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Állami támogatást is kérnek a kóreaiak

Beruházási tõkét emel a SEWON

A koreai kábelkötegeket gyártó cég
alighanem alapos munkaerõpiac-kutatást végzett mielõtt Rimaszombat
mellett döntött. Felmérte ugyanis,
hogy a rendkívül nagy arányú munkanélküliség, s annak szerkezete csaknem ideális számára. A szakképesítés
nélküliek ugyanis túlnyomó többségét alkotják a munkanélküliek hatalmas seregének, minélfogva a jövendõbeli foglalkoztatottak bérigénye sem
lehet túlságosan magas.
Az ázsiaiak beruházási kedvét nyilván fokozta az a körülmény is, hogy
termékük iránt nemcsak Szlovákiában
és a KIA-nál jelentõs a kereslet, hanem
a Csehországban mûködõ Hyundaynál is. A Rimaszombatban cca.40 millió koronára tervezett beruházási tõkét emiatt ll8 millióra kívánják növelni, minek fejében elvárnák a szokásos
állami beruházási kedvezményt is. Igényüket ez irányban már beterjesztet-

ték, de a szóbanforgó támogatás
a hatályos törvények értelmében egyelõre csak a 200 millió koronán felüli
tõkebefektetõkre vonatkozik. A kábelgyártó cég komoly ütõkártyája lehet viszont, hogy a korábban tervezett ezernél kétszázzal több munkaerõt is foglalkoztatnának.
Az errõl szóló keretszerzõdést
március l5-én a sajtónyilvánosság
kizárásával írták alá Rimaszombatban az önkormányzat és a
SEWON képviselõi.

Tanácsülés két felvonásban

Március huszadikán kezdõdött,
s a tervek szerint huszonhatodikán
folytatódik a rimaszombati Várási
Tanács ülése. A tanácskozás napirendjén ugyan csak néhány
programpont szerepelt, az elsõ na-

Hetven milliós támogatás érkezett

Cseppent is csurrant is

A 2003-2007 évi idõszakban
összesen 67 projektet ( tervezetet) dolgozott ki a rimaszombati Városi Hivatal illetékes
osztálya, melyek közül 22 részesült támogatásban, ezek öszszértéke 40 097 220 korona volt.
A jelen idõszakban még 9 tervezet van elbírálás alatt,
ezekrõl természetesen még

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

AKCIÓ

2227

Füstölt sertéscomb 139 Sk/kg.
Füstölt lapocka 120 Sk/kg.
Paraszt kolbász
150 Sk/kg.

Cifrus István polgármester vezetésével Egerben tett látogatást a VH
küldöttsége. Képes riportunk a lap belsõ oldalán olvasható.

nincsenek információink. Az
említetteken kívûl még több
mint 31 millió korona értékben közvetve ( a Középszlovákiai Vízügyi Igazgatósággal
együttmûködve ) nyertünk Európai Uniós támogatást, melybõl a Dúsa-Mezõtelkes vízvezetékrendszer épült ki. A város
hozzájárulása a megitélt öszszeg 5 százalékát tette ki.
A pályázatok kiírása tekintetében az elmúlt hetek és hónapok bizonyos szempontokból
holt idõszakot jelentettek, a közeljövõben azonban erre vonatkozóan is megnyílnak majd az
információs csatornák. Elképzelhetõ, hogy ezek ismeretében
a hivatal perszonálisan is megerõsíti az Eva Muráriková által
irányított munkacsoportot.

pon azonban ezek alig fele került
terítékre.
Megtárgyalta és elfogadta a
testület az áprilisi képviselõtestületi
ülés programját, s hasonló módon
vette tudomásul Eva Muráriková
jelentését a város fejlesztését elõmozdító tervezetek, pályázatok,
grantok kiértékelése kapcsán. A város vagyonának helyzetérõl és a leltározás eredmémnyeirõl Katarina
Eliásová számolt be, s másodszorra elfogadta a tanácsadó testület Ján
Baran jelentését is a Közös Építészeti Hivatal tevékenységérõl.
Megvitatták még a közbiztonság helyzetérõl szóló terjedelmes jelentést
is Berecz Péter városi rendõrparancsnok elõterjesztésében. A tanácsülés elsõ munkanapján már nem
jutott idõ a márciusi képviselõtestületi ülésre elõterjesztett anya-

gok, közöttük a jövõ évi költségvetés megvitatására. Az ülés huszonhatodikán folytatódik.

Meghívó

Cifrus István Rimaszombat
polgármestere 2007 március
27.-re hirdette meg a városi képviselõtestület ülését, melynek
napirendjén l4 programpont
szerepel. Ezek egyike a város
Statutumának ( Alaptörvényének) módosítása, ebbõl következhet a megválasztott szervek
javadalmazásának megváltoztatása is. Megvitatja a testület a
város közbiztonságáról szóló jelentéseket, a vagyonjogi kérdéseket, a város fõellenõrjének
jelentését és a bizottságok idei
munkatervét is. A tanácskozási
nap fénypontjának azonban
minden kétséget kizáróan az
idei és az elkövetkezõ két évre
szóló költségvetési tervezet
megvitatása igérkezik.
A délelõtt 9. órakor kezdõdõ
tanácskozás természetesen ez
alkalommal is nyilvános lesz ( a
Megyeháza nagytermében), szívesen látott vendégek lesznek
tehát a közügyek iránt érdekélõdõ városlakók.

Apor Elemérre emlékeztek az író, költõ, újságíró 100. születésnapja alkalmából.

Rimaszombati küldöttség látogatott Egerbe
Két napos külföldi látogatáson vett
részt 2007. március 18. és 19 én
Egerben városunk polgármestere
MUDr. Cifru István, MPH, a városi
hivatal elöljárója Ing. Kovács László,
valamint Dr. Orosz István és Ing.
Pásztor István szakelõadók. A látogatás célja elsõsorban a megemlékezés, valamint a szorosabb baráti kapcsolatok kialakítása volt. A vendéglátóink Eger Megyei Jogú Város és az
EVENTUS Üzleti, Mûvészeti Szakképzõ Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium
voltak. A két napos program kereté-

ben Eger város díszpolgárára, Apor
Elemérre emlékeztek az író, költõ, újságíró 100. születésnapja alkalmából.
A centenárium jegyében nemrég alakult Apor Elemér Emlékbizottság
szervezésében a vár Gótikus Palotájában Kisváros a felhõk fölött címmel
emlékkiállítás nyílt. A rimaszombati
születésû Apor Elemér kiskora óta élt
Egerben. A kulturális és irodalmi életében kiemelkedõ szerepe volt, amiért
Eger városa 1991-ben díszpolgárrá
avatta. Az egri várban tartott megnyitón, az író szülõvárosának polgármestere Dr. Cifru István elmondta:

Baloldali felvételünk az író- költõ sírjánál készült. A jobb oldali fénykép városnézés közben
örökíti meg küldöttségünket
Apor Elemér munkássága lehet a kapocs Eger és Rimaszombat között.
Habis László Eger
polgármestere beszédében kiemelte:
a kiállítás fõ célja,
hogy megõrizze az
író-költõ irodalmi
hagyatékát és meg-

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A múltra emlékeztet bennünket e kiállítás. Egy dicsõ
múltra. Apor Elemér (dr. Kapor Elemér) költõ, író,
szerkesztõ, a magyar kultúra, a kortárs magyar irodalom egyik legjelesebb egri képviselõjére. 1907.
március 19.  én született Rimaszombatban, Tompa
Mihály, Ferenczy István, Blaha Lujza, Gyõry Dezsõ
és nem utolsó sorban a Mi
szülõvárosunkban. A költõ
egykori szülõháza, éppúgy,
mint a Sodoma utca, melyben a ház állt ma már sajnos nem fellelhetõ. Apor
Elemér a Kapor - család
kilencedik gyermekeként látta meg a napvilágot Kapor Elemér Attila néven. Édesapja, Kapor János
pénzügyi irodatiszt volt, igazságszeretõ, erkölcsös
jellem. Rimaszombatból nagyon hamar elköltöztek,
így már gyermekkorától, szellemi ébredésétõl életének színtere, fizikai és lelki létezésének meghatározó
városa Eger lett. Mi rimaszombatiak azonban méltán lehetünk büszkék szülöttünkre, hiszen általa is
tovább öregszik városunk hírneve. Most, hogy az
a megtiszteltetés ért, hogy Rimaszombat város polgármestereként tolmácsolhatom a rimaszombatiak
nagyrabecsülését és õszinte elismerését Apor Elemérrel szemben. Szeretném kihangsúlyozni, hogy
éppen Apor Elemér lehet egykori szülõvárosa Rimaszombat, és életének, mûvészetének színtere Eger
között az a kapocs, amely minket újra összeköt.
Kapocs, valódi és átvitt értelemben. Minél többet

használjuk ezt a kifejezést, annál inkább úgy érezzük,
hogy mindenféle hosszú magyarázat helyett ez az egyetlen szó kifejezi a célunkat. Kapcsot, kapcsolatot,
összekapcsolódást teremteni a rimaszombati és az egri
polgárok között. Apor Elemér lehet számunkra a kapocs a hagyományápolásban, a kultúraközvetítésben,
az emberek, az egyes egyének között. Rimaszombat

ismertesse a fiatalokkal. A tárlat bemutatja az író alkotói korszakát, és
a börtönfogsága utáni munkásságát.
Az Egri Vár Gótikus Palotájában
megtekinthetõ kiállításon fotók irodalmi alkotások és személyes tárgyak is szerepelnek, melyeket a
Bródy Sándor Városi és Megyei
Könyvtár, a Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium és magánszemélyek kölcsönöztek.

csodálatos kiállítás anyagát nézve, felfedezhetjük
benne azt a szeretetet, amellyel a kiállítás szervezõi, rendezõi elénk tárják a féltve õrzött kincseiket.
Azt szeretnék, hogy mások is, mi is megismerhessük, és hozzájuk hasonlóan megszerethessük ezeket a kultúrkincseket. Több van itt, mint régi könyvek, melyekrõl letöröljük a port. A XX. század egyik
jeles kortársköltõ, írójának,
Apor Elemérnek, lelki és kulturális kincsei. Az, hogy most ennyien itt vagyunk ezen kiállítás
megnyitóján, mutatja, hogy
Apor Elemér és költõtársai nem
csupán könyveket termeltek,
bármennyire értékesek is ma azok kultúrtörténeti
szempontból. Nem csupán tudásból, felkészültségbõl és szorgalomból vizsgáztak jelesre neves elõdeink, hanem emberségbõl is. Nem csak neves írók,
költõk voltak, hanem jóságosak, emberszeretõk,
igazi testvérei a mellettük élõ embereknek. Ennek
is köszönhetõ, hogy nemcsak Önök Egriek érzik
magukénak Apor Elemért és társait, hanem mi Rimaszombatiak is. A kultúrkincsek mindenütt a világon védelemre és ismertetésre szorulnak. Ez
a kiállítás, amely bemutatja Apor Elemér munkásságát és az általa létrehozott kultúrkincseket, jó
példa arra, hogyan kell megõrizni egy nagy ember
emlékét. Köszönöm, hogy részt vehettem ezen
a megnyitón és kívánom, hogy minden jelenlévõ
lelke gazdagodjon Apor Elemér munkássága által.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Cifrus István ünnepi beszéde
a kiállítás megnyítóján
polgármestereként nagy megtiszteltetésnek tartom,
hogy ma itt Önök elõtt állhatok és tolmácsolhatom
minden rimaszombati polgár köszönetét és tiszteletét
városunk szülöttével szemben születésének 100. évfordulóján. Úgy gondolom Eger városa, méltóképpen
emlékezik a LEGEGRIBB költõrõl. Mind a most
megnyílt kiállítás, mind az Apor Elemér Emlékbizottság meghirdetett képzõmûvészeti pályázata errõl tesz
tanúbizonyságot. Örömmel fogadtuk azt a fölkérést,
hogy Rimaszombat középiskolás diákjai is vegyenek
részt a meghirdetett képzõmûvészeti pályázaton. E
pályázatba tudomásom szerint több mint 20 középiskolás diák kapcsolódott be Rimaszombatból, ezzel is
ápolva az író  költõ emlékét. Apor Elemér munkásságát méltatni úgy gondolom nem én, vagyok
a legmegfelelõbb személy, de abban biztos vagyok,
hogy Rimaszombat történelme gazdagodott általa. E

Pisztollyal
fenyegetõztek

Március 31-én bûnügyi filmbe
illõ jelenetek játszódtak le Klenócon, ahol egy háromtagú fiatalemberekbõl álló csoport betért egy
magánlakás portájára, s ott elõbb
a ház asszonyát szólították az udvarra, majd a férjét követelték. A
nyomaték kedvéért a csoport egyik
tagja pisztolyt szegezett a megrémült asszonyra, a másik férfi pedig benzines kannából származó
folyadékkal öntötte le a ház ajtaját, s azzal fenyegetõzött, hogy felgyújtja azt. A tragédia szerencsére
nem következett be, de a három
agressziv férfinak így is felelni kell
a történtekért. Büncselekményük bizonyítása esetén l-tõl akár 5 évig terjedõ börtönbüntetéssel is sújthatók.

Újabb fõiskola
Rimaszombatban

A Rimaszombati Mûvelõdési Akadémia  fõiskolák konzultációs központja-szerzõdést kötött a fõiskolai
távtanulás biztosításáról a kassai Pavel Jozef afárik Egyetem Közigazgatási Tanszékével a 2007/2008-as akadémiai évre, Közigazgatás bakalárus oktatási programban.
Az oktatási szak akkreditált,
a kihelyezett munkahely felkínálja
a közigazgatásnak és a közérdekû
szektornak, valamint az önkormányzatoknak, hogy a végzett növendékek
képesítést szerezzenek az illetékes
ügyintézésre, problémák megoldására, döntéshozatalra a közigazgatás és
az önkormányzat minden szintjén.
A hallgatók a következõ alapvetõ tudomány ágazatokban szereznek elméleti ismereteket: jog, közgazdaság, politológia és szociológia. Alapvetõ ismereteket szereznek az Európai Únióról, annak intézményeirõl, jogrendünknek az Európai Únióhoz való közeledésérõl.
Az oktatás a Rimaszombati Mûvelõdési Akadémia térségeiben valósul meg, megegyezés alapján, pénteki,
szombati és vasárnapi napokon.
A végzõs növendékek érdeklõdés szerint tovább folytathatják tanulmányaikat magiszteri szinten négy szemeszter (2 év) terjedelemben. Akik
még tovább kívánnak mûvelõdni, doktori címet szerezhetnek. Az oktatási
szak a gyakorlatban dolgozók számára nyílik.
A bakalárus formájú oktatásra
a jelentkezések beküldésének határideje: 2007 május 31.
A felvételi vizsgák idõpontja: 2007
augusztus.

A 48-as márciusi eseményekre emlékeztek

Emléktáblát avattak Csíz-fürdõn

A magyar forradalom és szabadságharc l59. évfordulójára nemcsak Rimaszombatban, Vecseklõn
és Jánosiban emlékeztek, hanem
Csíz -fürdõn is. A Csemadok helyi alapszervezetének és önkormányzatának március l7-én megtartott közös ünnepsége l4. 00 órakor kezdõdött a református templomban ünnepi istentisztelettel.
Igét hirdetett Nagy Ákos esperes,
aki késõbb felavatta a szabadságharc hõseinek emléktábláját is.
Az emlékmû elõtti megemlékezésen, a helybeli magyar tanítási nyelvû alapiskola tanulói adtak rövid mûsort, az ünnepi beszédet pedig Ország úr, a Csemadok elnöke tartotta.
Egyebek között hangoztatta:
A mi kisebbségi rendezvényeink
mindig a hûség ünnepei. Azé a

hûségé és ragaszkodásé, amely a
szlovákiai magyarságot szülõföldjéhez és múltjáthoz, történelmé-

megtisztult lélek ünnepei ezek a
hétköznapok nehéz küzdelmeiben.
Értékeink, hagyományaink õrzé-

hez, anyanyelvéhez és kulturális
örökségéhez köti. A hit, a remény
a biztatás , a fölemelt szív és a

se, ápolása és megtartása a legszentebb kötelességünk.
Mi itt élõ õshonos magyarok,
Petõfiék márciusi üzenetének csak
úgy lehetünk értõ befogadói és
továbbvivõi, a tûlük kapott örökséget csak úgy szolgálhatjuk
tisztességgel, ha megõrizzük szellemi éretékeinket, kulturánk és
mûvészetünk sajátos arculatát, s
ha mindezt átadjuk a nyomunkba
lépõ nemzedéknek.
A kegyeletteljes ünnepség végén a résztvevõk elénekelték
nemzeti imádságunkat.

Készülnek a szlovákiai vállalkozók is

A IX.Gömör Expo Putnokon
2007 április 28. és május l. között immár kilencedik alkalommal rendezik meg Putnokon a Gömör_Expo elnevezésû Magyar-Szlovák Kiállítást és
Vásárt,. A bemutató az elmúlt évek alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megye legrangosabb interregionális rendezvényévé vált. Az expo elsõsorban a Sajó-Rima
Eurorégió gazdaságösztönzését és piacfejlesztését
szolgálja, s egyben a Gömör térség gazdasági kirakatát kivánja megteremteni.

A Sajó-Rima Eurorégió 335 településén ( amelybõl 211 szlovák, l24
magyar területen fekszik ) közel l
millió ember él. A Gömör kapujában, Putnokon megrendezett VIII
Gömör-Expón a 3000 négyzetméteren bemutatkozó l22 kiállító 30 százaléka szlovák volt. Az idei expón az
interregionalitás mellett a nemzetközi
jelleg is várhatóan erõsödik.
A rendezvény fõ célkitûzése,
hogy lehetõséget nyújtson a régió cégeinek, vállalkozásainak a gazdasági

és kereskedelmi vérkeringésbe való
intenzívebb bekapcsolódásra hazai és
nemzetközi viszonylatban, elõsegítve
ezzel a magyarországi, a szlovákiai és
az Európai Uniós lehetõségek kiaknázását.
Az expót az elmúlt években napi
4-5 ezer látogató tekintette meg. A IX.
Gömör Expo kisérõ rendezvényei
a következõk:
+Pályázati lehetõségek 2007-Vállalkozói fórum
+ VI. Inter-Gömör Kulturális

Fesztivál
+ Vadászati kiállítás
A rendezvényt gazdag kulturális
és szórakoztató programok kisérik:
sztár együttesek, színes színpadi
programok, vidámpark, utcabál és
tüzijáték
A vásár látogatói belépõdíj nélkül tekinthetik meg az expo-t és
a kapcsolódó szórakoztató programokat egyaránt. Az esemény fõvédnökei Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke és Ivan Gaparoviè
a Szlovák Köztársaság elnöke
lesznek.

Bowlingpályák a teke helyett?

gathatná a város, mint ahogy azt
a futball klub esetében teszi.
-Ha a kuglizó felszerelése kicserélõdik, ez vonzaná az üdülési sportok

ig sikeres volt.- Ismertette a helyzetet
R. matlík.
Véleményt kértünk Cifru Istvántól, a város polgármesterétõl is.
Elmondotta: hogy a tekézés megfelelõ szinten folytatódhasson, elkerülhetetlen a kuglizó felújítása. Az viszont
nem csekély költséggel jár. Szükséges
bizonyos keretterv, amely tartalmazza, hogy a Városi Közterületfenntartó
Vállalat pénzeszközöket különít el
a tetõ felújítására, hõszigetelésre és
a pályacserére. Emellett számításba
kell venni a tekézõk százalékarányát

kedvelõit.Lehetõség nyílna az ifjúsággal
végzett munkára is, hogy új játékosokat nevelhessünk.
Szükség van rájuk, mert a Szlovákiai Tekézõk Szövetségének végrehajtó bizottsága feltételként szabta meg,
hogy a jövõ évtõl utánpótlás csapat
is mûködjön. Ellenkezõ esetben tízszeresére emelkedik a rajtpénz összege, ami 10 ezer koronát jelent. Ezt
a terhet pedig képtelenek vagyunk elviselni. Szeretnénk, ha nálunk játszhatná bajnoki mérkõzéseit Jolsva is, ha
felújulhatna a városi liga, amely évek-

a városban, tömegsportról van-e szó.
Nem kell a projekteket egymás mellé
sorakoztatni olyan módon, hogy az
egyik felszámolási, a másik megmentési.Az épület megvásárlási igénye egyszerûen más. A bowlingról szól. Az ügy
intézése folyamatban van, várni kell
még a döntésre. Nem egyszerû döntésrõl van szó, beszélni kell a problémáról,
feltételezem, hogy a tavasz során megoldás születik.- Mondotta Cifru I.Mindkét kérdést megtárgyalják az illetékes bizottságok, a városi tanács és a városi
képviselõtestület.
kan-, (-kz-)

A rimaszombati tekézõk attól tartanak, hamarosan nem
lesz hol játszaniuk és a városban megszûnik létezni ez
a sportág. Kérvény érkezett ugyanis a kuglizó épületének
megvételére amely kilátásba helyezi a tekepályák bowlingra történõ átalakítását. Ezzel befejezõdne az épület
közhasznú jellege, az épület kizárólag vállalkozói célokat
szolgálna. A város tulajdonában levõ kuglizót már cca tizenhat éve üzemelteti az Üdülési Testnevelési és Sportklub,
miközben a tekézõk bérletet fizetnek.

-A városban 50 éves hagyománya
van a tekézõ sportágnak, miközben
klubunk már 10 éve szerepel az I. ligában.Nem is beszélve arról, hogy idén
fogjuk ünnepelni a tekézõ sport szlovákiai létezésének 100. évfordulóját.
Szakosztályunknak jelenleg húsz tagja
van, akik közül tízen aktív játékosok.
Bár az elévult technológia miatt amatõr feltételek között folytatjuk az edzéseket, tekézõink sikeresek. Minden
évben résztvesz egy vagy két játékosunk a szlovákiai bajnokságon.- nyilatkozott Róbert matlík, a Tekézõ Klub
elnöke. Kiegészítette még, hogy tavaly
decemberben kérvényt nyújtottak
hitelszerzõdés kötésére. De semmi nem
történt. Mikor értesültek a megvásárlási igényrõl, ismételten beadták kérvényüket a hitelre.
-Kérjük a szerzõdés megkötését
ugyanolyan feltételekkel, mint a T-18as tornaterem bérleti szerzõdése. Vagyis a város hozzájárul az üzemeltetési költségek térítéséhez és büffé nyílik,
melynek bevétele fedezi az üzemeltetési költségek további részét.- Mondotta matlík Róbert. Azt is hozzátette, hogy a kuglizó épületén meg kell
javítani a tetõt és be kell falazni néhány
ablakot. A mûszaki felszerelés már
27 éves és jelentõsen elhasznált, megkopott. A javítások kivitelezését támo-

Még a látni és látva lenni projektrõl
A rendõrtestület március elején indította útjára a Látni
és látva lenni projektet. Az elsõ információk a belügyminiszter és a rendõrtestület igazgatájának közös sajtóértekezletén lettek közölve.

A cél: hogy a közúti forgalom
résztvevõi tudatosítsák, számukra életfontosságú, látva lenni az utakon. A
2006. évben a rendõrség 2210 forgalmi balesetet jegyzett fel gyalogosok
résztvételével. A balesetek során 194
gyalogos vesztette életét, 490 súlyos,
1364 pedig könnyebb sérülést szenvedett. Csaknem minden második balesetet gyalogos okozta. Legtöbb (159)
balesetet okoztak 6-9 év közti gyermekek. Nyomban utánuk következnek a 10-14 év közöttiek 140 balesettel, majd az 50-59 év közötti szeniorok 129 balesettel.

Regionális szinten a projekt a Rendõrtestület járási igazgatóságainak
közvetítésével valósul meg. Ez év
március 12-tõl a projekt a Rimaszombati és Nagyrõcei járásokban is
a körzeti rendõrségi osztályok tagjainak közvetítésével folytatódik tovább, akik fényvisszaverõ szalagok
korlátozott mennyiségével rendelkeznek a gyalogosok legveszélyeztetettebb csoportjai (6 és 14 év közötti
gyermekek, 60 éven felüli idõsebb polgárok) részére.
Rimaszombatban a projekt 2007
március 13-án lett bemutatva Mgr.

Miroslav Bitala alezredes, rendõrigazgató és JUDr. Judita Pelleová alezredes, belügyi osztályvezetõ, valamint
Ing. Ján matlák hadnagy, a megelõzési
osztály elõadója által, az Evangélikus
Alapiskolában, valamint a Kirejevi
utcai Aggothonban és Szociális Szolgáltatási Otthonban. A polgárok tájékozódhattak a kockázatokról, amelyek õket, mint a közúti forgalom
résztvevõit veszélyeztetik, amenynyiben nem láthatóak kellõ mértékben.
A prezentációk jelentõs visszhangra
találtak. Bízunk benne, hogy a rendõrtestület ezzel a projekttel megmutatta: sokkal többet törõdik a megelõzéssel, mint a felelõsségrevonással.
A Rendõrtestület Járási
Igazgatóságának megelõzési
csoportja Rimaszombat

Fokozódik a tûzveszély

A Tûzoltó és Mentõszolgálat Rimaszombati Járási Igazgatósága
a Körzeti Erdõgazdasági Hivatallal
együttmûködve a 314/2001 sz.,
a tûzvédelmet szabályozó törvénnnyel
összhangban, az SzK Belügyminisztériumának 121/2002 sz., tûzmegelõzési
rendeletével összhangban
KIHIRDETI
A FOKOZOTT TÛZVESZÉLY KELETKEZÉSÉNEK
IDÕSZAKÁT
a Rimaszombati járás körzetében
levõ erdõterületeken
2007 március 16-tól a visszavonásig.
A fokozott tûzveszély idején mindenki köteles betartani a tûzbiztonsági
intézkedéseket.
A fizikai személyeknek a 314/2001
sz. törvény értelmében tilos fõként:
*tüzet rakni és azt fenntartani,
*tilos a nyílt tûz használata,
*dohányozni, vagy égõ, illetve parázsló tárgyakat eldobni,
*füves, bokros felületeket illetve fákat égetni.
Az erdõs területek tulajdonosai,
gondozói vagy használói a 314/2001
sz. törvény 4. §-ának p) fejezete, az
562/2005 sz. törvény, valamint a 121/
2002 és 591/2005 sz. kormányrendelet értelmében kötelesek fõként:
*biztosítani az erdõkben a felügyeletet, a járõr tevékenységet teljesítõ személyek részére idõtervet kidolgozni
a járõri útvonal kitûzésével, és konkrét
ellenõrzési idõpontok feltüntetésével, hol
kell a járõrnek tartózkodnia a megadott
idõpontban. Biztosítani kell a kapcsolatot a tûzbejelentési központtal,
*biztosítani a szükséges mennyiségû tûzoltási eszközök széthelyezését
a megszabott helyeken, az erdõterületek terjedelmétõl függõen,
*fenntartani a meglévõ átjáró utakat,
szállítási ösvényeket és vízforrásokat
olyan állapotban, amely lehetõvé teszi
a tûzoltó egységek közlekedését, az
egységek hatékony bevetését,
*különleges intézkedéseket elfogadni a katasztrófa sújtotta területeken,
összpontosítva fõként a:
1.fa és egyéb gyulladékony tárgyak
elszállítására az épületek közelébõl,
2.elválasztó övezeteket létesíteni
a tûz terjedésének meggátlására,
3.elõnyösen biztosítani a tûzoltó
mûszaki berendezések áthaladását az
erdei utakon és szállító ösvényeken,
*hordozható, kézi tûzoltó
eszközökkel felszerelni a munkagépeket, például az erdei kerekes traktorokat, harvesztorokat, vontatókat és egyéb, a fa- és a fakitermelési hulladékok
feldolgozásánál használt jármûveket.
Ing. Július Beracko ezredes,
a TMSz Rimaszombati Járási
Igazgatóságának igazgatója,
Ing. Mária Antalová, Rimaszombati Körzeti Erdõgazdasági Hivatal
megbízott elöljárója

Interpellációk és válaszok

Panaszok a rimaszombati postai szolgáltatásra

Ing. Pavel Brndiar: a város polgárainak nevében kérte, tárgyalják meg
a postán uralkodó helyzetet. A postaköltségek magasak, a személyre
címzett küldemények feladására sokáig kell várni.
Válasz: A Rimaszombati Városi
Hivatal a vállalkozói tevékenység keretében több ízben ismételten tárgyalt a lakosságnak nyújtott szolgáltatások ügyében a Szlovák Posta Losonci Regionális Központjának képviselõivel. A központ igazgatónõjétõl
2004 decemberében kapott legutóbbi
álláspont szerint a posta 10 részleggel áll a polgárok rendelkezésére univerzális postai szálgáltatásokkal, teljesen automatizált egység, beépített
klimatizációval. Az álláspont szerint
a várakozási idõ nem haladja meg a 12
percet. Kivételt képez a szociális segélyek kifizetésének idõpontja, mikor
a segély igénylõi fokozott számban
gyülekeznek a postahivatal térségeiben. A Rimaszombati I. sz. Postahivatal veszteséges gazdasági mérleget
mutat ki, ezért nem számol sem
a kínálat, sem az alkalmazottak létszámának bõvítésével.
A Rimaszombati Városi Hivatal ismételt interpellációk alapján felújítja
a párbeszédet a Losonci Regionális
Posta Központtal. A város polgármestere kéréssel fordult a központ vezetõségéhez, tegye lehetõvé a jelenlegi
helyzet megtárgyalását munkaértekezleten, 2007 március 23-án.

Mgr. Koháry: Rámutatott az egyik Dobinský utcai bérház fenntartásának magas költségeire.
A problémát nem fizetõ bérlõk váltották ki. Az egyik bejáratot lekapcsolták az ellátási hálózatról, egyetlen család maradt a bejáratban. Szétlopkodják ott a közvagyont, szétszedik a berendezést. Be kell zárni
a bejáratot, meg kell akadályozni
bármilyen hozzáférhetõséget.
Válasz: 2006 decemberében, a
lakbérhátralékok magas összege
miatt intézkedések történtek a fizetõ
bérlõk átköltöztetésére és a 40-es
sz. bejáratban való összpontosítására. Azon bérlõk számára, akik hajlandóak voltak átköltözni, lakhatóvá tettük a lakásokat, hogy egy hónapon belül átköltözhessenek. Egyúttal a 42-es bejáratban mûszaki beavatkozással meg lett szüntetve
a központi fûtés hõellátása, a melegés hideg víz szolgáltatás, áramszolgáltatás és gázellátás.
A 40-es bejáratban jelentõs ráfordításokkal tettük mûködõképessé a
felvonót, felújítottuk a hõszolgáltatást, áramellátást, gázellátást úgy
a lakásokban, mint a közös térségekben.
Mivel az átköltöztetés hosszabb
ideig tartott, két bejárat 2007 januárjában nyitva maradt. Az éjszakai órákban itt csoportosultak a hajléktalanok.

Ott töltötték az éjszakát.
A városi Lakásgazdálkodási Hivatal igyekezett gátat vetni ennek
az állapotnak, pótoltuk a feltört bejárati ajtókat  eredménytelenül.
A helyzet már a legközelebbi éjszakákon megismétlõdött.
Segítséget kértünk a városi rendõrségtõl, amely viszont létszám-

hiány miatt képtelen volt biztosítani az éjjeli járõröket.
Ezért 2007 februárjában, mikor
befejezõdött az átköltöztetés, lezártuk a 42-es bejáratot. Ezzel az intézkedéssel jelentõs mértékben sikerült meggátolni a közvagyon megkárosítását.
Svetozár Müller
a társulás ügyvezetõ igazgatója

Közösségi krónika

Februárban kötöttek házasságot:

17.2. Bc.Martin Kamenský és Bc.Andrea Holczreiterová

Februárban született gyermekek:

2.2. Kristián Horváth; 3.2. Veronika Laáková; 7.2. Monika Bosnyáková és Vojtech Bosnyák; 12.2. Erika Ráczová, Sára Holubeková;
16.2. Jakub Michalèák; 19.2. Dominik Hegedû; 20.2. Laura Icsóová,
Matej Ternák; 23.2. aneta Zsírosová; 26.2. Julio Cibu¾a, Simona Bánová; 27.2. Noel Németh, Emma Czikóová, Michal korvan

Februárban hunytak el:

1.2. Mária Grenèíková (84); 2.2. Emil Vician (79); 3.2. Margita Lökösová (96), Eva Matúová (51); 5.2. Albeta Csatlóová (85); 7.2.
Zoltán Varga (72); 8.2. Eva Kondáová (62), Jolana Kováèová (66);
10.2. Karol Farka (65), Vojtech ere (83); 11.2. Jozef Slovák (76);
12.2. Ján Ceber (78), Anna Zsóriová (88); 13.2. Helena Hroncová (63);
16.2. tefan Klinèák (67); 18.2. Jozef Kalocsai (53); 20.2. tefan Reisinger (85); 21.2. Mária Bartová (90), Ján Jago (72), Jozef Korytiak
(72); 22.2. Mária Molnárová (81), Elena Popróèiová (69); 25.2. ¼udovít Horvát (75)

Jubilánsok, akik kerek évfordulójuk alkalmából
részt vettek a városi hivatalban tartott ünnepélyes
találkozón február 24-én.
Zlata Anderková, Lenka Dóová, Ruena Dusová, Marta Ferenczová,
Tibor Gyürke, Ruena Krnáèová, Ruena Pálmayová, Ing.Július Samajdák, Katarína Vargová, Frantiek Eliá, Zuzana Kálmanová, Irena tecová, Margita Tomová, Antonín Kopèo, Emíla Krejèová, Jozef Szabó

Újszülöttek fogadása:

Sarah Sarvaová (szül.12.7.2006), Nina Karmen Olejníková
(1.11.2006), Alex a René Brosman (4.1.2007), Adam Kret (16.1.),
Luká Gombo (30.1.)

Velük énekelt egy nagy csapat kisgyermek

Kicsi Hang Duó

Kellemes, vidám és szórakoztató
délelõtt résztvevõi lehettek a város
magyar tanulói, óvodásai, március 16án. Méltó folytatása volt ez a márc.
15-i ünnepléssorozatnak. Két megnyerõ elõadómûvész lelkébõl szóltak
Pillanatképek március elején. Az utolsó napjait éli a nehezen kivárt fehér a megzenésített versek minden kotakaró. Bár a látványt megzavarták az itt-ott kikandikáló sárfoltok, de a hegyen rosztálynak.
Borbély Katalin és Menyhárt Jómég mindig vidám sielõtábor élvezte a siklást. A hóágyúk katonásan sorakoznak a felvonók közelében, õk készen álltak egész télen. Használatuk csak zsef alkotta Kicsi Hang Duó együttes
fagypont alatt lehetséges, és sajnos az idén abból kevés jutott a téli napra. Bõ a 2000-ben alakult épp a Tompa Mikínálattal várták a vendégeket a közeli frissítõt biztosító büfék is. A kandalló hály Vers- és Prózamondó Versemelegének és az ételek illatának nehezen állt ellen az ember fia. A síközponthoz nyen való megmérettetés céljából. Az
tartozó Ipoly
vendégei
Ószálló
ICK
A hol sielésre, hol túrára húztak lábbelit, mondván, országos döntõn, itt Rimaszombatha már hegyközelben vannak, kihasználják azt. Az üdülõközpont egész évben ban, akkor az elsõ helyen szerepeltek
. g k / kkikapcsolódást,
S 96 annolazsélményt
tlötsüFaz odalátogatóknak. A táj ott nemcsak télen, a megzenésített versek kategóriában.
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látványért is érdemes oda ellátogatni.
CsK a magyar lakta területeken, sõt CD-

Kokava  Línia

Nemcsak téli üdülõközpont

jük is jelent már meg azóta.
A közönség velük énekelt, tapsolt,
zenélt. Varázslatos személyiségek,
akik hallatán minden generáció kap
valami bensõségeset, valami újat .Zenei tudásukat, valamint megnyerõ
közvetlenségüket tapasztalván nehéz
elbúcsúzni tõlük. Ezt a nagyérdemû
vastapsa is bizonyította. Visszavárunk titeket Kicsi Hang !!!
CsK

Új standard fölötti szolgáltatás
krónikusan betegek számára

A népesség jelenlegi összetétele
és egészségi állapota hosszú távon fokozott költségeket jelent
mindennemû megbetegedés esetében.
Fokozott mértékben érvényes
ez a megállapítás a krónikus betegségekre. Gyógykezelésük nagyon költséges, ami az egészségügyi biztosítókat megkülönböztetett hozzáállásra kényszeríti
úgy az egészségügyi szolgálatokat nyújtó szervezetekkel, mint
a betegekkel szemben.
A DISEASE MANAGEMENT, vagyis a krónikusan betegekrõl való gondoskodás egyéni irányítása mellett elsõként döntött a DÔVERA egészségügyi biztosító. Ezt a lépést már 2006
elején megtette.
A Disease management lényegében konzultációk, szervíz és tanácsadó szolgálat egymással kölcsönösen összefüggõ rendszerét
alkotja.
Cél biztosítani célszerû, hatékony és jóminõségû egészségügyi
gondoskodást, kihangsúlyozva
a krónikus megbetegedések megelõzését. Egyúttal az egyéni egészségügyi gondoskodás rendszereként jelenleg egyedülálló
eszközt jelent:
*A beteg nevelésére, mûvelésére, ami az életminõség javulásához vezethet,
*javítja a gyógykezelés eredményeit,
*a betegnél csökkenti a krónikus betegség következményeit,
*csökkenti a gyógykezelés
pénzköltségeit.
Éppen a felvilágosítás és a betegekhez való egyéni hozzáállás
készteti a hosszútartamú krónikus beteget hozzáállásának módosítására , s ezzel közvetlenül
befolyásolja gyógykezelésének
sikerét, illetve sikertelenségét.
Tény marad viszont, hogy
a Disease management teljesértékû megvalósításának feltétele biztosítani a beteg együttmûködését
és pozitív hozzáállását, az orvos
motiválását, valamint az elsõdleges anyagi költségek megfelelõ
pénzügyi fedezetét.
A Disease managementet a
gyakorlatban a menezselt gondoskodás nõvérei biztosítják, akik
a besorolt betegek rendelkezésére állnak egyéni egészségügyi gon-

doskodás tekintetében a számukra
beosztott térségben. A betegek alcsoportokra osztódnaka betegség
elõrehaladottsága, a bonyodalmak
mértéke, ismeretek szintje és
a menezseléshez való hozzáállás
szerint.A nõvérek, ápolónõk
a hozzáférhetõ információk állítják össze a beteglátogatás napi
tervét, akikkel fokozatosan veszik
fel a kapcsolatot. A napi beteglátogatások száma 4-6 között mozog.A betegeknél szereznek ismereteket egészsági állapotukról, természetes szociális környezetükrõl, ahol élnek, higiéniai standardjukról.
Amennyiben hiányosságokat
észlelnek a gyógykezelési és diéta rendszerben, illetve a higiéniai
szokások betartásában, a betegeket tájékoztatják a lehetõségekrõl,
amelyekkel elérhetõ egészségi
állapotuk javulása.
A menezselt gondoskodás
nõvérével való egyéni kapcsolat
módját a beteg szempontjából
szokatlan, standard fölötti szolgáltatásnak tekintem az egészségügyi biztosító szempontjából.
Különösen a mozgásszervek , látás, vagy egyéb problémák fejlett
benyodalmaival sújtott cukorbetegeknél, amely körülmények megnehezíthetik számukra az egészségügyi berendezések látogatását. gondolja a projektrõl J. T.
kassai kliensünk.A Dôvera egész-

ségügyi biztosító ezért a Disease
management projektbe elõnyösen
sorolta be a diabetes mellitus II.
tipusú diagnózussal sújtott betegeket.
A cukorbeteg
az orvosoknál
(nemcsak szakorvosnál), sok idõt
tölt.Mikor sorra
kerül, sem a betegnek, sem az orvosnak nincs elég
türelme.Ilyen
e s e t b e n a szakorvosnál tett látogatás már nem
teljesíti küldetését. A menezselt
gondoskodás nõvére sokban kiegészíti, vagy helyettesíti a diabetelógu s s z a k o r v o s
munkáját. A beteg
otthona környezetében biztonságban érzi magát,
ezért nyugodtan
konzultálhatja egészségi problémáit a nõvérrel. Végsõ soron minõsített válaszokat kap
a cukorbetegség gyógyításával
kapcsolatban, jegyezte meg a diseases management margójára J. T.
Kassáról
A biztosító azonban tervezi
a magas vérnyomással, ischemikus

szív-betegséggel, bronchiális asztmával, krónikus tüdõbetegséggel
sújtott betegek fokozatos besorolását a projektbe. A felsorolt

betegségek élen járnak az elhalálozási okok között.
MVDr. Viliam Rus,
a DÔVERA egészégügyi
biztosító rt.
disease management
szakának menezserje.
Fizetett reklám cikk

A DÔVERA tanácsadója
*Mit tegyek abban az esetben, ha ellopták korábbi egészségügyi biztosítási kártyámat? Hogyan járjak el tartós
lakhelyem változása esetén?
Jelenthetem ezt a változást emailen, telefonon, vagy személyesen kell eljárnom?
-A biztosító kártya eltulajdonítása esetében elég, ha felkeresi
a DÔVERA egészségügyi biztosító legközelebbi munkahelyét,
ahol megvárásra kiállítják az új
igazolványt. Felhívhatja a 0800
150 150 ingyenes vonalat, melynek közvetítésével megadott lakáscímére megkapja az igazolványt. Ami a tartós lakhely változását illeti, azt bejelentheti személyesen az illetékes kihelyezett

munkahelyen, e-mailon az info@dovera.sk címen, vagy a 0800
150 150 térítésmentes telefonszámon.
*Szükségem van az európai
egészségügyi biztosítási igazolvány megszerzésére. Hogyan intézhetem leggyorsabban, mikor
és milyen számlára kell megtérítenem az illetményeket? Fizethetek egyben az összes családtagok biztosításáért?
-Az esetben, ha érdekli az európai egészségügyi biztosítási kártya kiadása (EPZP), ki kell tölteni
az EPZP kiadási kérvényének ûrlapját. Az ûrlap megtalálható
www.dovera.sk honlapunkon, (sekcia pre poistencov/tlaèivá pre poistencov) szakasz, vagy megkaphat-

ja bármelyik kirendeltségünkben. A kérvény benyújtását és a
100 Sk illetmény befizetését
követõ 10 napon belül (számlaszám: 7000136807/8180, variabilný symbol: rodné èíslo, pecifický symbol: 69727367, kontantný symbol: 0308. Az illetményt minden családtagért
külön be kell fizetni, különben
a befizetést lehetetlen lenne pontosan azonosítani. Az EPZ ki
lesz kézbesítve a kérvény benyújtását követõ 30 napon belül. Amennyiben korábban utazna
ki az EÚ tagállamába, a DÔVERA egészségügyi biztosító megvárásra, 3 hónap idõtartamra érvényes elismervényt állít ki 
térítésmentesen.
(red) kz-

Külföldre baleseti következményekbõl eredõ kétely nélkül

A külföldi tavaszi sízés
a kellemes élmények közé tartozik.
Egy-egy ilyen kiránduláson nem
minden esetben kerülhetõ el valamilyen kellemetlen baleset, vagy
sérülés. Ha Ön is ilyen külföldi kirándulásra, magán-, vagy szolgálati
útra készül, ne feledkezzen meg az
európai egészségügyi biztosítási
igazolvány (EPZP) beszerzésérõl.
A Szlovákiai Egészségügyi Biztosító ügyfeleként a biztosítíási kártya alapján joga van a szükséges
egészségügyi gondoskodásra.
A DÔVERA egészségügyi biztosító ügyfeleinek eddig megközelítõen 115 európai igazolványt állított ki. Leggyakrabban téríti a baleset utáni, autóbaleset utáni sebészeti kezeléseket, szokott betegellátást csehországi, ausztriai és egyéb
szomszédos államok területén. Az
EÚ tagállamokba, európai gazdasági térségbe és Svájcba történõ kiutazás elõtt kérje az európai egészségügyi biztosítási kártya kiállítását.
Az EPZP igazolványt kérheti
személyesen, postán, faxon és emailon. Nemcsak a telefonos
megrendelés van figyelembe véve.
Az EPZP igazolvány kidási kérvényének ûrlapja megtalálható a
www.dovera. sk weboldalunkon,
a Pre poistencov/Tlaèivá pre poistencov szakaszban, esetleg beszerezhetõk a DÔVERA egészségügyi
biztosító kirendeltségein. Az SzK
Egészségügyi Minisztériumának
hirdetménye alapján az európai egészségügyi biztosítási igazolvány
kiállításának illetménye 100 Sk. Ezt
a költséget a kérvény benyújtását
követõ 10 napon belül kötelezõ
megtéríteni a: 70001 136807/8180
bankszámlára, variabilný symbol:
születési szám, pecifický symbol:
69727367, kontantný symbol:
0308. A jogszabályok értelmében
a biztosítónak a kérvény benyújtását követõen 30 napja van az igazolvány kiállítására. Akész igazolványt ezt követõen elküldik a biztosító kirendeltségébe, ahol az igazolvány kiállítását kérelmezte. Abban az esetben, ha korábban utazik,
mint az igazolvány ki lett adva,
a biztosító pótló elismervényt állít
ki. Az elismervény három hónapra
érvényes, megvárásra kiadják, térítésmentesen.
Szüksége van kezelésre?
Abban az esetben, ha külföldi
tartózkodása során orvosi kezelésre
szorul, keressen fel olyan orvost,
aki kapcsolatban van az egészségügyi biztosítás nyilvános rendsze-

rével, vagyis szerzõdése van legalább egy egészségügyi biztosítóval
az adott országban. Az EPZP igazolvány felmutatását követõen biztosítják a szükséges egészségügyi
ellátást.
A szlovák egészségügyi biztosító ügyfelének ugyanolyan jogai vannak, mint a hazai biztosítottnak. Ez
annyit jelent, hogy amennyiben
a hazai biztosított fizet az egészségügyi ellátásért, Önnek is fizetni
kell. Ha szerzõdése van legalább
egy egészségügyi biztosítóval
az adott országban. Az EPZP
igazolvány felmutatása után
a szükséges egészségügyi gondozásban részesül. A szlovákiai egészségügyi biztosító ügyfele azonos jogokkal rendelkezik, mint a hazai biztosított. Amennyiben a hazai biztosított hozzájárul az orvosi kezeléshez, Ön is köteles hozzájárulni.
Fõleg a beteg részességérõl, gyógyszerárak térítésérõl, betegápolásról
van szó.
Részletesebb tájékoztatás arról,
melyik országban milyen egészségügyi gondozásra van joga, a

www.dovera. sk internett oldalon,
a Pre poistencov Euroinfoservis
pre poistencov  Informácie o prístupe k ZS v EÚ.
Ne feledje, nincs joga olyan egészségügyi szolgáltatásra, amely elviseli a halasztást az eredeti országba,
tehát a Szlovák Köztársaság területére való szállításhoz. A hasonló
gyógykezeléshez szükséges az
egészségügyi biztosító elõzetes
beleegyezése.

Mi történik, ha nem rendelkezem EPZP igazolvánnyal és
balesetet szenvedek?
Ha külföldi kezelés szüksége esetében nem volt Önnél európai egészségügyi biztosítási igazolvány, de
készpénzzel megtérítette az egészségügyi gondoskodás költségeit,
a DÔVERA egészségügyi biztosítónál igényelheti a költségtérítést.
A költségtérítés írásbeli kérvényéhez csatolni kell a befizetési okmányok eredeti példányát, az orvosi,
illetve kezelési beszámolót. A kérvényt személyesen kell benyújtani, vagy kézbesíteni a lakhely sze-

Az Európai únió tagállamai
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rint illetékes kirendeltségre.
Az okmányokat véleményezik az
ellenõrzõ orvosok, s ezt követõen
megtéríti a biztosító. Megtéríthetõek az orvosi kezelés országában
érvényes költségek, amennyiben
léteznek ilyen szabványok. Megtéríthetõek a költségek a kezelésiápolási országban érvényes díjszabás szerint. Ha nincsenek ilyen díjszabványok, a szlovák egészségügyi biztosító díjszabványa alapján
folytatódik a térítés. A díjszabványok ellenõrzése külföldön sokszor
hosszas eljárás. Ezért, ha a térítést
meg akarja gyorsítani és 1000
EURO-n alatti összegrõl van szó,
kérelmezheti a költségtérítést a
Szlovák Köztársaságban érvényes
ártáblázat szerint.
Abban az esetben, ha a kiutazás
idejére kommersz utazási biztosítást kötött, a költségtérítés ügyében
forduljon ahoz az üzleti biztosítóhoz, amely köteles megtéríteni
a kezelési költségeket, esetleg
a szállítási költségeket teljes összegben, illetve a biztosítási szerzõdésbe foglalt feltételek szerint. Kommersz biztosítás megkötése fontos
fõként abban az esetben, ha olyan
államba utazik, amely nem tagja az
Európai Úniónak, sem az Európai
Gazdasági Térségnek. A kiegészítõ
biztosítás elõnyös abban az esetben, ha idegen államban köteles részköltség térítésére, amely eltérõ lehet minden országban.
RNDr. Marek Vojtek
a CRP, EÚ és módszertani
osztály vezetõje,
DÔVERA
egöszségügyi biztosító, rt.

A DÔVERA tanácsadója

*Pillanatnyilag anyasági szabadságon vagyok. Szeretném
megkérdezni: ha iparengedélyt
váltok, vagyis önállóan keresõ
személy leszek, köteles leszek
egészségügyi biztosítást fizetni?
-Anyasági szabadsága idején egészségügyi biztosításának elõlegét az
állam fizeti. Az egészségügyi biztosítást szabályozó törvény értelmében
az állam megszûnik fizetni az Ön egészségügyi biztosítását, amennyiben
anyasági szabadsága mellett iparengedélyre a minimálbér felét, tehát
3800 koronát meghaladó összeget
keres. Amennyiben a minimális bér
összegének felét meghaladó pénzt
keres, az állam megszûnik fizetni
a biztosítási elõleget.
Kisiparosként évenként köteles

benyújtani biztosítási alapjának
összegét, melynek alapján kiszámítódik egészségügyi biztosítási elõlegének összege, amelyben ki lesz
számítva az egészségügyi biztosítás elõlege.
A túlfizetés, vagy alulfizetés esetében a befizetett elõleg, és a végelszámolás közötti különbség ki lesz
egyenlítve. Közelebbi tájékoztatást
szívesen nyújtunk a 0800 150 150
telefonszámon.
*Mint újonnan biztosított ügyfél, 500 koronás utalványt kaptam bevásárlásra a gyógyszertárban, vagy szemüveg üzletben.
Az internett oldalon azonban
nem találtam meg a partner
gyógyszertárak, illetve optikai
szaküszletek jegyzékét. Hol

keressek tovább?
-A DÔVERA egészségügyi biztosító 500 Sk értékû utalványt küldött azoknak, akik 2007 január 1.
után lettek ügyfelek, valamint azoknak, akik új ügyfeleket szereztek
a DÔVERA biztosítónak. Ezek az
utalványok érvényesek 2007 március 31-ig. Felhasználhatók a
nyilvános egészségügyi biztosító választékában szereplõ gyõgyszerek,
illetve egészségügyi segédeszközök
vásárlására, a kiválasztott, kb. 1200
gyógyszertárban és kb. 100 optikai
szaküzletben. Partner gyógyszertáraink és optikai szaküzleteink jegyzékét megtalálhatja a
www.dovera.sk web-oldalon: Uitoèné informácie  Ako pouíva
poukáky DÔVERA.
(red)

Minõség
pénz
segítségével (is)
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A szlovákiai regionális és helyi lapok melléklete

Az alkalmazottak egészségének védelméért

A munkahelyi egszségügyi szolgáltatás egy olyan terület, mely
egyre ismertebb a munkavállalók körében. Igénybevétele nemcsak törvénybõl adott kötelesség. Mint szolgáltatás, minden
munkakahelyen számos elõnnyel jár mind a munkaadó, mind
a munkaválallaló számára.
A Penta private equity csoport
2005-ben épült be a Garamszentkereszti ZSNP Egészségügyi Szolgáltatások Kft. rendelõintézeti
rendszerébe. Ez ma a ProCare Kft.
nevet viseli és a HMO Slovakia társaság igazgatósága alá tartozik.
A munkahelyi egészségügyi szolgáltatásról és a tervekrõl a HMO Slovakia r.t. vezérigazgatójával és elöljáróságának elnökével Roman Závodskýval beszélgettünk.
+ Mit jelent voltaképpen
a munkahelyi egészségügyi szolgáltatás fogalma?
- Célja az alkalmazottak munka
során történõ megbetegedésének elkerülése. A ProCare esetében egy
hosszú évek óta épített komplex
rendszerrõl van szó, melynek célja
megakadályozni, hogy a munkavállaló a munkavégzés vagy munkavállalás közben rongálja az egészségét.
A ProCare olyan szolgáltatásokat
kínál, melyekkel a munkaadók elégedettek, lehetõvé teszi számukra az
érvényben lévõ törvények betartását, s hogy az alkalmazottaik
egészségesek legyenek.
+ Miért pont a munkahelyi
egészségügyi szolgáltatás területe az, mely felkeltette egy ilyen
beruházó, mint a Penta Private
Equity érdeklõdését?
- A munkahelyi egészségügyi szolgáltatás az egészségügy egy olyan
területe, mely nem eléggé ismert és
még jelentõsen fejleszthetõ. Biztosítása az alkalmazottak részére néhány éve már törvényadta kötelessége minden munkaadónak, s tavalytól szigorított elvárásokat támaszt
a szolgáltatók felé is. A garamszentkereszti ZSNP épületében található

rendelõintézet, a mai ProCare, a
munkahelyi egészségügyi szolgáltatás néhány évtizedes hagyományaira épül. Kiterjedt szakembergárda,

szakorvosokból álló állománya van.
Ezt a hagyományt szeretnénk követni.
+ Mennyit fordítanak befektetésre?
- Ebben az évben terveink szerint
néhány tízmilliót fodítunk az épület
felújítására és a berendezések korszerûsítésére. Már tavaly is túlléptük a régió határait és országos szintû munkahelyi egészségügyi szolgáltatók voltunk. Ennek a megõrzésén
dolgozunk, továbbra is szeretnénk
megõrizni a vezetõ szerepünket.
Épp ezért egészségügyi hálózatot
akarunk kiépíteni egész Szlovákia
területén. A garamszentkereszti ProCare ebben a hálózatban egy, a munkahelyi egészségügyi szolgáltatásra
specializálódott intézmény lenne.
+ Milyen jelentõséggel bír
a munkahelyi egészségügyi szolgáltatás az alkalmazottak számára?

- Elsõdleges célja az alkalmazottak, munkavállalók egészségvédelme. És nem csak üzemi szinten,
ahol a veszélyeztetettség magasabb.
Egészségkárosodás a hivatalnokokat
is veszélyezteti, hogy csak egy példát mondjak, a számítógép rongálja
a látást. A munkaadónak törvényben elõírt kötelessége gondoskodni

az alkalmazottai, munkásai egészségérõl.
+ Egyes vállalkozók azt állítják, ez csak emeli a kiadásokat,
s igazából nem jelentõs az effektivitása.
- A megelõzésbe fektetett pénz
megtérül, ezt nemigen kell bizonyítani, bizonygatni ma már, általánosan elismert tény. A ProCare ma
Szlovákiában az egyetlen társaság,
mely adatokkal is dokumentálni tudja
a rendszer hasznosságát. Ha összehasonlítjuk a munkavédelemre fordított összeget a takarításra fordított
kiadásokkal egy-egy üzemen belül,
nem nagy a különbség. De a munkahelyi gondatlanság és baleset esetén kilátásba helyezett büntetések
nagysága már jelentõsebb. És ha
csak etikai szempontból vesszük is,
az elégedett és egészséges alkalmazott egy-egy cég számára a legnagyobb tõke.

Jól befektetni néha nem egyszerû
dolog. Vannak veszélyes területei,
mint például a munkavállalók egészségbiztosítása, vagy az újságírók és menedzserek minõségi fõiskolai képzése, vagy az elégedettségindex mérése.
A vállalkozások sikere azonban
nálunk is egyre inkább függ a cégek
környezetének minõségétõl. Például a munkavállaló és a cég viszonyától, a cégekkel kapcsolatos sajtóvisszhangoktól, az alkalmazottgárda stabilságától, állandóságától.
Mindez végsõ soron csökkenteni
képes a kiadásokat. És még olyan,
nem elhanyagolható értékeket is
hordoz, mint az elégedettség és
életminõség-javulás.

Ankét Ankét
n

Mi a jelentõsége az
Önök vállalatában
a munkahelyi egészségügyi szolgáltatásnak?
+ Miroslav Bajnok, munkavédelmi biztos: A jelentõsége a biztonságban van, hogy a munkavállalókról mindenre kiterjedõen, céltudatosan szakemberek gondoskodnak. Az utóbbi években teljesen
megszûnt az ezt megelõzõen
rendszeresen jelentkezõ munkából
adódó megbetegedések, sérülések
száma. Az a munkaadó, aki kihasználja a törvényesen megszabott munkahelyi egészségügyi szolgáltatás elõnyeit, gondoskodik az alkalmazottairól, akik így minimális
idõt hiányoznak betegség okán
a munkából.
+ tefan Janèek mérnök,
a Brendorf Sandrik Kft. igazgatója: A jelentõsége és hozatala mindenképp a megelõzésben rejlik.
A megelõzésben mind a munkaadó,
mind a munkavállaló szemszögébõl.
Tapasztalatból mondhatom ezt,
mert nem egy betegséget és munkahelyi balesetet megelõztünk a szolgáltatás segítségével, illetve kizártuk a bekövetkezés esélyét. A munkavállalók állítják, önként, saját
kezdeményezésbõl nem biztos,
hogy igénybe vették volna ezt
a szolgáltatást. Ma már örömmel
vesszük, hogy lehetõvé
teszi számunkra, hogy odafigyeljünk az egészségünkre.
(Folytatás a 8. oldalon)

Megkérdeztük az Önök nevében.....
+ Figyelik-e a munkaadók az
alkalmazottak elégedettségét, illetve vizsgálják-e a munkahelyi klímát?
Sok munkaadó méri rendszeres
idõközökben az alkalmazottai elégedettségét. Általában ilyen felmérések készítésére évente, kétévente kerül sor. A felmérés különbözõ
területeket érint  a munkakörülményeket, emberi kapcsolatokat,
vezetõi stílust, jutalmazásokat,
a munka és magánélet arányát,
a tájékozottságot. Az elégedettségre irányuló kutatások a társadalmi értékekkel is kapcsolatban

vannak. Van, amikor a
munkaadók akkor
kezdik el mérni, amikor jeleket észlelnek
az elégedettség hiányára. A felmérést
minden alkalommal a
feltárt tények kiértékelése, majd
a megelõzõ javaslatok
kidolgozása követi,
amitõl javulást remél
mind a munkaadó, mind a munkavállaló. Az, hogy az érvénybe
léptetett intézkedések hatékonynak bizonyultak-e, szintén mé-

Soòa Lacukovától,
a Penta Investments r.t. személyzeti igazgatójától
résekkel figyelhetõ.
+ Készítenek Önök
menedzser kutatásokat. Mit jelent egyáltalán ez a fogalom?
- Menedzser kutatásra, felmérésre leggyakrabban akkor
kerül sor, ha egy cégnél változik a tulajdonos személye. Arra
szolgál, hogy kiderítse, alkalmasak-e a cég menedzserei a feladatkörük betöltésére, illetve milyen feladatot láthatnának el egy új vállalati szerkeze-

ten belül. Egy ilyen felmérés tartalma attól függ, mit akar megtudni: a menedzser képességeit, alkalmasságát, szakmai felkészültségét és sorolhatnánk tovább. A
menedzser képességeivel szembeni elvárások a társadalmi változások szerint változnak. A
módszert pedig - ahogy megvalósításra kerül egy-egy menedzseri
felmérés - azt a feltárandó kérdés
határozza meg. A leggyakrabban
alkalmazott módszerek a beszélgetések, esettanulmányok, pszichológiai tesztek, stb.
(pnr)

Ekonómia alapjai az újságírást tanulóknak

Közös célunk bevezetni
a harmadikos újságíró hallgatókat a közgazdaságtan-, a
pénzügy- és kereskedelmi jog
alapjaiba, remélve, hogy késõbbi, a tömegtájékoztatás
területén végzett munkájuk
során e tudásnak nagy
hasznát veszik majd  nyilatkozta doc. PhDr. Jozef Vatrál,
PhD., az Újságíró Tanszék vezetõje és hozzátette:  Az ekonómia alapjainak ismerete
minden újságíró alapmûveltségéhez hozzá kell tartozzék,
akár a kultúra, sport vagy
a politika területén dolgozik.
Ezt a programot, az ekonómiai
képzést nemcsak azért fogadtuk örömmel, mert közelebb
hozza az elméletet a gyakorlathoz, hanem mert minõségi
javulást jelent a tanulmányi
programban, s javítja a tanítványaink felkészültségét.
Bátrabban vállalhatnak gazda-

Ankét Ankét
n

+ Vladimír Rapèan mérnök,
RAUTENBACH SLOVAKIA Kft.:
Pozitívan itéljük meg a ProCare
hozzáállását a munkahelyi egészségügyi szolgáltatáshoz. Teljes mértékben és magas szakmai hozzáértéssel viszonyulnak a munkahelyi
egészségügyi problémák megelõzéséhez, s az e területre vonatkozó

Negyedik alkalommal értékelték ki azokanak az
újságíró növendégekeknek a munkáit, akik bekapcsolódtak a Penta Alapítvány, a Komenský Egyetem
Újságíró Tanszéke és a Trend közgazdasági folyóirat
által  Az ekonómia alapjai az újságírásban címmel
meghirdetett programba.
sági rovatvezetést egy-egy folyóiratban.
A tantárgyat a téli szemeszterben oktatták és vizsgával végzõdött. Az egyes gazdasági témákat a Penta private
equity szakemberei adták elõ.
 Érdekes elõadásaik voltak
a hallgatóknak a közgazdaságtan, a piacgazdálkodás,
a banki szektor, a külföldi tõke
beáramlása és a vállalatok szerkezetváltozásainak témakörében.  mondta Katarína Stupková, a Penta Alapítvány felügyelõje, majd hozzátette, hogy
az elõadásokat úgy építették
fel, hogy ne pusztán elméleti

tudást és információkat közvetítsenek a hallgatók felé, hanem
a szakemberek sokéves tapasztalatait is. Az elõadásokat
tartalmas és érdekes viták kísérték.
A hallgatóknak szemináriumi
munkát kellett készíteniük az elhangzott elõadások témájában.
Nagyon érdekes munkák
születtek, mely szakmailag is
színvonalasak voltak, de az újságírás erényeivel is rendelkeztek: kiváló volt a logikai felépítésük és olvasmányosak, az olvasók számára élményszerûek

voltak. Az értékelõbizottság
tagjai az Újságíró Tanszék,
a Penta Alapítvány és a Trend
folyóirat munkatársai voltak.
A gyõztes jutalma egyhónapos
fizetett szakmai gyakorlat a
Trend folyóiratnál. És most
nézzük az eredményeket:
1. helyezett: Tomá Maek; téma: A korrupció kizárása az egészségügybõl,
2. helyezett: René Medzihradský; téma: A bankvilág
modern irányzatai,
3. helyezett: Zuzana Kaplánová; téma: Az egészségügyi
reformok erényei és hiányosságai.
Az ünnepélyes kiértéklésen
a Penta Alapítvány 100 ezer
ko r o n á s c s e k k e t a d o t t
a Komenský Egyetem Újságíró Tanszékének számítógépparkjuk kiszélesítésére. (krem)

(Folytatás a 9. oldalról)
törvények betartásához. Ennek
a rendszernek is köszönhetõen nem
tartunk számon egy munkahelyi
megbetegedést sem. Alkalmazottaink is pozitívan itélik meg ezt
a gondoskodást, átlagon felülinek
tartják (rákprogram, érrendszeri
megbetegedések programja).
(red)

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

Doc. PhDr. Ján Sand, CSc. (balról az elsõ), az alapítvány felügyelõje, Katarína Stupková (második jobbról) és az Újságíró
Tanszék vezetõje, Doc.PhDr. Jozef Vatrál, PhD. (jobbra)

A parkosított rész kietlenül árválkodik

Közlekedési park

Készség- és képességfejlesztõ segédeszköz

MATANDA

A matematika eredményes oktatása érdekében az elmúlt idõszakban
számtalan irodalom, didaktikus játék
és segédeszköz született. Célja
hogy játékosan, a gyermek szintjéhez
mérve legyen elsajátítható a közel sem
egyszerû mûveletek sokasága. A
matematika birodalmába való bevezetõ idõszak talán a legigényesebb
a pedagógusok számára. Szemléltetõ
eszközök nélkül ez elképzelhetetlen.
A napokban lehetõség nyílt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett képzésen megismerni egy képességfejlesztõ segédeszközcsomagot, mely az eredményes matematika tanítását, alapkészségek fejlesztését szolgálja. Hatékonyságát tanulói mérések tá-

Mindkét csapatot öregcserkészek
alapították, mivel fiatal generáció nem
lehetett, mert 40 évig tilalom alatt állt
a mozgalom. Helyette a pionírszervezet tevékenykedett, melyet sokszor
összetévesztenek a cserkészettel, pedig tartalmilag, célokban, küldetésében
nagyban eltértek egymástól. Dr. Kálmán László egyike azoknak a kitartó
öregcserkészeknek, aki mindmáig szervezi, megvalósítja a kiképzéseket. Õt
kérdeztük a mozgalomról.
-Toborozás után több õrs alakult
meg a robár utcai , majd a jelenlegi Ferenczy István Alapiskolán. Újraalapító tagok voltak Dr. Danis Tamás, Kepka László, Teodor Suchánek, Dr Gaál
Lajos és Kosztra István. Parancsnokuk Vörös Attila volt. A város díjmentesen rendelkezésünkre bocsátotta
a Daxner utcai házat, melyet a cserkészek rendbehoztak, fokozatosan szerényen bebútoroztak és nemrég meg is
vásárolták a központ támogatásával,
ahova évi száz korona tagdíjat fizetünk. Állami támogatást csak tevékenységekre folyósítanak, a felszereléseket saját erõbõl finanszírozzuk. Tudnivaló, hogy az õrsvezetõtõl a legfel-

masztják alá. Az segédeszköz létrehozója és forgalmazója Csordásné
Anda Éva Magyarországról. Részletes információ a www.matanda.hu
email címen található.
-csk-

Mindannyian emlékszünk még arra,
amikor a Feledi utcán mûködõ, kerékpár-játszótér naponta fogadta a gyermekeket, hogy azok a közlekedés adta
nehézségekkel, könnyedén, játszva megismerkedjenek. A tanítási órák részét
is alkották ezen foglalkozások, melyen
részt venni hatalmas élménynek
számított. Eleinte csak azt észleltük,
hogy a rozsda bizony lassan fölfalja
a miniatûr jelzõlámpákat, táblákat.
Majd az is feltûnt idõvel, hogy
a parkosított rész már kietlenül árválkodik a hatalmas fák árnyékában.
A terület egy losonci cég tulajdona,
amibõl érthetõ is, hogy a város nem
rendelhette el a karbantartását. A Város
Környezetvédelmi Hivatala, Bozó János mérnök személyében, felszólította a terület gazdáit egy pár hónappal
ezelõtt. Igaz, az égetõen fontos munkálatokat elvégezték, hogy a szomszéd

ingatlanok ne legyenek veszélyben
a fák hosszúra nyúlt ágaitól, viszont
a látványon ez semmit nem javított.
Újabb felszólítás követõen igéretet tettek, hogy az idén befejezik a lomtalanítást, de a park régi küldetése már
nem aktuális a részükrõl. A terület eladása-vétele jogi akadályokba ütközik.
Van megoldás? Érdeke még valakinek
egy hasznos közlekedési park kiépítése ?
-csk-

belis), sok-sok könyv és több tucat kíváncsi, érdeklõdõ, gyönyörû szempár.
Amolyan sima felolvasásról lenne
szó, mindenféle efektusok nélkül, ahol
a gyermek fantáziája szabadon szárnyalhat a hallottak alapján. Igazi élõ
hang keltene életre mesekönyveket,
s annak mesebeli figuráit. Azalatt a kis
idõ alatt megpihenne az otthoni televízió és a csábító számítógép.
Hetente bemutatásra kerülne egyegy mesekönyv, és természetesen

a klasszikusok generációkat felnevelõ, értékes meséi is. Közösen élné át az
5-tõl 10 éves korú gyermek azon érdekes fordulatokat, tréfás mozzanatokat és a gonosz feletti erõ gyõzelmeit,
amire csak a mese képes. Tenné mindezt finom gyümölcslevet kortyolgatva
és a kedvenc sütijét majszolgatva.
Akár ,,Mesecuki név alatt is futhatnának a találkozások. A tisztelt szülõ
is kapna ezáltal egy bõ szabad órát
ajándékba.
-csk-

Mese, mese, meskete

A köny hónapja lévén egyre gyakrabban jut eszembe egy gondolat, amit
már régen dédelgetek. Meseolvasó délutánok megszervezésén töprengek.
Nem is igazán az én koponyámból
pattant ki az ötlet. Elloptam!!! Valahol
messze, (vad) nyugaton van ilyen. Nem
láttam még, nem voltam részese, de
talán így jobb is, mert képzeletbeli monitorom elõtt tiszta kép jelenik meg :
szép, kényelmes környezet, puha szõnyeg, aromalámpás illat (olyan mese-

A cserkész egyeneslelkû és feltétlenül igazat mond

100 éves a cserkészmozgalom

Hétrõl-hétre találkozik egy kis csapat. Izgatottan
várják az õ Laci bácsijukat, aki fáradhatatlanul jön
és szívvel-lélekkel neveli a kis cserkészeket önállóságra, pontosságra, önuralomra. A 4. számú Hatvani István névre hallgató cserkészcsapat 1991-tõl mûködik a vele egyszerre megalakuló szlovák nemzetiségû csapattal, melynek a neve Harmanèek.
sõbb parancsnokig nem jár anyagi juttatás az itt végzett munkáért.
-Miben tér el a mai generáció a régitõl
a cserkészmunkán belül?
-A gyerekekkel való foglalkozás egyre nehezebb. Régen iskola, pedagógus,
szülõ, aktív támogatója, résztvevõje
volt a mozgalomnak. A heti egy óra
összejövetelre nagy nehézségek árán
tudnak csak idõt találni a tanulók, akkor is fáradtan az iskolai terhektõl.
A hétvégén pedig a sportversenyek,
utazások, nagyszülõk látogatása.
A figyelmüket is nehezebb lekötni,
mivel a számítógép világában annyi

érdekességet találnak, hogy bizony van
dolga az õrsvezetõnek a figyelemfelkeltés terén. Sokan ezért is adják fel
ezt a munkát, pedig maga a több évre
kidolgozott, korosztály szerinti
program nagyon változatos, érdekes.
-Mi mindent foglal magába ?
-Elsõsorban, hogy mit kell betartania egy cserkésznek. A kívánalmakkal
való megismerésre félévnyi idõ van.
A Tíztörvény kimondja, hogy
a cserkész egyeneslelkû, igazat mond,
ahol tud segít, magával szemben szigorú, szereti a természetet, készséges,
vidám, meggondolt.....

n

Sokan teljesíthetetlennek tartják
a követelményeket, mert sok kipróbált, munkára szoktató aktivitás van,
mely szerint sokakat kinevelt a világon.
Köztük számtalan magasrangú országvezetõ, ûrhajós, élsportoló. A téli,
nyári táborok leginkább alkalmasak az
önállóságra, pontosságra, önuralomra
való szoktatásra. Mindenkinek megvan a maga feledata. A bátorságpróbák
24 órás némaságból, vagy éjjeli egyedüllétbõl, vagy akár egy napi koplalásból állnak. Nem egyszerû teljesíteni. Nagy kitartást igényel.
-Hány tagot számlál jelenleg
a cserkészmozgalom?
-A világon 35 millió cserkész ünnepli
a 100 éves évfordulót. Olyan országokban, ahol a 40 év alatt is mûködött
a mozgalom, valamint olyanokban is,
ahol újraalakult. Mindkét helyen jó
munkát végeztek, ki-ki saját hazájában,
nemzetiségre, vallásra és fajra való tekintet nélkül, az emberiség javára.-csk-

Telek Lajos
kiállítást tervez
saját fotóiból

Sztárok és erotika a képeken
A rimaszombati születésû Telek Lajos érdekes ember. Sztárokat fotóz és erotikus felvételeket készít. Fotóival ismert erotikus és bulvár folyóiratokban találkozhatunk, mint a Blikk, Story, Best, VIP, CKM,
Playboy és Penthouse. Megörökítette már Karel
Gottot, az Elánt, Ingolut, Király Lindát és Õfelségét a Dalajlámát is. Jelenleg Budapesten él.
1986-ban költöztem el Magyarországra. Eleinte nem volt könnyû egyedül egy idegen világban. Nem volt
munkám és szállásom, nem egy alkalommal a vasútállomáson éjszakáztam.
Aztán megismertem egy prostituáltat,
aki egy idõre befogadott.- kezdte
a mesélést a 41-éves fotós  Elsõ
évben nagyon sok emberrel megismerkedtem és egy hajléktalanoknak szóló
lapnak dolgoztam. Molnár Erikkel is
dolgoztam, aki aztán Füleken erotikus
és bulvár lapot adott ki. Kiadói voltak
Romániában és Magyarországon is.
Neki köszönhetõen kezdtem el erotikus képeket készíteni.
Telek Lajos ezután elkezdett olyan
sajtóértekezletekre járni, melyeket ze-

nei kiadók szerveztek. Késõbb a Multimédia cég munkatársaként koncertszervezéssel foglalkozott, s olyan kiváló
zenekarokkal és zenészekkel is kapcsolatba került, mint
a Queen, Genesis, Jason Donovan vagy Tina Turner. És
elkezdte fotózni õket.
- A sztárok különbözõek. Vannak, akik bogarasak.
Egyszer egy olyan nõt fotóztam, aki 24 plasztikai mûtéten esett át, s csak ezután volt elégedett saját külsejével.
A szépségéért igen nagy árat fizetett, 22 milliót.
Nemcsak erotikus fotói ismertek Telek Lajosnak. Legutóbb
a Párizs-Dakar Rally résztvevõit fotózta. Fotóalanyai nem egy
esetben meséltek neki érdekes történeteket .
 Szeretném Rimaszombatban is kiállítani a fotóimat. Tudom,
hogy nem mindenkinek tetszenek majd, de nem mindenki fotózhatott sztárokat, kaszkadõröket és híres közéleti személyiségeket. Nagyon sok ismerõsöm van, vannak kapcsolataim kiadókkal is. Tervezem, hogy a tavalyi SUPERSTAR döntõsének, Petra Kepeòovának segítek egy önálló lemez kiadásában.

Hímes tojás kiállítás Rimaszombatban
A 38-éves Papp Izabella tizenhárom éve foglalkozik
hímes tojások készítésével. Különbözõ technikákkal dolgozik, viasszal festi, karcolja és fúrja õket. Mintái saját kreativitását dicsérik. A hímes tojások készítése ugyanis nemcsak kézügyességet és türelmet, hanem fantáziát, ötletességet is igényel. Valakinek ez komoly feladat
lehet, Izabellának pihenés.
- Legszivesebben lyuggasztott
technikát alkalmazok, azaz fúrással
apró lyukakat ejtek a tojáson, s ezek
adják ki a mintát. Egy ilyen hímes
tojás elkészítés öt-hat órát is igény-

be vesz. Leggyorsabban a viasszal
díszített tojások készülnek el, egy
ilyen egy óra alatt is megvan,
a karcolás kétszer annyi idõt vesz
igénybe. A hímes tojásokat elaján-

dékozom, vagy eladom, vannak már
visszatérõ vásárlóim is, akik húsvét
elõtt rendszeresen megkeresnek 
árulta el a rózsahegyi származású fiatalasszony, aki a hímes tojások festése mellett horgol, hímez, kötöget és
hurkapálcákból makett házakat is készít. Minden új kézmûves technika
felkelti az érdeklõdését, s ki is próbál
mindent, hacsak teheti. Az általa díszített lúd-, strucc- és csirketojásokból
a Matica slovenská rimaszombati
székházában nyílt kiállítás, mely április 5-ig megtekinthetõ.
 kan 

Újévi képeslapok
Hagyományosan minden évben kiállítás nyílik az Újévi képeslapok
versenyére beérkezett gyerekmunkákból a Rimaszombati Mûvelõdési Központ Ganévia kiállítótermében. Nem
bizonyul a 2007-es év sem hagyománybontónak, mégha most a szokottnál
kicsit késõbb, márciusban került sor az
alapiskolások és mûvészeti iskolát látogató gyermekekek alkotásainak a kiállítására. A szervezõk nevében a Rimaszombati Mûvészeti Alapiskola
igazgatója, Marian Lacko értékelte
a versenyt:
- A tizedszer megrendezett rajzversenyre több mint ezer munka érkezett
kis híján harminc iskolából. A téma feldolgozását tekintve látható elõrelépés.
Míg az elsõ évfolyamokra készült újévi
képeslapok inkább csak egy napos kívánságot tolmácsoltak, ma már egész
évre kiterjedõ kívánságok jelennek meg
a képeken. Ez azt jelenti leegyszerûsítve, hogy kevesebb a téli vagy Mikulás-napi motívum. A grafikák mellett,
amik azért még mindig dominánsak,
kaptunk már festett, kombinált technikákkal készített és kolázs lapokat is.
A munkákat értékelõ bizottságot idén
Kurilla Viktor Gábor vezette. A Rimaszombati Mûvészeti Alapiskola diákjai közül Koós Alexandra, Bottlik
Frederik és Miroslav voòava munkája lett díjazott. A kiállítás március 27ig látható.
kan-

Kezdés: 20.00 ó
Március 29.-Áprílis 1.
Csütörtök - Vasárnap

Agyonütni a tromfot
Amerikai akciós film.
Szereplõk: Jeremy Piven,
Ray Liotta, Andy Garcia, Alicia
Keys, Ben Affleck
18 éven felülieknek.
Belépõ: 59 Sk.

A Rimaszombati Kórházban 2007. március 20én az alábbi személyek adtak önkéntesen
vért:Július Bukovický, Rudolf Merèák, Alexander
Bán, Anna Pinzíková, Jana Valovièová, Irena Lukaèková, Peter Hruka, Duan midt, Petra Kuráková,
tefan Száraz, Ing.Martin Magic, Bc.Michal Lichanec Rimavská Sobota, Simona Masárová, Milan
Dirbák, Boris Mauer Hnúa, Anna ¼uptáková, Ján ¼upták, Vladimír
¼upták Oïany, Frantiek Beòu, ¼ubor Palkoviè Ve¾ké Teriakovce, Jozef Uhrin Sútor, Koloman Kankuja Hostice, Ján Murinèek Lehota nad
Rimavicou, Albeta Rózenfeldová Nová Bata.
Elõször adtak vért: Ladislav Rózenfeld Nová Bata, Lýdia iková Malé Stankovice, Viktor Va Rimavská Sobota.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Az ENERGOBYT kft. eladásra kínál

háromszintes üdülõházat a kurinci üdülõterületen,
18-áras telken.

Rimaszombat város eladásra kínál 3 szobás lakást
a)Rimaszombatban a Rozsnyói u.5/39 sz. alatt, 40 lakásos
egység, 10. emelet  nyilvános kínálat formájában. A lakás alapára 290 000 Sk.
b) telkek a volt JIV telepén, a Tormásban, 2008 m 2 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)Építési 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.

2614-14

rs-

Hirdetések

További kínálataink:
-eladjuk, vagy bérbeadjuk Szabadkán a volt fûtõházat
-bérbe adunk szabad térségeket a hõcsereállomásokon,
a város különbözõ részein.
Részletesebb tájékoztatások: a 0918/733 777 telefonszámon.

LILIPUT
Gyermekruha
Rimaszombatban
a posta mellet.

Minõség jó áron!

2587-12

Új tavaszi
kollelció

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

Egyszerû kezelés
-egyszerû feldolgozás
Garantált, évek során
bizonyított kiváló minõség
Természetbarát, száraz vakolat keverékek

2616

Hirdetések

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

Szabad munkahelyek a régióban

A Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Hivatal a munkáltatók kínálatából a következõ munkalehetõségeket kínálja fel a foglalkozást keresõknek:
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.
n SEWON ECS SLOVAKIA, kft., Nyústya - munkások a termelésbe. Alapiskolai végzettség.
n MUDr. Remeòová Eva, Rimaszombat  Egészségügyi nõvér.
Középiskolai végzettség.
n

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.

2468

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,
magyar hang.
www.szentkoronaradio.com 013-11
n Eladó három pedálos AUGUST
FÖRSTER, sötét mahagón színû
zongora. Tel.: 0904 101 466. 1528
n Lóheremag 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

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:
Pincérnöket keresünk
n
PIZZERIÁBA
pincért/-nõt.
Rimaszombatba.
Tel.: 0905 700 302.

nak :ótoF

2002

PNEUCENTRUM kft.

Egyéb

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

befejezetlen háromszintes
családi ház Rimaszombat Tamásfala városrészében, 15 áras telekkel.Tel.: 0905 401 228.
059-13
n Eladó Gortva-Kisfaludon
összkomfortos családi ház.
Tel.: 0902 298 248.
009
n Veszek 3-szobás lakást. 0905
922 995.
010
n Eladok 4-áras kertet falazott, alápincézett kerti házzal az Alsópokorágy 3. sz. kerttelepen. Tel.: 0904
1001 466.
1527
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 Négyszobás magántulajdonban
levõ lakás eladó a portová utcá163
ban, tel. 0905 308 582.
n Felkínálom városban levõ kerte-

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,-Sk/kg áron,
Alsópokorágyon. Tel.: 562 67 34.
Mobil: 0908 599 936.
171
n Egyszerü könyvelést vállalok olcsón. Tel.: 0907 047 818.
180
n Eladó széna, varrógép, hordozható, kevésbé használt. Tel.:
0903 531 668.
186
n Autófuvarozás, költöztetés. Tel.:
0903 515 109.
209ob.
n Tapasztalt Shitz kutyát keresek
pároztatásra. 0911 187 846.
.
n Eladó kombinátor. Tf.: 047/
5569 64 37.
203
n Vásárolok üzemképes gramafont, széket zongorához. Tf.: 047/
559 64 37.
204
n Eladó RENAULT 16, üzemképtelen. Tel.: 563 20 60.
205
n Eladó autogén forrasztóberendezés. Tel.: 562 26 34.
212
n Eladó almárium hátsó tükörrel,
diófából készült hálószobabútor,
elõnyös áron. Tel.: 562 12 27. 223
n Eladó új, szilárd tüzelõre szolgáló
öntöttvas fûtõkatlan. Tel.: 1540-15
n Elõnyösen eladó Mitsubishi
Mirage. Háromajtós, gyártási év
1991. Tel.: +362 0399 104, 0905
163 790.
237
n Olcsón eladó nõstény Weszti
kölyökkutya. Tel.: 0907 849 745.
n

2619-15

n Eladó

met hozzá értõ nyugdíjasnak megmunkálásra. Tel.: 562 25 97, mobil:
0904 209 59
155
n Eladó 2-szobás lakás a Rozsnyói
(Roòavská) utcában, 21/42 sz.
0918 034 723. 0918 034 723. 1535
n Eladó kert a Szõlõben, hétvégi
házzal, nagyon jó helyen. Info: 0902
649 308.
1536
n Eladok garázst Szabadkán. Tel.:
0907 801 192.
190
n Eladó összkomfortos családi ház
Gortva-kisfaludon. Tel.:0902/298
248.
201
n Bérbe adó térség az E-50-es út
mellett. Egy évre 250 Sk/m2. Tel.:
0903 515 109.
208

Au
tói
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Lakás-ingatlan

B. Bystrica Rimaszombat l:3 és 1:3

Fotó: M. Lichanec

Javuló formában röplabdázónõink

Ezüstérem Besztercérõl

A Rimaszombati Tempus K
l997-es születésû ifjú labdarúgói a
közelmúltban Besztercebányán

Hat elsõ helyezés

A nyústyai Leon Kick-boksz klub
sportolói az elmúlt napokban nagy
sikerrel szerepeltek az Eperjesen
megrendezett Szlovák Kupa negyedik fordulójában. Különösen a lányok remekeltek. Elsõséget szerzett
Miriama Bagaèková, aki a menökkenek között sem vallott volna szégyent, s ugyancsak a dobogó legfelsõ
fokára állhatott Petra Hirjaková és
Lucia Nemcová. A fiúk között Vladimír Konský két elsõséget is szerzett.
Az egyiket a full-contacte a másikat a
low-kick kategóriában. A Szlovák
Kupa legközelebbi fordulóját Érsekujváron tartják május ötödikén.

vendégszerepeltek. Az erõs mezõnyû tornán a második helyet szerezték meg Ondrej Václavik tanítványai, akik sorrendben az alábbi eredményeket érték el: Zlaté Moravce
ellen 4:3 -.gólszerzõ Boros 3 és
Múcsik, Banská Bystrica ellen l:l
gólszerzõ Boros, Púchov ellen 7:0
gólszerzõk Boros 4, Múcsik 2,
Maòovský. Az elõdöntõben Martin ellen 2:l gólszerzõk: Múcsik és
Václavik, a döntõben ilina ellen 2:3
gólszerzõink: Boros és Múcsik. A
végsõ sorrend: l. ilina 2. Rimaszombat 3.Banská Bystrica 4.
Martin, 5. Púchov, 6. Levice, 7. Zlaté Moravce,8. Trenèín. A rimaszombati együttes az alábbi összeállításban szerepelt: Mezõ, Václavik,
Maòovský, Èieok, Múcsik, Boros,
Krák, Szúnyai, Galdík.

A korábbi hétvégén már lapzártánk után ért véget a rimaszombati röplabdázó lányok besztercebányai vendégszereplése. Az I. liga immár
kettéosztott keleti csoportjának alsóházában ugyanis csak vasárnap léptek háló alá a csapatok. A mieink végre optimális összeállításban vehették
fel a küzdelmet, s mindkét találkozójukat megnyerték. A vártnál simább
gyõzelemben nyilván közrejátszott az a körülmény is, hogy a vendéglátók legjobb ifistái az extra ifj. ligába való feljutásért játszottak sorsdöntõ
mérkõzést. A rimaszombati együttes összeállítása: Megelová., Rendeková, Kureková, Kudlíková, Drugdová, tubniaková, Chodúrová, Baòová ,
èurková, Molnárová.

Hnúa - Podbrezová 0:3 és 0:3

Nem volt ennyire sikeres az elsõ liga felsõházában szereplõ nyústyaiak
hazai szereplése, akik mindkét mérkõzésüket elvesztették a listvezetõ Podbrezovával szemben. A vendégekrõl tudni kell, hogy mindössze néhány éve
foglalkoznak komolyan nõi röplabdával, s nagy a valószínûsége, hogy jövõre már extra-ligás csapatuk lesz. A szakosztály mögött ugyanis ott van a
vasgyár és annak sportszeretõ tulajdonos-vezérigazgatója. Bukviar edzõ
tanítványai az alábbi összetételben szerepeltek: Slivková, Bukviarová, Miga¾ová, Paliková, Národová, Bartová, -Katreniaková, uleková.

Négy aranyérem Pezinokról

A múlt hét végén a borok városában, Pezinokon rendeztek nemzetközi versenyt a legfiatalabb
cselgáncsózók számára. A három
országból érkezett huszonhárom
klub reménységei között szép
számmal találtunk rimaszombatiakat is, akik a nagy mezõnyben
sem vallottak szégyent, sõt A
Maldos Relax versenyzõi három

Az ifj 5. liga tavaszi menetrendje:

14. forduló március 25
Kalinovo Hnúa, Jesenké D.
Strehová, Divín Velký Blh,Vidiná
-Vinica, Tempus R. Sobota Radzovce, Kokava n. Rimavicou-Klenovec, Cinobaòa Tomáovce
15. forduló április 1
Cinobaòa Kalinovo, Tomáovce-Kokava nad Rimavicou, Klenovec Tempus Rim.Sobota, Radzovce Vidiná, Vinica Divín,V. Blh 
Jesenské, D. Strehová Hnúa
16. forduló 2007 április 8
Kalinovo D.Strehová., Hnúa
Velký Blh, Jesenské Vinica, Divín Radzovce,Vidiná -Klenovec,
Tempus R.Sobota Tomáovce,
Kokava nad Rimavicou Cinobaòa.
17. forduló 2007 április 15
Kokava Kalinovo,Cinobaòa 
Tempus Rim. Sobota,Tomáovce 
Vidiná, Klenovec-Divín, Radzovce
Jesenské,Vinica Hnúa, V.Blh 
D.Strehová
18. forduló 2007 április 22
Kalinovo  Velký Blh, D. Strehová Vinica, Hnúa-Radzovce, Jesenské Klenovec, Divín Toma-

ovce, Vidiná -Cinobaòa, Tempus
R.Sobota Kokava nad Rimavicou.
19. forduló 2007 április 29
Tempus R:Sobota Kalinovo,
Kokava nad Rimavicou-Vidiná, Cinobaòa Divín, Tomáovce  Jesen-

Kalinovo Vinica,V. Blh Radzovce, D. Strehová Klenovec,
Hnúa-Tomáovce,Jesenské Cinobaòa, Divín Kokava nad Rimavicou,Vidiná Tempus R.Sobota
21. forduló 2007 május l3

ké, Klenovec Hnúa, Radzovce 
D. Strehová, Vinica V. Blh
20.forduló 2007 május 6

Vidiná Kalinovo,Tempus Rim.
Sobota Divín, Kokava Jesenké,
Cinobaòa Hnúa,Tomáovce D.

kategóriában is elsõséget szereztek. Richard Utis a 28, Filip Zachar a 42, Kristián Slí pedig a
46 kilósak között diadalmaskodott. A Rimaszombati Lokomotíva színeiben sportoló Jakab Károly is aranyérmet szerezett a 40
kilósok között, klubtársai közül
Andrik Bence és Denis Farkas a
második helyen végeztek.

Strehová, Klenovec V. Blh, Radzovce Vinica
22. forduló 2007 május 20
Kalinovo Radzovce, Vinica 
Klenovec,V. Blh Tomáovce,D.
Strehová-Cinobaòa, Hnúa-Kokava nad Rimavicou, Jesnské Tempus Rim. Sobota, Divín Vidiná
23. forduló 2007 május 27
Divin Kalinovo, Vidiná Jesenské, Tempus R. Sobota Hnúa,
Kokava  D. Strehová, Cinobaòa 
V. Blh,Tomáovce Vinica, Klenovec
Radzovce,
24. forduló 2007 június 3
Kalinovo Klenovec, Radzovce
Tomáovce,Vinica Cinobaòa,V.
Blh Kokava nad Rimavicou, D.
Strehová Tempus Rim. Sobota,Hnúa-Vidiná, Jesenské Divín,
25. forduló 2007 június 10
Jesenské Kalinovo, Divín 
Hnúa, Vidiná D.Strehová, Tempus Rim.Sobota-Ve¾ký Blh, Kokava Vinica, Cinobaòa Radzovce,Tomáovce Klenovec
26. forduló 2007 június 17
Kalinovo Tomáovce, Klenovec
-Cinobaòa, Radzovce Kokava, Vinica Tempus R. Sobota,V. Blh 
Vidiná, D. Strehová-Divín, Hnúa
Jesenské

Az útánpótlással is baj van

Válságban a rimaszombati foci

Az országos és a kerületi szinten szereplõ rimaszombati korosztályos ifjúsági és serdülõ szintû labdarúgó csapatok tavaszi rajtja nem a legjobban sikerült. Az elsõ
fordulóban ugyanis mindössze a
Danyi László által irányitott ifi Anak sikerült nyernie, a tizenhat

éven aluliak már vesztesen hagyták
el a játékteret, a két korosztályos
serdülõ csapat rajtja pedig akár katasztrofálisnak is nevezhetõ, hiszen
az idõsebbek 9:0, a fiatalabbak 7:0
arányban maradtak alul. Tény, hogy
a bajnokságok legjobb együttesei (
B. Bystrica) alázták meg fiainkat,

de nem egy egyszerû kisiklásról
van szó, hanem sajnos a valós erõviszonyokat tükrözik az eredmények. Miközben az FC milliókat
felemésztõ felnõtt csapata az idény
elõtt még az élvonalról álmodott,
addig a kicsik a középkerületi serdülõ liga utolsó helyén tanyáznak
az õszi idényben szerzett öt pontjukkal.
A teljes anyagi csõdbe került FC
felnõtt együttese már aligha menthetõ meg a széthullástól, saját gyermekeinket azonban nem zavarhatjuk ki
az utcára. Ha róluk van szó, az utolsó fillért sem szabad sajnálnunk.

Molnár a
döntõben

A karatézók Szlovák Kupa-sorozatának legutóbbi zsolnai fordulójában jól szerepelt Igor Molnár, a
rimaszombati Uraken versenyzõje.
Az elsõ fordulóban a kassai Martin
Frank ellen gyõzött, majd a Bánovce nad Bebravou-i Peter Beák skalpját is megszerezte. A döntõben már
nem bírt Peter Baïurával, az érsekujváriak versenyzõjével, így
a második helyen végzett. Ezzel az
eredménnyel végérvényesen biztosította helyét az országos bajnokság döntõjében, melyre a Kelet-szlovákiai Sabinovban kerül sor.

Vereség a rangadón

A fennmaradásukért küzdõ rimaszombati tekézõk az I. liga legutóbbi fordulójában hatvannégy pontos vereséget szenvedtek a szomszédos füleki együttestõl. Csapatunkból ezúttal hiányzott Povinszky Ottó, így tartalékos felállásban 2995:3059 arányban maradtunk alul. A párharcokban is mi húztuk a rövidebbet, nyerni ugyanis csak Kojnok és Szendrei tudott. A legjobb teljesítményt
egyébként a már említett 542 fát ledöntõ Kojnokon kívûl matlik nyújtotta 541
fás teljesítménnyel. A többiek l20 dobásból nem taroltak ötszáz bábot sem.

Fotó: M. Lichanec

Parobek sikere Egy ezüst a junior OB-ról

A serdülõk korosztálya számára a közelmúltban Somorján megrendezett országos kötöttfogású birkózó-bajnokság egyik legkellemesebb meglepetésével a
rimaszombati Martin Parobek szolgált, aki a 73 kilósak súlycsoportjában bajnoki
címet szerzett. Elindult az országos seregszemlén Richard Zorvan is, aki a 44
kilósok mezõnyében túljutott az elsõ fordulón, de balszerencséjére már a második
körben összetalálkozott a késõbbi gyõztes bõsi fiúval, így helyezetlen maradt.

A közelmúltban Kassán megrendezett Junior birkozó OB-n nem sok
babér termett a rimaszombati birkózóknak. A szabadfogásúak szombati küzdelemsorozatán M. Radnóti ,
M. Sojka, D. Strapko, és M. Gorta

A II. Ifjusági liga tavaszi sorsolása

19. forduló április l
Luèenec Lipany, Poprad ilina
B , Koice B  Ruomberok B ,Vranov Humenné, Trebiov Michalovce, Radvaò iar, Rim.SobotaPreov B, Snina B. Bystrica B
20.forduló 2007 április 6
Preov B  Snina, iar-Rim. Sobota, Michalovce Radvaò, Humenné Trebiov, Ruomberok B Vranov, ilina B- Koice B, LipanyPoprad, B. Bystrica B Luèenec.
21. forduló 2007 április 15
Poprad-Luèenec, Koice B Lipany,Vranov ilina B, Trebiov 
Ruomberok B ,Radvaò Humenné, Rim. Sobota  Michalovce, Snina iar, Preov B-B.Bystrica B,
22. forduló 2007 április 22
iar-Preov B , Michalovce-Snina, Humenné Rim. Sobota, Ruomberok B-Radvaò, ilina B 
Trebiov,Lipany Vranov, Luèenec
Koice B, B. Bystrica B Poprad
23. forduló 2007 április 29

Koice B-Poprad, Vranov Luèenec, Trebiov Lipany, Radvaò-Zilina B, Rim.Sobota Ruomberok
B, Snina Humenné, Preov B -.Michalovce, iar B. Bystrica B
24. forduló 2007 május 6
Michalovce - iar, Humenné Preov B, Ruomberok B Snina, ilina
B Rim Sobota, Lipany Radvaò,
Luèenec Trebiov, Poprad-Vranov,
B. Bystrica B-Koice B
25. forduló 2007 május 13
Vranov Koice B, Trebiov 
Poprad, Radvaò- Luèenec, Rim. Sobota Lipany, Snina ilina B, Preov B Ruomberok B, iar Humenné, Michalovce-B. Bystrica B
26. forduló 2007 május 20
Humenné Michalovce, Ruomberok B  iar, ilina B  Preov B,
Lipany Snina, Luèenec Rim.Sobota,
Poprad Radvaò, Koice B Trebiov, B. Bystrica B-Vranov
27.forduló 2007 május27
Trebiov Vranov, Radvaò-Koi-

ce B , Rim.Sobota Poprad, Snina 
Luèenec, Preov B Lipany, iar 
ilina B, Michalovce Ruomberok B, Humenné B. Bystrica B
28. forduló 2007 junius 3
Ruomberok B-Humenné, ilina
B-Michalovce, Lipany-iar, Luèenec Preov B,Poprad Snina, Koice B Rim.Sobota,Vranov 
Radvaò, B.Bystrica B-Trebiov
29.forduló 2007 június10
Radvaò-Trebiov, Rim.Sobota .Vranov, Snina Koice B, Preov
B Poprad, iar Luèenec, Michalovce Lipany,Humenné ilina B,
Ruomberok B B.Bystrica B
30. forduló 2007 június 17
Lipany Humenné, Luèenec 
Michalovce, Poprad-iar, Koice
B-Preov B,Vranov Snina, Trebiov Rim.Sobota, B. Bystrica B 
Radvaò, ilina B Ruomberok B
A sorsolás egyaránt vonatkozik a l6 és a l8 éven aluliak ifjúsági
csapatára.

az ötödik helyet szerezték meg súlycsoportjukban, a többiek általában
a vert mezõnyben végeztek.
Másnap a kötöttfogásúak között
is szerencsét próbáltak a mieink, ahol
Dalibor Strapko elcsípett egy ezüstérmet a 96 kilósak súlycsoportjában. A többiek közül N. Gorta a negyedik, P. Holub és R.Oplt az ötödik
lett súlycsoportjában. Ebben a fogásnemben sem szerepelt a várakozásnak mefelelõen M. Radnóti, aki végül
a nyolcadik helyet szerezte meg.
A csapatok pontversenyében a
Rimaszombati Lokomotíva a negyedik helyen végzett, míg a szabafogásúak erõsebb mezõnyében a hetedikek lettünk.

Olimpiai reménységek a tatamin

Március l0-én hat sportegyesület 63 versenyzõje lépett tatamira az Olimpiai reménységek elnevezésû országos versenysorozat keretében. A két rimaszombati szakosztály ( Relax
és a Lokomotíva) fiataljai közül
Borsos Patrik, Jakab Ádám, Andrik Bence, Kurák Dávid, Sophia
Kanátová, Filip Zachar, Farkas
Denis, Pataky Alexandra, Kristián Slí, Jaroslav Kanát és Jakub Gódor szerezték meg súlycsoportjukban a gyõzelmet.

Sport

Nagy a baj a Rimaszombati FC-nél

Komanicky már eltávozott
már az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán befejezik e a bajnoki idényt a szakosztály felnõtt, ifi és
serdülõ csapatai, avagy nem. A
fõszponzornak számító Tauris ugya-

Foto: -ml-

Néhány héttel ezelõtt még városszerte arról vitatkoztak a focirajongók, hogy vajon ismét élvonal-beli
együttese lesz-e a városnak, vagy
sem ? A legutóbbi napokban viszont

Ifjúsági labdarúgás

Kettõs vereség Sninán

Nem végzõdött sikeresen a rimaszombati FC második ligában szereplõ
ifjúsági csapatainak hétvégi Kelet-szlovákiai kirándulása. A Danyi László
által vezetett l8 éven aluliak csapata 2:0-arányú vereséget szenvedett, a
Stanislav Morhác irányítású fiatalabb gárda tagjai pedig 4:2-es vereséggel
hagyták el a játékteret.
Még lesujtóbb az FC I. ligás serdülõcsapatának 0:5 arányú veresége, a
fiatalabb tanulók legalább az egyik pontot tartották meg hazai környezetben. Az eredmény l:l volt.
Az ötödik ligában szereplõ Tempus ifjúsági csapata sem bírt ragyolci
ellenfelével. Az eredmény 0:0-as félidõ után itt is l:l volt. A hazai együttes
gólszerzõje Sallai volt. Szombaton délelõtt a serdülõk Pupala és Jankovsky góljaival 2:0 arányban nyertek Nagykürtös hasonló korú csapata ellen, az ifjabb tanulócsapat nem bírt ellenfelével, ez a találkozó 2:2 arányú
döntetlennel végzõdött. A hazai gólokon Gáspár és Oláh osztoztak.

Ajnácskõn és Feleden nem játszottak

Idegenbeni sikerekkel kezdõdött

Az elmúlt hét végén megkezdõdött a bajnoki pontvadászat
a megyei szintû bajnokságokban is.
A IV. liga várva várt rangdadójára
Feled és Tiszolc csapatai között a
pálya alkalmatlansága miatt nem
kerülhetett sor, s hasonló oknál
fogva maradt el az ajnácskõiek
Poniky-i vendégszereplése is.
Az ötödik ligában viszont játszottak csapataink, mégpedig igencsak eredményesen. A nyústyaiak
a Losonc melletti Bolykon vendégszerepeltek, ahol húsz perccel a

mérkõzés befejezése elõtt még három gólos vesztésre álltak. Fergeteges hajrával azonban sikerült kiharcolniuk a gyõzelmet. Bo¾kovce 
Hnúa 3:4 A vendégcsapat góljait
Petrok, agul, M. Petrok és Dobo
szerezték.
Jól sikerült a nagybalogiak idénykezdése is. Roman Kudlík tanítványai Klenócon vendégszerepeltek, ahol gólnélküli döntetlen
után 2:l arányú gyõzelmet arattak.
Gólszerzõk Marek Zvoda és Roman Gubala a vendégek részerõl.

nis hetekkel ezelõtt megvált az
anyagi fedezetet biztositó húskombináttól, emiatt elég gyorsan elapadt a folyamatos pénzforrás. Az
alkalmazottak felmondást kaptak,
s az is nyilvánvalóvá vált, hogy az
egyesület aligha kerüli majd el a
csõdeljárást.
Az elszomorító helyzetrõl minden kertelés nélkül tájékoztatta a
Gemerské zvesti plus olvasóit lap
tulajdonosa, JUDr. Ján Èilík, aki
mint ismeretes egyben tagja is a szakosztály szûkebb körû vezetésének. Ugyanebben a hetilapban nyiltakozott Marian Hronec az FC elnöke is, aki ugyan megigérte a folytatást, de megjegyezte, hogy
gazdaságilag be kell biztosítnai a
klubot, s reméli, hogy  és ismét õt
idézünk:  felébred a város is.
Nos, úgy véljük, ezek kissé
kemény szavak. Köztudott dolog
ugyanis, hogy városunk tavaly
erején felül  kilenc millió koronával támogatta a mûfüves pálya
megépítését, s hogy emellett jelentõs a hozzájárulása a stadion
fenntartása kapcsán is. A szakosztály vezetõi szerint legalább öt
millió koronára lenne szükség
ahhoz, hogy a csapatok be tudják
fejezni a bajnoki idényt. Tartunk
tõle, hogy hiretelenjében nem akad
majd egy Sedmák úrhoz hasonló
bõkezû szponzor, így aztán nemcsak a szóbanforgó klub vezetése
néz nehéz napok elé, hanem a fennállásának l00. évfordulójához közeledõ város futballsportja is.

Sporthétvége
Labdarúgás:
Szeredán: Rimatex Slovmatic Bratislava teremfutsal
Március 3l.szombat
Trnava-Rimaszombat I. liga
osztályozó
Serdülõk: I. liga Luèenec 
Rim. Sobota
Április l.vasárnap.
IV. liga: Selce Hajnáèka, Hliník nad Hronom Jesenké, Tisovec-Poltár
V. liga: Lubenik Sklabina,Tomáovce Hrnè. Zaluany,
Vinica Klenovec, Velký Blh 
Bolkovce, Hnúa Cinobaòa.
Ifjúságiak: II. liga Rim .Sobota  Preov B

Teke-sport

Igló Rimaszombat
3041 : 2984
A hazai pálya nagy elõny a
tekézõknél, így nem is számít különösebb meglepetésnek, hogy az anyagi problémákkal küzdõ rimaszombati
fiúk vesztesen hagyták el a
dobódeszkákat. A mieink
közül Tavarszky és maltlík
legyõzte ellenfelét, a többiek
- noha Kojnok és Povinszky
is ötszáz fölött teljesített 
alulmaradtak a párharcokban. Ime az eredmények: Tavarszky 521( +31),matlík
538 (+50), Kojnok 522 (-6),
Sendrej 448 (-62), Toma 447
(-35), Povinszky 508 (-35).

Nõi röplabda liga

Két sima gyõzelem

Sl.Rimaszombat VK Kométa Koice 3:0 és 3:0 a nõi röplabda liga keleti csoportjában. Az elsõ mérkõzésen látni lehetett, hogy ezen a napon nem sok babér terem a vendégeknek. Nagyra nõtt lányaik ugyanis szemmel láthatóan gyengébbek voltak mezõnyjátékban és a hálónál egyaránt, s csupán a
harmadik játszmában vezettek egy ideig két-három ponttal,
de a végjátékra a mieink jól koncentráltak. A második találkozón sem változott a játék képe így aztán kettõs sikert könyvelhettek el Alena Kudliková tanítványai. Összeállítás:Megelová, Rendeková, Kudlíková, tubniaková, Hrivnáková, Barthová,Chodurová,èurková,Kojnoková,Molnárová.
E találkozó után nyilvánvalóvá vált, hogy lányaink korábbi kassai vereségéhez bizony alapos játékvezetõi segédlet is kellett
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