Gömöri

HÍRLAP

www. rimavskasobota.sk
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Regionális hetilap

40. évfolyam

16. szám

2007. áprílis 16.

Lakossági fórum kis érdeklõdés mellett

Fekvõ rendõrt szeretnének

Körülbelül harminc lakos - beleértve a jelenlévõ képviselõket is volt jelen a Rozsnyói utca, Akasztóhegy, Szabópuszta és Szõlõs városrész problémáival foglalkozó la-

kossági fórumon. A találkozón
megválasztották az érintett városrészek bizottságának tagjait, név szerint Brindza Tibort, Danis Katalint,
Aladár Sándort, Miroslav Martit

Húsvéti tanyázás Détér határában

Cserkészprogram

A 4.sz. Hatvani István cserkészcsapat cserkészei háromnapos
húsvéti tanyázáson vettek részt Vízálló -Szénág pusztán, az ott lévõ
kis tornácos házban. A remek idõben kivállóan szárakoztak a cserkészek a három nap folyamán. Nem
hiányzott a jókedv mellett a cserkésztudományok folyamatos elsajátítása sem, melyben a Sas õrs igencsak jeleskedett. A kiscserkészek
maguk készitette tûzön fõzték meg
elsõ nap ebédjüket, s a vacsorát is a
szabadban sütötték meg. Ösmagyar íjjal lõttek célba, lovagolhattak
a szomszéd pusztáról érkezett barátaik lovain, portyán vettek részt ,
meglátogatták a Vizálló tetõn található egykori pusztát, melynek kútját a közeljövöben kitisztítják. A
márciusi tanyázásuk során egy kút
környékét már megtisztitották a

gaztól, hasonló munkálatokat terveznek a szomszédos kútnál is.
(Folytatás a 3. oldalon)

és Jozef Slovákot. A bizottság további tagjai a 2. választókörzet képviselõi, Magdaléna Valuová, Peter
Dragijský, Zoltán Bán, Ondrej Péter és Hacsi Attila lettek.
Ezt követõen foglalkoztak a lakossági észrevételekkel, panaszokkal. Az akasztóhegyiek egy csoportja gyorsan száguldozó gépjármûvezetõkre hívta fel a figyelmet és
megfékezésükre fekvõ rendõrök
lerakását kérték. Ez a javaslat terjedelmes vitát eredményezett. Voltak
(Folytatás a 2. oldalon)

Ára: 9,- Sk
A 369/1990 sz., a községi
önkormányzatot szabályozó
törvény 13. §-ának 3 szakasza, a) pontja értelmében
egybehívom
a Rimaszombati Városi
Tanács ülését,
amelyre 2007 április 17én (kedden) kerül sor
13.00 órai kezdettel
a város polgármesterének irodájában.
NAPIREND:
1.Megnyitó és a jegyzõkönyv
hitelesítõk megválasztása
2.Építési beruházások a város beruházási hozzájárulásával
3.Beszámoló a városi tanács
2007 elsõ negyedévi határozatainak teljesítésérõl
4.A Városnapok elõkészítése.
Javaslatok a Város díja cím odaitélésére.
5.Egyéb
6.A Városi Képviselõtestület
2007 április 24-i ülésére elõterjesztendõ anyagok elbírálása
7.Befejezés
MUDr. Cifru István,
a város polgármestere

A Motoport RS évadnyitójának helyszine volt április 14-én szombaton Rimaszombat Fõ tere. A felvonulást verseny követte. Lapunk következõ számában tájékoztatunk az ottani eseményekrõl.

Rimaszombat város a Városnapok keretében május 4-5-e között

TAVASZI VÁSÁR-t

rendezt a Kishonti utcában, Jánoík utcában és a Fõ téren.
Az engedélyeket a Városi Hivatal stratégiai fejlesztési részlege adja
ki. (Svätoplukova u. 5 a volt Nemzeti Front épületében), április 10-tõl.
Információk az 560 46 28, 560 46 65, 563 11 39 telefonszámokon. Az
árusítóhelyek meg lesznek számozva. A frissítõárusoknak szükséges a állandó lakhely szerint illetékes
regionális közegészségügyi hivatal engedélye.
Jöjjön el  szívélyesen fogadjuk.

Lakossági fórum kis érdeklõdés mellett

Fekvõ rendõrt szeretnének

(Folztatás az 1. oldalról)
támogatói, de ellenzõ is. Gyakori
a kertes városrészben a betörések
száma is, ezért a lakók szeretnék, ha
a városi rendõrség rendszeresen õrjáratozna a környékükön. Nehezményezték továbbá az itt lakók, hogy
nincs élelmiszerbolt, csak vendéglátó a környéken, melynek tulajdonosa ugyan hajlandó lenne élelmiszerboltot is üzemeltetni, amennyiben
kedvezõbb áron bérelhetne helyiséget. Szóba került a buszmegállóról az
Akasztóhegyre vezetõ útszakasz
kivilágítása is, mely ez idáig nem lett
megoldva. Rábely Pál, a Közterületfenntartó Vállalat igazgatója igéretet
tett rá, hogy szeptemberig kivilágítják az érintett útszakaszt. A Mogyoró utcaiak egy szomszédjukra panaszkodtak, aki kisállatokat tenyészt. A megkoppasztott állatok
tollazatát elégeti, s ez kellemetlen

bûzzel és füsttel jár. Az esettel már
a Városi Hivatal Természetvédelmi
Osztálya is foglalkozik.
A Rozsnyói utca lakosainak életét
egy magánvállalkozó nehezíti, aki
a garázsában autószerelõ mûhelyt
üzemeltet. Gépjármûveket szerel
szét alkatrészekre. Sok esetben még
a munkaszüneti napokon is dolgozik,
s a zajjal zavarja a környéken lakók
nyugalmát. Többen figyelmeztettek
a garázsok mögött kialakult illegális
szeméttelepre, ahol veszélyes anyagok is elõfordulnak. A lakossági fórumon részt vevõk javaslattal is elõálltak. Kérték, legyen a postának kihelyezett fiókja a Drustevná utcában,
ahol legalább alapvetõ szolgáltatásokat nyújtanának az itt lakóknak, hogy
az idõsebbeknek ne kelljen csekkek
befizetése, levelek föladása végett a
meglehetõsen távol esõ központi postára besétálniuk.
 kan 

Nárcisszal a rák ellen

A Rákellenes Liga tizenegyedik
alkalommal szervezett tájékoztatással egybekötött gyûjtést a Nárcisz
Napján Szlovákia-szerte. A tavaly
rekordnak, túlszárnyalhatatlannak

Támogatójuk egy osztrák hegedûmûvész

Thomas Vehetmaire osztrák hegedûmûvész 12 ezer Eurot (400 ezer
szlovák koronát) ajándékozott
Gesztetének. A község a támogatáshoz a grazi katolikus pap közvetítésével jutott hozzá, akivel tizenegy éve ápolják a kapcsolatukat.
A pénzt még nem kaptuk meg és
egyelõre nem döntöttük el, mire szeretnénk fordítani. Az adományozó
szeretne meglátogatni minket. Vele
egyeztetünk majd a támogatás felhasználását illetõen.  tudtuk meg

Berki Andrástól, Gesztete polgálmesterétõl. A község egyébként
komoly gondokkal küzd. 926 lakosa van, ennek 60 %-a roma és megközelítõleg 90 % munkanélküli. Aktivációs munkákra 252 munkanélkülit alkalmaztak, akik a falu tisztán
tartásában, a temetõ takarításában
segítkeznek. Egy éve 12 lakást adtunk át a rászorulóknak. Ezek nem
luxuslakások, de a lakók nem panaszkodnak, elégedettek. Felépítésük
7,3 millió koronába került. Ebbõl 5,5

Felhívás

A Rimaszombati Mûvészeti Alapiskola igazgatósága közli: Ha
gyermekeik mûvészeti tehetségének továbbfejlesztése iránt komolyan érdeklõdnek, az iskola vezetõsége felkínálja: -A gyermekek tehetségvizsgán
vesznek részt. Jelentkezési lapok kaphatóak az iskola igazgatóságán naponta 9.00 és 17.00 óra között, 2007május 29-ig. -A tehetségvizsgák
idõpontka: 2007-június 12-14. A jelentkezési ûrlapok alapján hívjuk meg
az érdeklõdõket.
A gyermekek a következõ oktatási szakokra jelentkezhetnek:
ZENEI OKTATÁSI SZAK
Hangszerek: zongora, hegedû, gitár, akordeón, ének, furulya, klarinét,
szakszafon, trombita, flauta.
A tehetségvizsgára fel kell készülni: egyszerû népdallal.
Tandíj: az elõkészítõ osztályban havi 120 Sk, az 1.-7. évfolyamban és
a II. fokon havi 150 Sk.
KÉPZÕMÛVÉSZETI OKTATÁSI SZAK
A tehetségi vizsgágra hozni kell: vízfestéket, ecseteket, 2 rajzot Anagyság formátumon,lágy ceruzát, fix festékceruzákat, edénykét
a vízfestékhez, textil darabkát az ecsetek törléséhez.
Iskolaköltség: havi 120 Sk.
IRODALMI-DRAMATIKAI OKTATÁSI SZAK
A tehetségi vizsgágra el kell készíteni: 1 vers-, vagy prózai mû elõadását, 1 népdalt, hozzanak magukkal papucsot. Tandíj: havi 120 Sk.
TÁNCOKTATÁSI SZAK

milliót a Régiófejlesztési Minisztériumtól kaptunk, a hiányzó összeggel pedig a Grazi Önkormányzat támogatott meg minket. Idén szeretnénk további 16 lakást felépíteni,
a Minisztériumhoz már beadtuk
a pályázatunkat a támogatásra. 
mondta a polgármester.
kan-

számító 18 millió koronás támogatást idén sikerült majd két millió
koronával felülmúlniuk. A gyûjtést
megvalósító megközelítõleg 15
ezer önkéntes között ott voltak a
rimaszombatiak is. Nálunk a Relax szabadidõközpont vállalt védnökséget a gyûjtés fölött, ahogy
eddig minden évben. Középiskolás segítõik sárga nárcisz kitûzõket adtak az adakozóknak, akik
idén is igazán bõkezûnek mutatkoztak. Több mint 10 ezer koronával támogatták a Ligát, mely korunk egyik legádázabb betegsége,
a rák ellen harcol.

Diákok az Európai Unióról

A Fundament polgári társulás
mellett mûködõ Europe Direct információs iroda 2007. április 13án pénteken szervezte meg a Fiatal Európaiak címmel országosan
meghirdetett ifjúsági vetélkedõ regionális fordulóját. A kezdeményezés célja terjeszteni és
népszerûsíteni az Európai Unióval kapcsolatos információkat
a fiatalok körében. A verseny
elismertségét és fontosságát bizonyítja, hogy védnöke a kormány

alelnöke, Duan Èaploviè. A gömör-nógrádi regionális fordulóba
15 középiskolás csoport nevezett
be, s közülük a tíz kapott meghívást a pénteki megmérettetésre,
mely hazai sikert is hozott. Az elsõ
helyen végzett füleki és a második
helyen végzett rõcei gimnazisták
mögött harmadik helyen a Tompa
Mihály Református Gimnázium
diákjai, név szerint Kontor Csaba, Gorta Tünde és Szabó Krisztina végzett.

Vízvezeték Baktinak

A Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Minisztériuma
Environmentális Alapjából 5,1
millió korona támogatást hagyott jóvá Rimaszombat városnak
a Rimaszombat-Bakti vízvezeték
megépítésére. A tervezetett a város saját költségvetésébõl 255
ezer koronával támogatja. A
munkák összköltsége 21 191 mil-

lió korona. A most kapott támogatással befejezik a munkák 2.
szakaszát, azaz Szõlõsbõl elvezetik a vizet Baktira, s ezzel már
19 907 millió korona beruházása valósul meg az összköltségvetésbõl  tájékoztatta lapunkat
Eva Muráriková, a városfejlesztési részleg vezetõje.
 kan 

Áprilisi tréfa

Betörés
négyezerért

Rimaszombati bíró elõzetes örizetbe helyezte a 44 éves bógáromi (Losonci járás) illetõségû Károlyt.Vétsége:
magánlaksértés és lopás. A vétkes bûntársával, a 38 éves radnóti illetõségû
Zoltánnal együtt kölcsönös megegyezés után Péterfalán tört be egy családi
házba, ahonnan, különbözõ tárgyakat
(szeszes italt is) tulajdonítottak el,
mintegy 4 ezer Sk értékben.

Veszélyben
a távösszeköttetési
kábelek
*A rimaszombati rendõrség nyomoz a tettes után, aki Osgyán és
Fazekaszaluzsán között, egy, a Suha
patakot átívelõ hídnál megrongálta
a távösszeköttetési kábelvezetéket.
Mintegy 7 ezer koronára tehetõ kárt
okozott. Tettével viszont 34 házi
telefon tulajdonosát fosztotta meg
a külsõ kapcsolatoktól.
*A rimaszombati rendõrök fokozott erõbevetéssel nyomoznak
a tettes után, aki április 11án ellopott 150 m húszeres telefonkábelt.
A lopás Nyústya és Baradna között
történt. Az üzemeltetõ cég kára 6
ezer Sk, 6 háztartás viszont telefon
összeköttetés nélkül maradt. (kz)

Siker siker után

Az elmúlt hetekben szinte
egymást érték a középiskolás diákság számára szervezett különbözõ nyelvi versenyek. Ezekben
az elmúlt évekre nem jellemzõ
aktivitásról tettek tanúbizonyságot a Rimaszombati Középfokú
Gépészeti Szakmunkásképzõ Iskola növendékei, akik Beòo Mária tanárnõ irányítása mellett
úgy a magyar, mint a szlovák
nyelvû megméretésen is sikeresen szerepeltek.
Elõször az Ismerd meg a
szlovák nyelvet ((Poznaj slovenskú reè) kerületi megméretésén
a Losonci Kármán József Alapiskolában arattak babérokat. Váradi Iván, a 2. M tanulója, a középfokú szaktanintézetek kategóriájában, az elsõ helyen végzett, s ezzel jogot nyert az Udvardon zajló országos döntõben
való részvételre.
A Szép magyar beszéd kerületi versenye ezúttal Rimaszombatban zajlott. Itt Vincze Lajosnak
ment a legjobban, aki Kassán folytathatja tovább. Õ a Kazinczy
Nyelvmûvelõ Napok résztvevõjeként képviseli majd a rimaszombati alma matert.
pl-

Nagytörék autós gondjai

Már jónéhány éve nagy gondot
okoznak a nagytöréki lakosok számára a gyorsan és veszélyesen közlekedõ jármûvek. A megengedett hatvan kilóméteres óránkénti sebesség
túllépése igencsak gyakori a falut átszelõ úton az autósok részérõl. A tavasz
beálltával bõvül a közlekedés a motorosok álltal is. Ha megsokasodnak
a jármûvek probléma a gyalogközlekedés, amennyiben lehetetlen sokszor
átjutni az út túloldalára. A faluban az
út egyik oldalát szegélyezi csak járda, annak másik felén tervben van a

megépítése. A nehéz szállítmánnyal
megrakott teherautóktól a házakon
repedések keletkeznek, a kár egyre
nagyobb. Igaz, közlekedési balesetrõl a múlt évben csak egy jelentés érkezett, szerencsére áldozat nélkül, az
idén még egyet sem evidáltunk. A gond
megoldásában leginkább a sebességkorlátozás hozna kellõ javulást, valamint a gyakrabban ellenõrzõ közlekedési rendõrség jelenléte  tudtuk
meg Svetozás Müllertõl, a helyi
önkormányzat tagjától.
M. Kanalová

Húsvéti tanyázás Détér határában

Cserkészprogram

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagyon sok õz s muflon tanyázik a környéken, sikerült némelyiküknek meglesni ezeket a vadakat
is. A madaraknak is kihelyeztek
élelmet, amelyet a cinkék, rozsdafarkúak és csuszkák azonnal meg
is látogattak. Harmadnap gulyásból lakmározhattak, fociztak kedvükre, s az esti tábortûzi programokban sem volt hiány.
A csillagos égen megfigyelhették a különbözõ csillagképeket, õrködtek, naplót vezettek
mindenrõl, ami velük a
három nap folyamán
történt. A hömõrsékletet
is folyamatosan mérték,
a kora reggeli minusz 1tõl egészen 20 fokig szerepeltek beírások a hõmérséklet naplóban. A
falubeli barátaink, a ta-

nya tulajdonosai és a helybeli cserkészek, vadászok is kilátogattak a
cserkészekhez a három nap folyamán. Pünkösdkor újra tanyázáspusztázás várható. Folytatódik a
kis pusztai ház felújitása,
szépitgetése is - tudtuk
meg a cserkészveztõktõl.

Igaz, már a naptár április 7-ét mutatott, nem április elsejét, de minden
bizonnyal a sors iróniája késett egy
kicsit. Mindössze hét napot. Húsvét
elõtti szombat, azaz nagyszombat,
minden háznál a sürgés-forgás ideje. Sütés, fõzés, takarítás... Mindez
vízzel történõ mûveletek. Ha épp
van belõle. Mármint a vízbõl. Az
akasztóhegyi gazdasszonyoknak bizony ez nem adatott meg az ominózus napon. Reggeltõl, csaknem egész
délelõtt várhatták a csodát, ez
esetben, hogy elindul a vízcsapon
a hõn áhított víz. Nehezen ám, de
mégis kivárták. Az ügyesebbek gyorsan munkához láttak, az okosabbak gondolkodóba estek, hogy húzzák be a lemaradást. Nem volt sok
idejük gondolkodni sem, mert egy
pár óra múlva megszûnt az áramszolgáltatás is. Teljes sötétség borult
az Akasztóhegyre. Nem pillanatnyi,
de több órányi. Leállt a hûtõszekrény mûködése is, benne megbúvó
húsvéti finomságokkal. Persze, az
járt jól, aki délelõtt sokáig gondolkodott, mert így nem volt minek megromlania az üres jégszekrényben.
-csk-

70. éves Dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke

Ünnepi istentisztelet

A rimaszombati gyülekezet ez alkalomból a virágvasárnapi istentisztelet keretében, mint lelkészét, már
köszöntötte. Az elmúlt hétvégén,
április 14-én, szombaton azonban
nagyszabású ünnepi istentisztelet keretén belül a felvidéki és az egész
Kárpát-medencei reformátusság nevében köszöntötték püspök urat Rimaszombatban, Az istentiszteleten
igehirdetéssel Dr. Bölcsei Gusztáv
püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke szolgált. Ünnepi elõadást tartott
D. Tõkés László, a királyhágómelléki
testvéregyházkerület pöspöke. A
szlovákiai testvéregyházak részérõl
Frantiek Tondra püspök, a Szlovákiai
Katolikus Egyház Püspöki Konferenciájának elnöke, János érsek, a Szlovákiai Pravoszláv Egyház vezetõje,
Milan Krivda püspök, a Szlovákiai

Evangélikus Egyház Nyugati Egyházkerületének püspöke mondott
köszöntõt. Erdélyi Géza püspök tevékenységét méltatta a Selye János
Egyetem Református Teológia Karának dékánja, PhDr. Molnár János és
Német Zsolt, a Magyar Köztársaság Országgyûlése Külügyi- és Határon Túli Magyarok Bizottságának elnöke. Orbán Viktor és felesége, Lévai
Anikó baráti levélben köszöntötte az
ünnepeltet.
A Szlovákiai Református Keresztyény Egyház köszöntõjét szóban és zeneszóval Fekete Vince fõgondnok tolmácsolta és átadta az egyház ajándékát.
Az ünnepségen részt vett több
Kárpát-medencei magyar református
püspök, így Dr. Pap Géza, az Erdélyi Egyházkerület püspöke, Zán Fábián Sándor, kárpátaljai püspök, Hor-

kai László nyugalmazott kárpátaljai
püspök, Csete-Szemesi István délvidéki püspök, Dr. Szûcs Zoltán, az
Ameriaki Magyar Református Egyház nyugalmazott püspöke, Dr.
Nagy Sándor, Dunamelléki Egyházkerület fõgondnoka, a MRE Zsinatának világi elnöke, Nagy Béla kárpátaljai fõgondnok, Dr. Virágh Pál, tiszántúli fõgondnok, Dr. Ábrám Tibor tiszáninnei fõgondnok, a szlovákiai
református egyház valamennyi esperese és egyházmegyei gondnoka, egyházi iskolák és intézmények igazgatói, lelkészek, gondnokok és az ünneplõ gyülekezet.
Az istentiszteleten részt vett számos közéleti személyiség közül régiónk szempontjából kettõt, Cifru István rimaszombati polgármestert,
valamint Simon Zsoltot, a régió MKP
parlameni képviselõjét említhetjük
meg név szerint.
Az ünnepi istentiszteletet követõ
fogadáson további köszöntõk hangzottak el, így Tõzsér Árpád Kossuthdíjas, gömöri költõnké is. Koncsol
László tiszteletbeli fõgondnok baráti
levelének felolvasására is sor került 
tájékoztatta hírlapunkat a Rimaszombati Zsinati Iroda. -csk-

A központban
lakókat várják

Téma:
a városrész
fejlesztése
Rimaszombat város polgármestere és a Városi Képviselõtestület február 16-án
hozott határozata értelmében lakossági fórumokon, az
érintettek bevonásával
foglalkoznak a honatyák
egy-egy városrész idõszerû
problémáival, fejlesztésének
lehetõségeivel. Most, április
18-án szerdán a város központjában lévõ Rimava lakótelep, a Cukárgyári, Hatvani, Kishonti, Hostinský, Virág, Stadion és Sport utca lakosait várják a nyilvános nagygyûlésre, melyre 18.00
órai kezdettel a Sport utcai
Egyesült Szakközépiskola
elõcsarnokában kerül sor.
A programban a városrész
bizottsági tagjainak megválasztásán túl idõszerû kérdések megvitatása szerepel.

Fõszerepben Rák Viki és Tóbisz Titusz

Imádok férhez menni

A régi városrész nem választott bizottságot

Közönyösek a polgárok
Rimaszombat régi városrészének lakói közül nagyon kevesen nyilvánítottak érdeklõdést a nyilvános beszélgetés iránt.
Emiatt nem lett megválasztva a városrészi polgári bizottság.

Cifru István polgármester tájékoztatta a jelenlévõket arról is, hogy
a városba sikerült beruházó céget behozni  a kóreai Sewont. Kovács
László, a Városi Hivatal elöljárója arról is beszámolt, hogy a volt kaszárnya iránt további gyártó egységek is
érdeklõdnek. A katonaság azonban
a térséget elhanyagolt, szennyezett
állapotban hagyta hátra. Helyre kell
hozni ezt a mulasztást, hogy a város
használatra kínálhassa fel a térséget.
Beuházók érdeklõdnek az egykori Rimavan tsz. telepe iránt is. A VH
elöljárója tájékoztatott a városi hiva-

tal új szervezési szerkezetérõl, melynek lényege a hivatalrészlegek és önálló elõadói posztok számának csökkentésérõl, a vezetõ beosztások betöltésére kiírt versenypályázatokról.
Szóba került a nyilvános beszélgetésen a cukorgyár és a sörgyár elhagyott, kihasználatlan telepe, a Cserencséni utcán át vezetõ vasúti bekötõ melletti szemétlerakat, a Kurinc
üdülõtelep befejezése, a termálvíz felhasználása, az útjavítás ügye a Tormás
lakótelepen, stb. A polgárok kérték,
hogy a városházán megvárásra intézzék az építési kérvényeket. kan-, (kz)

Somerset Maugham egyik legnépszerûbb színmûvében láthatjuk
idehaza, Rimaszombatban a város
két - ma már méltán mondható 
büszkeségét, Rák Vikit és Tóbisz
Tituszt. A fergeteges zenés vígjáték
a Thália Színház elõadásában május 8-án kedden
este 19.00 órától kerül bemutatásra a rimaszombati
kultúrház színháztermében. A darab története
szórakoztató, helyzetkomikumokban gazdag. Viktória (Rák Viki), abban
a hitben, hogy férje Bill
(Tóbisz Titusz) meghalt
az I. világháborúban, férhez megy a család barátjához Freddiehez. Ám ekkor
megjelenik a halottnak hitt
férj. A színdarabot Nádas
Gábor és Szenes Iván
slágereivel ma is gyakran
játszták nem egy magyarországi színházban. A
kassaiak elõadásában a

két hazai kedvenc mellett láthatjuk
még Cs.Tóth Erzsébetet, Kövesdi
Szabó Marikát és ifj. Bocsárszky Attilát is. A nagy érdeklõdésre való tekintettel jegyek már most kaphatók
a Városi Mûvelõdési Központban.

Készül a városfejlesztési terv

Az SzK Építésügyi- és Régiófejlesztési Minisztériuma Rimaszombat város javára térítésmentes pénzügyi
támogatást hagyott jóvá az
EÚ strukturális alapjaiból a
város 2007-2013 évi fejlesztési kerettervének elkészítésére.
-A projekt a Institucionális infrastruktúra kiépítése program keretében
nyert támogatást.
A megvalósítás összköltsége 1 069 000 koronára tehetõ. Ebbõl 75 %-ot fedez az
ERDF, (801 750 Sk), 20 %ot az állami költségvetés
(213 800 Sk), 5 %-ot (53 450
Sk) pedig a a városkassza
áll.-Tájékoztatott bennünket
Eva Muráriková, a városi hivatal stratégiai részlegének
megbízott vezetõje.
A városfejlesztési keretterv stratégiai dokumentum, amely irányt szab a város fejlõdésének a legközelebbi idõszakban. kan- (kz)

A roma polgártársak elégedettek

Mûködik a mosoda
Rimaszombatban, a Dúsai úti lakótelepen már több
mint három hónapja mûködik a higiéniai centrum és
mosoda. Az egykori, totálisan tönkretett kultúrház
épületében hozta létre a város, kb. 3,3 millió koronás ráfordítással. Az SzK Munkaügyi, Szociális- és
Családügyi Minisztériuma 1,2 millió koronával járult hozzá a projekt megvalósításához.

-Merem állítani, jól döntöttünk,
mikor jóváhagytuk a projektet.
A Dúsai úti lakótelepen nagyszámú roma lakosság él. A tavaly de-

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.

cember 1-én létrehozott higiéniai
centrum és mosoda életkörülményeik javulását szolgálja. Vannak ott
zuhanyozók, van mosoda, szárító.Nyilatkozta tefan Balá, a VH
kulturális és gondoskodási részlege
vezetésével megbízott polgártársunk.
Szavai szerint a higiéniai centrum
kezdetben ellenállásba ütközött
a lakótelep lakói részérõl. Annál

meglepõbb, hogy a központot elsõként látogatták meg és szolgáltatásait napjainkban is leggyakrabban
veszik igénybe a korábbi ellenzõk.
A berendezés vezetõje is azon
a véleményen van, hogy az alig pár
hónappal ezelõtt megnyílt berendezés hasznára van az ott élõ közösségnek. Három és fél hónap alatt
szolgáltatásait több mint 169 érdeklõdõ vette igénybe, akik több
mint 1800 kg fehérnemût mostak ki.
Az érdeklõdõk száma tovább növekszik. A. Gembecká szerint kevesebbet használják a zuhanyozókat. Eddig kb. 49-en vették igénybe.. Közülük 35 férfi, 40 éven aluli
életkorban. A nõk száma (10) talán
csak azért alacsonyabb, mert szégyenlõsek. Egyedül akarnak zuhanyozni, más nõt sem engednek
a közelükbe. Feltételezhetõ, hogy
ezt a szolgáltatást fokozott mértékben veszik igénybe a nyári hónapokban. A mosoda és ruhaszárító költségei valóban szinte jelképesek. A polgárok 1 kg fehérnemû mosásáért és szárításáért 7
koronát, 15 percnyi zuhanyozásért 15 koronát fizetnek. A WC
használati díja 3 Sk.
Emellett a mosószerek és avivázsok árát a város téríti.
Kihágások, vagy egyéb problémák a higiéniai centrummal és mosodával kapcsolatban eddig nem
fordultak elõ.
-kan-, (kz)

Kétszer érettségiztek

Hagyományhagyó módon
ünnepelték a Rimaszombati Gépipari Szakmunkásképzõ Középiskola II. N. osztálya felépítményi szakának tanulói a sikeres
írásbeli érettségi vizsgát.
Agócs Sándor, Csonka Erzsébet, Alexandra Sláviková, Pataki Gábor, Szabó Attila, Marek
Kalièiak, Peter Kasár és Norbert
Kováè az írásbelit követõ napon
ingyenes véradományozásra jelentkeztek
Rimaszomatban
a vérátömlesztõ állomáson.
-Elsõ ízben tavaly novemberben ajándékoztunk vért a Diák
vércseppakció keretében. A
segélynyújtás meggyõzõdése
késztetett bennünket, hogy az
írásbeli érettségi vizsgát követõen ismétlõ vizsgát teszünk..nyilatkozott Marek Kalièiak.

Ezekre a diákokra büszke ¼udmila Zaková osztályfõnök is.
Hiszen az iskolában ez az elsõ
olyan osztály, melynek tanulói
ilyen csodálatra méltó tett mellett döntöttek.
-Az ötlet bennük született.
Tettüket nagyra becsülöm. Manapság sok bírálat éri a fiatalokat.
Véleményem szerint nem szabad
mindenkit egy zsákba vetni. Felépítményi osztályunk tanulói bizonyítottak: áldozatkészek.
Érdemes felfigyelni a fiatalok
hasonló tetteire, döntéseire. Véleményem szerint diákjaink humánus, életmentõ tettükkel másodszor is vizsgát tettek érettségükrõl. Hangzik a tanár értékelése.
Egyetértünk vele:
M. Kanalová, Kovács Z.

Egészségünk érdekében

Védõoltás

A fertõzõ betegségek emberemlékezet óta kisérik a népességet. Egészen a 18. század végéig , a háborúk
és természeti katasztrófák mellett,
leggyakoribb okai voltak az elhalálozásnak, jelentõs mértékben rövidítették az életkort.Ezért az ókori
civilizációk Kínában, Indiában, Arábiában, Görögországban és a Görög
Birodalomban igyekeztek védekezni
a mai védõoltásokhoz hasonló módszerekkel...
A védõoltások bevezetése a 20.
században megkétszerezte az átlagos életkort. Eredménye lett némely
fertõzõ betegségek (pl. variola), teljes felszámolása, minimálisra csökkentette egyéb megbetegedések, pl.
gyermek orbánc, tetanusz, rubeola,
mumpsz elõfordulása.
Szlovákiában a védõoltások gyakorlati bevezetése mindig rugalmasan követte a legújabb tudományos
ismereteket.Az immunizációs
program következetes érvényesíté-

sével Szlovákiában már az elõzõ évszázad hatvanas éveiben sikerült minimumra csökkenteni a gyermekbénulás és az újszülötti tetanusz elõfordulását. Ettõl az idõszaktól nem
jegyeztek fel sem gyermekbénulást,
sem újszülötti tetanuszt. Egyéb fertõzõ betegség elõfordulása, amely
ellen a legfiatalatt generációt védõoltás védi, nagyon ritka. Az eurorégióban 2002-ben igazolódott a gyermek
bénulás teljes felszámolása.
Szlovákiában jelenleg kötelezõ
a védõoltás és rendszeres oltás külföldi kiutazás elõtt. A kötelezõ,
rendszeres védõoltás szempontjából
az egészséges, 13. életkoron aluli
gyermekek 10 fertõzõ betegség ellen
vannak oltva (tuberkulózis, tetanusz, gyermekbénulás, B tipusú sárgaság, vörösség, mumpsz, stb.), ami
hatalmas beruházást jelent az egészségvédelemben.

A Regionális Tisztiorvosi Hivatal
hatáskörébe tartozó Rimaszombati
és Nagyrõcei járásokban
a gyermekek renszeres védõoltásába bevont populáció részaránya
hosszú távon meghaladja a 95
százalékot.
Sajnos, az utóbbi években világszerte, így Szlovákiában is szaporodnak az oltáselleni aktivitások, amelyek nemcsak kétségbe vonják
a védõoltás fontosságát, hanem sokszor közvetlen okozati összefüggésbe hozzák azt az egészségi problémákkal. Azzal érvelnek, hogy az oltást követõen komoly problémák
mutatkoznak. Leggyakrabban azonban csupán enyhe reakciókról van
szó (hõemelkedés, fájás, a szúrás helyének átmeneti vörösödése), amelyek pár óráig, ritkábban néhány napig tartanak. Komolyabb esetek csak
ritkán fordulnak elõ, fõleg egyéb egészségkárosodásban szenvedõk esetében. Az oltáselleni mozgalmak

szervezõi nyilván nem láttak fertõzõ
betegségben szenvedõ, vagy gyermekbénulást átvészelt gyermekeket,
akik egész életükre bénák maradtak...
Ha elmaradna a védõoltás, több
fertõzõ betegség következményei 
nem ritkán tartós következményekkel, sokkal súlyosabbak lennének,
mint a védõoltást követõ tünetek.
A külföldre utazó, illetve külföldrõl érkezõ személyek kötelezõ védõoltása nemzetközi megegyezések
és idõszerõ epidemiológiai helyzetek alapján történik. A kiutazás elõtti
védõoltással kapcsolatban a Bratislavai Idegenállami Betegségek Poliklinikája, valamint a Martini és
Kassai Tanszéki Kórházak, illetve az
SzK Bratislavai Tisztiorvosi Hivatal, vagy a regionális tisztiorvosi hivatalok nyújtanak részletesebb tájékoztatást.
MUDr. N. Andóová (ford.: kz)

A Rimaszombati Kórházban 2007. április 10-én
az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Július
Telek, Mária Jakabicová, Milan Kojnok, Jaroslav Turis, Jozef Fabo, Milo Krajec, Tomá Koèi Rimavská
Sobota, tefan Vývlek, Ing.Michal Kozlok z Hrachova,
Ján abka, Miroslava Koldrásová Hnúa, Elena Mészarosová, Karol
Mészáros Oïany, Adrian Dovala, Mgr.Monika Dovalová Klenovec, Pavel
Kret Rimavské Brezovo, Roland Tóth Pavlovce, Róbert Rúgó Jesenské.
Elõször adott vért: Attila Gaál Rimavská Sobota.
Minden véradónak köszönjük. A Vöröskereszt Területi Választmánya

Merész tervek Harmacon
A legutóbbi helyi hatósági választásokon Harmacon
is új polgármester került a falu élére. A községi képviselõtestülettel együtt merész célokat tûzött ki. Köztük is kiemelkedik a helybeli alapiskola felújítása.

Milyen a helyzet napjainkban?
A választ Bari Béla polgármesternél
kerestük.
-Az iskolaépület felújítására
a község 540 ezer koronát igényelt.
Kaptunk 400 ezret. A rekonstrukciós
munkálatok mégis be vannak fejezve.
A felújított épületben 30-40, többnyire roma származású gyermeket akarunk elhelyezni, hogy ne kelljen naponta utazniuk Rimaszécsre. Sajnos,
a bonyolult adminisztratíva miatt úgy
alakult a helyzet, hogy ez év szeptemberére még nem biztosítottak a kilátások az 1.-4. évfolyamú alapiskola
megnyitására- nyilatkozta a polgármester.
További újdonságokat is megtudtunk Bari Bélától:
-Kidolfoztuk a község gazdaságfejlesztési tervét. Tartalmazza bekötõút
építését, vízvezeték, szennycsatornahálózat építését, a községi utak aszfaltozását, az óvoda épületének felújítását. Terveink között szerepel egy nagyszabású beruházás is, melynek megvalósítása 300 munkahelyet biztosíthatna a falu- és a környék lakóinak.
Külföldi beruházó segítségével, aki már
jelen van Szlovákiában, az egykori
földmûves-szövetkezet telepén europaletták és egyéb faipari termékek
gyártását kívánjuk beindítani. Ezt
a témát egyelõre nem akarom részle-

tezni, de ha minden a tervek szerint
megy tovább, szeptember elsejével
beindulhat a termelés. Nagy segítség
lenne ez a csaknem 90 százalékos
munkanélküliségi aránnyal küzdõ falunak.
A polgármesterrõl köztudott tény,
hogy rajongója a sportnak, fõként
a futballnak. Maga is kergette a labdát,
majd edzette a helyi fiúkat, egy ideig õ
állt a futball klub élén.
-A közsög költségvetésébõl 30 ezer
koronát különítettünk el a labdarúgásra.
Az összeget saját zsebembõl 15 ezer
koronával gyarapítottam. További 20
ezerrel támogattam a katolikus, 10
ezerrel pedig a református egyházat.
Elvárom, hogy a fiúk több felelõsséggel álljanak a futballhoz,az elkövetkezõ idényben továbbjussanak mostani csoportjukból. Nem sajnálom
a ráfordított pénzt, hiszen a futball
szinte egyedüli szórakozása, hasznos
idõtöltése a falu 394 lakójának, akik
között a roma kisebbség 60 százalékot képvisel.
Tavasz van, napjainkban szorgalmasan dolgoznak a díszbokrok kiültetésén, a park renbehozatalán. Bevontak a munkákba 70 aktivált foglalkozásnélkülit.
Júliusban falunapot terveznek,
õsszel megemlékeznek a nyugdíjasok
napjáról.
(kz)

Legnagyobb sikerük az Eszterlánci fesztiválon volt

A Boglárka gazdag múltja és aktív jelene
Az örökség átadása szép dolog. Ezt mûvelik immár
hetedik éve a Feledi Boglárka vezetõi, Veréb Gyöngyi és férje Veréb Csaba. Átadnak minden tudást, minden kidolgozott mozdulatot az új nemzedéknek mozgás, tánc, népszokások ismertetése formájában.
Teszik mindezt szerény hozzáállással, hatalmas igyekezettel és
szaktudással. Nem hivalkodnak,
csak teszik a dolgukat. Azt, mit szívuk, lelkük, génjeik üzennek az utókor felé a múltból, nemzetünk kultúrájából. Adnak tánctudást, de még
egy lényeges ajándékot, amit manapság hiába keres az ember. Csapatszellem varázsát, közösségformálás csínját-bínját, önuralomról,
kitartásról szóló tapasztalatokat.
Mindezt oly természetesen, oly
meghitten, mintha ez életük legtermészetesebb dolga volna. A feleden
élõ magyar, szlovák nemzetiségû ifjúság egy csoportként lüktet, egy a céljuk,
közös az érdeklõdési körük,
heti rendszerességgel találkoznak barátokként . Képzeljék csak el, az alig magyarul beszélõ csetlõ-botló lábú
kisgyermeket, aki magáénak
vallja a magyar néptáncot.
Hihetetlen elszántság jellemzi munkájukat.
A Boglárka táncegyüttest
2001-ben alapította Veréb
Gyöngyi, miután elvégezte a
Szlovákiai Magyar Folklórszövetség és a budapesti Hagyományok Háza által szervezett csoportvezetõi és koreográfusi tanfolyamot. Egy
év elteltével már ötven gyerkõc táncolt a csoportban, ezért kettévált a csapat, létrejött a Kis
Boglárka is. A munkába bekapcso-

lódott Györgyi férje, Csaba is, aki
szintén alapos tánctudással rendelkezett.A mûködéshez a feltételeket
a helyi községháza. Ugyanakkor a
kezdetétõl fogva a szülõk is segítséget nyújtanak például ruhák varrásában.
Renszeresen fellépnek a helyi és
környékbeli településeken szervezett ünnepségeken. Ezek mellett
a Veréb házaspár nagy szakmai sikerként könyveli el, hogy részt vehettek at Eszterlánc-néptáncegyüttesek Országos Fesztiválján, Magyarországon, Erdélyben, ahol

A Dunameni Tavasz rendszeres
résztvevõi.
Fõbb gondjuk a hiteles viseletek

a hazai magyar folklórt képviselték, valamint a pásztói fesztiválról három különdíjat is elhoztak.

beszerzése. Mivel ezek nagyon drága, gazdagon díszített viseletek,
megvásárlására nincs lehetõségük,

emiatt bizony sokszor az adott
tájegységek táncainak bemutatását
is mellõzniük kell.
Május 11-én a feledi
fesztiválon lépnek kozonség
elé, majd Hnúán táncolnak
a regionális táncversenyen,
ahol egyeduli magyar tánccsoportként lesznek jelen.
Magyarországi vendégszereplésûk. Pásztón május 19én lesz. Az elmúlt esztendõben az egri fellépésükön
meghívást kaptak a Szederinda gyermektánccsoportól.
Szivesen tesznek eleget az
idén e meghívásnak is.
A vezetõ házaspárnak s
megannyi táncoslábú gyereknek kívánjuk, hogy legyen
még sok-sok élménydús fellépésük és akaratuk ahhoz,
hogy folytassák e nemes cselekedetet a magyarság. hagyományõrzés és saját maguk érdekében.
-csk-

Ha védtelen az ember...

Áruházi lopások

Megújul a Motorest-Cie¾

Rimaszombat felé közeledve
a nyugati országrész irányából,
mindig tárt kapukkal várta az
átutazókat a Motorest-Cie¾ vendéglátó ipar. Tette ezt, hol szivélyesen, hol kevésbé. Sok víz
folyt le a Rimán azóta, mióta
eredeti falai a magasba nõttek.

Gazdát cserélt, omladozott, majd
foltozgatták kívülrõl, belülrõl,
eladták, megvették...... Látogatottságát illetõen az utóbbi idõben
nem mondható el, hogy a legfelkapottabb pihenõhelyként vélekednének róla. A napokban
viszont új arcot, új bútorzatot

GTV  Regionális Televízió Rimaszombat

Új tévétársaság
Április 9-én megkezdte közvetítését az új regionális
televízió, mely napi aktualitásokkal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot. A GTV-Regionális Televízió Rimaszombat igényt tartott a napi 24 órás mûsoridõre, annak érdekében, hogy a nap bármely idõpontjában élõ, egyenes adás formájában jelen lehessen a régió egyes jelentõsebb történésein.

A tévétársaság közvetítési
területe széleskörû. Szeretne
érinteni minden olyan megnyilvánulást, ami a nyilvánosságot
érinti, valamint, ami iránt nagy
az érdeklõdés. Tervük élõ,
egyenes adásban részt venni
a képviselõ testület gyûllésein,
sporteseményeken, istentiszteleteken, kultúrális rendezvényeken. Mindezt akár teljes idõtartamban, nemcsak összefoglalóként. Az információs hírek és
reklámok mellett, hírblokkjaikkal
napi három alkalommal jelentkeznek, a délelõtti, délutáni és
az esti órákban. Rendszeresen
sugároznak majd vitamûsorokat,
valamint kerekasztal beszélgetéseket.
Az adások hetven százalékban szlovák nyelvûek lesznek,
a magyar nyelvû mûsoridõ így

az összsugárzás harminc százalékát képezi majd.
A felszerelt stúdió a Fábry
utca 3.szám alatt mûködik
(a Múzeum épülete mellett), ahova minden érdeklõdõ, apróhírdetést közöltetni kívánó, vagy épp
csak észrevételekkel kapcsolatos
mondanivalót tolmácsoló lakosságot szívesen látnak minden
hétköznap 8,00- tól 12,00 óráig.
Egyenlõre csak a Lakásszövetkezet kábelrendszerében
láthatóak, tehát elérhetõségük
még korlátozott /Nyugat és Rimava lakótelep/,de folynak
a tárgyalások más kábelszolgáltatóval is.
Céljuk: mindenütt jelen lenni,
ahol valami fontos történik  tájékoztatta hírlapunkat Gál Sándor, a televízió ügyvezetõje.
-csk-

kap, s ezzel együtt új tulajdonost.
Szakmunkások igyekezetét tapasztalja az odalátogató. Burkolatcsere, mosdóújítás, parkosítás
a feladatuk, hogy a pihenni betérõ utasok kellemes, tiszta és
esztétikus környezetben tölthessék el idejüket, fogyaszthassák el
frissítõjüket. Az épület eredetileg is rendelkezett esti bárral, ami
idõközben elöregedett, tönkrement. Mai arculata viszont teljesen megújult. A nonstop bár üzemeltetése egy pár napot még várat magára, de már csillog-villog
a frissen felrakott burkolat és
büszkén ékeskedik a kecses kandalló a terem bejáratánál. A fedett, árnyékos terasz készen áll
a nyári hõség elõl menekülõk részére, természetes anyagból készült ülõkéivel. A forgalmas országútról idetévedõ idegeneket
egy kicsit más kép fogadja majd.
Talán kellemesebb, szebb... Viszszatér a régi hírneve? Lehet! Ha
többször vissza-visszatér
ugyanaz a vendég!
-csk-

Megszaporodtak kis városunkban is az üzletekben eltulajdonított kisebb, nagyobb
értékû tárgyak. Nap, mint nap
harcolnak ellene, küzdelmük
hiábavaló. Olyan cselesen, olyan szakképzetten történik
mindez, hogy csak néhány
százalékát tudják orvosolni.
Érthetõ az aggodalmuk. Már
gyanús mindenki... Figyelnek
rendületlenül. A baj csak akkor kezdõdik, ha ártatlan embert motoznak meg, mert mondván, feltûnõ. Ez történt a
napokban, ami felettébb kellemetlenül érintette a középiskolás kamasz fiút. Az intelligens, jómodorú fiatalembert
a pénztárgépnél ,, leállították . Zsebeit kiürítették, kabátját átnézték. A sorban álló
vásárlók szeme láttára. A gyerek követte az utasításokat,
nem szaladt el, nem védekezett, csak hatalmas pánik lett
úrrá rajta. Nem tulajdonított
el semmit, ami kis idõ múlva
ki is derült. Ezt követõen elnézést kértek tõle és ment
minden tovább a megszokott
kerékvágásban, persze csak a
pénztárnál. A fiú lelkében
dúlt-fúlt az igazságtalanság
érzése. Szorongva, rosszban
állva a világgal, hagyta el az
üzletet. Mindig fog emlékezni
rá. Bûnhõdött, lehet épp az helyett, aki már elõtte elhagyta
a lopott árúval az üzletet, vagy
aki épp most fizet, persze telerakott zsebekkel. Megtörtént..., sajnos. Annyi bizonyos,
hogy a kamasz fiú felnõtt korában sem lesz vásárlója az
ominózus üzletnek.
-csk-

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.

Hirdetések
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ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS

újonnan nyílt nagyraktár
(kisfogyasztók részére is)
Felkínál: fogyasztási és ültetnivaló burgonya, hagyma, káposzta, alma, narancs, stb. elõnyös áron!

Kezdés: 17.45 ó
Áprílis 17.-18.
Kedd - Szerda

Közvetlen behozatal egész Európából.
Cím: Rimaszombat, Cserencséni út 4410 (az STK mellett,
a vasúton túl). Mobil:0908 626 930, 0908 535 847.

Szabad munkahelyek a régióban

Amerikai kaland film.
Shaun White, Shawn Farmer, Terje Haakonsen, Nick Perata
Belépõ: 59 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 alapára 290 000 Sk.
b) telkek a volt JIV telepén, a Tormásban, 2008 m 2 területen.
Kezdõ ár 250,- Sk/ m2. Az érdeklõdõ egyúttal köteles 20,-/m2 áron
megvásárolni a résztulajdont a bekötõutakra. A telkeken lehetséges parkolóhelyek, kis vállalkozások építése.
c)Építési telek, 887/3 parcellaszám 589 m2 felületen, Dúsa határában, közbeszerzési kínálat keretében. Minimális vásárlási ár
165,- Sk/m2.
Információk: Városi Hivatal, vagyongondozási részleg, Rimaszombat, tel.: 047/560 46 26, 560 46 31.
Írásbeli kérvényeiket címezzék a Városi Hivatal vagyonkezelési osztályára, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

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.
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

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

2672

Szélsõséges lejtõk

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

LEGO-4, MINIMAX
TV játék, pókerzseton, biciklik, triciklik, gokartok,
bébijármûvek. Hegedû és gitárhúrok. Játékújdonságok
kicsiknek és nagyoknak. Választék A-tól Z-ig, príma áron.
Bõrfocik, tollasütõk javítása.

PEPPI játékbolt, Ózd,
VASVÁR ÜZLEZHÁZ
A SKÁLA MELLETT.

Nyitva: Hé.-Pé: 8.30-16.30So:
9.00-12.00.
2681

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

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

2616

Hirdetések

Megemlékezés
Csak az hal meg,
akit elfelejtenek...
Április 16-án, halálának elsõ
évfordulóján fájó szívvel emlékezünk

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 Eladó kétszobás lakás a városközpontban. Tel.: 563 40 29.
307
n Bérbe adok egyszobás lakást.
Tel.: 0907 811 161.
313
n Önálló bejáratú 2-generációs családi
ház eledó az akasztóhegyi Építõkutcájában (Cestárska). Tel.: 0908 103 651.

Egyéb
MICHALIDESZ LÁSZLÓRA
(Rimaszombat)
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá szeretettel
ezen a szomorú évfordulón.
Özvegye, leánya, fia, menye
és unokái Martinko és Marosko.

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 101 466.
1527-17
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 2n

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 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

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

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

Autófuvarozás, költöztetés. Tel.:
0903 515 109.
209ob.
n Tapasztalt Shitz kutyát keresek
pároztatásra. 0911 187 846.
.
n 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 Egészítse ki keresetét parfümök
eladásával. 0907 877 495.
252
n Eladó exluzív ülõgarnitúra,
fehér falszekrény, heverõ elõnyös áron. Tel.: 0918 516 474 261
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 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
n Eladó Lada 1200, benzinmotor +LPG
(gáz), legálisan. Tel.: 0905 505 687. 22
n Gondozónõt keresek 80 éves férfihez, többnyire éjszakai órákra.
Részletesebb információk személyesen a 0903 531 668 telefonszámon.
n FIAT RIMASZOMBAT, autószervíz Gabriel Steiner, alkalmaz:
autó karosszéria szerelõt, lakkozót,
pótalkatrész árúsítót. Tel.: 047/563
21 96, 0903 530 476.
344
n Eladó 200x90 méretû, tölgyfából készült bejárati ajtó, kétszárnyú
ablak (150x120), dupla üvegõ ablak
(210x10). Az ablakok üvegezettek.
Tel.: 562 12 27.
304
n Ácsot keresek tetõcserére.
Tel.: 0918 034 720.
351
n

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

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 szabadságtöltéssel 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.

Gazdag programmal ünnepelték a Költészet Napját

A szó, a nyelv szeretete jegyében
Gazdag programmal emlékezett meg Rimaszombat József Attila születésének évfordulójáról, s egyben a Költészet Napjáról. A legkisebbek mesejátékot tekinthettek meg Mátyás
bolondjai címmel; a diákok Gál Tamás és Zsapka Attila közös alkotómûhelyébõl kikerült,
a Kor-Zár együttes és Kiss Szilvia közremûködésével elõadott csodálatos Nagy László versöszszeállításnak tapsolhattak; este a Szevasz Színház produkciója zárta a napot Strindberg Júlia kisasszony címû elõadásával, mely a komolyabb drámai mûfajok kedvelõit célozta meg.

KORÁN KELL
SZÍNHÁZRA NEVELNI

A színház kiváló nevelési eszköz,
mely az élmény segítségével tanít,
nevel. Nem árt idõben segítségül
hívni, felhasználni a nevelés folyamatában. Alapja ugyanis a játék,
mely a gyermekeknél még természetes cselekvés, megnyilvánulási forma. Az iskolákban az alsótagozatokon nyilvánvalóan sokat használják
a színház eszköztárát, gondolok itt
a dramatizálásokra, szituációs játékok, iskolai programok készítésére.
Ennek érezhetõ jele mutatkozik
a közös színházlátogatásokon is.
Merthogy a legkisebbjeink befogadóként jó közönséget alkotnak. Ezt
most is bizonyították, a Költészet
Nap-i mesejáték megtekintésekor.
Kiválóan reagáltak a színészi játékra,
mely interaktív jellegénél fogva bevonta õket a mese világába.

Mi lesz a
malommal?
A nagytörékii történelmi malmot

a ráhói Visszhang polgári társulás vette bérbe a községtõl és a tulajdonosoktól. Tervük a malom felújítása. Jelenleg pályázatok és támogatók felkutatása útján próbálják terveik anyagi
fedezetét elõteremteni. S ha sikerül,
a felújító munkák után a malom molnár mesterséget bemutató kiállításával
a Gömör-kishonti régió kulturális központja lesz. Alkotómûhelyeket szeretnének üzemeltetni benne és pékséget.
 Pályázatot adtunk be a Szlovák
Köztársaság Kormányához. 19 millió
koronás támogatást kértünk. Pályázatunk a szakbizottságoknál harmadik
helyen végzett, most Brüsszelben van
elbíráláson. Az Európai Unión keresztül Norvégiából várhatunk támogatást.  tájékoztatta lapunkat Elena
Kubaliaková, a Visszhang társulás elnöke. A nagytöréki malom egyedülálló Szlovákiában. 1800-ban épült görög
stílusban. Ez azt jelenti, hogy horizontális kerékmeghajtású, s ez bizony raritás nemcsak a régiónkban, hanem országszerte. A malom egyébként még
1962-ben mûködõképes volt, s él még
az utolsó molnár is, Július Bubelíni.

IGÉNYTELENSÉGBÕL
JELES

Nagy László Rege a Tûzrõl és
Jácintról versciklusában szüleinek
állít emléket. Hogy a szülõi szeretet és a szeretet sokarcúsága,
mint téma, vagy a vers és megzenésített vers, mint mûfaj, illetve
a kulturált viselkedés, mint megnyilvánulási forma állt-e távol az
idõsebb diákközönség egy kisebb
csoportjától, csak gyanítani lehet.
Egy biztos, a mûsor fogadtatása
nem volt kedvezõ a körükben.
A szomorú az volt, hogy oda nem
illõ viselkedésükkel nemcsak
a színészeket zavarták, hanem
a közönség soraiban ülõ társaikat

is. Kis híján megfosztották õket
az élménytõl, amit a mind szövegileg, mind zeneileg igényes összeállítás nyújt(hat)ott.

SZEREPEKRÕL,
MASZKOKRÓL,
HAZUGSÁGOKRÓL

Strindberg Júlia kisasszonya lé-

lektani kérdéseket feszeget. Gágyor Péter rendezésében leginkább
a társadalom által meghatározott
szerepekrõl, a szerepekbõl adódó
maszkok viselésérõl, viselõirõl,
az önbecsapásokról és
a kudarcokról, az azokkal való
szembesülésekrõl szólt. Egy-egy
szerepen belül gyors egymásutánban megjeleníteni a számító, az
õszinte, az esendõ, a szánalmas,
az érzelemdús vagy éppen érzéketlen, esetleg az érzelmeit gondosan visszafojtó embert igényes
színészi feladat. S ha a váltások
nem is voltak mindig tisztán körvonalazottak, a darab olvasható
volt, elgondolkoztató. Férfi fõszereplõjének egyik mondata a
gyávák veszélyesek, fussunk
elõlük meghatározó lett
a szerelmi hármas kapcsolatára,
sorsára nézve.

A Költészet Napja nemcsak József Attilának, nem pusztán
egy költõnek, hanem a mûvelt beszédnek, a szép szónak, anyanyelvünknek az ünnepe. Évente megemlékeznek róla az iskolákban magyar órák keretében, s az idei április 11-i rendezvénysorozat még ünnepélyesebbé tette a megemlékezést, s egyben
szép felvezetése is lett a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenynek, mely immáron XVI. alkalommal kerül
két hét múlva megrendezésre a városunkban.
zsk-

Európai Mûvészeti Napok Tornalján

Európai Kulturális Napok helyszíne volt Tornalja 2007. április 12tõl 14-ig. A megnyitón, csütörtökön este a kultúrház mellett mûködõ csoportok adtak mûsort
a lakosoknak. Pénteken ART COMANDO érkezett a városba,
mely az iskolák életébe rendhagyó
tanítási órákkal varázsolt színt. Juhász Katalin a magyar könnyûze-

ne haladó trendjeirõl, Mizser Attila
a kortárs irodalomról, Szamuelisz
László filmekrõl, Václav Kinga az
építészet és a társmûvészetek kapcsolatáról adott elõ, Krúzs Judit
a kevéssé ismert land art (térmûvészet) kapcsán tartott bemutató
foglalkozást, Leikert Jozef saját
könyvérõl beszélgetett
a hallgatósággal, s a legkisebbeket

Sublót hercegnõ meséivel szórakoztatták. Délután író-olvasó találkozókkal folytatódott a program.
A hazai irodalmat Tõzsér Árpád,
Cselényi László, Mács József és
Kövesdi Károly, a magyar irodalomat pedig a Szépírók Társaságának
tagjai Vass Tibor, Poós Zoltán és
Térey János képviselte. Este Koncz
Zsuzsa adott koncertet a helyi
kultúrházban, mely a magasnak
mondható belépõdíj ellenére is megtelt nézõkkel. A koncert csodálatos
hangulatban zajlott; az ismert dalokat a közönség együtt énekelte az
énekesnõvel.
Szombat délelõtt a város fõterén
lefektették Dúdor István szobrának
alapkövét. A szobor elkészítésére
a város Cselényi Árpádot kérte fel.
Ebéd után könyvbemutatókra került
sor, majd este a rendezvényt a Dallamok harmóniája és a Verszuhatag
címû program zárta le, melyen vendégmûvészek, Havasi Balázs zongoramûvész, a Four Fathers és az
Afrodité szalonzenekar is felléptek.
Az Európai Kulturális Napok
gazdag programja a helyiek nagy
érdeklõdésének örvendve kellemes
hangulatban zajlott le, s ha igaz,
hogy a siker (is) kötelez, remélhetõleg lesz majd folytatása. zs-

Sport

2:0-ra elvertük
elvertük az
az éllovast
éllovast
2:0-ra

Megfordult aa szerencse?
szerencse?
Megfordult

FC Rimaszombat  Inter Bratislava 2:0 (1:0) a Corgoò liga 6.
fordulójában. Gólok: Roman Pazúr (7. perc), Luká Tesák (63.
perc). 1020 nézõ elõtt a legelismertebb játékvezetõnk, ¼ubo Miche¾ vezette a mérkõzést (négy napja még a Bajnokok Ligájában a Manchester United  AS Róma mérkõzést vezette). Sárga
lapok: Geri, Mráz, ivanoviè  Petrán, Majtán; piros lap: Petrán, a 32. percben két sárga után. A csapatok felállása: FC: imon  Janeèka, Kaèák, Geri, Mráz (80. percben ivanoviè) 
Hlouek, Filo, Hílek, Lazúr (46. percben Tesák)  Pisár, Líka
(25. percben Sivèeviè); Inter: Bernady  Èiko, evela, Majerník, Petrán  Musil (66. perc Hejèík), Horváth, Urban (46. perc
Kaprálik), Hodek  Majtán, lahor (61. perc Mezovský).
A szinte nyárinak mondható idõben két különbözõ helyzetben lévõ
csapat állt pályára: a mieink az utolsó
négy mérkõzésükön értékes pontokat
veszítettek, a vendégek ellenben öt
utolsó ellenfelükön pontveszteség nélkül jutottak túl. S bár a statisztika nem
sok jót igért nekünk, már az elsõ percek azt sejtették, hogy most mindkét
sorozatnak véget vet ez a találkozó.
A 7.percben az Inter mindössze 18
éves védõje Èíko óriásit hibázott,
Lazúr a megszerzett labdával a 16-osig
futott, ahonnan egy jól megcélzott
lövéssel megszerezte a hazaiaknak
a vezetést. A gólszerzõ nem sokkal
késõbb a 20 percben majdnem gondoskodott az egyenlítésrõl is, amikoris Horváth lövésébe belenyúlva
a labdát saját kapujuk kapufájába rúgta. Negyed óra múlva Filo veszélyeztette Bernady kapuját, Pisár és Hlouka szép összjátéka hozta õt góllövõ
helyzetbe, ám a labda pár centivel elvétette a kaput. A 32. percben Petrán,
aki már a 12. percben sárga lapott kapott újabb durva szabálysértést követett el. Lazúrt próbálta leszerelni szabálytalanul, s a második sárga lapot
a piros követte, így õ a mérkõzés vége
elõtt el kellett hogy hagyja a pályát.
A szabadrúgás lepattant Bernadyról,
ám Sivèeviè már késõn érkezett,

Három vereség után

+ KK Rimavská Sobota  Preov 3
47 : 2 954, pontokra 5:3, az I.liga 20.
fordulójában 120 dobásnál. A végsõ
állást a vendégjátékos második négyesben hozott gyenge teljesítménye
 436  torzítja. Ennek ellenére
a hazaiaknak az utolsó dobásig harcolniuk kellett a gyõzelemért. A hazai
csapatban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott matlík mellett Sendrei és Tavarszký is. A KK összeállítása és eredményei: Toma (a mikroküzdelmében 11 ponttal alul maradt) ,
matlík 542 (+ 39), Kojnok 506 (-23),
Tavarszký 524 (+ 88), Povinszký 509
(+8), Sendrei 507 (-8).

így sikerült végülis az erõs lapos lapdát veszélyteleníteni A félidõben
mindkét edzõ cserélt játékost,
ezúttal a hazaiak cseréi azonban
jobbnak bizonyultak. Játékosaink aktívabban fociztak, támadtunk, ám
Mráz beadását nem tudtuk értékesíteni az Inter 16-án belül. Az 58. percben
Pisár hagyott ki egy helyzetet, közvetlen közelrõl. Az ellenfél védõje zavarta, így lövése a kapu mellé ment. Egy
óra után Hílek 20 méterrõl megeresztett lövését Bernady akrobatikus
ügyességgel hárította. Három perccel
késõbb az interesek saját 16-sukon
belül felejtették a Sivèeviè  Tesák

duót, és egy gyors összjáték után Tesák kihasználva az ellenfél hibáját berúgta a hazaiak második gólját. Ekkor
már nyilvánvaló volt, hogy az Inter
nem tudja megfordítani az állást.
A játékosok ugyan igyekeztek, többet
is voltak imon kapujánál. A 67. percben Horváth lövése veszélyeztette
a kapunkat. Legnagyobb helyzetük
azonban a szépítésre a 74. percben
volt, amikor egy szabadrúgást követõen Kaprálik fejesét éppenhogy sikerült imonnak kitolnia a kapufára.
A vendégek támadó játéka nem bizonyult eredményesnek, igaz a hazaiak
sem éltek az erõltetett támadás során
kialakult ellentámádások lehetõségével.
A mérkõzés beigazolta, a játékosok
képességei megközelítõleg egyformák.

A sajtótájékoztatóról

Ladislav Jurkemík, az Inter edzõje: Érdekes meccset láthattunk. Mindkét
csapat támadó játékot játszott, ahogy ez elõre várható volt. A hazaiak
gyorsan vezetést akartak szerezni és a mi játékosunk kiállítása után már
látható volt a fölényük. Örülök, hogy a csapatom még emberhátrányban
is ki tudott hozni két gólhelyzetet. Végig küzdöttünk, de most az ellenfél
jobb volt. Rimaszombatot kétszer láttam idegenben játszani. Jól fociztak,
nem lepett meg a mai teljesítményük.
Mikulá Komanický, Rimaszombat edzõje: Paradox helyzet, hogy a mai
mérkõzésen nem voltak olyan nagy gólhelyzeteink, mint azokon, ahol pontokat vesztettünk. Akkor hiányzott a szerencse. Nem játszottunk rosszul,
elégedetlen csak a trencséni mérkõzés után voltam és Selyén a második
félidõben nyújtott játékunkkal. Remélem, hogy most, ezzel a gyõzelemmel
megtörtük az átkot, és bár a támadásainkkal vannak még problémák, de
azért a csatárjaink eredményesebbek lesznek.

Teremfoci

Az I.liga 12. fordulójának eredményei április 13-áról: Exprestrans
 SBS Consult Security 6:2 (3:2), gólok : M.Zvoda 3, M.Doleel, .Drugda,
R.Kret  R.Koèi, P.Izrael; FCK Athletico tatra  Euromotel 4:6 (1:4), gólok :
M.Kasáè 3, P.Fazeka  R.Farka 3,
J.Budai 2, R.Végh; Matyas  K Tempus 10:3 (5:1), gólok : T.Koèi 4,
M.Hriò 2, T.Tóth, P.Czízi, A.Kokeny,
F.Ternóczky  A.Muránsky, I,. Sihelský, M.Odler; Flamengo  Rimatex 3:10
(2:5), gólok : D.Brezovický, E.Vincze,
A.Lajka  T.ándor 3, M.Beòu
a M.Sihelský 2-2, J.Pekarèík, L. avina, P.ándor.
A 12. forduló utáni állás
1. Rimatex
2. Matya s
3. Euromotel
4. Exprestrans
5. SBS Consult
6. Roòava
7. Autopulír
8. FCK Tatra
9. Flamengo
10. N e m o c n i c a
11. K Tempus

11
11
11
11
11
10
10
11
11
10
11

9
8
7
6
6
5
4
4
2
1
0

1
3
2
2
0
1
2
0
1
2
0

9
9
9
9
9
9

6
5
4
4
3
2

1
2
1
0
1
1

1 87 :24
0 47 :24
2 45 :36
3 48 :33
5 54 :34
4 47 :36
4 34 :43
7 52 :63
8 46 :78
7 23 :64
11 28 :76

28
27
23
20
18
16
14
12
7
5
0

54 :41
43 :24
42 :42
25 :33
32 :38
27 :46

19
17
13
12
10
7

A góllövõk listáját Tibor ándor
vezeti 21 góllal Tomá Oiè (18 gólos), Milan Sihelský (17 gólos), Ruszó Béla (Euromotel) és Petr ándor
(mindketten 14 gólosak) elõtt.
A II.liga 9. fordulójának eredményei
április 14-rõl: Euromotel B  Tango
Klub 9:4 (5:1), gólok : P.Utrata 4,
R.Barta és Zs.Csúsz 2-2, Z.ere 
M.Dargijský és E.Kiss 2-2; K Tempus B  Greko 6:3 (2:2), gólok :
T.Horváth 2, L.Gembický, K. Udvardy, P.Dragijský, J.Vrábe¾  R.Bo¾f 2,
F.tork, sárga lap Jakub Marek (Greko); D.N.A.Reportér  IK-COM (volt
Aventinusos) 8:2 (1:1), gólok : T. Albert 4, E.Balciar 3, J.Lás  R.Dostál,
öngól (J.Lás).
A táblázat a 9.forduló után :
1. Tango Klub
2. D.N.A. Report.
3. Tempus B
4. Euromotel B
5. I K - C O M
6. G r e k o

2
2
4
5
5
6

Góllövõk listája : Michal Dragijský 26 gól, Tibor Albert 19, Roman Caban (Tango Klub) 9 gól.
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