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Nincs még elfogadott költségvetése a városnak

Pozitív értékelést kapott a városi rendõrség

Nem minõsíthetõ igazán eredményesnek az új összetételû rimaszombati városi parlament március 27-én
tartott ülése, melynek napirendjén tizennégy programpont szerepelt,
közülük a két kiemelkedõ fontosságút
újra kell tárgyalni a testület áprilisi
ülésén. Az elsõ esetben a város idei és
perspektívikusan a következõ két
évre szóló költségvetésrõl van szó, a
másodikban pedig az utóbbi hónapok
során felgyülemlett vagyonjogi problémákról, illetve ezek elõterjesztésérõl. Mindkét témát illetõen hosszú és
meddõ vita alakult ki, melynek végén
Ján Filo illetve a polgármester, Cifrus István javaslatára lekerültek a napirendrõl.
Mindezt megelõzõen kisebb változtatást szavazott meg a testület a
város Statútumában, melynek követ-

keztében változott a város szerveinek javadalmazása, tegyük hozzá
nem emelkedésrõl, hanem bizonyos
esetekben csökkenésrõl van szó.
A következõkben a város közrendjérõl, a kihágásokról és a bûnü-

gyekrõl volt szó. Elõbb az állami, majd
a városi rendõrség vezetõi ismertették a helyzetet, majd állták a képviselõk kérdéseit. Ezek fõként a járõrszolgálatokra és a kamerás térfigyelõ
(Folytatás a 2. oldalon)

Ára: 9,- Sk

Turistacsalogató
vízimalom

A lepusztuló-félben
lévõ nagytöréki vízimalmot
több mint kétszáz évvel ezelõtt
építették, s egészen a múlt század hetvenes éveinek elejéig
õröltek rajta. A ráhói székhelyû Ozvena PT ügybuzgó vezetõi a közelmúltban arra az elhatározásra jutottak, hogy pályázat útján megpróbálják felújítani az immár történelmi
nevezetességnek számító malmot. Az egykor hazánkban
szinte egyedinek számító ipari létesítmény ( kerekei ugyanis nem vertikálisan, hanem
horizontálisan voltak elhelyezve) természetesen már csak
bemutatók alkalmával látná el
(Folytatás a 2. oldalon)

Kátyúba került a rimaszombati futball

Keressük a megoldást

Három gyalogos járókelõt ütöttek el Tornalja mellett

Tragikus közlekedési baleset

Súlyos és tragikus kimenetelû közlekedési baleset történt hétfõn reggel Tornalja határában az 50-es fõuton, ahol a zselizi illetõségû Ford
Orion 39 esztendõs vezetõje figyelmetlen vezetés, vagy alvás következtében áttért az ellenkezõ útirányba, s a kocsi bal oldalával elütötte az út
szélén gyalogosan közélekedõ 65 esztendõs tornaljai Józsefet, akit a
kórházba szállítást követõen megmûtöttek, de késõbb belehalt sérüléseibe. Súlyos 42 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett az 55 éves rimaszombati Tibor, a 38 esztendõs tornaljai Róbert viszont könnyebb sérüléseket
szenvedett, akinek gyógykezelése elõreláthatólag l0 napot igényel majd.
A jármûvezetõ nem sérült meg, s nem állapítottak meg nála alkoholfogyasztást sem. Az ügyész nem rendelte el azonnali letartóztatását, de az elkövetett cselekményért kiszabható börtönbüntetés
2-tõl 5 évig terjedhet.

az egyesület fõszponzora levélben
közölte a város vezetõségével, hogy a
továbbiakban nem kívánja egyedül
magára vállalni az élvonalba igyekvõ
labdarúgó csapat támogatását, s egyben kérte a város jelentõsebb anyagi
hozzájárulását.
A kiszivárgott hírek szerint azonban többrõl van szó, a klub teljes
csõdjérõl, hiszen március végéig a játékosok és az edzõ mindössze egy
alkalommal kapták meg járandóságuk
egy részét, s mivel õk is a piacról
élnek , fennáll a veszélye annak, hogy
nem fejezik be tisztességesen a tavaszi idényt. A fõszponzor és a polgármester megbeszélésérõl annyi szivárgott ki, hogy Sedmák úr 5-6 millió korona kölcsönt kért a várostól,
amit természetesen nem kapott meg,
(Folytatás a 2. oldalon)
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nagy teret szentelt a város reprezentativ futballklubjában kialakult helyzetnek. Az elõzményekhez tartozik,
hogy az említett FC elnöke, s egyben
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Egy nappal a rimaszombati Városi
Képviselõtestület tanácskozása elõtt
ülésezett a Városi Tanács, mely az idei
évre szóló költségvetés vitája mellett

Végveszélyben a Tompa téri épületek

A Tompa teret szegélyezõ három
történelmi épület közül mindössze a
Gömöri Múzeum állapota ad okot az
elégedettségre. A múlt század elsõ éveiben épült hajdani megyeháza és a bíróság épületeinek állaga viszont aggodalommal töltik el a városlakókat és
az idelátogatókat egyaránt. A bíróság
épületét a múlt század hatvanas éveitõl orvosi rendelõintézetnek használták, a rendszerváltás utáni zûrzavaros években azonban azzal az indokkal ebrudalták ki onnan az orvosokat
és a pácienseket, hogy hamarosan felujitják.
Azóta sok víz folyt le a Rimán, de
a rekonstrukciónak se híre, se nyoma.
A Tompa teret egykoron építészetileg is ékesítõ épületet immár a teljes
leomlás veszélye fenyegeti. Úgy tûnik, a SZK Igazságügyi Minisztériuma egyik kormányának, illetve miniszeterének sem szívügye a rimaszombati biróság és ügyészség sorsa, melyek jelenleg szétszórtan, három

épületben mûködnek. Rimaszombat
polgármestere attól tart, hogy kormányunktól akkor kapjuk meg a szimbolikus egy koronáért az épületet, amikor teljesen leroskad. Szerény becslések szerint az épület teljes rekonstrukciójára legalább 250 millió koronára
lenne szükség.
Nem sokkal szívderítõbb az egykori megyeháza épületének helyzete
sem, mely a változatosság kedvéért
immár a város tulajdonában van. Az
épület felujítása ugyan évek óta folyamatban van, de a tulajdonosnak még
annyi pénze sincs, mint a minisztériumnak, következésképpen csak toldozgatunk, foldozgatunk. Jelenleg a
bérletbõl befolyó összeget fordítjuk tatarozásra, ami édes-kevés. A reményt
az uniós pályázatunk benyujtása élteti, mely kedvezõ elbírálás esetén csak
a néhány százalékos hozzájárulást
(kofinanszirozást) jelentené. Bár az
eladósodottság jelenlegi helyzetében ez
sem kevés .
(H)

A Dusa úti lakótelepet korábban már
bérelte egy Farkas nevû úriember, most
az egyik többlakásos épületet szeretné
megvásárolni névrokona. Ebbéli igényét írásban elõterjesztette a Rimaszombati Lakásgazdálkodási Hivatalnál, megfejelve azt egy 50 ezer koronás vásárlási ajánlattal.
A korábbi kísérlet  mint ismeretes

(Folytatás az 1. oldalról)
hiszen köztudottan nemcsak az
FC adósodott el az utóbbi hónapokban, hanem a város is, ráadásul ilyen nagy horderejû kérdésben egymaga nem is dönthet a polgármester.
Még a Városi Tanács sem, melynek
ominózus ülésére meghívták Ján Èilíket, a Területi Labdarúgó Szövetség elnökét, aki egyben tagja a Köz-

ponti Labdarúgó Szövetségnek is. A
futball-sport irányításában járatos
szakembertõl azt kérdezték a jelenlévõk, hogy a Rimaszombati FC
csõdje és felszámolása esetén hogyan
lehetne megelõzni a város futballsportjára leselkedõ nagy veszélyt, a
veresenysportból való kizárást. Az
áldatlan anyagi helyzet ismeretében
véleménye szerint ennek csak egy
módja van: a lehetõ legrövidebb idõn
belül ( legkésõbb április végéig )
létrehozni egy polgári társulást, azaz
egy új klubot, melynek vezetõi májusban tárgyalhatnának az FC elnö-

kével a futball átvételérõl (természetesen az adósságállomány terhe
nélkül ), s kérni a központi szervektõl a II. ligába való besorolást. Ez esetben ugyanis a játékosok már csak félprofi státuszban lennének, nem kellene letenni milliós kaucitót a szövetségbe, s a szponzorok és az önkormányzat támogatásával talán elõ lehetne teremteni a klub mûködtetéséhez feltétlenül szükésges évi nyolckilenc millió koronát. Ez ügyben a
város polgármesterénél április 3-án
tartják meg a leendõ szponzorok és a
szakvezetõk elsõ megbeszélésüket.

Nem esik messze az alma

A kis Farkas nagy tervei

Keressük a megoldást

Turistacsalogató
vízimalom

(Folytatás az 1. oldalról)
eredeti funkcióját. Az objektumban ugyanis prezentációs központot, a hajdani kishonti paraszti életetet bemutató állandó kiállítást szeretnének nyitni, ahol házi sütésû készítményekkel várnák
az idelátogató turistákat.
Értesüléseink szerint a projekt már sikeresen túl van az
elsõ bírálaton, s jogos a kezdeményezõk reménye, hogy hamarosan végérvényesen elfogadja a brüsszeli bizottság.
Természetesen azt sem tekintenék tragédiának, ha elsõ nekifutásra nem kerülne a nyerõk közé. A lényeg, hogy elkészült a tervezet, mellyel természetesen a késõbbiek során
is lehet majd pályázni.

 nem végzõdött happy and-el, a telep visszakerült korábbi tulajdonosához. Annó sem az ingatlan kezelõje,
sem a a város nem örült kifejezetten a
visszanyert birtoknak, az ottlakók
ugyanis soha nem tartoztak a példás
bérlõk és fizetõk közé. A felgyülemlett
lakbérhátralékot azóta is maguk elõtt
görgetik a túlnyomórészt munkanélküli és fizetésképtelen polgártársaink,
esélyét sem látni annak, hogy azt valaha is törleszteni kezdenék .
Farkas úr viszont hatrározottan
állítja, hogy a lakóépület megszerzése esetén lakhatóvá teszi azt, s megtalálja annak a módját is, hogy az
ott élõk rendszeresen fizessenek. A
vállalkozó kedvû polgártársunkat állítólag felsõ helyrõl maga Orgovánová asszony is támogatja ebbéli szándékában, s a rimaszombati ingatlankezelõ hivatal új igazgatója szerint
sem halva született az ötlet, mert a
leendõ vevõ már eddig is bizonyított,
sokat tett a telep csatorna és vízelvezetõ rendszerének mûködõképessé tétele érdekében. Nos, ahogyan a gyengén látó polgártársaink mondani szokták: majd meglátjuk !

Nincs még elfogadott költségvetése a városnak

Pozitív értékelést kapott a városi rendõrség

(Folytatás az 1. oldalról)
rendszer üzelmetetése terén szerzett tapasztalataikra vonatkoztak. A

képviselõk többsége kifejezte elégedettéségét a városi rendõrség mûködésével kapcsolatban, s munkája még

hatékonyabb és eredményesebbé tétele érdekében már a jövõ év januárjától
létszámnövelést helyeztek kilátásba.
A két elnapolt progampont után
a város fõellenõre, Csank Lajos elõterjesztése hangzott el az elmúlt év
második felének ellenõrzõ tevékenységérõl. Az Egyéb programpont keretében jóváhagyta a testület a bizottságok évi munkatervét. Szokatlanul
kurtára sikeredett az interpelláció és
az általános vita, de a VT döntése
értelmében hamarosan rendkívüli tanácskozásra hívják össze a testületet,
mely monotematikus lesz, a város
labdarúgó-sportjának helyzetét vitatják meg.

HZDS konferencia Orávkán

Sûríteni kellene a küzúti ellenõrzéseket

Körforgalom a konzervgyár elõtt

Európa közútjainak keresztezõdéseit mind nagyobb számban oldják
meg körforgalommal. A kedvezõ tapasztalatok birtokában Rimaszombatban is sok híve van ennek az egyszerû, mindössze egyszeri beruházást igénylõ megoldásnak. A Városi
Tanács legutóbbi ülésén Dr. Peter
Dragijský vetette fel az E 5l2-es fõúton Szabadkánál, illetve a temetõ
melleti másik bekötõ útnál a körforgalom létesítésének gondolatát. Kérését azzal indokolta, hogy az említett útszakaszon közlekedõ keleti
autósok különösen a kora reggeli és a
késõ esti-éjszakai órákban szágul-

Összefognak a
kistérségi társulások
A kistérségi társulások
összefogásának jó példéját
mutatja az igen aktív Rimava
és Rimavica, valamint a balogvölgyi kistérségben mûködõ meleghegyi székhelyû
társulás. A három mikrorégió képviselõi felismerték,
hogy jelentõsebb projekttel
csupán összefogással tudnak
eredményesen pályázni. Az
energiafelhasználás módja
és a takarékoskodás terén
ugyanis nagyok a lehetõségek, hiszen ezeket a törekvéseket az Európai Unió is támogatja. Az említett kistérségek vezetõi ennek érdekében kivánnak szorosan együttmûködni. A legkézenfekvõbb
altetrnativ lehetõségnek tûnik a Rima és a Balog völgyében az úgynevezett biomassza
felhasználása. A mezõ és erdõgazdálkodást folytató régiókban ehhez adottak a források és a feltételek. Az együttmûködési keretszerzõdést az elmúlt napokban írták alá az érintettek.

doznak eszeveszettek módjára,
különösen veszélyeztetve ezzel az
út túloldalán, mindenekelõtt a tormási lakónegyedben élõ emberek egészségét és életét. A képviselõ óhaja
aligha talál az illetékeseknél megértésre, mert Szlovákiában csak az alsóbb rendû utakon engedélyezik a körforgfalmi megoldásokat. A tényleg
veszélyes helyzeten a jelenleginél
sokkal gyakoribb ellenõrzõ mérések
is segíthetnének, ami a közúti rendõrség feladata lenne.
Városunkban viszont hamarosan,
talán már az év végére elkészül az újabb körforgalmi átjáró, mégpedig a
LIDL építésével kapcsolatosan, melynél a beruházó szerzõdésben vállalta a létesítmény finanszírozását. (H)

Március 24-én Orávka községben
tartotta meg járási nagygyûlését a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom 
Néppárt ( HZDS-LS), mely egyben
tisztújító konferencia is volt. Ami a
személyi kérdéseket illeti: lényeges
változás nem történt a járási szervezet vezetésében, maradt a régi elnök
M. Marti személyében, s megvédte
alelnöki pozícióját Nyústya város polgármestere, M.Bagaèka is. A szûkebb
körû pártvezetésbe bekerült néhány
fiatal is, akik nemcsak a járási pártszervezet irányításába követeltek nagyobb beleszólást, hanem a közirányításba, a közfunkciók a jelenleginél
méltányosabb elosztásába is.

A tanácskozás résztvevõi megválasztották a kerületi és az országos tanács tagjait, valamint a megyei és a
tisztújító országos gyûlés delegátusait.
Kiszivárgott hírek szerint Vladimír
Meèiar most is egyedül indul majd az
országos elnöki címért, az õ nevén
kívûl másé fel sem merült Orávkán.
A tanácskozáson részt vett Milan Urbáni, az országos alelnök, parlamenti képviselõ, aki egyben a megyei
szervezet elnöke is. Az ifjú éveit
Baktin és Osgyánban töltõ politikus
felszólalásában a kor követelményeinek megfelelõ, a kormánykoalíció tagjához méltó, új szemlélet kialakítására
kérte a jelenlévõket.

Gömörben is izmosodik a kormánypárt

Új járási vezetõsége van a Smernek

A legnagyobb kormányzó-pártnak számító Smer SD is az elmúlt
napokban tartotta meg járási tisztujutó közgyûlését, melyre Ráhó
község mûvelõdési otthonában
került sor. Az alapszervezetek száznál több képviselõje elõtt P. Struhár járási elnök tartott értékelõ beszámolót, melyben megállapította,
hogy a párt tagsága örvendetes
módon gyarapszik az utóbbi hónapokban, mintegy jeléül a Fico kormányfõ által képviselt úgynevezett

népi politika helyességének. A rimaszombati alapszervezetnek immár kétszáz tagja van, s száznál
többen kérték felvételüket a pártba
Nyústyán is. A vendéglátó Ráhó
községben is erõs pártszervzet
mûködik. A járási közgyûlés résztvevõi ezután megválasztották a
Járási Tanács tagjait, melynek östszetétele a következõ: M.Kòazek,
P. Mináè, L.Lebeda,P. Piliarik, M.
Keder, E.Bornayová, K. Mattyaovská, T. Kresnye és F. Szûcs.

Idõzített bombán ülnek-e a rimaszécsiek ?

Kamionbaleset - haszon nélkül

Az elmúlt napokban országos
visszhangot kiváltó rimaszécsi kamionbaleset sajnos nem az elsõ, s
valószínû nem is az utolsó a községben. Amíg ugyanis az egyre nagyobb számban közlekedõ kamionsofõrök nem respektálják a negyvenes sebességkorlátozást jelzõ
táblát, addig bizony idõzített bombán ülnek a község lakosai.
A községben élõk statisztikája
alapján az elmúlt húsz esztendõben
tizenkét kamionbaleset fordult elõ
a községben, mely szerencsére igazi tömegkatasztrófát nem okozott,
de ismerve a veszélyes vegyi alapanyagokat szállító jármûveket, bizony a jövõben ennek elõfordulása
sem kizárt.
Teljesen más lapra tartozik (sajnos), hogy a község egyes lakosai
ezekbõl a szerencsétlenségekbõl és
emberi drámákból is igyekeztek
hasznot húzni. Ilyen szempontból
a legnagyobb fogásnak egy cseh
élelmiszert ( kávét, csokoládét )
szállító kamion balesete számított
l988-ban, amikor a héjják kisebb-

fajta kézijármûveken mentették haza
a kiborult árut, melyet aztán még
két évvel késõbb is értékesitettek
(házalással ), természetesen megfelelõ árengedménnyel. Hasonló módon lopkodták szét annak idején egy
alkalommal a felborult fûrészárut,
máskor pedig az üditõitalt.
A múltheti baleset ilyen szem-

pontból semmiféle haszonnal nem
járt, sõt nem kis bonyodalmat és rémületet okozott a község lakói körében. A közlekedésbiztonságért felelõs szerveknek mindenesetre nem
ártana elgondolkodni azon, hogy nem
kellene a sebességkorlátozó táblán
kívûl elhelyezni az úttestre egy retardért azaz fekvõrendõrt is.

Színházzal ünnepeljük a Költészet Napját

tatásra a Városi Mûvelõdési Központ színháztermébe. A kétfelvonásos dráma az elsõ jelentõs naturalista dráma, a tulajdonképpeni modern színészi játék nyitánya. Strindberg dramaturgiája szakít a korabeli hagyományos szavaló színészi játékkal, apró rezdülésekbõl fogalmazIFJÚSÁGI PROGRAM za meg figuráit, neki köszönhetõen
Délelõtt 11.30 órától Nagy László jelenik meg a pszichológia, mint draRege a tûzrõl és jácintról címû vers- maturgiai eszköz a drámairodalomciklusára épülve készült verses-zenés ban és ezáltal a színpadokon is.
A Júlia kisaszszony egy szerelmi háromszögrõl
szól a maga groteszk, tragikus,
olykor komikus
jelenségeivel. A
gazdag gróf gyönyörû lánya kikezd apja inasával,
aki mellesleg a
szakácsné jegyese. A társadalmi és
vallási szabályok
tiltják, hogy gazda
és szolgálója között
Felvételünkön Mátyás király bolondjai láthatók. bármiféle viszony
létrejöhessen, így
elõadást tekinthetik meg a kör- szükségszerûen el kell válniuk egynyék közéspiskolásai. Gál Tamás mástól. Kísértik egymást, játszanak
színmûvész és Zsapka Attila (Kor- egymással, de egyikük sem meri elZár) két fiatal tehetség, akiknek az al- szánni magát a testi kapcsolatra. Ha
kotómûhelyébõl nem egy irodalmi engednének kínzó vágyaiknak és memûsor kikerül már, melyek közül töb- gtörténne, ami elkerülhetetlen, tárbel szerepeltek országszerte s Ma- sadalmi kiközösítés várna rájuk. Az
gyarországon is. Mostani elõadásuk elõadás színházi élményt igér mintovábbi közremûködõi: Kiss Szilvia den nézõjének. Jegyek rá elõvétel(szavalat, ének), Rácz Csaba (cselló), ben a Tompa Mihály KönyvesboltBenkó Ákos (percussion), Madarász ban és a Rimaszombati Városi Mûvelõdési Központban vásárolhatók,
András (gitár).
illetve faluról busszal érkezõ csoportok jegyeket rezerválhatnak a 0904ESTI PROGRAM
19. 00 órától August Strindberg 43 75 47-es vagy a 56-21 857-es teJúlia kisasszony darabja kerül bemu- lefonszámon.

Április 11-e József Attila születésének napja. Rá emlékezve a Költészet
Napját is e napon ünneplik a magyarok világszertet. Idén húsvét után az elsõ
tanítási napra esik a Költészet Napja, melyet rendhagyó módon próbálnak
emlékezetessé tenni Rimaszombatban.A Városi Mûvelõdési Központ munkatársai elõadássorozatot szerveznek, mely egyformán igyekszik megszólítani
a legkisebbeket, a középiskolásokat és a felnõtteket. Kezdeményezésük megvalósításában Szlovákia tehetséges fiatal magyar színészei segítik õket.
A gyermekek és felnõttek programját a dunaszerdahelyi Szevasz Színház
biztosítja.
A 2002  ben Rév Színházként indult társulat, SZEVASZ (SZErdahelyi VÁrosi Színház) néven vált Szlovákia harmadik hivatásos színházává.
Alakulásakor egy olyan színház létrehozása volt a szándék, mely tájolási
kötelezettséget vállalva lehetõséget ad
a hazánkban tevékenykedõ fiatal magyar színmûvészeknek a két kõszínházunkon ( komáromi Jókai Színház,
kassa Thália Színház) kívül is a megmutatkozásra, hivátásuk gyakorlására, s ezzel a kultúra terjesztésére. Jelenleg próbáikat a magyarországi Komáromban tartják, és fellépnek már
Magyarországon is. A társulat tagjai
szlovákiai magyar színészek, de néhány
produkciójukban gyõri színmûvészek
is közremûködnek. Rendezõjük
a szlovákiai magyar színházi életben
jelentõs szerepet betöltõ Gágyor Péter.

GYEREKPROGRAM

Reggel 9.00 órakor Gágyor Péter:
Mátyás király bolondjai címû kosztümös meséjére várják a szervezõk a
Rimaszombati VMK színháztermébe
a kisebbeket. Mátyás király bolondjai,
a királyi udvarból elcsapott bolond
bölcsek és komédiás mûvészek felidézik a régi szép idõket és történeteket.
Utcasöprés közben újra fejükre húzzák a legendás bohócsipkát és Mátyásról dalolnak, játszanak önmaguknak
és a közönségnek. Szereplõk: Hegedõs
- Bodonyi András; Bolondok - Kiss
Szilvia, Tóth Rita, Gál Tamás. A mese
önálló produkcióként is élvezhetõ
folytatását a Tompa Mihály Vers és
Prózamondó Versenyen láthatják majd
a gyerekek.

Pillanatkép a Strindberg: Júlia kisasszony c. elõadásából.

Varga Géza keresése

A Rimaszombati Városháza földszintjén a Kézzel és szívvel
projekt keretében Keresés címmel nyílt kiállítás Varga Géza
alkotásaiból.
A rimaszombati születésõ Varga Géza jelenleg mint
építészmérnök dolgozik a Tornaljai Városi Hivatalban.
A legkülönbözõbb mûvészeti ágazatokkal: képzõmûvészet, filmalkotás, színház  Prágában, katonai alapszolgálata idején került kapcsolatba. Akkor kezdte tanulmányozni a keleti filozófiai irányzatokat is, s közben foglalkozott rajzzal, grafikával.
Tagja a Rimaszombati Gömör-Kishonti Mûvelõdési Központ képzõmûvészeti stúdiójának. Kollektív kiállításokon vett részt Rimaszombatban, Rózsahegyen, az össz-szlovákiai Képzõmûvészeti Spektrumon.
Képzõmûvészeti alkotásaimban a belsõ érzelmek inspirálnak, ezért alkotok fõként absztrakt dolgokat.
A kaligrafiát is felhasználom. vallja az 51 éves szerzõ.
A kiállítás megtekinthetõ március végéig. kan- (kz)

Húsvét elõtti koplalás

A böjt

A nagyböjt, amely hamvazószerdán kezdõdik, a húsvéti elõkészületek ideje. Jézus negyven
napi böjtölésének és kínszenvedésének emlékére tartják. Manapság még egy céllal megtoldhatjuk  a fogyni vágyás
céljával. Negyven nap, nem kis
idõ, ami a koplalást illeti.
A hústól, finomságoktól való
tartózkodást keserves kínként éli
meg az ember fia. Pedig a tavasz
a szervezet megtisztulására, salaktalanítására a lehetõ legjobb
idõszak.
A böjt szokása egyidõs a Föld
népével. Számtalan irodalom
nyilatkozik a gyógyító böjtrõl.
A belsõ ráhangolódás és a külsõ
feltételek megteremtését követõen, ha elkezdjük a folyamatot,
szervezetünk csak hálálkodni fog
a rákövetekezõ idõszakban. Van,
aki könnyedén megbírkózik ezzel a feladattal, van, ki nehezebben és van, akinek nem szükséges foglakoznia a fogyás gondolatával. Tartozzunk bármelyik
csoporthoz is, de a böjti idõszakot nemcsak külsõ tettként, hanem belsõ lelki folyamatként is
ildomos lenne gyakorolni, ahogy
ezt õseink tették.Ebben a negyven napban gyakrabban jártak templomba, és a táplálkozáson kívül egyéb cselekedeteik
gyakorlásában is mértékletességet tanusítottak. A böjti idõszak
az ételszenteléssel ért véget :
sonkát, kalácsot, tojást vittek
megszentelni. Még van egy pár
napunk húsvétig. Igaz, a lemaradás már nem hozható be, de
testi és lelki egészségünkért még
sokat tehetünk addig is. -csk-

Ha maguk veszik meg a gyógyszert, pénzt spórolnak

Szlovákiában az egészségügyben a gyógyszerek aránya a többi forrásokhoz
vis z o n y í t v a n a g y o n magas.
A szakvélemények szerint
nem várható a jövõben sem,
hogy csökkene a gyógyszerfogyasztás, sõt ! Az, hogy
Szlovákia összehasonlítva
a környezõ országokkal sokkal többet költ gyógyszerekre
elsõsorban azzal indokolható,
hogy nem elegendõ forrása
van az egészségügynek. A
Dôvera egészségügyi biztosító is kiadásai 34 %-át gyógyszerekre és egyéb egészségüg y i k e l l é k e k r e f o r d í t j a .
A reformtörekvéseknek
köszönhetõen most már az
egészségügyi biztosítóknak
a törvény lehetõvé teszi,
hogy saját betegeiknek
közvetlenül is megvegyék
a nehezen beszerezhetõ, illetve drágább gyógyszereket.
Az, hogy a biztosító egyenesen a gyártótól veszi meg betegeinek a gyógyszert azt is
jelenti, hogy a beteg is olcsóbban hozzájut. Az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott gyógyszerlistán kívül
olyan gyógyszerekre is vonatkozik ez a törvényrendelet,
melyek nem listásak, de Szlovákiában regisztrálva vannak.
Ez azt jelenti, nincs meghatározva, hogy az árából menynyit térít a biztosító és mennyit
a beteg. Ezen kívül a biztosító
megvásárolhatja mindazokat
a gyógyszereket, melynek az
ára több mint 30 ezer korona.
A Dôvera egészségügyi biztosító így szerzi be betegeinek a növekedési hormonkészítményeket vagy a véralvadási gondokkal küzködõ bet e g e k g y ó g y s z e re i t . Te r v e i
szerint a jövõben további gyógyszerek vásárlását is megvalósítja majd, mégpedig vérszegénység elleni, forgók reumatikus gyulladásait és a rákos
megbetegedéseket gyógyító
készítményekét.

Növekedési hormontabletták gyerekeknek

A gyermekek növekedését
az agy irányítja. Az agy ad jelzéseket az agyalapi mirigynek,
hogy szabadítson fel növekedési hormonokat. Ez nem egy

önirányító folyamat, hanem
minden szintjén mechanizmusok vannak, amelyek biztosítják a körülményeknek megfelelõ növekedést. A növekedési hormonok nem folyamatosan áramlanak a vérbe. Például a gyerekek legyorsabban este 20.00 óra után nõlnek, a nyári szünetben, õsszel
vagy egy-egy betegség
leküzdése után. Legkisebb
a növekedés tavasszal és
nyár elején. Ennek tudatában
a szülõknek oda kellene figyelniük arra, mikor fekszenek le
a gyerekek, mivel a növekedési hormon este tíz óra után
a legaktívabb. Ha a hormontermelés nem megfelelõ, az
orvosok gyógyszerek segít-

ségével próbálják aktivizálni
õket. Hormongyógyszereket
a Dôvera egészségügyi biztosító elsõsorban a gyerekeknek
biztosítja, de akadnak a páciensek között felnõttek is.
A növekedési problémával
küzdõ gyerekek a gyereknépesség 3 %-át teszik ki, de
gyógyszeres kezelésnek mindössze 280 gyermek veti magát alá.

Véralvadást elõsegítõ
gyógyszer

A véralvadás képessége
fontos az élet õrzése szempontjából, ellenkezõ esetben
a beteg elvérezhet. Véralvadó
fehérjéket azok a betegek
kapnak, akik született vagy

szerzett hemofíliával, véralvadási gondokkal rendelkeznek.
Ez egy genetikai elégtelenség, melynek okozója a
vérplazmában lévõ fehérjék
hiánya . A koagulációs faktor
hiánya, mely nélkülözhetetlen
a véralvadáshoz, vezet a vérzékenységhez és nemcsak
apróbb baleseteknél, foghúzásnál vagy mûtéteknél. A
súlyos vérzékenységgel rendelkezõ betegeknél spontán
vérzés is elõfordulhat. Ennek
semilyen kiváltó oka nem kell
hogy legyen.

Gazdasági szint

A gyártótól való egyenes
gyógyszervásárlás egy lehetõség a biztosítóknak, hogy
a gyógyszerekre fordított kiadásaikat csökkentsék. Az így
megtakarított pénzt egyéb
egészségügyi gondoskodás
biztosítására fordíthatják. Leginkább súlyos, például rákos
vagy szervátültetésre várakozó betegek segítésére.
A gyógyszer biztosítását nem
kérheti azonban a beteg, ez
szakorvos vagy egészségügyi intézmény hatáskörébe
tartozik.
Pharm.Dr.Martin Milly,
a Dôvera egészségügyi
biztosító Rt.
gyógyszerpolitikáját
irányító vezetõ munkatárs.

A Dôvera tanácsa
- Megváltoztattam az egészségügyi biztosítómat, de kiderült, hogy az
Önök biztosítójával nincs szerzõdése az orvosomnak. Mit tegyek most?
A Dôvera egészségügyi biztosítónak több mint 10 500 szolgáltatóval van szerzõdése Szlovákiában.
Az elsõdleges ambuláns ellátást biztosító orvosokkal személyenként
kötünk szerzõdést. Elõfordulhat,
hogy egy-egy orvossal nincs szerzõdésünk, s ha ez pont az Ön orvosa,
értesítsen minket a 0800 150 150es ingyenes telefonszámon. Mi
megvizsgáljuk miért nincs szerzõdésünk az adott orvossal, s ha
a szerzõdéskötésnek nincs kizáró
oka, pótoljuk a mulasztást, vagy
ajánlunk Önnek egy olyan orvost a
közelben, akivel szerzõdése van
a biztosítónknak.

- Szeretném beutaltatni magam
gyógyfürdõbe, de nem tudom, mi
ilyenkor az eljárás.
Szándékát, miszerint fürdõben
szeretné kezeltetni a betegségét, elsõsorban kezelõorvosával vagy szakorvosával kell közölnie, aki az egészségi állapota szerint véleményt
mond, s javaslatot ad arra vonatkozóan, melyik gyógyfürdõ kezelései
járulnának hozzá egészség állapotának javításához. A beutalóra
tett javaslatot csak szakorvosi rendeléssel foglalkozó orvos töltheti ki,
vagy a kezelõorvos a fürdõk Indikációs listája alapján. Az ajánlás kitöltéséért a páciens nem fizet. 2005.
szeptember 1-vel hatályba lépett
egy intézkedés, miszerint felnõtt általános orvos vagy gyerekorvos is
kiírhatja a javaslatot a beutaló me-

gitélésére, amennyiben szakorvosi
lelettel alá tudja támasztani annak
indokoltságát. Ez a lelet az ajánlás
mellékletét kell képezze. Az Indikációs lista, amely alapján a háziorvos
is megadhatja az ajánlást a beutaló
odaítélésére a 577/2004-es Törvénykönyv 6. mellékletében található.
A kitöltött ajánlást a mellékletekkel
együtt a biztosítással rendelkezõ
beteg a lakhelyétõl függõen a Dôvera
betegbiztosító Vezérigazgatóságára
kell küldje (akkor ha pozsonyi, nagyszombati, nyitrai, zólyomi vagy
trencséni illetõségû), illetve a Dôvera egészségügyi biztosító kassai
leányvállalatához (ha kassai, zsolnai vagy eperjesi lakos).
Részletesebb információkkal
a www.dovera.sk weboldalon szolgálunk a témában érintetteknek.

Interpellációk
és válaszok

Kérdez Bán Zoltán városi képviselõ: Hogyan van elõkészítve
a városi temetõ területtervezése,
milyen lépések történtek az ügyben, milyenek a további fejlesztés
kilátásai?
Válaszol Ján Baran, a VH
építésrendészeti, beruházási és
közlekedési osztályának megbízott
vezetõje:
-Rimaszombat város rendelkezik
területtervezési tervvel  a legutóbbi
módosításokat a városi képviselõtestület 2003 december 9-i ülésén
hagyta jóvá. A városban temetkezési célokra két térség van meghatározva. Tamásfala városrészben
1,70 ha , Rimaszombat város kataszterében 7,10 ha terület. Mintkét temetõ be van kerítve. A Temetõ
utcán még vannak szabad temetkezési helyek. Statisztikai adatok alapján az elhalálozási arány szerint
ez a temetõ még 5 évre megfelel az
igényeknek. A temetõ térsége nem
volt részletesen rendezve
a területtervezési tervben,
a funkcionális és térségi rendezés
a területtervezési dokumentációhoz
igazodik.A Városi Közterületfenntartó Vállalat igazgatójának két
év elõtti igényei alapján az új
területtervezési terv kidolgozása
során foglalkozunk a terület bõvítésével. A tervet a városvezetésnek
három éven belül kell kidolgoznia.
Az egész térséget, új parkolási lehetõségekkel és megközelítési utakkal együtt fogjuk megoldani.

M. Kanalová felvételei a pedagógusok ünnepi összejövetelén készültek.

A polgármester fogadta a tanítókat

Pedagógusaink ünnepnapján
A Tanítók Napján, március 28-án Cifru István,
Rimaszombat polgármestere a városháza dísztermében fogadta a város pedagógusainak küldöttségét.

Köszönetet mondott nekik a nevelõi-oktatói munkában elért eredményekért és a közéletben kifejtett nem
kevésbé hasznos tevékenységükért.
Sokan közülük aktív részesei a város
vérkeringésének a képviselõtestületben, szakbizottságokban, sportéletben és a kultúrális rendezvényeken.

A polgármester úr ünnepi beszédében elmondotta, igényes
a pedagógus hivatása, s közben azt is
megemlítette, sem erkölcsileg, sem
anyagilag nincs kellõen értékelve. Áldozatkész munkájukhoz sok alkotó
erõt, türelmet és megértést kívánt nekik a jövõ nemzedékek nevelésében.

A Gömör-Kishonti Regionális Mûvelõdési Központ idei aktivitásai

Fejlesztik a hagyományos népi kultúrát
A Gömör-Kishonti Mûvelõdési Központ célja a Rimaszombatiés Nagyrõcei járások hagyományos népi kultúrájának fejlesztése. Az intézmény ez évben is egész sor vonzó rendezvényt készített
elõ. Szervezésükhöz felhasználja az SzK Kultúrálisügyi Minisztériumának grant rendszerébõl megszerezhetõ összegeket.
-Az érdekköri-mûvészeti tevékenység vonalán figyelmünk járási- és
regionális rendezvények szervezésére összpontosul. Kulcsfontosságú
rendezvénynek tartjuk a GömörKishonti fúvószenekarok Ján Plichta nevéhez fûzõdõ regionális szemléjének 15. évfolyamát. Tiszolcon
kerül sor a Daxneri Tiszolc énekkar
fesztivál 27. évfolyamára.- Tájékoztatott bennünket Darina Kiáková, az intézmény igazgatója.- Szavai
szerint sor kerül Nagyrõcén a gyermek színházak fesztiváljára, vala-

mint a Színház a gyermekek szemével nevû képzõmûvészeti szemlére. Áprilisben szintén Nagyrõcén
kerül sorra a színmûvészeti fesztivál 33. évfolyama, a Csemadok
területi bizottságával együttmûködve pedig a Tompa Mihály országos szavalóverseny 16. évfolyamát
szervezzük. Nyústya lesz a színhelye a gyermek énekkarok Nagyanyáink dalai nevû szemléjének.
-A színmûvészet és szavalómûvészet jelentõs eseménye lesz Derencsénben a mesemondó regionális ver-

seny 4. és az országos verseny 2. évfolyama, Arany patkó, arany toll, arany hajszál címen. A hagyományos
klenóci Rontouka sem fog hiányozni.
Intézményünk idén is társszervezõje lesz a LETAVY képzõmûvészeti, színházi, irodalmi, fényképész
és filmalkotó nyári alkotó táborozásnak. Az Atrium Art fesztivál már 3.
évét ünnepli idén Rimaszombatban.
-Az épület, amelyben székelünk,
már általános felújítást igényel. Mivel nem áll rendelkezésünkre
a szükséges anyagi fedezet, önsegélylyel kezdjük meg a munkát. Projektek útján is igyekszünk pénzt szerezni. Három ízben is tûzvész sújtotta az épületet, leginkább sérült
a tetõ és a belsõ terem. Az udvart is
rendbe kell tenni.- Szögezte le az intézmény igazgatónõje. kan- (kz)

A város polgármesterének elismerésében az iskolák, iskolaköteles kor
elõtti berendezések és szervezetek
igazgatói által kitüntetésre javasolt
pedagógusok részesültek: Gabriela
Kalmárová és Zuzana Mandalíková
a P. Dobinský Alapiskolából, Jana
Hoffmanová és Jana Husztyová az
. M. Daxner Alapiskolából, Milan
Urda és Renata Sivoková a P. K.
Hostinský Alapiskolából, Bató József és Szabó Andrea a Ferenczy István Alapiskolából, Kovács Éva és
Csomós Elemér a Tompa Mihály
Alapiskolából, Kengyel Éva a Dúsai
úti Alapiskolából, Tatiana Kreneová az Evangélikus Alapiskolából,
Máté Szilvia a Református Egyházi
Gimnáziumból, Mária Gembická az
Állami Gimnáziumból, Alena Kováèová a Kereskedelmi Akadémiából,
Duan Kme az Egyesült Szakközépiskolából, Zdenek Huszty az
Egyesült Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolából, Rigó
László a Gépipari Szakközépiskolából, Katarína Lajková a Mûvészeti
Alapiskolából, Miroslav Zelezník
a Botto utcai Speciális Alapiskolából, Tiffinger Kornélia a Magyar
Tanítási Nyelvû Speciális Alapiskolából, Kunya Eszter a P. Dobinský
utcai Óvodából, Mária Otromová
a Halász utcai Óvodából, Weiss Éva
a Hatvani utcai Óvodából, Kovács
Éva a Daxner utcai Óvodából, elmíra Labancová a Rima lakótelepi
Óvodából.
kan-, (kz)

Beszélgetés Svetozár Müllerrel, a VLI ügyvezetõ igazgatójával

Rombolnak és szolgáltatásokat követelnek
Február 16-tól Svetozár Müller a Rimaszombati
Városi Lakásgazdálkodási Igazgatóság kft. ügyintézõje. Vele beszélgettünk a társulás mûködésérõl.
-Több bírálat is elhangzott
a a VLI címére úgy a városlakók,
mint a képviselõk részérõl. Milyen intézkedésekkel készülnek
a társulás tevékenységének javítására?
-A városvezetés által kiadott alapítólevél értelmében a társulás küldetése gondoskodni a lakástulajdonosi társulások és önkormányzati szervek
tulajdonában levõ lakásokról. Céljaimat felvázoltam a versenypályázat
keretében elõterjesztett kerettervben.Célom a lakástulajdonosi
társulások elnökei számára olyan feltételeket kialakítani, amelyek elmélyítik a kommunkációt a VLI vezetése és
a lakástulajdonosok között. Ez elsõrendû feltétele a szervezet normális mûködésének. Az elsõ ilyen célú találkozásra tavaly decemberben került sor.
Felvázoltuk a közös feladatokat. Azóta több ilyen tanácskozás valósult meg.
Sorrendben az utolsón, február 22-én
az ú.n. cégnapon, értékeltük a tavaly
kitûzött feladatok megvalósulását. Igazolódott a bizalom elmélyülése és az
ügyintézés javulása. Célom: az igazgatóság dolgozóival együtt helyreállítani a múltban elkövetett hibákat.
-Számszerint hány lakást gondoz jelenleg a városi lakásgazdálkodási igazgatóság?
-Több mint 2000 lakásról gondoskodunk, túlnyomó részt a szervezet
tulajdonában. Közülük mintegy 250
a város tulajdonában levõ bérlakás.
Ezeket minél elõbb el kell adni. Legfõbb probléma, hogy ezeket a lakásokat többnyire hátrányos szociális helyzetû polgárok bérlik. Ide tartozik
a Dúsai úti lakótelep, ahol 5 lakótömb
cserélt gazdát. Mivel itt 2003 óta
a bérlethátralékok csaknem 4 millió ko-

ronára gyarapodtak, egy lakástömb
eladását Farka J.-nek tervezzük. Van
itt 64 lakás, összesen mintegy 800
bérlõvel. A lakók szinte mindent rombolnak, s ugyanakkor szolgáltatásokat
követelnek. A z elmúlt hetekben Farka J.-vel takarítást kezdtünk, hogy
a lakók tudatosítsák, felelõsek a lakástömbért. Nemcsak jogaik, kötelességeik is vannak. Nem csupán arról
van szó, hogy megszabaduljunk ezektõl a lakásoktól. Farka J. lesz a tulajdonos, s ezzel köteles magára vállalni
a kötelességeket.
-Milyen összegû a tartozás a
Dúsai úti lakótelepen?
-A 2000-es évtõl az adósság összege elérte a 7 millió koronát. Ezt
a hátralékot a város elbocsájtotta. Ez
történik akkor is, ha a lakástömb Farka J. tulajdonába megy át. Mint már
említettem, itt már a hátralék megközelíti a 4 millió koronát. Keresletek, ha
kisebb mértékben is, de egyéb lakásegységeknél is léteznek. Fennáll ez nem
lakástérségek esetében is, de ezeket
a problémákat sikerrel rendezzük.

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

rõl a véleménye?
-Ez is egy lehetõség a megoldásra.
A konkurrencia keretében azonban
azonos rajtolási lehetõségeket kell biztosítani. A lakásgondozás egyelõre kisiparosi szinten van, minimálisan kötött iparengedély szintjére kell emelni,
hiszen Szlovákia-szerte bizonyítást
nyert  nem egyszerû ügy a lakásgondozás. Számos olyan ügy van,
amelyek rendezése szakértelmet igényel. Úgy gondolom, indokolt a városi
lakásgazdálkodási igazgatóság létezése, mert vannak tapasztalatai és szakemberei. Bízom benne, sikerül bizonyítanunk a szervezet létjogosultságát.
Marta Kanalová (kz)

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 polgáro-

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.

-Milyen az együttmûködés
a városvezetéssel és a képviselõkkel?
-Mikor tavaly novemberben átvettem az ügyvezetõ igazgató tisztségét,
találkoztam a városi hivatal osztályvezetõivel, hogy tisztázzuk, milyen
utat választunk, milyen prioritásai vannak a lakásgazdálkodási igazgatóságnak. Támogatást kaptam a polgármestertõl és a városi képviselõtestület
tagjaitól.
-A közelmúltban olyan nézetek
is elhangzottak, hogy meg kell
szüntetni a lakásgazdálkodási
igazgatóságot, a lakástulajdonosok
tömörüljenek társulásokba. Mi er-

Nyugat lakótelep  a nagy MMarket mellett.
2007., április 24.,- május 1.
Bakti  a labdarúgópálya mellett.
Kurinc üdülõtelep  az autóbuszmegálló mellett.
Szabadka  új lakótelep.
Szõlõhegy  az üzlet mellett.
2007., május 1.-május 8.
Dúsa  a temetõ mellett.
Mezõtelkes  az autóbuszmegálló mellett.Alsópokorágy 
a templom mellett.

kat, hogy ezekbe a begyûjtõ edényekbe semilyen 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 komposztozásra, 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 Besztercebányai Megyei Önkormányzat

V. évfolyam
Kérdés Milan Murgahoz, a BMÖ elnökéhez

Az SzK 8-ak utolsó ülésén az
önkormányzatok elnökeinek
csoportjában bírálta az Építésügyi- és Régiófejlesztési Minisztérium álláspontját az EU-s pénzek
elosztásának ügyében. Azt reméli, hogy a felszólalása után több
pénzt sikerül
szereznie a
megyei önkormányzatnak?
Nem értek
egyet az Építésügyi- és Régiófejlesztési Minisztérium azon állításával, miszerint
a megyei önkormányzatok nincsenek
felkészülve uniós pénzekbõl finanszírozott projektek megvalósítására,
kivitelezésére. 2007 és 2013 között
megközelítõleg 400 milliárd korona
kerül elosztásra, ami hatszor több az
eddiginél. Az Unió egyik operációs programja a régiók fejlesztése,
melyre 50 milliárdot szánnak, s
a megyei önkormányzatok szeretnék
eldönteni, hol kerüljön ez a támogatás
befektetésre.
Felszólítottam az Építésügyi- és
Régiófejlesztési Minisztérium vezetõségét, hogy vegye figyelembe az
Európa Unió alapszabályait, melyek
az együttmûködést, partneri
kapcsolatok kialakítását szorgalmazzák. A megyei önkormányzatok
tudják legjobban, mik a legégetõbb
és legnagyobb problémáik. Hiba lenne minisztériumi hivatalnokokra
hagyni a prioritások megitélését. Az
Európai Komisszió is a megyék bevonását szorgalmazza.

3. szám

2007. március

Elindították a III.
metropolisz központ projektjét
A III.metropolisz központ projektjének megvalósítását koordináló
munkacsoport létrehozása céljából
találkoztak az SzK Nemzeti Tanácsának képviselõi a Besztercebányai
és Zólyomi Megyei Önkormányzat
elöljáróságaival, valamint az érintett
városok polgármestereivel, vállalkozóival 2007. március 14-én a zólyomi várban.
A munkacsoport tajai Jana Nová,
Stanislav Koreò és Peter Laèný lett
a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviseletében, Radovan
Lukaj, ¼ubomír Kelemen, Juliana
Itóková és Albeta Staneková
Besztercebánya és Zólyom városának képviseletében, Peter Valach
Besztercebánya, Rastislav Èaèko
pedig Zólyom vállalkozóinak képviseletében.
Az újonnan létrehozott munkacsoport elsõ feladata feltérképezni,
milyen feladatokat teljesítettek már
a városok a III. metropolisz központ létrehozása érdekében, továbbá meghatározni a régió erõsségeit,
lehetõségeit. Ezt követõen egyértelmûen meg kell határoznia a két város közös érdekét, prioritásait, melyek hatással lesznek a területrendezési terveikre, s meghatározzák
az uniós pénzek felhasználását.
Nem egy új fõvárost akarunk
létrehozni, hanem egy olyan metro-

poliszt, mely jobb feltételekkel rendelkezik a fejlesztésre, a vállalkozók
számára kedvezõbb a klímája és jólétet képes biztosítani a polgárainak;  hangsúlyozta a téma kap-

A zólyomi találkozón megalakult a III. metropolisz központ megvalósítását irányító és felügyelõ munkacsoport.

Szakmai gyakorlat a Continentalban

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Mûvelõdésügyi Szakosztályának szándékát, kapcsolatot teremteni egy csúcstechnikával rendelkezõ
társaság és a szakiskolák között a tanoncok szakmai képzésének segítése
céljából, siker koronázta. Február 1tõl ugyanis a Continental Zvole Társulás 20 gyermeket fogad saját üzemrészlegében a Zólyomi Inasiskolából.

A BMÖ 2006-os gazdálkodása

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat 106 millió koronás nyereséggel zárta a 2006-os esztendõt. Az eredeti, 3 milliárd 285 millió koronás költségvetést kiegyensúlyozottnak hagyta jóvá a képviselõtestület. A változtatások után, melyet az adózott és nem
adózott bevételek kedvezõ teljesítése,
az állami költségvetés megváltozott
támogatási rendszere és a strukturális

alapokból befolyó összegek tettek lehetõvé, a költségvetés elérte a 3 milliárd
935 millió 224 ezer koronát.
A költségvetés bevétele 3 milliárd
533 millió 769 ezer korona volt. Ebbõl
az adókból befolyó összeg nagysága
1 milliárd 953 millió 270 ezer korona.
A nem adókból befolyt összeg 240
millió 110 ezer korona. Az államtól 1
milliárd 332 millió 437 ezer korona tá-

csán Milan Murga, a BMÖ elnöke, majd hozzátette:a BMÖ képes
kapacitása és forrásai egy részét elkülöníteni ennek a tervezetnek
a sikeres megvalósítására.

mogatást kaptak, s a pénzügyi kezdeményezések 479 millió 598 ezer korona bevételhez juttaták a BMÖ-t.
A tõkebefektetésekre 2006-ban 3
milliárd 259 millió koronát hagytak
jóvá, amit a bevételek teljesítése hatására 3 milliárd 910 millió 284 ezer koronára emeltek. A költségvetést 92,98
%-ra teljesítették, ami 3 milliárd 625
millió 897 ezer koronát tett ki.

A Continental cég a gyerekek jogi
képviselõivel és az iskola vezetõségével is hitelesített szerzõdés értelmében munkabiztonsági elõadást tart
majd a tanulóknak, s egy képesített
szakembert is alkalmaz, aki szakmai
felügyeletet biztosít majd a tanoncoknál. Ennek az alkalmazottnak a
feladata lesz a szakmai gyakorlat irányítása a cég területén, ahol a gyerekek
élvezik majd mindazokat a kedvezményeket, amit az alkalmazottak.
A következõ tanévben - elképzeléseik szerint - nõlhetne a Continentalban gyakorlatozó gyerekek száma
akár 50 fõre is. Az együttmûködést
kiterjesztenék más szakiskolákra is.
A Megyei Önkormányzat területén
lévõ iskolákról van szó, amelyek megfelelõ irányzattal rendelkeznek.
Konkrétan a garamszentkereszti,
a gyetvai és a besztercebányai gépészeti iskolákra gondoltak.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Hírlevele

Március 26-31. - Szlovák Könyvtárak Hete

Megkoronázzák a gyerekolvasók királyát

A Besztercebányai Megyei
Önkormányzat által fenntartott
könyvtárak A szlovák könyvtárak hete -ben (március 2631.) megrendezésre kerülõ leginkább várt rendezvénye a
gyerekolvasók királyának, illetve királynõjének koronázása lesz.
A RENDEZVÉNY CÉLJA:
A L E G A K T Í VA B B
O LVA S Ó
M E G J U TA L M A Z Á S A .

Ezen a héten több író-olvasó
találkozóra is sor kerül a könyvtárakban, illusztrátorokkal és
könyvkiadókkal is találkozhatnak az olvasók. Vetélkedõket
szerveznek a könyvek küldetésével kapcsolatosan, tanulmányi kirándulásokra, nyitott
napokra kerül sor. A megyében
sikeresen mûködik az Éjszaka Andersennel  éjszaka
a mesével nemzetközi gyer-

mekprogram is. Elengedik
a büntetéseket az idõben vissza
nem vitt kikölcsönzött könyvekért abban a reményben, hogy
így sem a szégyenkezéstõl,
sem a megrovástól nem kell
tartaniuk az olvasóknak, s ezzel ösztönzik õket a könyvek
visszaadására.
A Megyei Önkormányzat 6
könyvtárat üzemeltet: a zólyomi ¼udovít túr Könyvtárat,a
besztercebányai Kováè Mikulá
Könyvtárat, a körmöci Ján Kollár Könyvtárat, a losonci Nógrádi Könyvtárat, a rimaszombati
Matej Hrebenda Könyvtárat, a
nagykürtösi A.H.kultéty Könyvtárat. A hat könyvtár alá 429
kisközségi könyvtár tartozik
a kerületeben. A központi, módszertani funkciókat is ellátó
könyvtárak egyben városi könyvtári feladatokat is ellátnak.
A központi könyvtárakban az
egy olvasóra jutó könyvek száma átlagosan 6,98 példány.

Nagykürtösön tanácskoznak a képviselõk
A Besztercebányai Megyei Önkormányzat
II.választási idõszakának sorrendben 12. ülésére
2007. április 12-én 9.00 órai kezdettel Nagykürtösön, a Munkaügyi Hivatal Madách utcai székházának üléstermében kerül sor.
A képviselõk a bevezetõben
megismerkednek a Nagykürtösi járás szociális és gazdasági helyzetét feltérképezõ kimutatással. Ezt követõen beszélnek majd a BMÖ regionális politikájának diverzifikációjáról
(diverzifikáció = a termelõ vállalatok gyártási profiljának
a várható piaci lehetõségek jobb
kihasználására irányuló tudatos bõvítése), a régió nyersanyagpolitikájáról, a BMÖ 2006os gazdálkodásáról, a Regionális Támogatási Alap megszüntetésére irányuló javaslatról,

a megyei önkormányzathoz tartozó Ve¾ké Pole-i szociális
otthon megszüntetésére tett javaslatról, a BMÖ tulajdonában
lévõ ingatlanokkal kapcsolatos
kérdésekrõl, és elhangzanak
majd információk arra vonatkozóan is, milyen pályázatokat
adott be a BMÖ a Kulturális
Minisztériumhoz, illetve más
Alapítványokhoz az elsõ negyedévben. A programpontok
között szerepel továbbá a szlovákiai iskolahálózat átszervezésére tett javaslat tudomásul
vétele és véleményezése is.

A szlovákiai átlag 3,98 példány.
A nyilvános könyvtárakat 2005ben 661 950 személy látogatta

a kerületben, ebbõl a már említett hat körzeti könyvtárat 355
156 olvasó kereste fel.

Konferencia a szociális
intézetek átalakításáról

A Losonci, Pohorelá Maai és Naprágyi Szociális Otthon
lakóinak integrálásával kapcsolatos konferencia egyik
programpontja a már említett
intézmények átalakítására,
transzformálására irányuló tervezet ismertetése lesz. A konferenciára 2007. március 28-án
kerül sor. A tervezet kidolgozásánál a BMÖ partneri szerepet tölt be.
 Ez egy egyedi tervezet
Szlovákiában, mely élvezi az
Európai Szociális Alap támogatását is az IS EQUAL-en
kresztül. A betegek individuális megközelítésén alapul.
Olyan körülményeket igyekszünk teremteni nekik, hogy

önálló döntéseket hozhassanak és aktívan bekapcsolódhassanak az intézeten túli
életbe is .  nyilatkozta a tervezetben Lívia Kosová, a
BMÖ szociális osztályának
vezetõje -  Célunk, hogy megtanítsuk õket természetes
közegben élni, s új minõségi
változást hozni a mindennapjaikba .
A konferencia résztvevõi
megismerkednek a Középcsehországi kerület szociális intézményeinek transzformálása
során szerzett tapasztalatokkal, foglalkoznak majd a betegek jogaival és integrálásuk
lehetõségeinek feltérképezésével.

A BMÖ elnökének postájából...
Tisztelt Doc. Ing. Milan Murga, CSc.!
Engedje meg, hogy megköszönjem a Besztercebányai Megyei Önkormányzatnak azt a segítséget, amit az igaz mûvészet értékeit õrzõ rendezvényünk támogatásánál nyújtott. Az
Önök segítségének és támogatásának köszönhetõen sikerült méltósággal megvalósítanunk azt
a rendezvényt, mely nagyon sok lakosnak,
besztercebányai nézõnek és a rendezvényünkön
résztvevõ személynek örömet szerzett. Nagyon reméljük, hogy együttmûködésünk mindannyiunk
megelégedettségére a jövõben is folytatódik majd.
Minden jót kíván
Lýdia Baranová

a Besztercebányai Szabadidõközpont megbízott vezetõje

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

Hirdetések

A Rimaszombati Kórházban 2007. március 27-én
az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:Zoltán
Czene, Július Czízi, Zoltán Diene, Radovan Antal, tefan Oravec, tefan Kamenský, Roman Èarnoký, Juraj
Gál, Ladislav Kántor, Attila Szabó, Norbert Kováè,
Milo Tomeèek, Ladislav Kertész, Miroslav Halaj Rimavská Sobota, Vladimír Sakáè, Miroslav Albert, Pavel Turis, Tomá Hlôka, Mária Porubiaková
Hnúa, Gejza Tóth, Angela Gajanová, Jozef Krága Otroèok, Jan Barto, Ján
Vlèek, Michal Zvara Klenovec, Jaroslav Lacko, Branislav Hradovský Tisovec, Ján Budai Zacharovce, Ladislav Bódi Rimavská Seè, Milan Horváth
Chrámec, Marián Kret Rimavské Brezovo, Alexander Agócs Jesenské.
Elõször adtak vért: Alexandra Sláviková Gemerské Michalovce, Albeta Csonková Tachty, Ladislav Szentesi Èerenèany.
Minden véradónak köszönjük. A Vöröskereszt Területi Választmánya

Az ENERGOBYT kft. eladásra kínál

háromszintes üdülõházat a kurinci üdülõterületen,
18-áras telken.

2672

Alkalmazok elárúsítónõt
a rimaszombati piacon.
Napszemüvegek és ruházati cikkek árúsítása. MUNKÁBALÉPÉS AZONNAL.
Tel.: 0908 626 930.

Húsvéti akció:

Játékok- sportcikkek Rimaszombat, Mikszáth K. utca
47 (a régi gimnázium mellett).

SUPERÁRAK

Tel.: 563 12 54 (054), mobil: 0903 531 470, 0903 527
301, 0905 386 421. 2620-20o

2614-14

2673

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.

férfi öltönyökre.
Öltöny vásárlásakor
ing egy koronáért

PAVANA-FÉRFI RUHÁZAT,
Bartók B. utca 17-(a piaccal
szemben), Rimaszombat.
Tel.: 56 21 749.
2671

LILIPUT
Gyermekruha
Rimaszombatban
a posta mellet.

Minõség jó áron!

2587-12

Új tavaszi
kollekció

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

2616

Hirdetések

OLÁH MARGIT
2006 április 8.
Drága jó feleség, édesanya...
Nem volt öreg szegény...
Mégis itthagyott egy tavasz idején.
Hogyha rágondolunk, a lelkünk
most is fáj.
Virággal kezében vonult ki a család.
Könny csillogott minden testvér
szemén,
S fekete bánat ült édesapa lelkén.
A két lánynak is zokogott a szíve...
A temetés után múltak napok, hetek,
Nem vigadozott férj, se gyermek.
Húsvét napja jön, egy éve már ennek,
Hogy a jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama
itt hagyott bennünket.
Elhatároztuk mi, hogy húsvét
napján,
Virágoskert lesz édesanyánk sírján.
Emlékét örökké õrzik: férje, lányai, vejei, unokái és dédunokái

Lakás-ingatlan
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 Felkínálom városban levõ kertemet hozzá értõ nyugdíjasnak megmunkálásra. Tel.: 562 25 97, mobil:
0904 209 59
155
n

Egyéb
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 Eladó három pedálos AUGUST
FÖRSTER, sötét mahagón színû
zongora. Tel.: 0904 101 466. 1528
n Eladó magántulajdonban lévõ
4-5 árnyi gyümölcsös a rimaszombati szõlõben befejezetlen hétvégi házzal.Telefon:5623189. 1530
n Eladó: Major 3011-es. Tel.: 0475
699 303., 0908 214 830.
159
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

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
n függönytartó
már 120 Sk/m-tól + DPH
n

QUATRO részlet fizetésre is!
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

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 Egészítse ki keresetét parfümök
eladásával. 0907 877 495.
252
n Pincérnõt-csaposnõt alkalmazok
a terraszon. TEMPO R. S. Tel.:
0908 407 829.
261
n Eladó DAEWOO ESPERO. Ára
70 000 Sk. Tel.: 0907 087 959. 256
n

n Eladó 4-áras kert pincézett
hétvégi téglaházzal Alsópokorágy kiskertészeti térségében.
Tel.: 0904 101 466.
1545-15
n Eladó Lýra ebédlõszobafal.
Biztosan megegyezünk. Tel.:
5623556 17. 00 óra után. 1111

Pincérnöket keresünk
PIZZERIÁBA
Rimaszombatba.
Tel.: 0905 700 302.

2619-15

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
n Eladok, vagy bérbe adok 2-szobás lakást átépítve, a Jánoík
utcán. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0905 204 423.
254
n Vásárolok személyi tulajdonban
levõ falazott hétvégi házat a Szõlõben. Tel.: 0907 087 959.
257
n

nak :ótoF

EUROMOTEL
Restaurant

/Kassai út, Rimaszombat/

Meghívja Önt

disznótoros
ínyencségekre

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

Megemlékezés

Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk

RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat

A klub fõ aktivitása kerékpártúrák szervezése itthon és külföldön.
Részt veszünk külföldi amatõr versenyeken.
A támogatók hozzájárulásának köszönhetõen a klub tagjainak
a rendezvényeken való részvételnél kedvezményeket kínálhatunk.
A 2005. évtõl kezdõdõen az aktív szabadság-töltéssel kapcsolatban
kisérõ- szolgáltatást is kínálhatunk. 2007 kezdetétõl jelen vagyunk Rimaszombat város www.rimavskasobota.sk honlapján.
Szeretnénk tovább bõvíteni a kerékpáros turisztika népszerûsítését.
A RENDEZVÉNYEK KALENDÁRIUMA 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.

Sport

A legjobb tavaszi teljesítmény sem hozott pontot

Kiállítás után vereség
Spartak Trnava-FC Riamszombat 2:0 (0:0), a Corgoò ligába jutásért vívott barázs 4. fordulójában. Gólok: 59. perc Tomèák, 90. perc
Doleaj. 4158 nézõ elõtt Hriòák vezette a mérkõzést. Sárga lapok:Hanzel, Poljovka, Kopúnek, Doleaj  Hlouek, Geri, Hílek,
Filo, piros lap az 51. percben Geri. Felállítások: Trnava.Kamesch 
Poljovka, Doleaj, Hanzel, Vidol  P. Ïuri (46. Semanko), Kopúnek, Ujlaky, Barèík  Kouch (72. idlo), Tomèák (83. Kriss). FC
Rimaszombat: imon, Janeèka, Kaèák, Geri, Mráz  Hlouek (88.
Tesák), Sivèeviè, Hílek, Lazár (77. Gibala) Líka, Pisár (Filo).

Trnavában sok volt a pontatlanság. A Spartak a gyõzelmen kívül
semmi mással nem számolt, ám az
elsõ játékrészben nyújtott teljesíményük ezt nem igazolta.A pirosfeketék voltak fölényben a mérkõzés
túlnyomó részében. A 10. percben
Kouch ideális labdát kapott Ujlakytól, egyedül állt imonnal szemben,
átlobbozta nemcsak a kapust, hanem
a kaput is. A 27. percben Barèík bom-

balövéssel tette próbára a rimaszombati kapust, aki reflexíven hárított.
A hazaiaknak figyelmesnek kellett
lenni, mert Sivèeviè gyors elhúzásai a 4. és a 21. percben is veszélyt
jelentettek. A félidõ végén, a 44.
percben inkasszálhatott volna a hazai együttes, mikor a mozgékony
Lazúr egészen a trnavai kapu elé
cselezte magát, Hlouekhez paszszolt, aki közelrõl bombázott, Ka-

Edzõk véleménye a meccs után

Jozef uran, a Trnava edzõje: Már a 15. percig is szerezhettünk volna két
gólt, de a befejezés rendre elmaradt. Nem sikerültek a passzok, voltak sikeres
próbálkozások, de a befejezés késett. Szünet után a vendégek emberhátránya
a mi malmunkra hajtotta a vizet. Végre sikerült góllokká érlelni az emberfölényt. Ahoz képest, ahogy Rimaszombatot Trenèínben láttam játszani, nálunk
30 százalékkal jobban teljesített.
Mikulá Komanický, Rimaszombat: Míg a csapatok teljes létszámban játszottak, kiegyenlített volt a küzdelem. Játékosaink emberhátrányban nehéz
próbának voltak kitéve. Sportszerû meccsen sok volt a sárga lap. Meg kell
jegyeznem, hogy a hazai együttes is kaphatott volna legalább egy piros lapot.
Geri kiállíását követõen is mindent megtettünk a döntetlen állás megõrzéséért.
Nem sikerült. Gólhelyzeteink kihasználatlanul maradtak.
Marián Kudlík, M. Komanický edzõ asszisztense: - Nem érdemeltük
meg a kétgólos vereséget.A tavaszi idény legjobb teljesítményét produkáltuk. A fiúk bizonyították jellemüket, ellentétben a játékvezetõkkel. Egyáltalán nem helytálló az egyik napilap állítása, miszerint lemondtunk
a továbbjutásról. Véleményem szerint a két kiválasztotton kívül ( Inter,
Trnava), a további féltucat együttes az utolsó fordulóig kemény harcot vív
a továbbjutásért. Geri kiállítását igazságtalannak tartom, az õvéhez hasonló beavatkozás rengeteg akadt a meccs során. Mindennek ellenére
kzmegyünk tovább, nem adjuk fel a küzdelmet.

Megela érmes lett

Március 24-én Pezinkon rendezték meg az egyéni országos ifjúsági
cselgáncs-bajnokságot. A szlovákiai
seregszemlén egy erõsen megfiatalított rimaszombati csapat vett részt,
melynek tagjai közül Henrich
Megela szerepelt a legjobban. Az
elsõ mérkõzését simán megnyerte,
aztán a legközelebbit elbabrálta, így
két újabb gyõzelemre volt szüksége a bronzéremhez. Ezt megcsinálta, így a küldöttség legeredményesebb versenyzõje lett. Legalább

ilyen esélye volt a dobogós helyezésre
Kepkának és Lajkának is. Az elõbbinek ráadásul igen kedvezõ volt a
sorsolása, de a döntõbe jutásért kikapott egy nála fiatalabb versenyzõtõl, aztán az éremért sem küzdött
hibátlanul, így a negyedik lett. Lajka a hetedik helyen fejezte be a
küzdelmet, de sorsolása nem volt
kifejezetten kedvezõ. Sojka ötödik
lett a 45 kilósok között, s kellemes
benyomást keltett bátor versenyzésével Jakub Gódor is.

menesch azonban résen volt. A trnavaiak javuló teljesítménnyel, kombinációval és lövésekkel, csak szünet után igazolták pontszerzési ambícióikat. Az 51. percben Geri
a Kouch-al szemben elkövetett
durva fault követõen másodszor látta
a sárga-, s ezt követõen a piros lapot. Ezzel nagyban gyengítette

a vendégcsapatot. Az 59. percben
gólt kiáltottak a hazai szurkolók,
mikor elõbb Ujlaky adott le 18 méterrõl egy bombalövést, amely
a kapufán csattant. Tomèák senkitõl sem zavarva szerezte meg a vezetõ gólt. A hazaiak kitartóan ostromolták a vendégek kapuját, a batyi
fiúk azonban kitartóan ellenálltak
a nyomásnak. A hajrában,még a 87.
percben imon bravúrral, szinte már
a gólvonalon hárított. A 90. percben
azonban már tehetetlen volt Doleaj
fejesével szemben.
kz- (Forrás SITA)

Hanyus elsõsége

Március 24-én a robár utcai tornacsarnokban három egykori kiváló sportember tiszteletére rendezte meg a Rimaszombati KP asztalitenisz szakosztálya a Mihálik-Huszti-Pintér emléktornát. A résztvevõk között nem
voltak ott a Mladost Relax I. ligás játékosai, így aztán a hazai második vonalhoz tartozó ping-pongozók egymás között döntötték el az elsõség sorsát. A
legjobb formában az ajnácskõi Hanyus István volt, aki sorra gyõzte le vetélytársait, s a döntõben sem bírt vele Duan Monco¾, akit három játszmában gyõzött
le. A tapasztalt sportembernek ez immár a negyedik gyõzelme. A harmadik
helyen a Metabond Tornalja játékosai, Jozef Csolti és Ján Kubasky végeztek.

Jobban feküdt a kötöttfogás

Radnóti országos bajnoki címe

A korábbi hétvége két napján Nagymegyerre irányúlt a birkózó-sport
szerelmeseinek figyelme. A meleg vizek városában rendezték meg ugyanis a felnõttek országos egyéni bajnokságát.
A rimaszombati küldöttség az
elsõ napon lebonyolított szabadfogásúak küzdelemsorozatától várt többet, ám a sors úgy hozta, hogy a klaszszikusabb fogásnemben született meg
Radnóti szenzációs sikere, életének
elsõ felnõtt bajnoki címe.
Szombaton is jól kezdett, egészen az elõdöntõig remekül birkózott,
de aztán összekerült a késõbbi gyõztessel, s noha elenfelét kétszer is tusshelyzetbe kényszerítette, végül a nagyobb tapasztalat döntött. A vigaszágon már nem volt botlása Michalnak, így a bronzérmet akasztották a
nyakába. A 90 kilósok között induló
Ivan Pivníknek nem volt sok szerencséje a sorsolással, mert már az elsõ
fordulóban szembekerült a késõbbi
gyõztessel. A rimaszombati fiú sokáig vezetett, de a hajrá ellenfelének
sikerült jobban. A vigaszágon Ivan is
folytathatta, de a bronzért folyó
küzdelemben csúnyán lepontozták,
így érem és helyezés nélkül végzett.
A vasárnap szenzációját kétségkívül Radnóti birkózása jelentette, aki

valamennyi ellenfelét legyõzve lett
országos bajnok. Ezek után felmerül
a kérdés, vajon nem lenne-e érdemes
neki komolyabban foglalkozni a kötöttfogással is, hiszen úgy tûnik a
nemzetközi konkurencia is gyengébb
ebben a klasszikusnak tartott, de nem
túl látványos fogásnemben. Bizonyítja ezt M. Sojka esete és versenyzése is , aki csaknem érmet
nyert a 60 kilósok súlycsoportjában,
végül a negyedik lett.
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