal való megismerkedést szolgálja, tehát azt, hogy a gyerekek, szülõk, illetve bármely érdeklõdõ bepil-

TÁJÉKOZTATÁS
A Tompa Mihály Református Gimnázium felvételi elõkészítõt szervez a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezõk
számára 2007. március 17-én ,
ahova szertettel hívjuk és várjuk a gyerekeket!
A jelentkezési lap benyújtásának határideje:
* nyolcosztályos gimnázium 
2007. április 10-ig
* négyosztályos gimnázium 
2007. április 6-ig
A felvételi idõpontja:
* nyolcosztályos gimnázium 
2007. június 5.
* négyosztályos gimnázium 
2007. május 7. és 10.
Második forduló: 2007. június 12.
lantást nyerjen az iskola mindennapjaiba, a diákok életébe. Iskolánk diákközpontúsága abban is megnyilvánul, hogy iskolán kívüli tevékenységek is tanulóink rendelkezésére állnak. Igencsak közkedvelt a számítógépes laboratórium, ahol természetesen korlátlan az internet hozzáférés. Tanulóink a diákkönyvtárat is
szívesen látogatják, melynek könyvkészlete egyre bõvül. Gyakran szervezünk színházlátogatásokat, táborokat ( az idén nyelvi tábor lesz Kopár-hegyen ), tanulmányi kirándulásokat ( Bécs, Budapest, Pozsony ).
A TMRG saját diáklappal rendelkezik, melynek már a címe is sokatmondó: Mz/X. Ezt a lapot az immár
negyedik éve mûködõ DÖK (Diákönkormányzat ) jelenteti meg.
Azt szeretnénk, ha gyermekeink
számára tartalmas, emlékezetes, életre szóló maradna az a nyolc, illetve
négy év, amelyet gimnáziumunk ódon
falai között töltenek. Ha a fentiek alapján felkeltettük érdeklõdésüket, szeretettel várjuk Önöket és
gyermekeiket!

A hazudós Ketty

A Rimaszombati Mûvelõdési
Központ 2007 március 20-án ad
otthont a pozsonyi West Színház
vendégjátékának. A fõvárosi társulat egy nagysikerû zenés komédia
bemutatójával érkezik városunkba.
A notorikus hazudó Ketty, ahogyan az általában lenni szokott, végül
saját hálójába kerül, ahonnan már
nincs menekvés. A darab rendezõje
Nyikita Slovák, a fõbb szerepekben ifj. Marian Labudát, Gabriela
Dzurikovát, Marek Majskýt és
Andrea Kvaòovskát láthatják a
nézõk. Az elõadás l9.00 órakor
kezdõdik. Belépõjegyek elõvételben
l70 koronáért kaphatók a mûvelõdési otthon jegyirodájában, az elõadás napján a jegyár 200 korona.

Emelkedett a mozilátogatók száma

Miközben a világon mindenütt
csökken a mozilátogatók száma, s
egyre másra zárják be ajtajukat a
filmszínházak, Rimaszombatban az
elmúlt esztendõben jelentõs nézõszám emelkedésrõl tanúskodnak a
statisztikák. Mielõtt azonban elhamarkodottan vonnánk le a kedvezõ jelenség végsõ következtetéseit, el kell árulnunk a siker titkát: a
nézõszám elsõsorban iskoláinknak
köszönhetõ, amelyek élve kulturális utalványok felhasználási lehetõségével, gyakran szerveztek nagycsoportos látogatásokat. Az Orbis
mozinak az elmúlt évben 8768 úgynevezett utalványos látogatója volt,
melynek pénzben kifejezett
összértéke 438.400 korona volt.

Bemutatóra
készül az Alterna

A Rimaszombati Mûvelõdési
Központ mellett mûködõ Alternát
joggal nevezik a fiatalok színházának. A társulat most is mindenekelõtt is az ifjabb nemzedék számára
készül egy bemutatóval, melynek
premierje nagy valószínüséggel
április hó folyamán lesz. Az elõadásra a nagy gömöri mesemondó P.
Dobinský mûve alapján készülnek,
melyet Marian Lacko Popolvár elnevezéssel adaptált színpadra.
Az Alterna egy évvel korábban
a Fatehén c. elõadásával aratott nagy
közönségsikert, s elsõ helyet szerzett az amatõr színházak iar nad
Hronom-i kerületi versenyén, valamint Színház a gyermekeknek
elnvezésû országos seregszemlén
is. Az elõadás külföldön, a csehországi atecen is kedvezõ visszhangra talált, s láthatták a nézõk Tiszolcon, Losoncon, Késmárkon és Alsósztregován is.

Hirdetések

Kezdés: 17.45 ó.
Március 16.-18. Péntek - Vasárnap

Eszményi
férfi kerestetik
Amerikai romantikus
vígjáték
Szereplõk: Ryan Reynolds,
Anna Faris, Chris Klein
12 éven felülieknek.
Belépõ: 59 Sk.

Értesítés

A Rimaszombati Adóhivatal
az Adó Igazgatóság besztercebányai
munkahelyével együttmûködve
2007 március 22-én 10.00 órai kezdettel
TÁJÉKOZTATÓ NAPOT
szervez
a Rimaszombati Adóhivatal nagy üléstermében
az adóbevallásokkal és az adótörvények
magyarázatával kapcsolatban.

RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat

A klub fõ aktivitása kerékpártúrák szervezése itthon és külföldön.
Részt veszünk külföldi amatõr versenyeken.
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 17  szombat: Rimaszombat  Uzapanyit  Vályvölgy 
Balogvár  Meleghegy  Rimaszombat.
Tel.: 0907 136 117, maksi@pobox. sk, www.rimaskasobota. sk.

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

A Rimaszombati Kórházban 2007. március 6-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:Róbert Tóth, Ladislav Topor, Frantiek Kubaèka, Ján Nociar, Miroslav Soukup, Jozef Géci, Roman Drugda,
Helena Kondáová Rimavská Sobota, Miroslav Kováè, ¼ubomír Benco, Diana Bencová, Lenka Illéová, Viera Illéová, Ján Oláh Klenovec, Frantiek
Zvozil, Eugen Csitneky, Ladislav Ebergényi, tefan Petrá Hnúa,
Vladimír Deák Lipovec, Roman ilka Belín, Viktor Tóth Levkuka,
tefan Grebecz Behynce, Vojtech Nagy Bátka, Ivan Cerovský Rimavské Janovce, Michal Feledy Jesenské, Ján Sklenár Ostrany, Gabriel
Planka, Ján Veréb Figa, tefan Lámer Suany, Vladimír Bystriansky,
Marcela Rohárová Teplý Vrch, Ladislav Juhász Stránska, Ján Benda
Babinec, Mária Tamáová Vyné Valice, Anna Malatinská Kociha.
Elõször adtak vért: Ing.Ivan Vilhan, Perla Repcsíková Jesenské,
Alexander Nociar , Ladislav Kováè Rimavská Sobota.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

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
A városi stratégiai fejlesztési
szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: fõiskolai végzettség, két világnyelv aktív ismerete. Szakmai gyakorlat: öt év
További feltétel: a projektkészítés és menezsment terén való jártasság felmutatása
A jogi és vagyonkezelési osztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: jogi irányú egyetemi végzettség. Szakmai gyakorlat: öt esztendõ, elõnyben az önkormányzatoknál, esetleg az állami hivatalokban eltöltött munkaviszony
A környezetvédelmi szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: fõiskolai ( erdészeti, fafeldolgozói, kertészeti
vagy enviromentalisztikai irányzat).
Szakamai gyakorlat: öt év
Az építészeti, beruházási és
közlekedési osztály vezetõi
posztjára
Iskolai végzettség: építészeti
fõiskola. Szakmai gyakorlat: öt
év, elõnyben az önkormányzatoknál vagy az állami hivatalokban eltöltött munkaviszony
Az iskolaügyi szakosztály ve-

zetõi 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
Iskolai végzettség: fõsikolai, vagy
középiskolai, esetleg szakközépiskolai + a magyar nyelv tökéletes ismerete. Szakmai gyakorlat: többéves gyakorlat az újságírás területén
A jelentkezésekhez szükséges
mellékelni:
- a kitöltött személyi kérdõívet
( osobný dotazník)
- szakmai életrajzot ( profesijný ivotopis) az eddigi munkagyakorlat áttekintésével
- a végzettség hitelesített bizonylatával
- három hónapnál nem régebben
kiállított erkölcsi bizonyítványt ( odpis z registra trestov).
A jelenkezéseket a feltüntetett mellékletekkel együtt személyesen, vagy
postán kell elküldeni lezárt borítékban  VK megjelöléssel 2007.3.l9-ig
az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

Hirdetések

Köszönetet mondok a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak és ismerõsöknek
a fájdalmunk csökkentésére
szánt virágadományokért,
s azért hogy elkísérték utolsó
a útjára a szeretett édesanyát
MOLNÁR MÁRIÁT,
aki hosszas, súlyos betegség után 2007. február 22-én
örökre távozott körünkbõl.
Nagy és õszinte köszönetet
érdemel MUDr. V. Alaka
a hosszas és példás orvosi
gondoskodásért, anyám súlyos betegsége idején.
Köszönetet mondok a Losonci Kórház rádioterapeutikai osztálya nõvéreinek is az
áldozatkészségért, amellyel
szeretett anyámat élete utolsó napjaiban körülvették.
Lánya Zsuzsika

Lakás-ingatlan
n Eladó

befejezetlen háromszintes
családi ház Rimaszombat Tamásfala városrészében, 15 áras telekkel.Tel.: 0905 401 228.
059-13
n 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 Vásárolok Rimaszombatban személyi tulajdonban levõ kétszobás
lakást. Tel.: 0908 528 605,
0907 657 890.
983

Anyagi gondjai vannak? Gondot okoz a megoldás?
Tel.: 0911 787 141.
011
n Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812-19
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 Alfa Romeo 33 1,7 16
V alkatrészre. Érvényes iratokkal (STU, Emisna) 2008-ig. Ár
megegyezés szerint.
1515
n Szent Korona Rádió Egy tiszta,
n

LILIPUT
Gyermekdivat

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

EUROMOTEL
Restaurant

/Kassai út, Rimaszombat/

Meghívja Önt

disznótoros
30 %-os ínyencségekre
leárazás Elszállásolás 69 Sk -tól
-téli overalok
-kabátok, sapkák
téli nadrágok
Rimaszombatban
a posta mellett.

2501-3

Gyermekruházati
üzletbe alkalmazottat
keresek szerzõdésre,
(hetente 3 alkalommal).
FELTÉTEL: szakmai
gyakorlat, pozitív hozzáállás a vevõkhöz.
Tel.: 0905 398 770. 2603

Egyéb

magyar hang.
www.szentkoronaradio.com 013-11
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 Eladó három pedálos AUGUST
FÖRSTER, sötét mahagón színû
zongora. Tel.: 0904 101 466. 1528
n Lóhere mag eladó Lénártfalán a 62-es házszámon. Tel.: 047/
559 36 36.
084
n Eladó magántulajdonban lévõ
4-5 árnyi gyümölcsös a rimaszombati szõlõben befejezetlen hétvégi házzal.Telefon:5623189. 1530
n Vásárolok festményeket 
Gwerk, Kollár, Gyurkovics, Bazovský és mások, arany- és ezüst
tárgyakat, pénzérmeket és egyebeket. Tel.: 0905 430 716.
112
n Eladó Renault Clio 1,2, gyártási
év 1992, világospiros szín, jó mûszaki állapotban. Ár megegyezés
szerint. Mobil: 0905 426 668. 130
n Eladó hármas eke. Tel.094 827
658.
143
n Eladó LADA 2105 kitûnõ állapotban. Tel.: 0904 827 658. 144
n Eladok gumiabroncsot traktorra,
16,9x30. Tel.: 0904 827 658. 142
n A NYSSI bolt újra megnyílt
Rimaszombatban, a Fõ téren. Second hand elõnyös vétele, minden 30-tól 50 koronáig. Szívesen
kiszolgáljuk.
068-11 ob

2468

Anyánk- tõled búcsúzunk
de csak távozunk, lélekben
veled maradunk!

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 Eladok 4-áras kertet falazott, alápincézett kerti házzal az Alsópokorágy 3. sz. kerttelepen. Tel.: 0904
1001 466.
1527
n Eladó magántulajdonban levõ 3szobás lakás az Iskola (kolská) utcában. Ára 260 000 Sk. Megegyezés
lehetséges. Tel.: 0908 022 079. 092
n Emeletes családi ház eladó Nagybalogon. Tel.: 0911 876 350. Ár
megegyezés szerint.
085
n Eladó 112 m2 alapméretû földszintes ház Rimaszombatban, 600
m2 telekkel. Vállalkozói célokra
is megfelel. Tel.: 0905 867 307.
n Eladó családi ház Nagybalogon +
garázs és gazdasági épületek, önálló udvarral, kerttel. Információk az esti órákban, a 569 61 82 telefonszámon. 140
n

Felveszünk:
n
pincért/-nõt.

2002

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk
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Iskolai sport

Olvasóink figyelmébe!

A Ferenczis lányok kézilabda-elsõsége

Az alapiskolák hagyományos járási kézilabda-bajnokságát az idén február 22-én bonyolították le Rimaszombatban az akasztóhegyi sportcsarnokban. Az érdeklõdés meglehetõsen
gyér volt az esemény iránt, a tornára
ugyanis a két magyar tanítási nyelvû
alapiskolán kívûl Rimaszombatból
csak a P. Hostinsky nevét viselõ iskola csapata nevezett. A vidék becsületét a gesztetei alapiskola tanulói védték meg. A torna gyõzelmet száz százalékos teljesítménnyel a Ferenczisek nyerték meg, ahol a tornaórákon
kívûl sportköri tevékenység kereté-

ben is foglalkoznak a sportággal. A
második helyen a Tompa Mihály
Alapiskola tanulói végeztek megelõzve a P.K Hostinsky iskola együttesét, míg a negyedik helyre a gesztetei gyerekek kényszerültek. Eredmények: Tompa M.A.I  Ferenczi
I. A. 3:14, P.K Hostinsky A.I  G
esztetei A.I 6:5, Ferenczi .A.I 
Gesztete A.I 18:4, Tompa .M .A.I
 Hostinsky A.I 10:7, Hostinsky
.AI.  Ferenczy A.I 4:24, Gesztete
A.I .  Tompa M. A.I 0:7
Az elsõ helyen végzett Ferenczy
I. együttese hamarosan részt vesz a

A nyústyai sportcsarnokban
február 21-én négy fiúcsapat résztvételével rendezték meg a járás
középiskoláinak röplabda- tornáját.
A körmérkõzések eredményei alapján a nyústyai gimnazisták szerezték meg az elsõ helyet, megelõzve a
tiszolci Evangélikus Gimnázium, a
rimaszombati Egyesített Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, valamint a Kereskedelmi
Akadémia csapatait.

Eredmények: Rimaszombati
Kereskedelmi Akadémia 
Tiszolci Evangélikus Gimnázium
0:2, Rimaszombati Egyesített M.
É Szakközépiskola Nyústyai
Állami Gimnázium 0:2, Tiszolc 
Nyústya 0:2, Rimaszombati K.A
 Rimaszombati E.M.É szakközépiskola 0:2, Rimaszombat 
Tiszoc l:2, Nyústya - Rimaszombati K. A 2:0
A gyõztes csapat természetesen kivívta az április hó folyamán
megrendezésre kerülõ területi bajnokságon való résztvétel jogát.

Nyústyai siker röplabdában

Antal a második helyen
A karatézók torna-szerû versenyrendszerének második fordulójában Pozsonyban is sikeresen szerepelt a rimaszombati
URAKEN serdülõ korú versenyzõje, Martin Antal. Az elsõ két
forduló sima gyõzelmét követõen sajnos a harmadik akadálynál kissé megbotlott, vereséget szenvedett, de a vigaszágon
tovább folytathatta, így végül a
negyedik helyen végzett. A harmadik kupaforduló elõtt a tehetséges fiú a pontverseny második helyén áll.

Antalová
a döntõben
A klenóci tollaslabdázó lányok
közül hárman vettek részt a közelmúltban Eperjesen megrendezett országos versenyen. A kis küldöttség két éremmel tért haza.
Denisa Antalová a döntõben maradt alul Kubikovával szemben. A
Katarína Balciarová-Nikola Lichancová alkotta leány páros az
elõdöntõbe juttott, ami számukra
a 3-4. hely megszerzését jelntette.

Detván megrendezendõ kerületi bajnokságon.
A torna rendezõi a Relax sztabadidõ-Központ és a Tempus SK voltak.

Felhivjuk a labdarúgás
kedvelõinek figyelmét,
hogy jövõ heti számunktól
kezdõdõen fokozatosan
közöljük az alsóbb osztályokban szereplõ csapatok tavaszi sorsolását.

Megvédték címüket a rimaszombatiak

A járás középiskoláinak regionális labdarúgó- bajnokságát február 20.én rendezték meg az akasztóhegyi sportcsarnokban Rimaszombatban. A
találkozó szervezõi a helybeli sportegyesületen a Tempus Sk-n kívûl a
rimaszombati Relax Szabadidõközpont és a Rimaszombati Gépipari Szakközépiskola voltak. A tornán három járás legjobbjai vettek részt. Õszinte örömünkre szolgál, hogy a Rimaszombati Gépészeti Szakközépiskola
csapata megvédte a korábbi esztendõkben megszerzett igen elõkelõ pozícióját, így természetesen résztvevõje lehet majd a Detván megrendezésre
kerülõ kerületi döntõnek is. A regionális torna eredményei: Rimaszombati Gépészeti Szakközépiskola  Füleki Gimnázium 2:1, Nagykürtösi Gimnázium  Rimaszombat 0:l, Fülek  Nagykürtös l:3.

Jól szerepeltek a rimaszombati cselgáncsozók

Három elsõség

A fiatal rimaszombati cselgáncsozók sikeresen szerepeltek a közelmúltban Martinban megrendezett
Közép-szlovákiai bajnokságon, melyen részt vettek a trencsényi megye legjobb dzsúdósai is. A tizennegy
fõbõl álló gömöri különítmény három elsõséget szerzett, s mindössze
egy versenyzõnk maradt érem, vagy

Gesztetei fiúk sikere

Megelpõ eredménnyel zárult az alapiskolák fiúcsapatainak járási kézilabda-bajnoksága. Az akasztóhegyi tornateremben megrendezett torna végsõ gyõzelmét ugyanis egy vidéki együttes szerezte
meg a Rimaszombati Református Gimnázium alsó tagozatos csapata, valamint a Daxner utcai A.I elõtt. A gyõztes csapaton meglátszott
az iskola tornatanárának, Tóth Vilmosnak kezemunkája, aki korábban az asztaliteniszezõket is eredményesen kaucsolta.A negyedik helyen a bátkai fiúk végeztek. Eredmények: Daxner U. A.I 
Gesztete 5:6, Bátka Ref. Gimnázium 5:5, Gesztete  Ref. Gimnázium 7:7, Daxner u.AI  Bátka 9:6, Bátka  Gesztete ll:l2, Ref.
Gimnázium, - Daxner A.I 10:3

éretékes helyezés nélkül. A serdülõk
42 kilós súlycsoportjában Michal
Sojka diadalmaskodott a 60 kilósok
kategóriájában pedig Adam Durec végzett az élen. A lányok között Miroslava Balogová harcolt ki egy aranyérmet, ezen kívûl egy ezüstérmet
szerzett még a 66 kilósak mezõnyében Gódor Jakub.
A dobogó harmadik fokára nem
kevesebb mint öt rimaszombati cselgánycsozó állhatott a Mladost-Relax képviseletében. Jakub Pále és
Vladimír arèeviè az ifisták, Juraj
Kepka és Lajka Szabolcs a juniorok, Lajka Ádám pedig a szeniorok,
azaz a felnõttek között. Utóbbi szereplése azért érdemel külön is említést, mert a Rimaszombatból eltávozott nagyszerû dzsúdósok ( Pálkovács, Novotny stb. ) után felnõtt
szinten ma nagyjából csupán õ képviseli a hazai élvonalat. Pontot érõ
helyen ( ötödik ) végzett még Julius
Kiss a 73 kilósok súlycsoportjában.

Ketten a válogatottban
A szlovák ifjúsági cselgáncsválogatott színeiben lépett tatamira a
közelmúltban Miskolcon megrendezett nyilt nemzetközi versenyen
Henrich Megela és Juraj Kepka. Az
igen erõs, hat ország legkiválóbb
ifjúsági cselgáncsozóit felvonultató
tornán Kepka már az elsõ fordulóban kiesett, Megela azonban sokáig
versenyben volt az éremért is, végül
az 5.helyen végzett a 8l kilósok kategóriájában.

rs-

Sport

Trenèín  Rimaszombat l:0(0:0)

Nem sikerült a pontszerzés Trencsényben
A tavaszi ligaosztályozó második fordulójában általában a várt eredmények születtek. A trencsényi és a
nagyszombati csapat egyaránt nyerni tudott, Dubnica
és az Inter idegen földön szerzett egy-egy pontot, ami
arra enged következtetni, hogy a nagyobb rutinnal rendelkezõ Corgoò ligások alighanem megõrzik majd
résztvételi jogukat az elsõ osztályban. A bajnokság
megkezdése elõtt ugyanis sokan úgy vélekedtek mindenekelõtt az elõkészületi meccseken mutatott játék alapján,- hogy csapatunknak sikerül majd beékelõdnie a befutó nagy négyesbe.
Nos, az elsõ két forduló tapasztalatai alapján úgy tûnik, hogy erre nem
sok esélyünk lesz. Hacsak rövidesen
nem áll majd be kedvezõ fordulat játékosaink teljesítményében. Reméljük szombaton az aranyosmarótiak ellen ennek elsõ komolyabb jeleit
már tapasztalhatják a nézõk.
Hírügynökségi jelentések szerint a múlt pénteken Trencsényben

lejátszott mérkõzésen nem sok keresnivalója volt csapatunknak, mert
játékosaink az egész mérkõzés során nem jutottak igazi gólhelyzetbe. Az elsõ félidõben fegyelmezett
védekezõ játékkal ugyan még tartani tudtuk a hazai támadókat, a fordulás után azonban már õk uralták
a pályát. A mérkõzés egyetlen, mindent eldöntõ gólja a 83. percben

született, szerzõje Doubek volt.
Csapatunk az alábbi összetételben játszott: imon  Janeèka,
Kaèák, Geri, Mráz  Lazúr , (ivanoviè), Hílek, ivèeviè, Tesák (
Hlouek )  Piszár, Gibala, Lika. A
találkozót l070 fizetõ nézõ elõtt
Hrèka vezette, aki csapatunkból
Likának, Híleknek, imonnak és
Kaèáknak mutatott sárga lapot.

1. Trnava
2. M o è e n o k
3. Inter BA
4. Trenèín
5. Rim. Sobota
6. D u b n i c a
7.  a ¾ a
8. Zl. Moravce

2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
2

3
2
1
2
1
1
0
0

:1
:1
:0
:2
:1
:2
:1
:2

6
4
4
3
3
1
1
0

Nyilatkozatok:

Vlastimil Palièka (Trenèín)
Az elsõ félidõben kapkodóan játszott a csapat, a cserék után
azonban fölénybe kerültünk, játékosaink levetkõzték idegességüket, s úgy gondolom megérdemelten nyertünk.
Mikulá Komanický ( Rimaszombat) Az elsõ félidõben
egyenlõ ellenfelek voltunk, aztán
felülkerekedtek a hazaiak. Hogy
ennek oka a mi gyengébb teljesítményünk volt-e, vagy az ellenfél javuló játéka, azt nem tudom.
A játékosoknak a vereség ellenére nem tehetek szemrehányást.
A hazai csapat megitélésem szerint is rászolgált a gyõzelemre.

Gömöri asztalitenisz- rangadó

A múlt hét végén folytatódtak a
küzdelmek a IV. ligában. A korábbi
fordulóban botrányos körülmények között ( 3:3-as állásnál félbeszakadt) Rimaszombat B  Tornalja
mérkõzés után a múlt pénteken idegen környezetben játszott döntetlenre a Mlados-Relax együttese. Lubeníken ugyanis nem bírtak
egymással a csapatok, s a mérkõzés végeredménye 9:9 lett. A vendégek pontszerzõi: Mihá¾ 4, Prskavec 3, Mihályi l, valamint a Prskavec Mihá¾ páros.
A jövõ héten gömöri rangadóra
kerül sor az elsõ ligában. A mieink

szombaton délelõtt l0.00 órakor a
rozsnyóiakat fogadják, délután pedig Kassa együttese lesz Horváthék
ellenfele. Tekintettel a mérkõzések
fontosságára a szakosztály vezetõi
szeretettel várják a szurkolókat.

Branislav Benko búcsúja a rimaszombati közönségtõl.

Rimaszombat  Prakovce 3:0 és 3:0

Legtutóbbi lapszámunkból idõ és
helyhiány miatt kimaradt az elsõ ligás rimaszombati nõi röplabda-együttes kassai vendégszereplésésérõl
szóló tudósitás. A találkozó szemszögünkbõl nem volt sikeres, hisz
kettõs vereséggel zárult. Csapatunkból három játékos is hiányzott, így

a hazaiak dolgát nagyon megkönnyítettük. Mindezek ellenére az elsõ
3:l-es verteséggel zárult mérkõzést
akár meg is nyerhettük volna, mert a
nyitószett kivételével szinte minden játszmán belül csak egy-két pontnyi volt a különbség, s egy- két
labdát  éppen a sorsdöntõ pillanatokban  most is elvett tõlünk a
játékvezetõ. A második mérkõzésen
már enerváltan játszottak lányaink, a
sima 3:0 meg is felelt a játék képének.
A múlt szombaton viszont an-

nak ellenére jól kezdtünk, hogy
Drugdová és Kureková még mindig
nem állt Kudlík edzõnõ rendelkezésére. Sõt a folytatás is meggyõzõ
volt, így született meg a kettõs gyõzelem. A tárgyilagosság kedvéért
azonban el kell ismernünk, hogy a
vendégek egyik mérkõzésen sem
fejtettek ki komoly ellenállást. A
gyõztes csapat összeállítása: Megelová, Rendeková, Bartová,
Kudlíková, Hrivnáková, Baòová
és tubniaková.

A rimaszombati Területi Labdarúgó Szövetség Téli Kupájáért
folyó küzdelemsorozat a finiséhez érkezett. Az utóbbi két fordulóban az alábbi eredmények
születtek: Rim. Janovce  Velké
Teriakovce 4:2, Velký Blh 
Stránska-Stáròa 5:0, Uzovská
Panica Jesenské 0:9.  a negye-

dik fordulóból. Szombaton játszották: Rim. Janovce -. StáròaStránska 7:0 és az Uzovská Panica
Velké Teriakovce 6:l - mérkõzéseket. Vasárnap délután került
sor az érdeklõdéssel várt rangadóra Feled és Nagybalog csapatai
között. A mérkõzés 3:l arányú feledi gyõzelemmel ért véget.

A TLSz Kupájáért

A Feleden megrendezett téli labdarúgó-bajnokság gyõztese a Casablanca
csapata lett. Fenti felvételünkön a csapat játékosai balról jobbra: Váradi,
Czene Attila, Tóth, Kuna az alsó sorban Csank, Kovács, Lászó és Singlár.

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

