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Ünnepelt Medvesalja lakossága

A márciusi ifjakra emlékezett Rimaszombat magyarsága

Koszorúzási ünnepség a Petõfi szobornál

Rimaszombati Református Gimnázium vendégeként most is nagyon
sok magyarországi fiatal vett részt,
a Szózat hangjaival ért véget. (H)

Újabb szép sportlétesítménnyel gazdagodtunk

Tornacsarnokot avattak a Ferenczy I. Alapiskolában

Március l6-án a Nyagat- lakótelepi magyar tanítási nyelvû Ferenczy
István Alapiskola objektumában avatták fel városunk talán legszebb sportcsarnokát. Az építés munkálatai még
l99l-ben az ún. komplex lakásépítési
program keretében kezdõdtek, ám a

szinte állandósult finanszírozási
problémák miatt sokáig szüneteltek,
mígnem 2002 és 2004 között egy
több szakaszban folyósított, 29 milliós állami támogatással folytatód-

tak, majd 2006-ban az Iskolaügyi
Minisztérium 5,5 milliós rendkivüli
támogatásnak köszönhetõen az idén
be is fejezödtek. A sportcsarnok
(Folytatás a 2. oldalon)

szebb lakás, szebb körülmények + tetõk.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyústya, Francisciho 167.
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Plaszt ablakok
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MKP helyi, megyei és országos
képviselõi elhelyezték koszorúikat Petõfi Sándor szobránál.
A méltó megemlékezés, melyen a

2293

Március l5.-én a 48-as magyar
forradalom és szabadságharc
l59.évfordulójára és örökifjú vezéralakjaira emlékezett Rimaszombat
magyarsága. A Petõfi szobornál megtartott ünnepség közel ötszáz résztvevõje elõtt elõbb a helyi gimnázium tanulója mondott verset,
majd Pál Lajos alkalomhoz illõ éneke és gitárjátéka hangzott el. Aztán
Orosz István, az MKP helyi szervezetének elnöke mondott általános
tetszést kiváltó ünnepi beszédet
(melyet teljes terjedelmében
közlünk lapunk belsõ oldalán) .
Az ünnepség második részében
a városi fúvószenekar tolmácsolásában hangzottak el az ismert Kossuth- nóták és a megzenésített versekre komponált közkedvelt dalok,
miközben az iskolák, a civil szervezetek, az önkormányzatok és az

Vecseklõn, a tavaly felavatott
Petõfi szobornál tartott megemlékezõ ünnepséget az önkormányzat és a Csemadok helyi szervezete, melyen nemcsak a helybeliek, hanem a
szomszédos községek lakosai is
részt vettek. Az ünnepséget az
óbásti éneklõ csoport mûsora
nyitotta meg, õket az almágyi
alapiskola tanulóinak verses
zenés összeállítása követte. Az
ünnepi beszédet Hulitka Sándor, Vecseklõ polgármestere tartotta, majd a helyi és szomszédközségek önkormányzatai és
társadalmi szervezetei helyezték el koszorúikat az egykor
Vecseklõn vendégeskedõ költõfejedelem szobránál.
(H)

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

M. Kanalová felvételén E. Alevová, L. Haas és Cifrus I. látható.
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Az MKP tisztujító konferenciája

Simon Zsolt került a szervezet élére

Kilencvenhárom százalékos résztvétel mellett ( l43 meghívottból
l30-an voltak jelen) tartották meg
március l7-én Rimaszombatban az
MKP járási szervezetének tisztújitó és küldöttválasztó konferenciáját, melynek vendége volt az országos vezetés két alelnöke, Duray
Miklós és Gyurovszki László is.
Az esemény két héttel elõzte
meg a párt Komáromban megrendezendõ országos kongresszusát,
mely szintén a tisztújitás jegyében
zajlik majd , hiszen ott az Országos
Tanács mellett Országos Elnökséget és elnököt is választanak. Ugyancsak a kongresszus dönt a párt
új Alapszabályáról, mely az eddigi
tapasztalatok, az országos vita alapján úgy tûnik, jobban igazodik majd
a megváltozott körülményekhez.
A járási elnökség tevékenységérõl szóló részletes beszámolót
Bán Zoltán tartotta, s elhangzott
még az etikai bizottság és a járási
titkár jelentése, valamint Boros
Zoltánnak a közigazgatás állapotáról szóló tájékoztatója is. Természetesen szót kértek a vendégek is:
Duray a tagság és az alapszervezetek helyzetével, valamint az utóbbi
választások eredményeivel foglalkozott, Gyurovszky fõként az
alapszabály módosításával kapcsolatban fejtette ki véleményét.
Ezután került sor az elsõ választásra. A Járási Elnökség l5 tagból
álló testületébe huszonegyen jelöltették magukat, a szavazatok megszámlálása
Fotó: kanután ez a következõknek sikerült: Simon Zsolt, Boros
Zoltán, Máté Ferenc, Auxt Ferenc,
Ferencz József, Molnár Gyula, Ha-

nobik Irén, Pósa Dénes, Orosz István, Zagyi István, Kónya Zoltán,
Bán Zoltán, Farkas Zoltán, Nagypál Ferenc, Lengyel Magdolna.
Ugyancsak megválasztották a
Járási Etikai Bizottságot, melynek
tagjai: Pelle Tibor, Polónyi Péter ,
Rákosi János, Ambrus Zoltán és
Korcsog Péter. Az új összetételû
Kerületi Tanácsnak az alábbi l9 tagja került ki járásunkból: Boros Zoltán, Bán Zoltán, Hacsi Attila, Simon
Gyula, Hunyák József, Juhász István, Pelle Tibor, Hanobik Irén, Auxt
Ferenc, Pósa Dénes, Molnár Gyula,
Farkas Zoltán, Zagyi István, Orosz
István, Kónya Zoltán, Boros András, Rákosi János Vitárius Gyula és
Nagypál Ferenc.

Az Országos Tanáncs tagjai: Stubendek Márta, Bán Zoltán, Ferencz
József és Hunyák József.
A járási elnök posztjára mindössze egy jelölt, Simon Zsolt pályázott, aki a szükséges 66 szavazatnál jóval többet, százat szerzett,
így az elkövetkezõ négy év során õ
irányítja majd a járási szervezetet.
A párt komáromi kongresszusának húsz képviselõje lesz a rimaszombati járásból, melynek öszszetételérõl szintén titkos szavazással döntöttek a jelenlévõk. A szavazási maraton utolsó felvonása arról is döntött, hogy az országos elnök posztjára Bugár Bélát jelöli a
járási konferencia.
(H)

Rimajánosiban március l5-én a
koradélutáni órákban a magyar
forradalom és szabadságharc egyik katonájának, Lenkey István századosnak szépen ápolt sírjánál emlékeztek a résztvevõk az MKP és a
Csemadok helyi szervezete által
szervezett ünnepségen. A résztvevõket és a meghívott vendégeket
Pálkovács Katalin, az MKP helyi
szervezetének elnöke köszöntötte,
majd a helybeli magyar tanítási nyelvû alapiskola növendégei szolgáltattak tartalmas kultúrmûsort. Az
ünnepi beszédet Bozó Sándor tartotta, utána következett a koszorúzás, mely Lakatos Frigyes szívetmelengetõ tárogatós játéka mellett zajlott.
Az ünnepségen a helyi lakosok
mellett részt vett az MKP járási elnökségének két tagja, Boros Zoltán
és Pelle Tibor, valamint a díszõrséget álló rimaszombati cserkészek
Vörös Attila vezetésével.
(H)

Újabb szép sportlétesítménnyel gazdagodtunk

Tornacsarnokot avattak a Ferenczy I. Alapiskolában

(Folytatás az 1. oldalól)
összköltsége eléri a 40 millió koronát, kivitelezõje a rimaszombati
Magasépítõ kft volt.
Az átadási ünnepségen Eva Alevová a Városi Hivatal osztályvezetõje és Kubaèka Gizella az iskola igazgatónõje mondtak beszédet, eztkövetõen Cifrus István a város polgármestere és Ladislav Haas, a SZK Iskolaügyi Minisztériumának osztályvezetõje avatták fel a létesítményt.
Az új tornacsarnokot ezután vették birtokukba az iskola és a város
alapiskoláinak tanulói, valamint a
Relax-Szabadidõ Központba tömörült sportszakosztályok versenyzõi, akik rövid cselgáncs, röplabda,
kézilabda és labdarúgó bemutatót tar-

tottak, s ugyancsak szórakoztatták a
közel 80 meghivott vendéget a sza-

badidõközpont keretében mûködõ
tánccsoportok tagjai is.
(H)

Orosz István Március 15-i ünnepi beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Ünneplõ és Emlékezõ Egybegyültek!
Nem tudom, van-e a magyar történelemnek még egy olyan szép és erõt
sugárzó kifejezése, mint az 1848-as
forradalom és szabadságharc fiatal
hõseit szimbolizáló Márciusi Ifjak
Ez a megnevezés gyermekkorom óta
élénken foglalkoztatja a fantáziámat.
Mióta elõször hallottam Március 15e krónikáját, él bennem egy romantikus, szépia színekkel megrajzolt
képsorozat ezen jeles nap eseményeivel.
Látom magam elõtt Petõfit, ahogy
a Nemzeti Múzeum lépcsõjérõl buzdítja a népet. Hangja távolabbra és
tisztábban hallik, mint bármelyik mai
népünnepély szónokainak elektronikusan felerõsített sablonszövege.
Szimpátiám fõ táplálója tagadhatatlanul az azonos kor, az azonos lelkivilág és talán az azonosulni vágyás.
Mert bizony néha sajnálom, hogy nem
lehettem részese a 159 évvel ezelõtti
eseményeknek, s azt is, hogy mostanság igen nehéz csipetnyit lopni a mába,
abból az áradó közösségi érzésbõl, ami
a XIX. század ezen fényes korszakát
jellemezte. Mert tragédiáival, szorongásaival és szomorúságával együtt is
szépnek és vidámnak élem meg március 15-ét. Nem tudom, mibõl táplálkozik ez az öröm. Lehet, hogy csak a
tavaszi idõpont teszi, de az is elképzelhetõ, hogy az évtizedek történelmi
sodrásában tisztára csiszolódott emlékezés kelti. Hinni azonban mégis azt
akarom, hogy Petõfiék tettei és szavai sugároznak át téren és idõn keresztül hozzám s mindannyiunkhoz.
Üzeneteiket oly sokszor, és oly
sokan magyarázták már - nem ritkán
egyéni érdekek mentén -, hogy mára
bizony megkopni látszik az a tisztelet, ami a szabadságharc hõseinek kijár. A tisztelet, hogy azt látjuk a 48-as
történésekben, amik valójában voltak,
s nem próbálunk belemagyarázni oda
nem illõ dolgokat napjainkból. Az
ünnep azért szép, mert mindenkié.
Gyermeké és felnõtté, munkásé és
politikusé, professzoré és hallgatóé.
A miénk.
1848. március 15-e faggat bennünket. Faggat elsõsorban nemzeti létünkrõl, sorsunkról, a jövõrõl, a megmaradásról és annak titkáról. De faggat
minket az ünnep mibenlétérõl is! Olyan fundamentális kérdésekkel kell
szembenéznünk, amelyek magyar nemzeti közösségünk sorskérdéseit érintik és amelyekre nekünk - a magyarság ügyében, megmaradásában elkötelezetteknek - kötelességünk választ

találni. Lehetetlen kibúvókat keresni:
hogy megosztottak vagyunk, hogy elveszítettük eszközeinket, hogy az érdektelenség és a népbutítás szellemének telekommunikációs árja lefegyverzi minden erõnket: minden szellemi-lelki-anyagi potenciálunkat. A kibúvók és az önfelmentések keresése
helyett tegyük fel inkább úgy a kérdést, ahogyan ezt Áprily Lajos
csendesen, de elementáris erõvel

dannyian. És azt is: legyünk tiszta
kezûek, mert csak így marad meg a
becsület. A bátorság és a hazaszeretet
mellett 1848 fontos üzenete tehát még
az is, hogy fogjunk össze a tiszta célokért, és csakis azokért. Kossuth
zászlai alatt egymás mellett ott harcoltak az önkéntesek, és nem kérdezték, hogy milyen származású a másik. Ma viszont mi vagyunk önmagunk legnagyobb ellenségei. Ma elvá-

tette:  Akarsz-e fényt? Akarunk-e
magyar életet?
Mi a helyzet itt, ahol azt mondjuk,
hogy szabad világban élünk? A magyarok egyik bölcs mondását idézem:
ne szólj szám, nem fáj fejem... Pedig 1848 bizony azt üzeni nékünk,
hogy ne féljünk! 1848 azt is üzeni a
21-ik század magyarjának, hogy szeresse bárhol is él!-, hogy mindennél
jobban szeresse a hazáját! Kossuth
katonái közt, a tisztek közt, számtalan volt, aki magyarul sem tudott beszélni, de úgy gondolkodott. Damjanics János, és az aradi 13 vértanú
közül, 5 nem beszélt magyarul. Csak
érzett és gondolkodott. Ma itt, nem
biztos, hogy mindenki pontosan érti,
hogy mit mondok magyarul: de itt van,
mert neki is üzent 1848 és a többi
magyar szabadságért áldozatokat vállaló küzdelme. A szabadságharcnak
nem lett volna fegyvere, ha a magyar
asszonyok nem ajánlják fel ékszereiket a haza védelmére. Ezért, az önzõ
és anyagias 21-ik században élõ magyarságnak, azt is üzeni 1848, hogy
áldozzunk többet a közösségért,
hogy váljunk újra egy családdá, min-

lik egymástól a sokrétegû generáció,
mert nem figyelnek a történelmi üzenetekre, amikbõl okulni kellene.
Minden generáció más gondokkal
él, és ez így volt mindig, így helyes.
Másfél évszázad távlatából 1848 bizony azt is üzeni nékünk, hogy keressük azt, ami összeköt bennünket,
és ne azt keressük, ami szétválaszt.
1848-nak egy másik üzenete, hogy
egy népnél sem vagyunk kisebbek,
lebecsülendõbbek. Legyen kellõ
önismeretünk arról, hol a helyünk a
világban? De reálisan. 1848-ban a világ felnézett a szabadságharcot vívókra, mert példát mutattak a világnak
emberi tisztességbõl és helytállásból.
Mindenki szemfénye voltak, de magukat soha nem dicsõítették. Azért
mert õk komolyan gondolták, hogy
fényesebb a láncnál a kard. Ma
viszont a pénz a fényes, az emberi
értékek lassan másodlagosakká válnak. Pénz után fut itt is, otthon is a
ma embere és közben csökken a
népesség: nem divat a gyerekvállalás.
Mi közünk ehhez? Egyszerûen mi is
magyarok vagyunk és ez minket is
érintõ lényegi kérdés, erre is figyelni,

a jelekbõl okulni kell. 1848 azt is üzeni, hogy védjük meg az igazságot és
adjuk át azt mi is majd gyermekeinknek!
Március 15.  immár 159 éve 
nekünk magyaroknak nemcsak
a tavasz kezdetét jelenti, hanem mindenekelõtt 1848 márciusának üzenetét, örökségét, ennek az örökségnek
a megõrzését, ápolását és továbbadását. A mai ifjúság elõdjeinek, a márciusi ifjaknak a haza sorsának jobbra
fordíthatóságába vetett hitét, állhatatos küzdelmét jelenti, amelyrõl másfél
évnyi hõsi korszak számtalan piros
betûs napja tanúskodik, s amellyel
örökre beírták nevüket nemzetünk
történelmébe.
Ma - amikor a kelet-közép  európai nemzetek mindegyike a helyét
keresi a Nap alatt, kötelességünk keresni valamiféle központi erõt, gondolatot, amely ha nem is vet véget
szétszóratásunknak, sorsunk sokféleségét összehangolja, új távlatot ad
neki, hogy a lélek, a szellem egyesülhessen: a gömöri magyar a székellyel,
a kárpátaljai a vajdaságival, az anyaországi pedig valamennyi határon túlival. Ennek a feladatnak, azaz mindennapi munkánknak legfontosabb
eszköze a kultúra, az emlékezet,
a tudat, egyszóval: a történelmi igazság helyreállítása tudatunkban és cselekedeteinkben egyaránt. Kötelességünk visszahódítani a feledéstõl, a
közömbösségtõl, az érdektelenségtõl
saját értékeinket. Õseinknek itt,
a Kárpát  medencében ezer év óta
alkotott eredményeit és páratlanul
gazdag hagyományait. S ez csak észszel, igaz szívvel és lélekkel, rendíthetetlen hittel lehetséges ...! Higgyünk
tehát szent és igaz ügyünkben, és tudatosítsuk: amelyik nemzet nem bízik önmagában, azaz a maga jövõjében, abban senki sem bízik! Bizalom
és hûség. Két fontos szó. A mi hazai
kisebbségi kultúrális rendezvényeink
a maihoz hasonlóan, mindig a hûség
ünnepei. Azé a hûségé és ragaszkodásé, amely a szlovákiai magyarságot szülõföldjéhez és múltjához, történelméhez, anyanyelvéhez és kultúrális örökségéhez köti. Mi, itt élõ magyarok Petõfiék márciusi üzenetének
csak úgy lehetünk értõ befogadói és
továbbadói, a tõlük kapott örökséget
csak úgy szolgálhatjuk tisztességgel,
ha megõrizzük szellemi értékeinket,
kultúránk és mûvészetünk sajátos
arculatát, s ha mindezt átadjuk
a nyomunkba lépõ nemzedéknek.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

YBN2 VÉGE...
VÉGE... és
és YBN3
YBN3 kezdete?
kezdete?
YBN2
A Rimaszombati Regionális Fejlesztési Ügynökség március 8-án
Budapesten az Agol Nagykövetség konferencia termében a joungBusinessnet 2  fiatal vállalkozók támogatása közép-Európában
projekt sikeres befejezését ünnepelte.
A Záró konferencián a projekt partnerek
beszámolóin
kívül,
(Wandsworth youth enterprise London, Neumann János Szakközépiskola
Eger, Vakk Bottyán Szakközépiskola
Gyöngyös, Malopolska Regionális
Fejlesztési Ügynökség
Krakow, Ifjúsági Vállalkozói Központ Budapest és
nem utolsó sorban a Rimaszombati Regionális Fejlesztési
Ügynökség) olyan fiatalokat is hallhattunk, akik a projekt nyújtotta tréningek segítségével váltak vállalkozóvá.
A programot régiónkból a Besztercebányai Megyei Önkormányzat,
a Kereskedelmi Akadémia és az Egyenlõ Esélyek polgári társulás képviselõinek beszámolói gazdagították.
Ezennel is köszönjük közremûködésüket!
Számunkra a kezdet nehézkes volt,
magyar és angol partnereinkkel ellentétben, akik már több mint 10 éves
tapasztalattal, vállalkozói központokkal, befutott vállalkozástámogató tréningekkel funkcionálnak.
Új, számunkra ismeretlen szakmai
területen kellett helytállnunk. A projekt programot teljesítve erõs alapokat építettünk fel a folytatásra, hogy
az ügynökség munkája a jövõben e
téren legalább olyan eredményes legyen, mint szomszédos partnereinknél.
Eddig elért eredményeink nagy
vonalakban:
Know-how elsajátítása és szlovák
nyelvre való átdolgozása.
Vállalkozói központ üzemeltetése
 tanácsadás és mûszaki segédlet.

Standardok a know-how akkreditálására.
Szlovákiai inkubátor hálózatok
közötti megállapodás.
Tréning csomagok.328 érdeklõdõ,
222 vett részt a tudatosság fejlesztõ
tréningeken, 112 vett részt
ötletgeneráló, ill. üzleti tervkészítõ tréningeken, 10 vett
részt tanácsadáson, 11 új
vállalkozás nyílt, 12 tanár, menedzser
vett részt a trénerképzõ gyakorlatokon, akik az itt nyert tudásukat és ta-

pasztalataikat
munkakörükön belül használják fel.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a projekt idõszaka alatt folyamatosan, illetve részlegesen segítették a projekt
eredményességét: Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia, Gépészeti Szakközépiskola, SOU strojárstvo), Egyesített Középiskola, Rimaszombati
Gimnázium, Rimaszombati Munkaü-

gyi, Szociális- és Családügyi Hivatal,
Egyenlõ Esélyek polgári társulás, Rimaszécsi I-ház, Támasz GS.
Reméljük, ezek a kiépített pozitív
kapcsolatok hosszútávon fennmaradnak és az elõkészítõ szakaszában lévõ
youngbusinessnet 3 projekt folyamán
tovább fejlõdnek!

Itt a tavaszi nagytakarítás ideje

Nem lehet közömbös az életkörnyezet

A Rimaszombati Városi Hivatal
környezetvédelmi osztálya az elõzõ
évekhez hasonlóan idén is céltudatosan készül a tavaszi nagytakarításra.
A terjedelmesebb háztartási hulladékok begyûjtésére nagy befogadó
képességû hulladéktározó kathelyez
el a város- és a csatolt városrészek
különbözõ pontjain. A hulladéktározók
kiürítésére ütemtervet dolgozott ki.
Egyúttal figyelmezteti a polgárokat, hogy ezekbe a begyûjtõ edényekbe semmilyen esetben nem tartozik: építési hulladék, veszélyes hulladék (pl. világítótestek, villanyégõk,
szárazelemek, használt gumiabroncsok, akkumulátorok, festék- és mázoló anyagok csomagolása), stb.
Az olyan természetes zöld anyag
begyüjtésére, amely bármilyen okból
nem kerül komposztozására, további
 külön megjelölt kontajner  lesz elhelyezve ugyanazon idõpontokban és

helyeken. Amennyiben a gyüjtõedények, megtelnek, a zöld hullékot helyezzék el a kontajner mellett,
A városi Közterületfenntartó Vállalat dolgozói azt elszállítják.
A polgárok egész év során ingyenesen helyezhetik el a hulladékot (beleértve a zöld anyagot a BRANTNER GEMER firma begyüjtõtelepén, a Kassai út 344 sz. alatt. Átadhatják itt a papírhulladékot, faanyagot, vashulladékot, építési hulladékot, nagyterjedelmû hulladékot (beleértve a háztartási elektronikai
eszközöket), textilhulladékot
(használt ruházati cikkek), PET- palackok és mûanyagok, problematikus
anyagok (akkumulátorok, szárazelemek) átadhatók a Hypernova, Billa,
Kaufland, az Elektro SFOS Iskola
(kolská) utcai telepén, az SzNF
utcán a J.A.R. telepén, a Rozsnyói
(Roòavská ) utcai Elektrón telepen,

a GM-PORST és VM-2 telepén a Fõ
téren és a Városi Hivatal belépõ csarkokában, a villanyégõk, világítótestek, festékanyagok csomagolásai,
stb. ugyanezeken a begyûjtõ helyeken. A veszélyes hulladékokat egész
év során átveszik a DETOX cég telepén ( az egykori Gépgyár, Kassai út).
A veszélyes hulladékok mozgó begyûjtésére 2007 április 21-én kerül sor
Az esetleges további begyûjtõ helyek, illetve idõpontok szükség szerint lesznek rendezve, folyamatosan
a bejelentett igények szerint.
Közelebbi tájékoztatás és részletesebb feltételek megegyezhetõk
a városi hivatal környezetvédelmi
osztályán, az 560 46 48, 560 46 65
telefonszámokon, a BRANTNER
GEMER (EKORIS) cégben az 581
12 23 telefonszámon, illetve a DETOX cégben, az 560 41 53 telefonszámon.
-ZK-

A begyüjtõ edények széthelyezése
2007. április 9.- április 17.
Akasztóhegy  Vasutas utca ,
az üzlettel szemben.
A Rozsnyói utca és Iskola utca
keresztezõdése.
Tamásfalva, Tamásfali utca,
a volt OTEX telepen.
Tormás lakótelep  az üzlettel
szemben.

Nyugat lakótelep  a nagy MMarket mellett.

2007., április 17.- április 24.
Mikszáth K. utca  parkolótér,
A.Marku utca,
Rimava lakótelep  a B-1 és B-2
háztömb között.

2007., május 1.-május 8.
Dúsa  a temetõ mellett.
Mezõtelkes  az autóbuszmegálló mellett.Alsópokorágy 
a templom mellett.

2007., április 24.,- május 1.
Bakti  a labdarúgópálya mellett.
Kurinc üdülõtelep  az autóbuszmegálló mellett.
Szabadka  új lakótelep.
Szõlõhegy  az üzlet mellett.

Megzsarolta
diáktársát

A Rimaszombati Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal közli,
2007 március 22-én 10.00 és
17.00 óra között sor kerül a
NEMZETKÖZI
MUNKABÖRZE
8. évfolyamára külföldi és nemzetközi munkáltatók részvételével.
Zsolnán a városi sportcsarnokban.
A munkáltatók listáját és részletesebb információkat megszerezhetik
a Rimaszombati Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatalban (Èerenèianska 18, oddelenie EURES,
208-as iroda), 047/541 62 08 telefonszámon, vagy a www.eures .sk
honlapon.

A rendõrtestület rimaszombati nyomozója március 14-én zsarolás bûnvádjával indított bûnvádi eljárást a Klenóci Alapiskola 15 éves tanulója, Boris ellen, aki január közepétõl március 13-ig legkevesebb 7 esetben
rendszeresen zaklatta tanulótársát. Verés és egyéb fenyegetések alkalmazásával cca 13 500
Sk készpénzt csalt ki tõle.
Az összetûzések során testi
sértésre nem került sor. Vétkes
ellen a rendõrség szabadlábon
folytatja az eljárást. A BTK
értelmében a vétségért kiszabható büntetés 4-tõl 10 évi szabadságvesztés. Tekintettel az
elkövetõ korára, a büntetést
a bíróság felére csökkentheti.

Látni és látva lenni

A rendõrtestület napjainkban
Látni és látva lenni címszó alatt
országos méretû akciót valósít meg
a közúti közlekedés legveszélyeztetettebb csoportjának ( gyalogosok, gyermekek, kerékpárosok,
idõskorúak) védelmére.
Az aktivitás lényege fényvisszaverõ fóliák, szalagok és egyéb,
a közúti forgalomban részes személyek mozgására figyelmeztetõ
eszközök használatának népszerûsítése.

A projekt célja, hogy a közúti
forgalom legveszélyeztetettebb csoportja tudatosítsa: életfontosságú,
hogy láthatók legyenek a közutakon. Hiszen a közúti balesetek leggyakoribb áldozatai a gyalogosok.
A balesetek következményei sem
hanyagolhatóak.
A gépjármû és a gyalogos ütközésekor leginkább sérül éppen
a gyalogos. Gyakori a halálos, vagy
a tartós egészségi károsodást okozó sérülés. A hasonló balesetek jogi-

Paragrafusok árnyékában

Zavarta õket a kerítés...?
Egy község  Serke  két kihágás hasonló ügyben,
több szereplõvel. A vád lopás, idegen vagyon megkárosítása. Talán már nem is meglepõ, hogy mindkét
ügyben vétkesek kiskorú személyek.

Ad. 1:
2007 január 17., Serke. Kiskorúak részvételével az egyik családi
ház mögötti telekrõl eltûnt 10 darab, egyenként 3 m magas és 8 cm
vastag kerítésoszlop. A tulajdonos
kára cca 2000 korona.
Ad. 2:
Ugyanaz a nap, ugyanaz a község, két házszámmal távolabb. Nyoma veszett 20 db. vasoszlopnak és
több mezõgazdasági gépalkatrésznek. Szintén fiatalkorúak beavatkozásával. A tulajdonos kárát ezúttal
3000 koronára becsülték.
Az eseteket a Rimaszombati
Körzeti Hivatal általános belügyi
osztálya tárgyalta. Nem volt köny-

nyû dolguk a hivatalnokoknak.
A vétkesek személyét ugyan megállapították a bûnüldözõ szervek, de
a tárgyaláson egyikük sem jelent

§§

meg. Egyszerûen figyelembe sem
vették az idézést.
Távollétükben
folyt
le
a tárgyalás. Beigazolódott a vagyon
elleni kihágás elkövetése, s az is,

hogy a lopott tárgyakat fémhulladék begyûjtõ telepen értékesítették.
Pénzbüntetésben részesültek. Az
érvényes jogszabályok értelmében
továbbra is a paragrafusok árnyékában maradnak.

büntetési következményeit nagyrészt a gépjármûvezetõk viselik,
amennyiben beigazolódik, hogy vétkesek. De ha az ütközést a gyalogos
okozta, a jármûvezetõ akkor is egész életére meg van bélyegezve, fõként, ha a baleset áldozata gyermek.
A rendõrtestület keretében
a projektet a Rendõrtestület
Kerületi Igazgatósága megelõzési
részlegének dolgozói valósítják meg,
együttmûködve a járási rendõrtestületi igazgatóságokkal és a
rendõrtestület közforgalmi felügyelõségeivel.
A közúti forgalom résztvevõi
sokszor nem törõdnek saját biztonságukkal, lebecsülik a veszélyeket.
Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy
éppen saját felelõtlenségükkel veszélyeztetjük a közúti forgalom
többi résztvevõit. Saját hozzáállásunkkal próbáljuk meg valamenynyien csökk e n t e n i a b a l e s e t v e s z é l y t a közutakon.

Peches zsiványok

*R. Tibor, martonfalai illetõségû,
25 éves lakos. Ez év február közepén
nyilván fázott. Esti fél tíz óra tájban,
záróra elõtt betért a Hypernova bevásárló központba. Magára öltött egy
698 Sk értékû bundát és megpróbált
észrevétlenül átsurranni a pénztár
mellett. Nem sikerült neki.
Vagyon elleni kihágásért vonta felelõsségre a Rimaszombati Körzeti
Hivatal illetékes osztálya. Ezúttal
megúszta 2000 Sk pénzbüntetéssel.
*Talán még pechesebb volt az
egy évvel fiatalabb B. Pál, ri-

maszombati lakos. A Clementis
utcai CBA élelmiszerüzletbõl próbált elcsenni 1 literes üveget Becherovka likõrrel. Szerencsétlenségére éppen a pénztár elõtt esett
ki a felsõkabátja zsebébõl és
a flaskó ripityára tört, a lélekmelegítõ pedig szertefolyt.
A kihágásokat kezelõ illetékes szakosztály a bizonyítékok számbavételével 416,90 Sk-ra becsülte az élelmiszerbolt kárát. Az elkövetõt 1000
korona pénzbírsággal fenyítette.
kz-

Felelõsséggel magyarnak lenni

Március 9-én pénteken a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom rimaszombati csoportja nagyszabású
rendezvényre hívta a város magyarságát. A programban szerepelt Vikidál
Gyula, s bizony a Koppány felejthetetlen alakításával magát szívünkbe
lopó énekes-elõadó erõs húzóerõ volt.
A rimaszombati kötõdésû fiatalokból
álló S-Existens zenekar fellépésére,
vagy Mihály Péter és Kovács Erik gitárjátékára is sokan kíváncsiak voltak,

márcsak azért is, mert személyesen ismerik õket. S hogy a három részbõl álló
koncertet egy könyvbemutató elõzi
meg, nos, e fölött igazán nem volt nehéz átsiklani, fõleg, ha az ember nem
is ismeri a szerzõt. És voltunk ezzel
így egy páran. Aztán persze szárnyra
kapott a városban a hír, hogy egy Szlovákiából kitiltott, szélsõséges nézetei
miatt hazájában is megfigyelt fiatalemberrõl van szó. A jólelkû átlagpolgárok
egy része megcsóválta a fejét, aztán

Huszonhat lakás épül Csíz-fürdõn

A helyi önkormányzat alktivitásának köszönhetõen még az idén
huszonhat új lakással gazdagodik Csíz
község. A nagyszabású lakásépítés természetesen egy korábban meghirdetett s azóta részben módosított kormányprogram keretében valósul meg,
mely állami részrõl köztudottan kettõs finanszírozású. Az egyik az igencsak kedvezõ 1 százalékos kamat mellett igényelhetõ hitel, melynek visszafizetési futamideje 30 év, a másik az

Állami Lakásépítési Alaptól igénybevehetõ támogatás.
Amint azt Katarína Matzenauerová asszonytól, az illetékes kormányszerv rimaszombati irodájának vezetõjétõl megtudtuk, a csízi önkormányzat e célra l9 millió koronát kért és
kapott, a dotáció összege pedig meghaladta a 8 millió l70 ezer koronát. Lakásegységenként igénybe vehetõ
még az akadálymentes közlekedést

biztosító l40 ezer koronás összeg is.
Információink szerint a beruházás
kivitelezésével megbízott selmecbányai Combin kft építõvállalata jó ütemben végzi a munkálatokat, így a lakásigénylõk már az idén beköltözhetnek
új otthonukba.
Az említett jelentõs beruházás
mellett a helyi önkormányzat kétmillió koronát költ a fürdõ parkjának és
történelmi épületének felújítására és
karbantartására.
(H)

Ijú tehetségek bölcsõje

Irodalmi-drámai szak

A Rimaszombati Mûvészeti
Alapiskola keretében az 1992/1993as tanévben jött létre sorrendben
harmadikként az irodalmi-drámai
oktatási szak. Célja új tehetségek
felkutatása a színjátszás, mozgásmûvészet és általában az elõadómûvészet számára a városban és
környékén.
Az iskolában két színjátszó csoport tevékenykedik: a ZAUKO
gyermekegyüttest Jana Vetráková,
az ALTERNA diákszínházat pedig
Marián Lacko vezeti. A gyermekegyüttesbõl fejlõdött ki az ALTERNA. Nevébõl is kitûnik, hogy alter-

natív drámai módszerekkel ,pl.
ifjúsági színpaddal, szavalószínpaddal... Ismertté vált a gyermekszínpadok kerületi és országos
szemléin, sikerrel szerepelt külföldön, pl. Csehországban és Lengyelországban, a SET Suwalki fesztiválon is.
Az oktatási szak fennállása óta
minden iskolai évben újabb és újabb drámai alkotásokat vittek színre. Szerzõjük és rendezõjük Marián
Lacko. Aratnak minden országos
szintû rendezvényen, nemzetközi
méretekben sem ismeretlenek.
Az oktatási szak végzõs növen-

dékei közül az utóbbi 12 év során
feldolgozták magukat a szlovákiai
élvonalba.
-KZ-

jobb kerülni a bajt, gondolta, s otthon
maradt ezen az estén. De azért voltak
akik eljöttek. Vagy kíváncsiságból, vagy
mert õket elkerülte a szerzõ híre, vagy
mert azt gondolták, ha egy kicsit késnek, kimaradnak a könyvbemutatóból.
És nem kétlem, voltak, akik épp miatta jelentek meg.
A rendezvény napján megerõsített
rendõrségi ellenõrzésekrõl, szélsõséges
szlovák provokatõrök készülõdéseirõl,
a programról kiutasított vagy eltanácsolt újságírókról lehetett hallani. No,
és mi történt? - kérdezhetnék. Hála az
égnek semmi, de így, tíz nap távlatából
talán már nem is ez a lényeg. Hiszem,
hogy sokan próbálják a megkönnyebbült sóhajon túl megfogalmazni maguknak, mit is gondoljanak az egészrõl.
És kérdéseket tesznek fel: Miért kell
ma nálunk egy szélsõséges nézeteket
valló, országunkból kitiltott személy
könyvét nagy nyilvánosság elõtt propagálni? Nem a rendfentartók provokálása-e az említett úr fényképét feltenni a könyvbemutatót hirdetõ plakátra, s azt sejtetni ezzel, õ maga is
meg akar jelenni a rendezvényen? Mit
akarnak a nagy Magyarországot ábrázoló fekete feliratozott trikóba öltözött
szervezõ fiatalok nyitott, még mindenre
fogékony lelkében erõsíteni a vezetõik?
A válaszok átugorhatók, de az õket
követõ érzés nem: nem könnyû dolog
kisebbségben FELELÕSSÉGGEL
magyarnak lenni. Zsélyi Katalin

A képzõmûvészeti és irodalmi-drámai oktatási szak tanulói Horvátországban, a Nemzetközi Képzõmûvészeti Alkotómûhelyen (1999).

Az ALTERNA a SET Suwalki Nemzetközi Színházi Fesztiválon Lengyelországban. (2003)

XVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny

Járási forduló eredményei - 2007. március 7.
A verseny szervezõi ezúttal is a Csemadok Területi Választmánya, valamint a Gömör-kishont Mûvelõdési intézet voltak.
A helyi és a vendégzsûribõl álló bizottság nagyra értékelte az
idei verseny színvonalát. Különös meglepetést és örömet szereztek az elsõ három kategória résztvevõi, ahol akár- a zsûri
szavaival élve- tízen is továbbjuthattak volna. Sajnos
a díjazottak száma véges, a döntés pedig a következõképpen
alakult a 97 versenyzõ között:

I. kategória - vers:1.Vincze
Réka,TMAI-Rimaszombat, 2. Szajkó Sándor, AI  Nagybalog, 3. Jakub Tamás,AIAjnácskõ, Különdíj:
Sallai Gréta, FIAIRimaszombat
I. kategória -próza:1. Kovács
Boglárka, SzVAI-Feled, 2. Szendrei
Gerhard, AI  Nagybalog, 3. Czakó
Gabriella, FIAI-Rimaszombat
II. kategória vers:1.Bede
Krisztina, FIAI-Rimaszombat,

2.Mihály Máté, FIAI Rimaszombat, 3.Treèka Viktória, AI - Várgede, Különdíj: Váradi Krisztina,
FIAI-Rimaszombat, Molnár Klaudia, TIAI- Rimaszombat, Simon
Viktória, SzIAI -Feled
II. kategória próza:1.Oláh
Balogh Lívia, AI-Balogfalva, 2. Killner Krisztina,TMAI- Rimaszombat, 3. Szabó Klaudia, AI Almágy,Különdíj: Kovács Orsolya,FIAI - Rimaszombat, Molnár
Krisztián, AI-Bátka, Lovas Kálmán,TMRG  Rimaszombat

III. kategória  vers:1. Kovács
Lilla, TMRG  Rimaszombat, 2.
Bodolló Nikoletta,TMRG Rimaszombat, 3. Martinovics János,
TMRG  Rimaszombat
III. kategória próza:1.Báthory
Bianka, FIAI Rimaszombat, 2.
Kókai Krisztián, SzVAI  Feled, 3.
Illés Klaudia, Alapiskola Bátka,Különdíj: Macúrik Annamária,
FIAI- Rimaszombat, Sztankovics
Kincsõ, TMRG  Rimaszombat
IV. kategória  vers:1.Csank
Dorottya, TMRG  Rimaszombat,
2. Hangácsi Zsuzsanna, TMRG
Rimaszombat, 3.Végh Barbara,
TMRG  Rimaszombat
IV. kategória  próza:1.Simon
Beáta, TMRG  Rimaszombat,
2.Paulenda Mária, Kereskedelmi
Akadémia  Rimaszombat
V. kategória vers:1. Demeter
Katalin, Uzapanyit

Vincze Réka a Tompa M. Alapiskola harmadikos tanulója. Óvodás
kora óta gyakran szerepel szinpadon. Komoly, kedves kislány, akitõl
nem idegen sem a vers, sem a próza. Mindkét mûfajban bízonyított már.
Az idén egy tanulságos verses mesével lépett a közönség elé. Szereti
a vidám hangvételû költeményeket, és bizony sok idõbe telik, míg rátalál
a megfelelõre. Az idei- párbeszéddel tarkított- versikében nem könnyû
kihangsúlyozni a két állat beszélgetését, de Réka, játszva, könnyedén
megbírkózott ezzel a faladattal. Gratulálunk és sok sikert kívánunk
a elkövetkezõ fordulókon.

Kókai Krisztián a Feledi Alapiskola nyolcadikos tanulója. Évek óta
részt vesz szavalóversenyeken. A prózamondást kedveli. Mindig olyan szöveget igyekszenek tanárával választani, amely illik a személyiségéhez, és
neki magának is tetszik. Krisztián eszes,
eleven gyermek és nagyon sok energiával rendelkezik. A vicces szövegeket kedveli. Szövegeinek hõsei többnyire eszes, ámde csintalan gyerekek.
Ebben az évben viszont kicsit komolyabb szöveget választott, amely az állatok szemszögébõl láttatja az embereket. Elõadási stílusát a határozottság és
a pontosság jellemzi. Beleéli magát a
szereplõ karakterébe és ez bizonyos fokú
színészi tehetséget is feltételez.
A szavaláson kívül aktívan sportol  focizik -, és bekapcsolódik a
különféle tanulmányi versenyekbe
(pl. természetrajz verseny, történelmi verseny).

Egy hatékony rendszer kiépítése nélkülözhetetlen

Új tervek, célkitûzések Feleden

A járás második legnagyobb falujának több mint 2200 lakosa van. Dicsekedhet orvosi rendelõvel, postával,
pénzintézettel, bevásárlóközponttal,
iskolákkal és még sorolhatnánk.
A község él, lüktet a maga sikereivel, gondjaival, tapasztalataival, élén
egy fiatal, sokoldalú vezetõvel. Mihályi Gábor polgármester pár hónapja tölti be posztját, de ezen rövid
idõ alatt is érezni lehet a pozitívan
értékelhetõ változásokat. Legfõbb
célja a falu életfeltételének javítása
a lehetõ legtöbb területen. Az építészgeodéta, projektmenedzser, mint
régiófejlesztõként, mint konzultációs központok elõadójaként, számtalan elfogadott tervezet alkotójaként
lett sikeres. Az utóbbi években az Euroregion Neogradiensis ügyvezetõ
igazgatójaként dolgozott, mélyítve
ezzel a Nógrádi régióban a határon túli
kapcsolatok intenzitását . Ezen tapasztalatok, segítõkészsége a fejlõdés
területén, adtak okot szülõfaluja bizalmának megnyerésére, miszerint
a hat polgármesterjelöltbõl legtöbb

voksot kapta. A megújult képviselõtestülettel egy egészen új, átlátható
irányt kívánnak követni céljaik elérése érdekében.
-Egy hatékony rendszer kiépítése
nélkülözhetetlen . Fontosnak tartom
a hivatal és a falu irányítási rendszerének minõségi ellátását, a jogszabályok szerint fokozatosan kiegészíteni a hivatal hiányzó dokumentációit.
Van bõven fejlesztési, újítási feladat
a községben. A fontos tervezési dokumentumok egy része a 2007-2013
programozási idõszakra már készen
állnak, de folyamatosan készíteni kell
a falu fejlesztéséhez nélkülözhetetlen
tervezeteket. Csak a kanalizáció és
tisztító rendszer kiépítése több, mint
100 millió koronát vesz majd a jövõben igénybe. A mûvelõdési ház áramvezetékeinek felújítása szintén elkerülhetetlen, valamint a helyi televíziós hálózat rekonstrukciója is az égetõbb feladatok egyike már ebben az
évben. Megoldásra vár az EKOS kft.
gazdasági helyzete is. Csodákra nem
vagyunk képesek, de számítunk

a helyi lakosság támogatására és
együttmûködésére.
A munkanélküliség csökkenése érdekében támogatni szeretnénk a vállalkozói tevékenységeket, valamint
céljaink közé tartozik az aktivációs munkák terén
való pozitív hozzáállás elérése.
Pillanatnyilag
180 munkást alkalmazunk, 8 vezetõvel, ahol a
munkamorállal
mélyebben foglalkozunk - nem
mindig volt megfelelõ . Hozzáállásuk hatékonyságában viszont
már elõrelépés tapasztalható  tájékoztat bennünket a polgármester úr.
-A kultúra és az oktatás terén is
vannak terveink, beleértve az alapiskolákat, zeneiskolát, óvodát, köny-

tárat, valamint maximálisan támogatni a helyi sportéletet.
Információs iroda megnyitását terveztük az elsõ negyedévre. A hét
minden napján fogadja majd az ügyfeleket ügyes-bajos
dolgaikkal. Ezt a szolgáltatást lényegesnek
tartottam létrehozni
a lakosság és egyéb
ide látogatók érdekében.
Ahogy beszél,
korrektség és elszántság érzõdik
szavaiból, valamint
olyasfajta belsõ
elhivatottság, mely
nélkül nem születhetnének új tervek, célok, sikerek.
Bár tudja, hogy egy ilyen nagy
községben nehéz elérni az egységes hangot, nézetet, de hiszi, hogy
a tényleges kommunikáció, vélemény-nyílvánítás a közös cél érdekében hatásos lehet.
-csk-

Hirdetések

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

Az
Az áradás
áradás országa
országa
Fantasy Kanada Angol
Szereplõk: Jodelle Ferland,
Jeff Bridges, Jenifer Tily
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.

A Rimaszombati Kórházban 2007. március 13-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:Ondrej Idinský, Mária Páneková, Ján Trnavský, Róbert Koó, Ján tefanèík, Alfonz Dóa, Barnabá Bodor, Peter
Magic, Ladislav Palugyai, MUDr.Iveta
Bachòáková, Milan Lipèei, tefan Kaloèai,
Michal Kováèik, Peter Murinèek,Peter Krajè Rimavská Sobota, Matej Ka¾avský, Slavomír Balciar, Vojtech Radiè, Martin Bobrovský
Klenovec, Jozef Vincze, Kristína Ïuriková, Gabriel Nagy Vyné
Valice, Ing.¼ubomír Porubiak, Anna Kyzeková Hnúa, Frantika
Kameníková, Oto Kameník Levkuka, Ján Stehlík Kurinec, Stanislav
Vrábe¾ Kokava n.Rimavicou, Gabriel Pataki Hajnáèka, Miroslav Faèka Lehota n.Rimavicou, Vladimír Chromek Teplý Vrch, Vojtech Bálint Blhovce, Miroslav Kántor Èerenèany, Ján Melicher Hrnèiarska
Ves, Jozef Markotán Suany.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Rimaszombat város eladásra kínál 3 szobás lakást
a)Rimaszombatban a Rozsnyói u.5/39 sz. alatt, 40 lakásoso
egység, 10. emelet  nyilvános kínálat formájában. A lakás alapára 290 000 Sk.
b) telkek a volt JIV telepén, a Tormásban, 2008 m2 területen.
Kezdõ ár 250,- Sk/ m2. Az érdeklõdõ egyúttal köteles 20,-/m2 áron
megvásárolni a résztulajdont a bekötõutakra. A telkeken lehetséges parkolóhelyek, kis vállalkozások építése.
c)Éptési telek, 887/3 parcellaszám 589 m2 felületen, Dúsa határában, közbeszerzési kínálat keretében. Minimális vásárlási ár
165,- Sk/m2.
Információk: Városi Hivatal, vagyongondozási részleg, Rimaszombat, tel.: 047/560 46 26, 560 46 31.
Írásbeli kérvényeiket címezzék a Városi Hivatal vagyonkezelési osztályára, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

JUBAL SPORT
üzletegység

RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat

A RENDEZVÉNYEK KALENDÁRIUMA ÁPRILIS HÓNAPRA:
Áprílis 1  vasárnap: Tata - Agostyán - Tardos - Süttõ - Dunaalmás
Tata (50 km)
Áprílis 7 - szombat: Tata - Komárom - Öregkom - Izsa - Pat vissza a fõúton (100 km).
Tel.: 0907 136 117, maksi@pobox. sk, www.rimavskasobota. sk.

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

Gyermekruha
Rimaszombatban
a posta mellet.

Új tavaszi
kollelció
Minõség jó áron!

2587-12

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.

átköltözött a volt
cukrászda térségeibe,
a Tatra szálló
épületébe.
Bejárat közvetlenül
a Fõ térrõl. 2592

LILIPUT

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

Hirdetések

Egyéb

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 N-AGE, kft. Rimaszombat  bankügyi tanácsadó. Középiskolai
végzettség.
Fotó:
kan
n SEWON ECS SLOVAKIA, kft., Nyústya - munkások
a termelésbe. Alapiskolai végzettség.
n MUDr. Remeòová Eva, Rimaszombat  Egészségügyi nõvér.
Középiskolai végzettség.

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.

PNEUCENTRUM kft.

Cukrovarská 2086, R. Sobota

Meghívja ügyfeleit a téli
gumiabrocsok nyárira
történõ cseréjére.
Nyitva:
hétfõ-péntek: 7.30- 16.00 óráig,
szombaton 7.30-12.00 óráig.
Tel.: 5626 758.
2613

2468

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

Lakás-ingatlan

Zdruená stredná odborná
kola  Összevont Szakközépiskola

Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk

tefan Folk, Jarná u. 14, Rimaszombat,
közli hogy jármûvezetõi tanfolyamot oktat
sk.A 25 kW-n felül (nagy motorkerékpár)
és sk.B+E (pótkocsi 750 kg-n fölötti öszszsúllyal). Tel. : 56 22 581, 0905 829 970.

2548-13

Megemlékezés

Szent Korona Rádió Egy tiszta,
magyar hang.
www.szentkoronaradio.com 013-11
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 Eladó Renault Clio 1,2, gyártási
év 1992, világospiros szín, jó mûszaki állapotban. Ár megegyezés
szerint. Mobil: 0905 426 668. 130
n Eladó: Major 3011-es. Tel.: 0475
699 303., 0908 214 830.
159
n Eladó koda Favorit 135 Lxi, gyártási év 11/94, kék szín, központi
imobilizér, nyári gumiabroncsok,
185 000 km, kiváló állapot, mûszaki ellenõrzés 2008-ig. Ára 55 000
Sk. Megegyezés lehetséges. Tel.:
0915 816 408.
160
n Elektroakupunktúrás diagnosztika és gyógyítás homeopatikumokkal  ENERGY, már Rimaszombatban is! Info: 0903 174 646. 164
n Közöljük, hogy a TÝL árúházban megnyílt a NYSSI használt
ruhanemût árúsító üzlet. Megtalálható lent, az alagsorban.
167
n Eladók sertések 150 és 190
közötti élõsúlyban, 45,-/kg Sk áron,
Alsópokorágyon. Tel.: 562 67 34.
Mobil: 0908 599 936.
171
n Eladó Renault Clio, 1,2, gyártási
év 1992, piros szín, jó mûszaki állapotban. Ár megegyezés szerint.
Mobil: 0905 426 668.
.
n Egyszerü könyvelést vállalok olcsón. Tel.: 0907 047 818.
180
n Eladó széna, varrógép, hordozható, kevésbé használt. Tel.:
0903 531 668.
186
n

Au
tói
e skola
Fo

Eladó magántulajdonban levõ
3-szobás lakás az Iskola (kolská) utcában. Ára 260 000 Sk. MegSzomorú szívvel emlékeegyezés lehetséges. Tel.: 0908
zünk drága anyukánkra
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 +
FODOR JÓZSEFNÉRE
garázs és gazdasági épületek, önálló udNagybalog
varral, kerttel. Információk az esti órákhalálának
ban, a 569 61 82 telefonszámon. 140
elsõ évfordulóján.
n Négyszobás magántulajdonban
Drága emlékét õrzi
levõ lakás eladó a portová utcában,
fia Józsi családjával.
tel. 0905 308 582.
163
n Felkínálom városban levõ kertemet hozzá értõ nyugdíjasnak megmunkálásra. Tel.: 562 25 97, mobil:
0904 209 59
155
n Eladó befejezetlen háromszintes
n Eladó 2-szobás lakás a Rozsnyói
családi ház Rimaszombat Tamásfa(Roòavská) utcában, 21/42 sz.
la városrészében, 15 áras telek0918 034 723. 0918 034 723. 1535
kel.Tel.: 0905 401 228.
059-13
n Eladó kert a Szõlõben, hétvégi
n Eladó Gortva-Kisfaludon
házzal, nagyon jó helyen. Info: 0902
összkomfortos családi ház.
649 308.
1536
Tel.: 0902 298 248.
009
n Eladok garázst Szabadkán. Tel.:
n Veszek 3-szobás lakást. 0905
0907 801 192.
190
922 995.
010
n Eladok 4-áras kertet falazott, alápincézett kerti házzal az Alsópokorágy 3. sz. kerttelepen. Tel.: 0904
n Antennaszerelés.
1001 466.
1527
Tel:. 0905-435 823.
812-19
n Felvásárolok régi bútorokat:
Gyermekruházati
komódot, tulipános szekrénykéüzletbe alkalmazottat
ket, régi orvosi és üzleti berenkeresek szerzõdésre,
dezést, tollat, régi szõttest és más
(hetente 3 alkalommal).
régiségeket.
Tel.:
0903 537 225.
884-16
FELTÉTEL: szakmai
n Eladó Alfa Romeo 33 1,7 16
gyakorlat, pozitív hozzáV alkatrészre. Érvényes iratokállás a vevõkhöz.
kal (STU, Emisna) 2008-ig. Ár
Tel.: 0905 398 770. 2603 megegyezés szerint.
1515
n

Benko nagy rutinja sokat segíthet

Feleden sem adják fel

A IV. ligában szereplõ feledi együttes õszi teljesítménye is a várt

alatt maradt némiképp, így aztán a
tavasz jelentheti a reményt a bentmaradást illetõleg. A csapat vezetõi és a fõszponzora fõképpen a két rutinos sportember,
Szántó István és Branislav
Benko csatasorba állásától várja a kisebbfajta csodát. Az elõbbi az edzõi posztra tért vissza,
az utóbbi sikerekben gazdag
aktív pályafutásának végállomásaként tekinti Feledet, nyilvánvaló tehát, hogy szép búcsút képzel el magának a negyven éves hálóõr.
A felediek a kemény edzések mellett sorozatban játszották az elõkészületi mérkõzéseket. Találkozóik túlnyomó
többségét megnyerték, mindössze egyszer játszottak dön-

tetlenül ( Jánosi ellen) s egyszer
szenvedtek vereséget, amikor a IV.
ligás Csetnek ellen eléggé tartalékos összeállításban vették fel a
küzdelmet.
A már említett Benkon kívûl
erõsítésként említette az edzõ a közelmúltban igazolt fiatal rimaszombati Laczkót, s úgy tûnik bejátszotta magát a csapatba Petøíèek is. Az
õszi csapat tagjai közül a legnagyobb pozitív változás Mogyoródi
hozzáállásán és játékán tapasztalható. Az újonnan igazoltak közül
meg kell még említeni a balogfalai
Gombala nevét, akinek még idõ kell
a tökéletes beilleszkedéshez.

Ifjúsági
labdarúgás

A Rimaszombati FC ifjusági
B csapatának tavaszi mérkõzései: 14 forduló : 2007 március 25.
Rim. Sobota B  Poltár, l5: forduló: V. Krtí Rim. Sobota B, l6.
forduló: Rim. Sobota B- Dolné
Hámre, 17. forduló: Tisovec  Rim.
Sobota B, l8. forduló: Rim. Sobota
B  Hliník nad Hronom, l9. forduló: Selce Rim. Sobota B, 20. forduló:Rim. Sobota B- Revúca, 21.
forduló:Detva Rim. Sobota B, 22.
forduló:Rim.Sobota B  Plieovce, 23. forduló: Krupina  R. Sobota B 24. forduló: Rim. Sobota
B-Dudince, 25. forduló: Banská
tiavnica Rim.Sobota B 26. forduló : Rim. Sobota Buince.

Sikeres õsz után

Ajnácskõn elégedettek

A negyedik liga újoncaként a
nyolcadik helyen fejezte be az õszi
idényt Ajnácskõ együttese. Ezzel a
helyezéssel a tavaszi idény után is
kiegyeznének a csapat szurkolói.
Számottevõ erõsítésrõl ugyanis nem érkezett hír. A tavalyihoz képest anynyi változás történt, hogy visszatértek almágyi vendégszereplésükrõl korábbi játékosaik, Mede Péter és Tóth István. Ugyancsak a viszszatérõk közé tartozik Szendrei
Csaba, aki Csehországban dolgozott,
így most egyéves kihagyás után sok
a pótolnivalója.
A felkészülést Pataki József irányítása alatt január második felében
kezdte a csapat, s a heti két- három
foglalkozás mellett sorozatban játszotta az elõkészületi mérkõzéseket. A premierre Püspökiben került
sor, ahol 3:2-re nyert a csapat, aztán egy pesti együtes következett,
melytõl 2:l arányú vereséget szenvedtek. Érdekes döntetlen sorozat
kezdõdött ezután. Elõb Bolykon
játszottak 2:2 arányban, majd kétszer ugyanez az eredmény ismétlõdött meg a rimaszombati ifi
és a füleki felnõtt csapat ellen. A
forma felfelé ívelésérõl tanúskodnak
a késõbbi mérkõzések eredményei.
Ragyolc ellen 4:0-ra nyertek, Priechodban pedig 5:l arányban diadalmaskodtak. Még egy találkozóra
kerül sor Bolyk ellen, ezt vasárnap

játszák hazai pályán.
Ami a csapat támogatását illeti, e
téren sem számolhatott be lényeges
változásról Tóth Tamás a szakosztály
menedzsere. Továbbra is a helyi
önkormányzat és Suvert Gyula vállalkozásának segítségében bízhatnak.

A IV. liga tavaszi sorsolása

14. forduló: 2007. március 25.
Fi¾akovo  Poltár, Jesenské Tisovec, Kalinovo-Hliník n. Hronom,
Podlavice Revúca, Hajnaèka Poniky, Dolné Hámre-Selce, Ve¾ký
Krtí  Ruiná
15. forduló: 2007. április l.
Ve¾ký Krtí Fi¾akovo, Ruina
Dolne Hámre, Selce Hajnaèka,
Poniky Podlavice, Revúca Kalinovo, Hliník n.Hronom  Jesenské,
Tisovec Poltár
16. forduló: 2007. április 8.
Fi¾akovo Tisovec- Poltár Hliník n.Hronom, Jesenské Revúca,
Kalinovo Poniky, Podlavice Selce, Hajnaèka  Ruina, Dolne
Hámre Ve¾ký Krti,
17.forduló: 2007. április 15.
Dolné Hámre-Fi¾akovo, Ve¾ký
Krtí Hajnaèka, Ruina Podlavice, Selce Kalinovo, Poniky Jesenské, Revúca Poltár, Hliník
n.Hronom Tisovec
18. forduló: 2007. április 22.
Fi¾akovo Hliník n.Hronom, Ti-

sovec Revúca, Poltár Poniky, Jesenské Selce, Kalinovo Ruina,
Podlavice  V.Krtí, Hajnaèka 
Dolne Hámre,
19.forduló: 2007. április 29.
Hajnaèka Fi¾akovo, Dolne
Hámre Podlavice, Velky Krtí 
Kalinovo, Ruina Jesenké, Selce 
Poltár, Poniky Tisovec, Revúca 
Hlinik n.Hronom
20. forduló: 2007. május 6.
Fi¾akovo Revúca, Hliník
n.Hronom- Poniky, Tisovec Selce,Poltár-Ruina, Jesenké Ve¾ký
Krtí, Kalinovo Dolné Hámre,
Podlavice Hajnaèka
21.forduló: 2007. május 13.
Podlavice-Fi¾akovo, HajnaèkaKalinovo, Dolné Hámre-Jesenské,
Ve¾ký Krtí-Poltár, Ruina Tisovec, Selce Hliník n.Hronom, Poniky Revúca,
22.forduló: 2007. május 22.
Fi¾akovo Poniky, Revúca Selce, Hliník n.Hronom-Ruina, Tisovec Ve¾ký Krti, Poltár  Dolne

Hámre, Jesenské-Hajnaèka, Kalinovo Podlavice.
23.forduló: 2007. május 27.
Kalinovo Fi¾akovo, Podlavice 
Jesenské, Hajnaèka Poltár, Dolne
Hámre Tisovec, Ve¾ký Krtí Hliník n.Hronom, Ruina Revúèka ,
Selce Poniky
24. forduló: 2007. június 3.
Fi¾akovo Selce, Poniky Ruina, Revúca Ve¾ký Krtí, Hliník
n.Hronom- Dolne Hámre, Tisovec
 Hajnaèka, Poltár Podlavice, Jesenské Kalinovo,
25. forduló: 2007. június 10.
Jesenské Fi¾akovo, Kalinovo 
Poltár, Podlavice Tisovec, Hajnaèka Hliník n. Hronom, D. Hámre 
Revúca, Velky Krtí Poniky, Ruina Selce,
26. forduló: 2007. június l7.
Fi¾akovo Ruina,Selce Ve¾ký
Krtí, Poniky Dolné Hámre, Revúca Hajnáèka, Hliník n.Hronom
Podlavice, Tisovec Kalinovo,
Poltár Jesenké

A biztos bentmaradás a cél

Hnúán semmi sem változott

A tiszolci labdarúgók bíznak
a jó tavaszi szereplésben.

Nem töltötték tétlenül a téli futballszünetet az ötödik ligában szereplõ nyústyai labdarúgók sem. A
csapat M. Petrok irányítása mellett
már január elsõ napjaiban megkezdte
a felkészülést a tavaszi idényre. Az
elsõ idõszakban váltakozva tartottak
foglalkozást a tornateremben és a
szabad ég alatt, késõbb a kedvezõ
idõjárás következtében egyre inkább
a friss levegõn való edzések kerültek
elõtérbe. A monotonnak tûnhetõ alapozási idõszak végétõl a hétvégeken
már elõkészületi mérkõzéseket is játszottak. Szándékosan keresték az
erõsebb ellenfeleket, így találkoztak
a felsõbb osztályban szereplõ Nagyrõce, Kálnó, Poltár és Fülek csapataival, s ugyancsak megmérkõztek
az ötödik liga egyik élcsapatával, Nagybalog együttesével. Szinte valamenynyi mérkõzést az ellenfél pá-

pat menedzsere elmondotta, a tavaly
õszi együttesbõl egyetlen játékos sem
távozott, igaz frissítéssrõl sem tudott beszámolni. Ami az elvárásokat
illeti, nem kergetnek hiú ábrádokat, a
biztos bentmaradást tûzték ki célul.A
sportvezetõ úgy véli, hogy a bajnoki
cím kérdése a listavezetõ Nagybalog
és Losonctamási között dõl el, alighanem az utóbbi együttes javára.

A szurkolók adójuk 2%- val is támogatják a focit

Öt új szerzemény Zsaluzsányban

következik, amikor Kokava együttesével már a bajnoki pontokért folyik a küzdelem.
A csapatnak jelenleg két biztos
támogatója van, a helyi mezõgazdasági szövetkezet és az önkormányzat, e mellett ezekben a napokban
tárgyalnak még két-három helyi vállalkozóval is.

A fazekaszsaluzsányi labdarúgók számára is igazi megmérettetést jelentett õsszel az ötödik ligában való szereplés. Nem voltak különösen
nagy ambicióik, így a szerény õszi szereplést nem is fogják fel csalódásként. Nagyjából azt teljesítette a gárda, amire képes. Amint azt a csapat
menedzsere, Ján Vargic elmondotta, tavasszal is a realitás talaján maradnak, tulajdonképpen sikerként könyvelnék el a bentmaradást. Némileg
ellentmondanak ennek az átigazolási hírek, miszerint Konský Vladimír,
Petrinec Miroslav, Brèek Radovan, Adam Tomá és Michalèák Milan is a
csapatot erõsíti már, a jövevények többsége azonban a szomszédos Susányból érkezett, ahol feloszlott a járási bajnokságban szereplõ csapat.
A falusi sportegyesületek többségéhez hasonlóan, Zsaluzsányban sem
dúskálnak mostanság az anyagiakban, nincs már földmûves szövetkezet, a
Samotka sem prosperál igazán, így aztán a finanszírozás terhe is csak az
önkormámnyzatra hárul. A szurkolók, különösen a vállalkozók amellett,
hogy belépõt váltanak a mérkõzésre még adójuk két százalékával is támogatják a focit. Maguk a játékosok sem várják ölbe tett kézzel a sültgalambot,
különbözõ gyûjtési akciókon vesznek részt, s a helyi úrbéri társaságnál, ha
kell, brigádmunkán is részt vesznek az anyagiak elõteremtése érdekében.
A csapat edzõje Milan Barát a nehézségek ellenére is optimista, bízik
benne, hogy csapata a jövõ idényben is ötödik ligás lesz.

14. forduló - 2007. március 25.
Sklabina Cinobaòa, Bo¾kovce 
Hnúa, Klenovec Ve¾ký Blh,
Nenince Vinica Mýtna ,Radzovce, Hr. Zaluany Olováry, Lubenik Tomáovce.
15. forduló- 2007. április 1.
Lubenik Sklabina, Tomaovce 
Hr. Zaluany, Olováry Mýtna,
Radzovce Nenince, Vinica-Klenovec,Ve¾ký Blh Bo¾kovce, Hnúa
Cinobaòa,
16. forduló- 2007. április 8.
Sklabina Hnúa, Cinobaòa 
Ve¾ký Blh, Bo¾kovce Vinica, Klenovec Radzovce, Nenince Olováry, Mýtna Tomáovce, Hrnè. Zaluany  Lubenik
17. forduló- 2007. április. 15.
Hrnè. Zaluany Sklabina, Lubenik-Mýtna, Tomáovce Nenince,
Olováry Klenovec, Radzovce 
Bo¾kovce, Vinica Cinobaòa, Ve¾ký Blh Hnúa
18. forduló- 2007. április 22.
Sklabina Ve¾ký Blh, Hnúa 

Vinica, Cinobaòa Radzovce, Bo¾kovce  Olováry, Klenovec Tomáovce, Nenince Lubenik, Mýtna
Hr. Zaluany,
19.forduló- 2007. április 29.
Mýtna Sklabina, Hr. Zaluany
Nenince, Lubenik Klenovec,Tomáovce .Bo¾kovce,Olováry
Cinobaòa, Radzovce Hnúa, Vinica Ve¾ký Blh
20. forduló. 2007. május 6.
Sklabiná Vinica, V. Blh Radzovce, Hnúa Olováry, Cinobaòa-Tomáovce, Bo¾kovce Lubenik, Klenovec Hr. Zaluany, Nenince Mýtna
21. forduló- 2007. május 13.
Nenince Sklabina, Mýtna Klenovec, Hr. Zaluany- Bo¾kovce,Lubenik Cinobaòa, Tomáovce - Hnúa, Olováry Ve¾ký Blh,
Radzovce Vinica
22. forduló- 2007. május 20.
Sklabina Radzovce, Vinica 
Olováry, V. Blh Tomáovce, Hnúa ¼ubeník, Cinobaòa Hr. Zalu-

Erõsítettek a klenóciak

Január utolsó hetében Jaroslav
Benco irányításával kezdték az új
labdarúgó évadot Klenóc labdarúgói, akik teljesítménye az õszi idényben talán kissé elmaradt a várttól.
A 2007-es esztendõre vonatkozó
célkitûzés ezek után nem is lehet
más, mint a kiesés elkerülése.
Dusan Kurèík az együttes menedzsere e tekintetben optimista,
hiszen a tisztes felkészülésen túlmenõen sikerült egy kissé megerõsíteni a tavalyi gárdát. Kubinec és
Vincze visszatértek az egyéves
vendégszereplésrõl, e mellett egy
fél idényre sikerült elintézni J. Svinèiak vendégjátékát is , aki eredetileg tiszolci játékos, de legutóbb
Jolsván szerepelt. Az említetteken
kívûl ismét elkezdte az edzéseket
Garlaty, aki korábban munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem állhatott a
csapat rendelkezésére.
Az eddig lejátszott elõkészületi mérkõzések eredményei minden
esetre igazolják a szakvezetõ optimizmusát, hiszen az idei elsõ mérkõzésen 3:0-ra verték Polhora csapatát, aztán Osgyánban nyertek
3:1 arányban, majd Sajógömörön
értek el egy 2:2-es döntetlent, s
nyerni tudtak ( 2:1 arányaban ) Sajószentkirályon is. Eztután következett egy meglepõ 2:4 arányú hazai vereség Sajógömörtõl, melyen
azonban nagyon tartalékos felállásban szerepeltek. Az igazi tavaszi
premier azonban a jövõ vasárnap

lyályán játszották, ennek ellenére a
szereplést nem minõsítik kifejezetten
eredmény-telennek. Az utolsó találkozót egy héttel a bajnoki nyitány
elõtt Rimaszombatban, a mûfüves
pályán vívják, no nem a ligás együttessel, hanem - szintén szándékosan
- egy könnyebb ellenféllel, Nagytörék e-gyüttesével.
Amint azt Milan Tazberík a csa-

Az V. liga sorsolása

any, Bo¾kovce Mýtna, Klenovec  Nenince
23.forduló- 2007. május 27.
Klenovec Sklabina, Nenince 
Bo¾kovce, Mýtna Cinobaòa, Hr.
Zaluany Hnúa, Lubenik V.
Blh, Tomáovce Vinica, Olováry 
Radzovce
24. forduló- 2007. június 3.
Sklabina Olováry, Radzovce 
Tomáovce, Vinica Lubenik, V.Blh
Hrnè. Zaluany, Hnúa Mýtna,
Cinobaòa Nenince, Bo¾kovce 
Klenovec
25. forduló- 2007. június 10.
Bo¾kovce Sklabina, KlenovecCinobaòa, Nenince - Hnúa, Mýtna Ve¾ký Blh, Hr. Zaluany Vinica, Lubenik Radzovce, Tomaovce Olováry
26. forduló- 2007. junius17.
Sklabina Tomáovce, Olováry 
Lubenik, Radzovce Hr. Zaluany,
Vinica Mýtna, V. Blh Nenince,
Hnúa Klenovec, Cinobaòa Bo¾kovce

rs-

Sport

Rimaszombat  Zl.
Zl. Moravce
Moravce 0:3
0:3
Rimaszombat

Vésztjósló hazai vereség

Az elsõ liga 3. fordulójában. Gólszerzõk :a 27. és 29.percben
Kuraèka,a 12.percben.Greguka. 934 nézõ elõtt vezette Richtárik, SÁRGA LAPOK: Líka, imon, Hílek  Pavlenda, Plichta, Èernák. Összeállitások : FC : imon  Mráz, Kaèák, Geri,
ivanoviè (53.Filo)  Lazúr, Hílek, Sivèeviè, Tesák (58.Latiak)
 Pisár (80.Gibala), Líka; FC ViOn : Pahulyi  Pavlenda, Klabal, Medera, Mackovèín (76.Choma)  Ondrejka (83.Hnilica),
Greguka, Kuraèka, Èernák  Chren, Plichta (88.Juska).
A vendégek talán még a legszebb
álmaikban sem mertek arra gondolni,
hogy Rimaszombatban alig félóra leforgása alatt három gólt szereznek,
ezzel pedig padlóra is küldik a hazai

csapatot. Pedig az elsõ percekben úgy
tûnt, verhetõ az aranyosmaróti gárda,
Piszár két igéretes akciója nyomán
azonban érintetlen maradt a vendégek
hálója. Aztán jött a 37 esztendõs Gre-

Megnyertük a gömöri rangadót

Siker Kassa ellen is

A végsõ helyezés szempontjából igen fontos két mérkõzésen
vannak túl a rimaszombati
asztaliteniszezõk. A szombaton
délelõtti Rozsnyó elleni összecsapásra lelkileg és fizikailag
egyaránt jól felkészült csapatunk, melynek tagjai küzdeniakarásban is egymást múlták felül. A párosban Voliar oldalán
Horváth-tal simán nyert 3:0ra, a Polgári-Huszti párosnak
viszont csak a végjátékban, 37
perces drámai csatában sikerült
kicsikarni a gyõzelmet. Lélektanilag nagyon jól jött párosaink sikere, mert utána már
az egyesekben is magabiztosak
voltak. Különösen Voliar remekelt. A végeredmény: Rimaszombat Rozsnyóü l0:4, pontszerzõk: Voliar 3, Horváth és Polgári
2-2, Haluska l, Huszti 0,5.
A délutáni Kassa elleni öszszecsapásra is tartott még a lendület. Rimaszombat  Koice
9:5 Voliar és Polgári 3-3 gyõzelme mellett Hotrváth kétszer volt

eredményes, s nyerni tudott a
Horváth-Voliar páros is.

M. Lichanec felvételei a Zlaté Moravce elleni mérkõzésen
készûltek.
guska ellenakciója és parádés gólja. Simon a jól eltalált lövéssel szemben tehetetlennek bizonyult, csakúgy mint
a késõbbiek során Kuraèka fejese és
jól helyezett sarkas lövése ellen sem
volt sok esélye.
A második félidõben a mienk a szél
támogatásával ugyan kapujukhoz szegezték az ellenfelet, kidolgoztak néhány
helyzetet is, gólszerzésre azonban egyetlen játékosunknak sem futotta ezen
a délutánon. A 76. percben Lazúr lövése
a kapufáról pattant a mezõnybe.

NYILATKOZATOK:

Ján Rosinsky ( Zl. Moravce ) Az
elsõ félóra olyan volt, mint egy szép
mese. Játékosaink valamennyi gólhelyzetüket értékesítették. A második

félidõben már beszorultunk, de úgy
vélem rászolgáltunk a gyõzelemre. Ez
a bajnokság még sok meglepetést tartogat. Az erõviszonyok ugyanis nagyon kiegyenlítettek.
Mikulá Komanicky ( Rimaszombat ) Nem tudok mindenben egyetérteni kollégámmal. Védõink súlyos hibákat követtek el, ezért nagy árat fizettünk. A játék képe viszont másról
szólt. Ellenfelünk a szél támogatásával is az ellenakciókra kényszerült,
mi viszont beszorítottuk õket. Az efektivitás persze más dolog, ez teljesen
mellettük szólt. Védelmünkbõl nagyon hiányzott a gyors Janeèka, a
sokkal lassúbb ivanoviè ugyanis
képtelen volt tartani játékosát.

Újabb bajnoki címrõl álmodnak

Nagybalog merész tervei

Nagybalog együttese az ötödik ligában újoncként lett õszi második, s
ha valami egészen váratlan esemény
nem következik be, az idény végén
akár egy újabb bajnoki címet is ünnepelhetnek majd Roman Kudlik edzõ
taanítványai. A kiinduló helyzet ugyanis igen kedvezõ, a balog- partiak
nagyon szorosan ott vannak az éllovas Losonctamási nyomában, a többi csapatnak már aligha lesz már beleszólása a bajnoki címért folyó versenyfutásba.
Az esztendõ kemény edzésekkel
kezdõdött. Az elsõ elõkészületi mérkõzést Nyústya ellen játszották, s
bár a gépezet még nem mûködött tökéletesen, közepes teljesítménnyel is
nyerni tudtak. A negyedik ligás Kálnó otthonában már több kellett a si-

kerhez, de a játékosok felnõttek a
feladathoz, ismét nyerni tudtak 2:l
arányban. Aztán következtek a
TLSZ téli kupájáért folyó küzdelmei, melyeken viszonylag könnyû
gyõzelmeket arattak, kivéve ez utolsót, amikor nagy csatában alulmaradtak a felsõbb osztályú Feleddel
szemben. A fõpróbát röviddel lapzártánk elõtt játszották Nagyrõcén,
a találkozóról még nem értesültünk.
Amint azt Erdõdi József menedzsertõl megtudtuk, a csapat elõtt
egyetlen cél lobog, ez pedig a feljutás. A téli szünet alatt három jóképességû labdarúgót is igazolt a csapat.
Czene Norbert Feledrõl érkezett, s
tõle a kapus poszton várnak sokat.
Michal Doleel vendégjátékosként
tulajdonképpen már õsszel is jó szol-

gálatokat tett, most végérvényesen
leigazolták. Vele jött korábbi csapattársa Ostrom is Losonctamásiból, aki
amolyan jolly joker, a védelem több
posztján is használható játékos.
A balogiak tulajdonképpen szerencsés helyzetben vannak, mert a
helyi önkormányzaton kívûl több
támogatójuk is van. Az elmúlt
idényben mindenekelõtt M. Iványi
Expres-Trans vállalatát és A
KISS céget kell megemlíteni,
újabban pedig a helyi Agrotrade
mezõgazdasági vállalatot is sikerült megnyerniük. Az anyagi
háttér tehát biztosított, immár tényleg a csak a játékosokon múlik,
hogy sikerül-e megvalósítani a vezetõk és a hûséges szurkolók dédelgetett álmát.
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