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Sikeres rimaszombati tehetségek A tartalomból
=A Rimaszombati Városi
Hivatal tájékéztatója

=Tea hármasban a Pozsonyi Casinóban

= Változások a Pátria Rádió mûsorában

= Törökvilág Gömörben
= Polgári Ügyek Bizott-

ságának bemutatkozása

Ádámka átveszi jutalmát Hrehová asszonytól, a Kassai Mûvészeti Alapiskola tanárától.
szóló élmény marad 2007. március
22. A Nagyrõcei Mûvészeti Alapiskolában léptek színre. Itt talál-

koztak a nagykürtösi, losonci, kékkõi, füleki, poltári, tornaljai tiszolci
(Folytatás a 2. oldalon)

Nagyító alatt a bûntevékenység és a közrend
A Rimaszombati Városi Képviselõtestület március 27-i ülésének egyik fontos napirendi pontja volt a közrend-,
a kihágások-, és bûntevékenység helyzete a városban.
A városatyák ebben az ügyben két forrásból is tájékozódhattak: ad 1: A rendõrtestület Rimaszombati Körzeti Osztályának beszámolója, ad 2: a Rimaszombati Városi Rendõrség
fõnökének beszámolója a 2006. évi bûnözési mérlegrõl.

AZ ÁLLAMI RENDÕRSÉG
KÖRZETI OSZTÁLYA
Az osztály szolgálati körzete
(Rimaszombat város és a csatolt városrészek) összesítve 24 263 polgár biztonságáról gondoskodik. A
városnak, beszámítva a Dúsai úti lakótelepet is, 23 155 lakosa van.

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

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

Az egész szolgálati körzetben jelentõs befolyása van a nagyfokú
munkanélküliségnek, a hiányos jogi
tudatnak, a szociális alkalmazkodásra képtelen lakosok nagyfokú koncentrációjának.
A körzeti rendõrségi osztály
szolgálati körzetében a 2006-os év
során 799 bûntényt jegyeztek fel,
ebbõl közvetlenül a járási székhelyre esik 580 bûntény, ami az esetek összességének 72,59 %-át jelenti. A városban elkövetett bûntények elkövetõinek 53,79 %-át (312
eset) sikerült felderíteni. Nem elhanyagolható körülmény, hogy 141
bûntényt a város utcáin követtek el.
Figyelmeztetõ adat továbbá,
hogy az elkövetõk között továbbra

is nagy a fiatalkorúak száma, sokszor jelen van az alkoholfogyasztás,
gyakran folyamodnak bûntény elkövetéséhez a munkanélküliek.
Túlsúlyban vannak a vagyon elleni
bûntények, betörések, lopások az
árúsítóhelyeken, lakásokban, boltokban, kirakatokban és üdülõházakban.
Gyakran lopnak mobil telefont
vendéglõkben, de a zsebmetszés
sem megy ritkaságszámba a kórházban és orvosi rendelõkben, vagy
más olyan helyeken, ahol nagyobb
tömeg tömörül. Gyakori célpontok
a leparkolt gépjármûvek, ám a kerékpárok sem képeznek kivételt.
Továbbra is kedvezõtlen a helyzet a gépjármûlopások terén. Tavaly
Rimaszombatban 11 gépjármûnek nyoma veszett. A megelõzési
intézkedések során beigazolódott,
hogy a jármûlopásokban, autófosztogatásban részes tettesek gyakran
szervezett csoportok, sokszor más
városokból. Jellegzetes vonásuk
(Folytatás a 3. oldalon)

Diáktársukat
zsarolták

A rimaszombati rendõr nyomozók április 2-án büntetõeljárást
indítottak két harkácsi illetõségû 15 éves és egy Szkárosi illetõségû, 14 éves fiú ellen, akik 2007
elejétõl március 29-ig az iskolában, óraközti szünetek idején verés fenyegetésével ismételten kényszerítették egyik 12 éves iskolatársukat, hogy cigarettát hozzon nekik az iskolába. Több
ízben testileg bántalmazták, bezárták a szekrénybe és készpénzt
követeltek tõle. A sértett nem
szenvedett sérülést. A vádlottak
ellen szabadlábon folyik büntetõ
eljárás. Mivel fiatalkorúak, tettükért 2-tõl 5 évig terjedõ szabadságvesztés fenyegeti õket.

szebb lakás, szebb körülmények + tetõk.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyústya, Francisciho 167.
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Az éppen folyó iskolai év második fele a Rimaszombati Mûvészeti Alapiskolában az Ifjú tehetségek pódiuma versenyszemle jegyében indult. A gömöri és a nógrádi
régiók tizenegy mûvészeti alapiskolájának növendékei vetélkedtek
a zenei hangszerek ismeretében és
technikai uralásában.
Az ifjú mûvészek, akik szabad
idejüket gyönyörû kedvtelésnek,
a zenének szentelik, márciusban
aratták eddigi kitartó munkájuk,
a mindennapi gyakorlás gyümölcsét.
A fúvóshangszerek Jozef Vladár
zenetanár által vezetett osztályából Kiemelkedett Lucia Pídová,
Adam Kovalèík, akik flaután tanulnak és Viktor Bora szakszafonista, akik számára nyilván egész életre

Sikeres rimaszombati tehetségek

tette. A trémás napon Lucka (10 vetélytárs között) és
Ádámka ( 6 vetélytárs
között) kategóriájukban
arany fokozatú elismerõ
oklevelet szereztek.
Viktor, aki a flauta és klarinét kategóriában versenyzett, oklevél nélkül maradt
ugyan, de becsülettel képviselte az iskolát.
Ugyanazon a napon és
csak néhány kilométerrel távolabb, Rozsnyón is versenyeztek a mûvészeti alapiskolák növendékei. Ott
Lucka, gyakorlás közben, pár perc- rendezték a négykezes
cel a verseny kezdete elõtt.
zongorajáték régiókon felüli versenyét. Iskolánkat si(Folytatás az 1. oldalról)
és hazai ifjú tehetségek.A szakbizottság kerrel képviselte Kiss Gátanulóink teljesítményét kitûnõnek minõsí- bor és Laura Povinská,

Hacskó Mária tanárnõ felügyelete
alatt. Arany sávos helyezésük örömünkre szolgál.
A kedves, apró ajándékok, melyeket a gyermekek teljesítményükért kaptak, örömet szereztek,
s egyben további erõt és kedvet adtak nekik a nehéz, de gyönyörû zenei munkálkodáshoz. Hiszen a
zene olyan nyelv, amellyel kifejezhetjük belsõ életünket, érzéseinket. Az ifjú mûvészek lassan, de
nem bátortalanul lépnek a zene varázsos világába.
Mûvészeti alapiskolánk sikeres
növendékeinek ezúttal is szívbõl
gratulálunk.
Mgr. Eva Èarnoká
igazgatóhelyettes
(fordította: K. Z.)

Egészségesebben élni? A megoldás egyszerû!

Késztesd mozgásra a szíved
Szlovákiában a lakosság több mint fele szívbetegségek
következtében halálozik el. A kényelmes életstílus miatt
egyre több a túlsúlyos polgár, nem csak az idõsebb korosztályokban. A probléma megoldása annyira egyszerû!

Mozogni minden nap, legalább fél
órát! Elég azzal kezdeni, hogy
a felvonó, az autó helyett saját lábainkat használjuk. Az eredmény:
jobban érezzük magunkat.
Érvényes azokra az emberekre,
akik napi életükbe besorolták a napi
mozgást: pozitívabban tekintenek
a világra, könnyebben veszik a stressz
helyzeteket, jobban alszanak, kisebb a testsúlyuk, csontozatuk erõsebb, csuklóik hajlékonyabbak, izmaik erõsebbek, jobb állapotban van
a szívük, tüdejük, érrendszerük, növekszik a magabiztosságuk.
Mit veszíthetünk a rendszeres

mozgással? Fölösleges kilókat, hátfájást, komplexeket, rossz hangulatot.
A rendszeres mozgásra
ösztönözhet a Késztesd mozgásra a szíved nemzetközileg
koordinált kampány!
Az értékes díjakért folyó versenybe történõ besorolás feltételei:
*18 éven felüli felnõttek részére:
Mozgásaktivitás legalább 4x hetente, minden héten legalább 210 percet
fordítani a mozgásra, egymást követõ négy héten március 19-tõl június
10-ig. A több mint 6 héten át aktív
résztvevõk sorsoláson vesznek
részt.

A begyüjtõ edények széthelyezése

2007. április 9 - 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.
2007. április 17 - 24.
Mikszáth K. utca  parkolótér,
A.Marku utca,
Rimava lakótelep  a B-1 és B-2
háztömb között.

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 - 8.
Dúsa  a temetõ mellett.
Mezõtelkes  az autóbuszmegálló mellett.Alsópokorágy 
a templom mellett.

Rendszeresen beírni az adatokat
a résztvevõi lapra, feltüntetni az öszszes személyi adatokat, a hét végén
értékelni érzéseiket és bejegyezni
idõszerû testsúlyukat.
*7 és 18 év közöttiek számára:
versenyeket szervezni felnõtt résztvevõk részére. Legalább 4 mozgás aktivitási rendezvényt szervezni felnõtteknek, s résztvenni
a rendezvényeken. Ellenõrizni
a felnõtt résztvevõ résztvételét.
A verseny befejezése után a résztvételi laphoz csatolni legalább 4
aktivitási igazolást.
A verseny résztvevõinek ingyenes kardiovaszkuláris kivizsgálást
kínálunk fel térítésmentesen.
Részletesebb tájékoztatás az 563 11
21 telefonszámon, vagy a
www.ruvzrs.sk honlapon.

Basetbal pálcával támadott

A rimaszombati rendõrség
nyomoz a tettes után, aki április 4-én Rimaszombatban, a Jánoík utcán megtámadott két
férfit.A 22 éves Richárdnak és
46 éves apjának egyelõre nem
pontosított folyadékot fújt a szemébe, majd basetbal pálcával
minkettõjüket többször megütötte.
Richárdot jobb térdén érte az
elsõ ütés, leesett a földre, s akkor
a támadó nadrágja zsebébõl elemelte a pénzét. Richárd apját
a hátán és a nyakán érték az
ütések. Az egyelõre ismeretlen
tettes áldozatainak 10 ezer koronányi kárt okozott.

Autófosztogatás
14 ezer Sk kárral

A rimaszombati rendõrnyomozók is büntetõeljárást indítottak április elsõ napján ismeretlen tettes ellen, aki
elõzõ éjszaka lopást követett
el a Kirejev utcában.
A tettes a Regionális Állategészségügyi Igazgatóság telepén feltörte a garázst, behatolt az ott parkoló személyautóba, ahonnan eltulajdonított
egy autórádiót, CD átjátszóval, a rakodótér hálóját, a tér
megvilágítását, kitépte az akkumulátor bekötõ kábelét.
A tulajdonos kára 14 ezer Sk.

Színházi meghívó

2007. április 11-én szerdán este
19.00 órától a rimaszombati kultúrházban a Szevasz Színház bemutatja Strindberg Júlia kisasszony
címû kétfelvonásos drámáját.
Jegyek elõvételben a Tompa Mihály Könyvesboltban (Fõ tér) is kaphatók. Mindenkit szeretettel várnak a társulat
tagjai és a
szervezõk.

Nagyító alatt a bûntevékenység és a közrend Rendõrnapló

(Folytatás az 1. oldalról)
a mobilitás, szakértelem, a jó minõségû autórádiók, átjátszók, a jármûben található egyéb értéktárgyak
iránti érdeklõdés.

KOCKÁZATOS UTCÁK,
VÁROSRÉSZEK
Az autólopások és fosztogatások
tavaly Rimaszombatban leggyakrabban fordultak elõ a Kishonti utcán,
Bartók Béla utcán, J. Bodon utcán,
a Kassai úton, L. Svoboda, Novomeský és Vasutas utcán.
Az erõszakos bûntevékenység
vonalán túlsúlyban van a testi sértés. Külön csoportot képeznek
a rablótámadások.
A Rendõrtestület Rimaszombati
Körzeti Osztálya jó együttmûködést épített ki az alapiskolákkal,
középiskolákkal és oktatásügyi intézményekkel. Ennek eredménye
egy veszélyes társadalmi jelenség,
az iskolakerülés visszaszorítása.
Annál is veszélyesebb ez a jelenség,
hogy az iskolakerülõ gyerekek gyakran követnek el lopást és egyéb
társadalomellenes tevékenységet.

KEVÉS
A VÁROSI RENDÕR

A Rimaszombati Városi Rendõrség az elmúlt évben is az 564/1991
sz. törvény értelmében teljesítette
feladatait a közrend védelme-,
a környezetvédelem, vagyonvédelem és a városvezetés által megszabott feladatok terén.A városi rendõrség munkájának igényességét befolyásolják a politikai- és közgazdasági változások.
A testület fokozott figyelmet
fordít az emberi tisztesség, a polgárjogi egyenlõség elveinek betartására. Munkája során gyakran találkozik aroganciával, hiányolja a
polgárok érdeklõdését, a polgárok
tájékoztatását a kihágások rendezése során. Annál több a névtelen feljelentés, panasz, amelyek kivizsgálását nehezíti, hogy a polgárok nem mindig hajladóak hivatalosan fellépni a potencionális
vétkesekkel szemben.
A városi rendõrség tavaly 9 tagú
személyzettel dolgozott, többnyire 12 órás mûszakokban. Biztosítania kellett a térkamerás megfigyelõ rendszert az esti és éjszakai
órákban, az egész hét során. A kamera rendszer sokat segít a bûntevékenység megelõzésében. A városi
rendõrség 2006-ban a megfigyelõ
rendszer segítségével 503 kihágást
jegyzett fel.

A vétségek magas száma sokszor
megoldhatatlan a városi rendõrség
korlátozott állományával (kéttagú
járõr a terepben). Kislétszámú személyzet által, a Munka Törvénykönyv szabályainak betartása mellett hézagok keletkeznek a szolgálatteljesítésben. Lehetetlen a szolgálatteljesítés minden idõpontban.
A testület tagjai pl. a nyári szabadság idõszakában nem meríthették ki
szabadságukat összefüggõen.
A megelõzõ járõri tevékenység
azokra a városrészekre összpontosul, ahol leggyakoribbak a törvény-sértések. Nap közben a Fõ téren,
a Felkelés utcán, a postahivatal
környékén, az autóbuszállomáson
és vasútállomáson. A délutáni, esti
és éjszakai órákban a kihágások és
bûntevékenységek leggyakoribbak
a peremterületeken, a Nyugat lakótelepen, Rima lakótelepen, a Rozsnyói utcán, a csatolt városrészekben. Több mint 100 ellenõrzés valósult meg a Rimava lakótelep B-2
lakástömbjé mellett, ahol a polgárok
jelentései alapján leggyakoribb
a rendháborítás, a közterületek
szennyezése. A városi rendõrök
munkáját nehezíti, hogy helyszínre
érkezésük után a vétkesek jámboran viselkednek, a jelentések többnyire névtelenek, a lakók közül senki nem hajlandó rámutatni konkrét
személyekre.

NÉHÁNY KONKRÉT ESET

A Dúsai úti lakótelep mellett az
ellenõrzések során 6 esetben tetten
érték az erdõ fáinak károsítóit, elcsípték a Felkelés utcán azt
a személyt, aki eltulajdonított egy babakocsit, felderítették a diagnosztikai
központban történt TV lopás elkövetõjét, fülöncsíptek 2 kerékpártolvajt, árútolvajt a Billa bevásárló
központban, a kurinci

üdülõtelepen pedig a járdakövezet
tolvaját, a városkerti közvilágítási
oszlopok megrongálóit, koszorútolvajokat a temetõben.
Külön problémakört képez az állattartást szabályozó városi rendelet megszegése. A kutyabarátok
188 esetben sértették meg a
rendszabályokat azzal, hogy kedvenceiket nem vezették pórázon
a reggeli sétákon. A kutyatartás
kötelezõ bejelentését sem mindenki tartja tiszteletben. Gondot
okoznak a kóbor kutyák. Az sem
ritka eset, hogy ezek az ebek emberekre támadnak. Tavaly ez elõfordult Kurincon 1 esetben, Alsópokorágyon és Méhészpusztán
2-2 esetben.

KEVÉS A PARKOLÓHELY
A városi rendõrök sok esetben
kénytelenek pénzbüntetéssel rendezni a gépjármûvek helytelen parkolását. A városi rendõrség dolgozóinak nem elsõdleges érdeke
a pénzbíságok elrendelése. A tavaly
feljegyzett 1043 vétség jelentõs részét meggyõzõ beszélgetéssel rendezték. A rendõröknek 15 elhagyott romos gépjármûvet is el kellett
távolítani a nyilvános térségekrõl.
Sürgõs megoldást igényel
a parkolóhelyek rendezése, hiszen
egyre több jármû érkezik a városba.
Túl vannak terhelve a parkolók
a Kaufland mellett, a városi piac
mellett, a Szlovák Takarékpénztárnál, a postahivatalnál, a Városi Hivatalnál, adóhivatalnál, a Fõ téren.
Hasonló a helyzet a Salva utcán,
Svätopluk utcán, Tomáik utcán, ahol több hivatal és vállalat székel,
a gépjármûvek sokszor a gyalogos járdán
parkolnak.
Feljegyezte:
Kovács Z.

Méreggel etette
a sertéseket

A rendõrség nyomoz a tettes
után, aki Kruno községben március végén kimérgezte a helyi kft.
sertésállományát. Egyelõre ismeretlen anyagot kevert az állatok
táplálékába, minek következtében
138 darab 18 és 34 kg élõsúlyú sertés elpusztult, további 212 darab
pedig ételmérgezést kapott.
A társulás kára megközelítõen 260
ezer Sk. Az elkövetõre, kézrekerítése után, 6 hónaptól 3 évig terjedõ
börtönbüntetés vár.

Nem folyt ki
a toluén

Rimaszécs község belterületén
március utolsó hetében felborult egy
toluént szállító magyarországi
rendszámú Mercedes nyergesvontató. Szállítmánya volt 25 ezer liter hígítófolyadék. Szerencsére a kamion tartályrésze nem sérült meg, a toluén
nem került a környezetbe.
Mégis szükségessé vált a Rimaszombati Tûzoltó és Mentõtestület beavatkozása. A bevetésen 5
tûzoltó egység vett részt, összesen
24 emberrel. Biztosították a baleset
környékét, 160 polgárt átköltöztettek a helyi kultúrházba.
A mentési munkálatok több mint
12 órát vettek igénybe. Két nagyteljesítményû emelõdarut hívtak
a helyszínre Magyarországról,
amelyek a felborult tartálykocsit
talpra állították. A jármûvezetõ
megúszta könnyebb sérüléssel, az
anyagi károk értéke elõzetes becslés
szerint eléri a 200 ezer koronát.

Kihasználta
a tulajdonosok
figyelmetlenségét
A Rendõrség Feledi Körzeti
Osztálya vasárnap (április 1.) büntetõeljárást indított lopás és magánlaksértés vádjával eddig ismeretlen tettes ellen, aki aznap délelõtt kihasználva a tuladonosok figyelmetlenségét,
betört egy serkei lakásba.Lopott készpénzt, villamos konyhai eszközt,
a hûtõszekrénybõl elemelt 6 kg mélyhûtött sertéshúst. A tulajdonosok
kára csaknem 3000 korona.

Juhász Katalin és Bozó Lake Norbert
teázott a Pozsonyi Casinóban
4:2 arányban Juhász Katalin nyerte a csatát a Pozsonyi Casinóban, ugyanis neki négy, míg költõ kollégájának két könyvet sikerült eladnia a szép számú
közönség elõtt megrendezett teaesten, ahol - ahogy el
is mondták -, nem titkolt céljuk volt, hogy a köteteiket
árucikké tegyék. Mert itt tart 2007-ben a költészet.
Kiadók ugyan még akadnak, de
miután egy-egy könyv megjelenik,
azok már nem igazán törõdnek a
leendõ sorsukkal. Legtöbb el se jut
az egyre fogyatkozó olvasóhoz, de
még a könyvesboltokba se. Így marad a Pozsonyi Casino estjéhez hasonló koldulás, ahogy egyikük
fogalmazott. Rimaszombat-Budapest-Kassa, a két költõ életútjának
közös állomásai. Mindketten Rimaszombatban születtek, egy ideig Budapesten, a ma Balassi Bálint
Intézetnek nevezett mûintézményben tanultak, s jelenleg mindketten
Kassán laknak. Ja, és közös pont
József Attila is. Mindkettõjük költészetére rányomta bélyegét József Attila, s õk ezt nem is titkolják. Viszont mindketten más utakon indultak el a költészet felé.
Juhász Katalin a kilencvenes évek
elsõ felében létezett Pegazus Társaság gyermeke, ugyanakkor már
egyik alapítója a Szõrös Kõ c. lapnak, amely egy jeles generáció kifejezési fórumaként indult. Ezzel
egyidõben már maga is hivatásosként olvasott verseket, ugyanis
hosszú évekig õ vezette a Heti Ifi
majd Ifi költõpalántákat gondozó
rovatát, amíg a lap meg nem szûnt.
Sõt, leveleket, benne kezdõ süvölvények próbálkozásaival még utána is kapott. Katalin nem tartozik
a termékeny, de annál inkább a tudatosan építkezõ költõink közé.
Eddig mindössze négy kötete jelent meg, az utolsó a napokban a
losonci Plectrum Kiadó gondozásában, Makacs foltok címmel.
Amíg az elsõ három kötetének grafikai arculatát is megtervezte, most
egy kassai képzõmûvésszel, Lukács Zsolttal dolgozott és gondolkozott együtt. Csak az a kár, hogy
a kötet gyakorlatilag hozzáférhetetlen. Bozó Lake Norbertet még
kevesebben ismerhetik Szlovákiában, ugyanis Budapesten élt, amikor a Múzsa elõször megihlette, s
úgy döntött, hogy a könyveit saját
kiadásban jelenteti meg. No, nem
azért, mert annyi lenne a pénze,
hanem nem akarta, hogy az alkotói

szabadságát bármilyen kiadói szándék veszélyeztesse. A beszélgetés
elején egyébként szenvedélyes vita

alakult ki az alkotói szabadság ürügyén a kassai színházi botrányról,

de politikai hovatartozástól függetlenül mindannyian megegyeztek
abban, hogy az, ami Kassán történt - legenyhébb szóval élve is gyalázatos támadás az alkotói szabadság, s mellesleg egy kiemelkedõ
színházi elõadás ellen. Bozó Lake
Norbert eddig két kötetben mutatkoz(hat)ott meg, harmadik kötete
(Észrevétlen impressziók) nyomdai elõkészületek alatt áll. S miben

különbözik markánsan a két költõ
költészete? Juhász Katalin szerint

abban, hogy az õ tárgyiasult, elvonatkoztatott lírájával szemben
Bozó Lake Norbert szenvedélyes
egyéni hangú, személyes lírát mûvel. Ezzel egyébként az érintett vitatkozott, de hogy milyen is Juhász Katalin és Bozó Lake Norbert költészete, azt Önök is megtudhatják, ha beszerzik a köteteiket. Juhász Katalin legnagyobb
óhaja az est elõtt az volt, hogy
végre megtudhassa, hogy mit is jelent Bozó Lake Norbert nevében a
lake szó. De hiába várta a választ,
ez továbbra is rejtély maradt.
A Tea hármasban legközelebb
április 24-én jelentkezik, amikor a
szerkesztõ vendége Bárczi Zsófia
és az erdélyi Csender Levente
lesznek.
(ker)
Juhász László felvétele

Juhász Katalin Önéletrajz

1969. november 25-én született a szlovákiai Rimaszombatban (Rimavská Sobota). A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán, magyarangol szakon diplomázott.
Elsõ versei 1992-ben jelentek meg az Irodalmi Szemlében.
A Szõrös Kõ címû, fiatalokra fókuszáló irodalmi és mûvészeti lap
egyik alapítója, 1997-tõl fõszerkesztõje, a Plectrum Kiadó két verseskötetének szerkesztõje, az IFI
címû ifjúsági magazin irodalmi rovatának vezetõje a lap megszûnéséig. Versei a Kalligramban, az Irodalmi Szemlében, a Szõrös Kõben, a
Gömörországban, az Új Forrásban,
a Magyar Naplóban, valamint erdélyi lapokban jelentek meg. 2000-ben
Le Big Mac címû kötetéért elnyerte
a Szlovák Irodalmi Alap Madách
Nívódíját.
Jelenleg Kassán él, az Új Szó
címû napilap tudósítója és a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének kelet-szlovákiai munkatársa.
Tagja a Szlovákiai Magyar Irók

Társasásának, az ANIMA társaságnak, valamint a Rovás mûvészeti
csoportnak.
Kötetek: Gerezdek. Versek Pozsony, AB-ART, 1994. Le Big Mac.
Versek Pozsony, AB-ART, 1999.
Mentés másként. Versek Pozsony,
AB-ART, 2001. Makacs foltok, Versek Losonc, Plectrum, 2006

Juhász Katalin:
Makacs foltok Plectrum,
Losonc, 2006

Több emlékezetes versélményt is
tartalmaz Juhász Katalin negyedik verseskötete, a Makacs foltok.
Meglepõ mottóval indít a könyv,
Petõfi Sándor A helység kalapácsa
címû eposzparódiájának egy részletével. Akár a mottóban feltûnõ

???én és ??? földöntúli izék felõl
is olvashatnánk Juhász Katalin
verseskötetét, ez azonban inkább
leszûkítené értelmezésünk terét,
ezért ajánlatosabb máshonnét indítani olvasásunkat.
A Makacs foltok versei úgy néznek szembe a magány, a reménytelenség, a kiszolgáltatottság, az öregedés visszafordíthatatlanságának,
valamint az ember létbe vetettségének problémájával, hogy közben ez
a szembenézés nyelvi problémaként
is megjelenik: hogyan mondhatjuk ki,
írhatjuk le életünk legmélyebb, legféltettebb titkait? Vannak-e szavaink egyáltalán önmagunkra, ha
???mellé- / beszélni nincs pofád, ha
???Kikívánkozik, de hiába. Becsõdöl
a nyelv, a biztonságos? Ez utóbbi
idézet a kötet utolsó, Önmagát ringatja bele címû versében található, s
éppen helyzeténél fogva tanúskodhat a kimondás lehetetlenségérõl, az
elbeszélhetõség csõdjérõl.

Változott a Pátria Rádió struktúrája,
és változás elõtt áll a szlovák televízió is
A Pozsonyi Casinóban Nagy Ildikó, a Pátria Rádió igazgatónõje és Debnár Klára, a Szlovák Televízió Magyar Adásának fõszerkesztõje volt, akik
a két intézményben bekövetkezõ változásokról tájékoztatták az érdeklõdõket.
Ahogy a beszélgetés elején elhangzott, a Pátria Rádió szólítja
meg a legtöbb szlovákiai magyart,
míg a tévé magyar adása a változások ellenére sem tudott még
közvéleményformáló tényezõ lenni. Mind a két intézmény a változások lázában ég, a rádió január
végén indította el új mûsorstruktúráját, míg a televízió mûsorszerkezete szeptemberben újul meg.
Nagy Ildikó, aki büszkén említette, hogy kamaszkora jelentõs részét Tornalján töltötte, tavaly õszszel vette át a stafétabotot az elõdjétõl, s nemcsak a strukturális változásokat kellett levezényelnie,
hanem az általános leépítés miatt
hét munkatársától is kénytelen
volt megválni. A mûsoridõ ugyan
nem csökkent, de mivel az új szerkezeti felépítés miatt az összes
nemzetiségi mûsor egy adó alá

került, az adott hullámhosszokat
meg kellett osztani a többi nemzetiségi mûsorral.
Így eltûnt a délelõtti adás, ami
fõleg a hétvégéken érinti érzékenyen a hallgatókat. Nagy Ildikó
szerint hosszas
tárgyalások eredményeképp jött
lé t r e e z a z ú j
struktúra, ami
korántsem végleges, mert nagyon
sokan kifogásolják fõleg a szombati-vasárnapi
délelõtti mûsorok hiányát. S az
sem szerencsés, hogy az esti idõpontokban több körzetben is za-

RIMASZOMBAT VÁROS
az 596/2003 sz . törvény 4. §-a és az 552/2003 sz.
5. §-a értelmében versenypályázatot hirdet
a Ferenczy István Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola (Novomeský u. 2070)
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE.
Feltételezett munkábalépés 2007. június 17.
Képzettségi feltételek: fõiskolai végzettség a 41/1996 sz. oktatásügyi miniszteri rendelet értelmében n I.minõsítési vizsga
További kritériumok és igények: legkevesebb 5 éves pedagógiai
szakmai gyakorlat n polgári és erkölcsi feddhetetlenség, egészségi képesség n vezetõ beosztás betöltéséhez szükséges egyéniségi feltételek
A versenypályázathoz szükséges okmányok: n a mûveltségi
fokozatot igazoló okmányok hitelesített másolata n okirat az I. minõsítési vizsgáról n pedagógiai gyakorlat igazolása n hivatási életrajz n aktuális büntetésnyilvántartási kimutatás másolata (nem régebbi 3 hónapnál) n az iskolafejlesztés írásos keretterve n az érdeklõdõ
írásos beleegyezése a versenypályázathoz szükséges személyi adatok felhasználásához.
A jelentkezéseket leragasztott borítékban VERSENYPÁLYÁZAT
 az iskola címe  NEM FELNYITNImegjelölésselegkésõbb 2007
április 30-ig kell beküldeni, vagy személyesen átadni a következõ
címen: Mestský úrad, oddelenie koltsva, Svätoplukova 9, 979 80
Rimavská Sobota.
A versenypályázat idõpontjáról és helyszínérõl a hirdetõ szervezet a jelentkezõket legkésõbb 7 nappal a pályázati tárgyalás
elõtt értesíti.

varják a vételt, ami Pozsony körzetében egy török adó számlájára
írandó. Az igazgatónõ jelezte, hogy
március végén átértékelik a fejleményeket, mert például a ruszinok is tiltakoztak az új struktúra
miatt. Érdekes viszont, hogy hivatalos magyar tiltakozás, így például a Csemadok részérõl sem,

nem érkezett. Több új mûsor is
elindult januárban, s a délutáni
mûsorblokkot megpróbálják dinamikusabbá tenni, ami azt jelenti,
hogy a hallgatók is bekapcsolódhatnak, betelefonálhatnak a mûsorba, s hozzászólhatnak egy-egy
témához. A magyar adás továbbra
is próbál eljutni az összes régióba, több külsõs munkatárssal is
szerzõdést köttek, de regionális
szerkesztõje a rádiónak jelen pillanatban csak Kassán van, pedig
elkelne egy Közép-Szlovákiában
is. Nagy Ildikó a rádió hosszabb
távú terveit elemezve azt sem zárta ki, hogy idõvel a városi televíziókhoz hasonlóan regionális rádióadók jönnek majd létre. Szó
esett a készülõ koncessziós törvényrõl is, amelyet a rádió fõigazgatójához hasonlóan Nagy I. sem
tart szerencsés megoldásnak, fõleg
egy újonnan a koncessziós díjak
behajtására létrehozandó hivatal
mûködését kifogásolja. Nagy I.
szerint sokkal jobb lehetne az
e-gyüttmûködés a rádiótanács
MKP által jelölt tagjaival is, akik
nem igazán képviselik a magyar
hallgatók érdekeit.
Amíg a rádióban a fontosabb
változások lezajlottak, addig
a televízióban még csak most körvonalazódnak a változások. Deb-

nár Klára szerint, aki viszont tõsgyökeres gömöri, hiszen Balogfaláról származik, a magyar adás
szerkesztõsége olyan kevés emberbõl áll, hogy itt elbocsátások
nem fenyegetnek, sõt októberben
már sikerült egy személlyel bõvíteni a létszámot, s márciustól
a Terítéken c. Vitamûsort Korpás
Árpád vezeti
majd. A legfõbb
gondjuk továbbra
is az, hogy nem
állandó idõpontban jelentk e z n e k ,
s a különbözõ
sportközvetítések
miatt állandóan
változik mind a
hírek, mind a
magazinmûsor
kezdési ideje. De
mivel a közszolgálati televízió új,
sportcsatorna
létrehozását tervezi, ez a gondjuk
talán megoldódik. A tévé új intendatúrája több ötletüket is pozitívan fogadta, így valószínûleg
a Terítéken a havi egy alkalom helyett rövidebb idõtartamban, de
hetente jelentkezik majd, s lehetõség nyílik majd szlovákiai magyar dokumentumfilmek (több is
készült a kulturális minisztérium
támogatásának köszönhetõen tavaly) bemutatására. Arról is folynak tárgyalások, hogy évente két
színházi elõadást is közvetíthetnek majd. Nagyon sokat emelhet
a magyar adás színvonalán, hogy
regionális munkatársakkal dolgozhatnak. Büszkén említette azt is,
hogy a város érdekében kifejtett
tevékenységéért Palcsó Zsóka nemrég Rozsnyó város polgármesterének a díját is átvehette. A rádióban viszont nincs anyagi fedezet
hangjátékok készítésére. Egy hangjáték megvalósítása százezer koronába kerülne, de nemcsak pénz
nincs, hanem szerzõ sem. Tavaly
meghirdettek egy pályázatot,
amelyre nem érkezett egyetlen pályamû sem. A mûsor végén a két
vendég hosszasan válaszolt a szép
számú közönség kérdéseire, akik
a jelek szerint hûséges hallgatói illetve nézõi a rádió és a televízió
magyar mûsorainak.
(ker)
Hritz István felvétele

Árzuhanás minden téren

Akció

Nap, mint nap értesülünk arról,
hogy mely üzlethálózat kínálja olcsóbban egyes terméket. Szinte
már mindent akciósan vásárolunk.
Már akinek jut is belõle. De az is
lehet, hogy épp az jár jobban aki
lemarad a kínálkozó árúról. Hajlamosak vagyunk bármit megvenni,
ami olcsó, akár szükség van rá, akár
nem.  Megérte , nyugtatjuk magunkat, és besülyesztjük a csali árút
a szekrény aljába. Az azonnali kipróbálás után viszont gyakran pánik lesz úrrá rajtunk, hogy bizony
a termék még annyit sem ér, amiért
,,megérte. Vannak kivételek! Szerencse, jó ítélõkézség, jó tájékozódási képesség és nem utolsó sorban pénz kell hozzá. Mert ugye, ha
olcsó, akkor még maradt a pénztácában némi apró, amiért tovább vásárolhatunk, mindaddig míg ki nem
ürül. Ez a lényeg, mármint az üzletesnek. Nincs nagyobb sikerélménye, ha a vásárlója lapos pénztárcával tér haza.
Azért akad jó vétel is. A minap
történt, hogy XY egy utcai árustól
vett pulóvert. Kétszáz koronára
becsülte a fiatalember, de XY még
abból is lealkudott egy ötvenest.
,,Megérte? esett kétségbe útban
hazafelé. Meg bizony, mert betérve
az egyik luxus üzletnek kikiabált
polcain meglátta a saját pulóverét
több, mint hatszoros áron.
Pontosabban 990 koronáért.
A kérdés csak az, hogy XY ezentúl
majd lopott pulóverben jár-e, amit
valaki eltulajdonított, mielõtt megvette, vagy a luxusbutik lõtt túl az áron.

Családi köteléket - Polgári Ügyek Bizottsága

Regionális bemutatkozás
A Rimaszombati Polgári Ugyek Bizottsága regionális bemutatkozáson vett részt Feleden, március 30-án.
A rendezvény, Családi kötelék címmel, a Besztercebányai Onkormányzat és a Gomor-kishont Muvelodési
Intézet védnöksége alatt jött létre. A négy csoport
között, a rimaszombatiakon kívül, Hnúa, Tisovec
és Feled Polgári Ugyek Bizottsága szerepelt még
a színvonalasan rendezvényen.

A város jelentõsebb eseményeinek megemlékezését épp ezen bizottságok teszik ünnepélyessé,
hangulatossá. Esküvõk, névadók,
évfordulók, jelentõs piros betûs
napok résztvevõi õk, akik méltó
hangsúlyt adnak az ominózus ünnepeknek. A Rimaszombati Polgári
Ugyek Bizottsága kilenc tagot
számlál, de külsõ segítség is akad
szép számmal. Elnöknõjük Mgr.

Sebõk Valéria, tagjai : Maksi Judit,
Mgr.Csank Kartalin, Mgr. Erika Juhászová, ¼ubica Varjúová, MuDr.
Katarína Koósová, Drahomíra
Plichtová, Jozef Tokár, Mgr. Aneta Cvachová.
A feledi fellépésük az anyákról,
nõkrõl szólt. A Nyugat lakótelepi
óvoda énekkarával nyitották meg
mûsoros megemlékezésüket, majd
zene, szó formájában tették élveze-

Nevelési és pszichológiai tanácsadás

A Hviezdoslav utca 26. szám alatt található Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó sokak számára ismeretlen. Fenntartója a Kerületi Iskolahivatal, mely pillanatnyilag több psichológust, gyógypedagógust, módszertani szakértõt alkalmaz. Tevékenységük széleskörû. Mindazon területet érintenek, melyek kapcsán valamiféle fennakadás adódik, hol fejlõdésben, hol viselkedésben, vagy akár
negatív szokások kialakulásában háromtól tizenöt
éves korig. Diagnosztizálnak, tanácsot adnak, elõadásokat szerveznek, rehabilitációs találkozásokon
fejlesztõ módszerekkel kezelik a rászoruló gyermekeket. Az iskolaérettség mérését csaknem 800
gyereknél végezték el az elmúlt idõszakban. Ez 48
iskola meglátogatását foglalja magába. Munkájuk
kiterjed a szociálisan hátrányos tanulók felzárkóztatására is, mely esetben szorosan együttmûködtek az érintett gyermekek szüleivel. Pontos információt nyújtanak szülõnek, pedagógusnak az is-

kolaérettségrõl, miszerint segítséget nyújtanak az
ezt követõ lépésekben.
Az iskoláskorú gyermekeknél elõforduló tanulási nehézségek, dislexia, disgráfia, balkazesség,
viselkedési problémák orvoslásában nagy elõrehaladás köszönhetõ a szakképzett alkalmazottaknak.
Az idõsebb tanulóknál a bûnözés, drog, sexualitás
kérdéseiben készségesen és eredményesen tevékenykednek propagációs, információs munkával,
valamint tanácsadással és kezeléssel is. A náluk
nyílvántartott kliensek pályaválasztását szakértelemmel segítik.
Célcsoportjuk nemcsak a tanulók, hanem
a szülõk és pedagógusok is, akik konzultációk,
elõadások keretén belül tanulhatják meg kezelni
a már kialakuló problémákat a gyermek érdekében. Bizalommal fordulhat hozzájuk segítségért úgy
intézmény, mint szülõ, nemzetiségi és etnikai hovatartozás nélkül.
-csk-

tessé bemutatkozásukat. Anyák, nõk,
gyermekek szíve egyszerre dobbant,
a bevezetõ szöveg, költemények és
a gyönyörû zene hallatán. Az ember
azt érzi, hogy a fellépõ társulat fõ
munkaköre ez, oly összeszokott,
mûvészi elõadás résztvevõi lehettünk.
Szabadidejüket áldozzák fel, komoly
munkának, elhivatottságnak érzik tevékenységüket. Aki már látta õket,
tudja, érezékelhette. A, hol mosolyt,
hol könnycseppeket kicsalogtó elõadásuk, sokak emlékében maradandó
élményt nyújt.
Láthattunk még a feledi rendezvényen a résztvevõ csoportok álltal
édesapákról való megemlékezést, valamint a szülõföld, a gyökerek fontosságáról szóló köszöntõt. A szakmai bizottság a rimaszombatiakat és
a hnúaiakat tüntette ki azzal, hogy
Sliaè városában résztvevõi lehetnek a
kerületi forduló bemutatkozásán
2007.április 19-én.
A falu polgármestere Mihályi Gábor és a hivatal dolgozói méltó környezetet és szervezést biztosítottak a községhivatal épületében. -csk-

Nem él már Ali Hadzsi, sem Mohamed Csákir

Törökvilág Gömörben

Rimaszombat peremterületén, Szabadkán zajlott évszázadok elõtt a város gazdasági, kereskedelmi életének
egyik fontos idõszaka. A városban ma már kevés emlék
õrzi a török befolyás nyomait. Az irattárokban lapozgatva még találunk tanulságos okmányokat.
Azt is megtudhatjuk, hogy Szabadkán az elsõ várat Jan Jiskra
építtete. Ezt a várat vette birtokba 1460-ban Mátyás király serege. Jött a török világ. A szabadkai
vár akkoriban már omladozóban
volt. Földrajzi helyzeténél fogva
azonban fontos szerepet töltött
be a középkori kereskedelemben.
A törökök nyilván ezért építettek
új erõdítményt 1555-ben a szabadkai váromladék helyén. Errõl
az idõszakról vannak írásos emlékeink. Idézek néhányat:
1556 november 3. és 1557 október 22. között Ali Hadzsi volt
a várkapitány, napi 16 akcsi zsolddal. Helyettese, Mohamed Csákir napi 9 akcsi zsoldot kapott.
A várõrség akkoriban 28 janicsárból állt.
Svendi Lázár és Forgács Simon
vezetésével a várat 1562-ben magyar felkelõ seregek foglalták el.
Fontos volt a szabadkai vár a
törököknek is. 1568 decemberében
már újra török fennhatóság alatt
volt Szabadka, helyõrségét 40 janicsár és 73 török huszár alkotta.
Parancsnokuk volt Mohamed aga.
Nem volt könnyû dolga. A budai
defterdár könyvelésében olvashatjuk, 1578-ban húsz elesett szabadkai török katona temetésére
1500 akcsit fizettek ki.
Felsõpokorágy határában ismeretlen ellenállók megöltek egy
török katonát. A várkapitány olyan magas vérdíjat szabott ki
a községre, amit a falu képtelen
volt elviselni. Rimaszombat városa segített a helyzet megoldásában. Kifizette a véradót. A szabadkai török parancsnok a földterületet, amelyen a gyilkosság
történt, a városnak adományozta.
A törökök számos magyar
foglyot tartottak fogva, köztük pl.
Ilonát, bánrévei Serédy Gáspár leányát, Széchy Györgyöt, akit
1593 tavaszán ejtettek foglyul.
Eljött 1593 novembere.Rákóczi
Zsigmond, Dobó Ferenc, Báthory
István és Drugeth István csapatai
Tieffenbach Kristóf vezetése alatt
ostrom alá vették a szabadkai várat, amelyet akkor már kb. 400 ja-

nicsár védett. A tüzérség éjjelnappal támadott a Rima jobb
partjáról. A törökök a központi
bástyába vonultak vissza és tárgyalást kezdeményeztek a vár fe-

ladásáról. A támadók elutasították
az ajánlatot, 1593 november 9-én,
háromnapig tartó ostrom után elfoglalták a várat és végeztek
a helyõrséggel. Tieffenbach csak
annak a 60 parasztnak adott irgalmat, akik kényszerbõl segítettek
a törököknek.
Lopocsy és Zarkóczi rimaszombati polgárok még 1593
õszén megtalálták a pokorágyi erdõben a török várkapitányt, aki

valami módon elmenekült a várból. Éjjel bevitték a városba.
A városatyák megbízták õket, vigyék el a foglyot Törökországba.
A szultán közeli rokona volt
a fogoly. Nyilván ezért ajándékozott Rimaszombatnak egy török
sípot, melynek felmutatása védte
a várost a török támadásokkal és
sápokkal szemben.
A Dillbaum könyvében közölt
rézmetszet szerint a Rima szigetén épült vár belsõ és külsõ részre
oszlott. Négy köralakú szögletbástya védte. A belsõ részt keleti
irányból a Rima folyó ága övezte.
-kz-

A szabadkai vár 1593-ban

Mit mond az utca embere?

Tanítóról, tanítónap után...

Gyergyai Albert szavaival élve a tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus.
Nemcsak tudást közvetít, hanem jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a ketész......

Az elvárások megváltoztak, úgy
a gyermek, szülõ, mint pedagógus
részérõl. Számtalan továbbképzésre
van lehetõség a kor adta változásokhoz szükséges adaptáláshoz. Új
életfelfogás, változó generáció, melynél nélkülözhetetlen a modern
módszerek alkalmazása. Igényes
pálya, mondják sokan. A másik
véglet pedig hatalmas hangot ad kritikájának és zúdítja nap, mint nap
a tanítóra, tanárra. Megkérdeztük az
utca emberét, vajon mi jut eszébe a
,, pedagógus kifejezés hallatán .
Tisztelem és becsülöm a munkájukat. Õk azok, akik igaziból kihasználják a munkaidõt. Ott nincs
lazsálás, mint egyes munkahelye-

ken. Ott aztán szól ám a csengõ,
nincs mese....
Csak a szünetüket irigylem, mert
abból sok van nekik.....
Az alapiskolás osztályfõnököm
volt hosszú éveken keresztül a példaképem, Már nem él, de belém egy
olyan erõs nemzetiségi hovatartozást táplált, hogy soha nem inognék
meg e téren....
Nem vállalnám ezt a szakmát.
A mai fiatalság elevenebb, akaratosabb, huncutabb. Nehéz a nevelésük, a kor dinamizmusát hordják
magukban. Nehéz suakma ez, nehezen keresik a kenyerüket......
Jajj a tanítók!!! Tudnék mesélni! Nincs tapasztalatom velük......

Nevelõ vagyok. Tudom mivel jár
ez a szakma. Több becsülést igényelne. Na persze, meg nagyobb anyagi motivációt.....
Sokszor mérgesek ránk. Van mikor
felemelik a hangjukat. Néha ok nélkül
is. Nem szeretek iskolába járni....
Több tisztelet járna nekik. Az
én koromban messzirõl megemeltük
a kalapunkat, ha találkoztunk
a tanítóval. A falu elsõ emberei közé
tartozott. Ma szembeszáll velük
szülõ, gyermek, vezetõség. Az oktatáson kívü egy csomó más nevelési gonddal kell megküzdeniük, nem
beszélve arról, hogy a munkaidejük
nem ér véget a kicsengetéssel....
A nejem tanárnõ. Látom, tapasztalom az iskolai nehézségeket.
Mindenfélére gondolok : anyagi, nevelési, oktatási stb. Azt a szellemi
fáradságot, amit az iskolából hazahoz, nagyon nehéz kipihenni.
A bérük nevetségesen alacsony.....
Nem objektívek. Vannak kedvenc tanítványaik, akikkel kivételeznek, akiknek mindent elnéznek.
Saját gyerekemnél tapasztalom.
O nem kiváltságos, pedig nagyon
igyekszik...
-csk-

Lajgút Tibor kiállítása

Elõre tekints vissza
Rég nem tapasztalt érdeklõdés mellett nyitották meg
a Rimaszombati Mûvelõdési Központ Ganévia Galéria kiállítótermében Lajgút Tibor Elõre tekints vissza címû kiállítását
2007. március 30-án pénteken. A több mint száz résztvevõt az intézmény igazgatója, ¼ubomír árik üdvözölte, az alkotót és annak munkáit pedig a kiállítás kurátora, Marian Lacko méltatta.
Lajgút Tibor kiállítását a sokszinûség és a közlési vágy jellemzi. A
45 éves rimaszombati lakos mesterien dolgozik a fával, az agyaggal és
az ecsettel egyaránt. Szobrokat készít, s mindeközben megpróbál az
anyagnak  legyen az fa vagy agyag
 új jelentést adni. Fából készült
munkái szokatlan, már-már bizar
alakjaikkal kényszerítik gondolkodásra az embert, de ez jellemzi a más
technikával, más anyagból készült
alkotásait is. Kilincset, zárat szerel a kõre, s az ember sejti, hogy
mégsem a kemény, átláthatatlan
ásványt akarja megnyitnit a kutakodó, kíváncsi szemek elõl. Képeirõl elfelejtett világok néznek ránk
vissza. Misztikusságukkal, színeik-

kel elragadják az embert, s elrepítik
nemcsak a szimbólumokkal sejtetett, hanem saját lelkük elfelejtett
világába is. Munkái átgondoltak,
aprólékos gonddal kidolgozottak:
egy, a világra s anyagra egyaránt érzékeny ember mestermunkái.
Lajgút Tibor - a kiállításhoz közvetlenül nem kötõdõ - érdeme a Letavy
képzõmûvészeti tábor léte, melynek
ha nem is kitalálója, de lelkes és fáradhatatlan szervezõje. A tábor,
mely saját alkotói fejlõdésének is
fontos állomása lehet, évek óta fejleszti Rimaszombat, a régió és Szlovákia képzõmûvészeti ambíciókkal
rendelkezõ fiataljainak képességeit.
S ez - hogy egy másokért is tenni
akaró és tudó ember munkái kerül-

Lajgút Tibor
tek bemutatásra Rimaszombatban 
érzõdött a tárlat megnyitóján, melyet
a nagyszámú látogatók mellett a ba-

Tanuló tanítók

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja a területi választmányok és a regionális tanács
segítségével sikeres pedagógus-továbbképzéseket tart a régióban, melyek
hozzájárulnak a magyar óvodákban
és iskolákban oktató, nevelõ pedagógusok alaposabb szakmai felkészülé-

Jótékonysági koncert az orgonáért

2007. április 4-én jótékonysági
koncert színhelye volt a rimaszombati református tempolom. Pár éve
a világhírû orgonamûvész, Varnus Xavér hívta fel a figyelmet a templom
legnagyobb kincsének, az orgonának
az értékére, értékességére és annak
rossz állapotára. Mivel a hitközség
saját forrásból a javítást nem tudta
megoldani, a mûvész jótékonysági
koncertet adott, melynek bevételét
az erre a célra szolgáló pénzalap
létrehozására ajánlotta fel. S bár
a koncert több mint kilencvenezer
koronás bevételt hozott, nyilvánvaló volt, hogy a javításra szükséges
összeg megszerzése hosszabb idõt
vesz majd igénybe. A kezdeménye-

Stubendek Gábor

zés folytatásaként most Stubendek
Gábor, a Tompa Mihály Református Gimnázium tavaly végzett diákja adott koncertet az orgonért.
Stubendek Gábor rimaszécsi lakos, s nem az elsõ orgonista a családjában. Édesapja és nagybácsija is játszik a nem épp mindennapi hangszeren. Azt gondolhatnánk, egy orgonista dinasztia konzervatórista csemetéje, de nem. Gábor jelenleg
a komáromi Selye Egyetem hallgatója, s orgonán csak szórakozásból,
saját kedvtelésbõl játszik. Szerdán
este Bach mûvei mellett, Jean Langlais és Charles Marie Widor darabjaiból adott elõ. Mûsorának címe a Passió volt. Elõadását volt iskolája di-

rátságos, kellemes légkör is jellemzett. A negyven kiállított alkotás
április végéig tekinthetõ meg. zsk-

ákjainak felolvasása szinesítette. Õk,
a közeledõ húsvéti ünnep kapcsán
részleteket adtak elõ János evangéliumából. A koncert teljes bevétele
rákerül az orgona javítására létrehozott alapra, melyen, ahogy azt Vincze
Árpád iskolalelkésztõl megtudtuk,
ezzel az összeggel átlépték a százezer koronás határt. Sajnos azonban ez az összeg még csak töredéke
a javítási költségnek. A tény viszont,
hogy az ügy  az orgona rendbetétele  nem került feledésbe, minden
jelenlévõt reménnyel töltött el. Reménnyel, hogy idõvel nemcsak látványával, hanem hangjával is lenyûgözi a református templom orgonája a város lakosait.
-zsk-

Az evangéliumból felolvasó diákok.

séhez. Legutóbb, 2007. március 21én és 26-án Losoncon és Sajógömörön
tartott képzést két gyakorló bátkai
pedagógusuk, Gyurán Ágnes és Sebõk Csilla. Progresszív módszerek a
tanulás-tanítás folyamatában címmel
saját tapasztalataik alapján arról meséltek a hallgatóknak, hogyan lehet
hatékony, de mégis élményszerû,
stresszmentes tanítási órákat tartani
a gyermekközpontú pedagagógia jegyében. Örvendetes tény, hogy az
említett elõadások iránt nagy volt az
érdeklõdés, ami azt igazolja, hogy pedagógusaink nyitottak a szakma reformját érintõ új programok, inovációs módszerek, stratégiák elsajátítása
iránt, s ez záloga annak, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak. A márciusi elõadásokat megelõzõen ugyan ebben a témában tartottak már képzést
Gesztetén, Tornalján és Bátkában is.
Az SzMPSz áprilisi kínálata is
gazdag. Feleden az osztályfõnöki
kompetenciák fejlesztésének témájában egri elõadót látnak majd vendégül. Gömöralmágyban és Rimaszombatban a Ferenczy Alapiskolán budapesti elõadó foglalkozik majd a
kompetencia fejlesztésével az óvodákban, illetve idegennyelvi kompetenciák fejlesztésével.

Fotók: Kovács Attila

Hirdetések

A Rimaszombati Kórházban 2007. április 3-én
az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Jozef
Janotík, Ruena Rízová, Ivan Vigoda, Viktor Chlpo, Rastislav umný, Ján Bo¾f, Ivan Brezáni, Marta
Selèanová, Barnabá Múèik, Ján Szöllösi, Rudolf
Pivarník, Zuzana Bokorová Rimavská Sobota, MUDr.Pavol Lichanec, Michal Albert, ¼ubomír Bukviar Hnúa, ¼udovít Baèo, Branislav Babic Bakta, tefan Gembický Zacharovce, Aladár Bán Bátka,
Ján Kupál ¼uborieèka, JUDr.tefan Géczi Luèenec, tefan Bodor
Torna¾a, Tomá Malatinský Kociha, Peter ¾ajferèík Èerenèany,
Ing.Ján Kamoïa Klenovec, Miroslav Výkrut Kraskovo.
Elõször adott vért: Ing.Zdenka Kamoïová Bottovo.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Kezdés: 20.00 ó
Áprílis 12.-15.
Csütötök - Vasárnap

Apocalipszis
Apocalipszis

Szabad munkahelyek a régióban

Amerikai kalandfilm. Mel Gibson nagyszabású filmje a Maya birodalomba kalauzolja a nézõket.

A Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Hivatal a munkáltatók kínálatából a következõ munkalehetõségeket kínálja fel a foglalkozást keresõknek:

18 éven felülieknek.
Belépõ: 60 Sk.

Rimaszombat város eladásra kínál
a) 3 szobás lakást Rimaszombatban a Rozsnyói u.5/39 sz.
alatt, 40 lakásos egység, 10. emelet  nyilvános kínálat formájában. A lakás alap-ára 290 000 Sk.
b) telkek a volt JIV telepén, a Tormásban, 2008 m2 területen.
Kezdõ ár 250,- Sk/ m2. Az érdeklõdõ egyúttal köteles 20,-/m2 áron
megvásárolni a résztulajdont a bekötõutakra. A telkeken lehetséges parkolóhelyek, kis vállalkozások építése.
c)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.

n M.H.D. FAFELDOLGOZÁS kft., Kociha  fûrészes, gépjármûvezetõ, segédmunkás. Feltételek: fûrészes igazolvány, jármûvezetõi
jogosítvány, szakképzettség.
n DUBINA, erdõgazdasági tulajdonosi társulás, Bottovo  Motorfûrészes. Feltétel: szakképzettség, fûrészes igazolvány.
n N-AGE, kft. Rimaszombat  bankügyi tanácsadó. Középiskolai
végzettség.
n SEWON ECS SLOVAKIA, kft., Nyústya - munkások a termelésbe. Alapiskolai végzettség.
n MUDr. Remeòová Eva, Rimaszombat  Egészségügyi nõvér.
Középiskolai végzettség.

Közelebbi tájékoztatás az 54 161 03, 54 163 19 telefonszámokon, vagy a Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális és Családügyi Hivatalban, Èerenèianska 19, a 319 sz. irodában személyesen, vagy a www.upsvar.sk. mail címen.

2672

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

Húsvéti akció:

férfi öltönyökre.
Öltöny vásárlásakor
ing egy koronáért

PAVANA-FÉRFI RUHÁZAT,
Bartók B. utca 17-(a piaccal
szemben), Rimaszombat.
Tel.: 56 21 749.
2671
Játékok- sportcikkek Rimaszombat, Mikszáth K. utca
47 (a régi gimnázium mellett).

SUPER ÁRAK

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

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

2616

Hirdetések

Egyéb

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 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
Gortvakisfaludon. Tel.:0902/298
248.
201
n Bérbe adó terület az E-50-es út
mellett. Egy évre 250 Sk/m2. Tel.:
0903 515 109.
208
n Eladok, vagy bérbe adok 2szobás 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 Eladó 5-szobás családi ház
kerttel az Akasztóhegyen. Tel.:
048 413 12 73
/293/
n

A Tikotank benzinkút
értesíti az
autótulajdonosokat,
hogy elkezdte
a 2007-es autópálya
matrica árusítását 290

2619-15

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

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 Elektroakupunktúrás diagnosztika és gyógyítás homeopatikumokkal  ENERGY, már Rimaszombatban is! Info: 0903 174 646. 164
n Eladók sertések 150 és 190
közötti élõsúlyban, 45,-Sk/kg áron,
Alsópokorágyon. Tel.: 562 67 34.
Mobil: 0908 599 936.
171
n Egyszerû 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

Felveszünk,
alkalmazunk
pincéreket,
pincérnõket
az ABSINT BÁR
teraszára.
Tel.: 0908 900 015.

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

Eladó kombinátor. Tel.: 047/
5569 64 37.
203
n Vásárolok üzemképes gramafont, széket zongorához. Tel.: 047/
559 64 37.
204
n Eladó RENAULT 16, üzemképtelen. Tel.: 563 20 60.
205
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 teraszon. TEMPO R. S. Tel.:
0908 407 829.
261
n Eladó DAEWOO ESPERO. Ára
70 000 Sk. Tel.: 0907 087 959. 256
n Eladó Citroen Berlingo személyautó, 1.9 D, 98-as évjárat, ezüst
metalíza, jól felszerelt, 100% os
állapotban. Ára 145 000 Sk.- . Tel.:
0905 250 236.
299
n Eladó hálószobabútor fehér-sötét
kombinációban, valamint barna színû
franciaágy. Tel.: 0905 506 338. 283
n Eladó Lýra ebédlõszobafal.
Biztosan megegyezünk. Tel.:
5623556 17. 00 óra után. 1111
n

n Eladó 4-áras kert pincézett
hétvégi téglaházzal Alsópokorágy kiskertészeti térségében.
Tel.: 0904 101 466.
1545-15
n Eladó üzlet és vendéglátó üzem
Harkácson. Alkalmas vállakozásra, valamint családi háznak,
1986 m2, különálló raktárhelység
54 m2-en. Ár : 300 000.- Sk. Tel.:
0905 346 090, 0907 849 495. 286

EUROMOTEL
Restaurant

/Kassai út, Rimaszombat/

Meghívja Önt

disznótoros
ínyencségekre

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

Lakás-ingatlan

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.
RENDEZVÉNYEINK ÁPRILIS HÓNAPRA:
Május 5  vasárnap: Tata  Tarján  Szomor  Zsámbék  Tinnye
 Máriah.  Bajna  Agostyán - Tata (100 km)
Május 12.- 13. : Rimaszombat  Jéne  Susa  Ózd  Borsodnádasd
 Bélapátfalva  Eger (90 km). Másnap: Eger  Egerszalók  Verpelét 
Kisnána  Domoszlói kapu  Hármashatár  Markazi kapu Sas-kõ 
Kékestetõ  Parádsasvár  Szuha  Kisterenye  Kazár  Salgótarján 
Somoskõújfalu R.Sz. (110 km)
Május 24.- 25. A Magas-Tátra körül. Szervezi az Árvai Cykloklub
Niná egyesülete.
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.

Mûforgók beültetése, implantálása rövidebb várakozási idõ alatt
Fáj a térde vagy a csípõje annyira, hogy nem bír mozogni? Már az
orvosát is felkereste miatta, de
a hagyományos kezelések nem bizonyultak hatékonynak? Valószínûleg már csak idõ kérdése, hogy
mikor javasolja a kezelõorvosa ortopéd forgó beültetését. Ennél, és
az ilyen jellegû mûtéteknél a legnagyobb gondot a várakozási idõ
okozza. Az Európai Unió államaiban 4-80 hét a várakozási idõ az
ortopéd mûtétekre, Szlovákiában
azonban ennél sokkal rosszabb
a helyzet. Vannak egészségügyi intézmények, ahol 150 hétig várakozik egy-egy páciens, míg sorra kerül.
Az egészségügy legtöbb korrupcióra és visszaélésre utaló sajtó- és
médiabotránya is éppen ezt a
területet érinti. Ami az implantátumok és a mûtétek kiadásaihoz történõ hozzájárulást illeti, az megközelítõleg hasonló valamennyi betegbiztosítónál. A Dôvera egészségügyi biztosító viszont a többiekhez
képest rövidebb várakozási idõt
biztosít betegeinek. Gondosan odafigyel a várakozási listákra, a várakozási idõ betartására, arra, hogy
ügyfelei idõben igénybe vehessék
ezt a szolgáltatást. A közeljövõben
azt is szeretné elérni, hogy csúcsminõséget garantáló létesítményekben részesülhessenek ügyfelei az
ellátásban.

ció, hogy mennyire tapasztaltak
a kórház orvosai az implantációs
mûtétekben, azaz, hány operációt
hajtottak már végre. Az ugyanis
a mérvadó, hogy mennyi gyakorlata van a sebésznek, mert
a gyakorlat során szerez tapasztalatot, rutint az orvos. Köztudott,
hogy ahol évente mindössze 50

implantációs mûtétet hajtanak
végre, azaz hetente alig egyet, nagyobb az esélye, hogy mûhiba keletkezik a beavatkozás során.

A gondoskodás
mindenre kiterjedõ

A Dôvera egészségügyi biztosító olyan kórházakba irányítja az

Mindent az ügyfélért

Abból indulunk ki, hogy a beteg
az egészségügyi ellátást az orvosok
és az egészségügyi személyzet kedvessége, szolgálatkészsége és odafigyelése, valamint az egészségügyi
intézményben uralkodó külsõ körülmények (tisztaság, ellátottság, felszereltség) alapján itéli meg. A mûtét
kivitelezésének minõsége azonban
szakmai kritériumokkal adott, amit
leginkább az egészségügyi dolgozók
tudnak felmérni. Az egészségügyi
biztosítókban gyakran nem bíznak
a betegek, azt hiszik, olyan kórházakba küldik õket, ahol a már említett beavatkozásokat a legolcsóbban
hajtják végre. De ez nem felel meg
a valóságnak. A gazdasági szempont a beteg érdekeinek képviselésénél nem az elsõdleges szempont.
A Dôvera betegbiztosító olyan
mutatókat figyel, melyek a biztosítottak érdekeit szolgálják. Hozzáfér ugyanis a Szlovák implantátumok jegyzékéhez, mely fontos
információkat árul el az adott egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményrõl. Például ilyen informá-

ügyfeleit, ahol képzett orvosok,
felkészült egészségügyi személyzet van, s így a javítómûtétek,
azaz a sikertelen mûtétet követõ
reoperációk kilátása minimális.
A már említett jegyzék információval szolgál arról is a biztosító
számára, hány ilyen javítómûtétet hajtanak végre egy-egy intézményben. Ahol ez a szám magas, azokat a helyeket kerüljük. Az
ilyen operáció során ugyanis újabb
implantátumot, azaz forgót
építenek be a beteg testébe, s ez
nemcsak szakmailag igényes beavatkozás, de a beteg számára traumatizáló, sokkoló élmény. Nagyon fontos az operáció elõtti gondoskodás is. Ismert tény, hogy
a múltban az orosz orvosok egyedülálló, szakmailag igényes, világszinvonalon elismerést aratott,
nagy tudást sejtetõ mûtéteket hajtottak végre, de a beteggondozásuk hagyott maga után kivetni valót. Nem volt megfelelõ, mert a
felszereltségük sem volt az.
A Dôvera egészségügyi biztosító
arra törekszik, hogy ügyfelei megfelelõ ellátásban részesüljenek
a mûtét elõtt, közben és után is.
Az odafigyeléssel idõben tetten érhetõk az esetleges komplikációk.
A 2004-2005-ös évben a Dôvera
egészségügyi biztosító majdnem
500 ortopéd mûtétet támogatott,
miközben egy-egy implantátum
ára átlagosan 55 ezer korona volt.
Mgr. Radoslav Bielka,
a Dôvera egészségügyi
biztosító Rt. PR dolgozója

A Dôvera tanácsa

- A Dôvera egészségügyi biztosító egyik televízióban látható reklámjában megelõzõ mamográf kivizsgálásra biztatja
az ügyfeleit. Mivel jómagam is
az Önök ügyfele vagyok, szeretnék több információt kapni
errõl a szolgáltatásukról. Az
érdekelne, hogyan járjak el, ha
szeretném mamográf vizsgálatnak alávetni magam.
- Amennyiben szeretné igénybe venni ezt a szolgáltatásunkat,
elsõ lépésben keresse fel a nõgyógyászát. Õ az, aki ajánlhatja
a kivizsgálást. Ezt követõen elég
feltárcsáznia a Dôvera egészségügyi biztosító ingyenes telefonvonalát, a 0800 150 150-es számot,

és operátorunk kapcsolja Önnek
azt a lakhelyéhez legközelebb található kórházat, amelyikkel
szerzõdéses kapcsolatban állunk.
Ez az intézet  mivel szerzõdésünk köti  15 napon belül beutalja Önt a kivizsgálásra. Azoknak
a kórházaknak a listája, amelyekkel szerzõdésünk van, megtalálható a www.dovera.sk internetes oldalunkon, így Ön is kiválaszthatja, hová szeretné beutaltatni magát. Másik lehetõség, hogy személyesen felkeresi akármelyik kihelyezet irodánkat, ahol munkatársunk rendelkezésére bocsájtja
a szükséges információkat. A kivizsgálás után az intézmény munkatársai közlik Önnel, hogy mikor-

ra tudják elkészíteni a vizsgálat
eredményeit. Az eredményt az
orvosi beszámolóval együtt személyesen veheti át. Negatív lelet
esetén újra felkeresheti a nõgyógyászát. A kivizsgálás eredményét ugyanis ajánlott beiktatni az
egészségügyi iratai kartonjába.
Pozitív eredmény esetén egy szakorvos tájékoztatja Önt a pontos
állapotáról, és a kezelés lehetõségeivel kapcsolatos tudnivalókról.
Fontos tudni, hogy a preventív
mamográfiai vizsgálat kiadásait
teljes összegben téríti a biztosítónk, így a kivizsgálás anyagi vonzata miatti félelem nem lehet
akadálya annak, hogy alávesse
magát neki.

Sport

Szombaton
Szombaton Michel
Michel lesz
lesz aa játékvezetõ
játékvezetõ Rimaszombatban
Rimaszombatban

Pisár gólszámlája: játékból igen, büntetõbõl nem
FC Rimavská Sobota  Moèenok 1:1 (1:0) A
barázs 5. fordulójában. Gólok: 23.perc Pisár 
64.perc Bernáth. 821nézõ elõtt játékvezetõ volt
Pavlík.Sárga lap Drahno. Felállítások: FC : imon  Janeèka, Kaèák, Sivèeviè, Mráz  Hlouek, Filo, Hílek, Lazúr (72.Tesák)  Pisár
(87.ivanoviè), Líka (53.Gibala); Moèenok :
Fian  Drahno, Palic, Pavloviè, Pa¾o  Bernáth, Hrnèár (55.Kubala), Pavlík, T.Ïurica,
Chovanec (88.Masaroviè)  Jelic (63.Uzola).

A vendégek az elsõ félidõben kizárólag védekezésre szorultak.A 10. percben Pisár próbálta ki a vendégek kapusát, a 18. percben jó 30 méterrõl Filo bombázott, a 23.
percben Hlouek átpasszírozta magát az Eldus védelmén,
pontos passzot küldött Pisár fejére, aki 5 méterrõl nem
hibázhatott. Öt perccel késõbb Hrnèár a gólvonalon mentette Krika fejesét.A 38. percben Jelic került gólhelyzetbe egy lepattanó labdával, de a befejezéssel adós maradt.
A 42. percben Drahno a tizenhatoson belül vágta fel Pisárt, csapatkapitányunk azonban a büntetõt elhibázta.Fian kapus a nem éppen erõs alacsony lövést mentette. A második játékrészben a vendégek vették át a kezdeményezést. A 64. percben ki is egyenlítettek.

Továbi
eredmények
Inter Bratislava  Trnava 1:1,
a¾a  Trenèín 0:0, Dubnica  Zlaté Moravce 2:1.
1. Inter
2. Trnava
3. D u b n i c a
4. M o è e n o k
5. Trenèín
6. Rim. Sobota
7. Zl. Moravce
8.  a ¾ a

5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
2
1
1
1
1
0

2
2
2
4
2
1
0
3

0
0
1
0
2
3
4
2

7
6
4
4
3
2
4
1

: 2 11
: 2 11
:3 8
:3 7
:5 5
:7 4
:6 3
:3 3

Fotók: Michal Lichanec

Következõ forduló áprílis 11.15.: FC Rimavská Sobota  Inter
Bratislava (14.4. o 15.30 ó., játékvezetõ ¼ubo Miche¾ képviselõ), Trnava  Dubnica, Moèenok 
Trenèín, Zlaté Moravce  a¾a.
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