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XVI. Tompa Mihály Vers-

Meghívó

A 369/1990 sz, községi önkormányzatokról szóló törvény 13. §-ának 4.
fejezete értelmében egybehívom
a Rimaszombati Városi
Képviselõtestület ülését, amelyre
2007 április 24-én (kedden)
9.00 órakor kerül sor
a képviselõtestület üléstermében,
a volt megyeháza épületében
Rimaszombat, Tompa M. tér.
Program:
1.Megnyitó
2.A javaslóbizottság megválasztása, jegyzõkönyvvezetõ és jegyzõkönyv hitelesítõk kinevezése
3.Beszámoló a városi tanács tevékenységérõl
4.Városi rendelet javaslata gyermekek családi körülményeit javító
járulékról
5.Vagyonjogi kérdések
6.Komplex gazdasági elemzés és
a város 2006. évi zárszámadása
7.A város 2007. évi költségvetése, kilátásokkal a 2008 és 2009-es
évekre
8.Beszámoló a végrehajtott ellenõrzések eredményeirõl
9.A városi vagyon állapota 2006
december 31-ig
10.Személyzeti-szervezési kérdések
11.Egyéb
12.Képviselõi interpellációk
13.Általános vita
14.Befejezés
MUDr. Cifru István, MPH
a város polgármestere

Ára: 9,- Sk
és Prózamondó Verseny

A magyar
szó ünnepe

Tavaszi munkák európai színvonalon

Porzott a határ
A Nadok család generációkon át foglalkozik mezõgazdasági termeléssel. A szlovákiai mezõgazdasági
termelés leépítése sem tántorította el õket. Most Ján
Nadok és fia, Roman folytatják a hagyományt.

Részben tulajdonosai, részben
pedig bérlõi 400 hektárnyi szántóterületnek Nagybalog határában.
Foglalkozásuk alapja a növénytermesztés. Bátran állíthatom, európai
szinten.
Családi gazdaságuk országos méretben is kiemelkedõ eredményeket
mutat ki. Április 16-án, hétfõn találkoztam velük. Elõzõ nap este vit-

ték ki a munkagépeket a nagybalogi
határba. Kukoricát vetettek 200
hektárnyi területen. Egy kerekes és
egy lánctalpas traktorral. Beültem
Roman mellé a lánctalpasba.
-A 200 hektárnyi kukoricán kívül
hasonló területen termesztettek búzát. Hogyan teleltek az õsziek?
-A százaz õszt még szárazabb tél
(Folytatás a 3. oldalol)

Rimaszombat 16. alkalommal látja
vendégül Szlovákia legjobb magyar
vers- és prózamondóit 2007. április
26-28-án. Az országos jelentõséggel
bíró rendezvény több mint kétszáz fiatal elõadó produkcióját hallgatja meg
és értékeli a magyarországi és helyi
szakemberekbõl álló zsûri, melynek
soraiban olyan ismert személyek is ülnek majd, mint Dráfi Mátyás Jászaidíjas színmûvész, Czajlik József rendezõ és Böröndi Lajos költõ.
A már hagyományos kategóriák a vermondás, prózamondás és megzenésített versek  mellett új kezdeményezésként színpadra állított verseket is láthatnak majd az érdeklõdõk.
(Folytatás a 2. oldalon)

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

AKCIÓ

Füstölt sertéscomb 130 Sk/kg.

Paraszt kolbász
150 Sk/kg.

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.

2227

40. évfolyam

Megtörni a reménytelenséget Meghívó

Az SzK Rákellenes Ligája egyedüli
nemzeti kormányon kívüli szervezet,
amely bekapcsolódott a rákbetegséget
ellenõrzõ programba Európában.
A program célja megelõzéssel,
életmentéssel a szenvedés mérséklésével könnyíteni a rákbetegek életén.
Csupán Szlovákiában évente több
mint 23 000 új rákbeteget regisztrálunk, ebbõl mintegy 165 gyermek. Feltételezhetõ, hogy a rákos megbetegedések száma 2020-ig 50 %-kal csökken.
A liga pénzeszközök szerzésére
minden évben megszervezi a Nárciszok Napja gyûjtõakciót. A tizenegyedik évfolyamban a rimaszombati
Harmanèek cserkészcsapat is bekapcsolódott. Támogatták õket a város középiskoláinak diákjai. Négy óra leforgása alatt harminc önkéntes összesen
2800 mûvirágot és röplapot osztott
szét. Öt kézipénztárban összesen 41
481 koronát gyûjtöttek össze. Az ösz-

szeget már át is utalták a Rákellenes
Liga számlájára.
Kuriozitások a Nárciszok Napján:
Elszámoláskor találtak a pénztárakban
1 ezer koronást, 4 kétszáz koronást, 63

darab százast, 181 ötvenest, 774 huszast, 9 kg pénzérmet. Akadt egy 100
forintos bankó, sõt 1 euro is. A begyûlt,
41 481 Sk 2936 koronával múlja felül
az elõzõ évi eredményt.
(kz)

Az idei Nárciszok Napjának legsikeresebb csoportja: balról Dáa, Júlia,
Martina és Marek gyûjtötték be a teljes összeg egyharmadát.

XVI. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny

(Folytatás az 1. oldalról)
Szûkebb régiónk is képviselteti magát a versenyen. A legkisebbektõl
a legidõsebbekig, minden kategóriában
lesz kiért izgulni a hazai nézõknek. Az

országos döntõben hallhatjuk majd
Csutor Szabinát Csízbõl, Kovács
Boglárkát és Kusza Mátét Serkébõl,
Szajkó Sándort Nagybalogról, Oláh
Balog Líviát Balogfaláról, Váradi

ÁPRILIS 26. / CSÜTÖRTÖK /
17.00 Koszorúzás Tompa Mihály köztéri szobránál
18.00 A népvisletbe öltöztetett babák kiállításának megnyitója - kultúrház
19.0 Ünnepélyes megnyitó (kultúrház - színházterem )
Fellép: Dráfi Mátyás, Jászai-díjas, érdemes mûvész, Povinszky
Laura és Kiss Gábor (zongora), Megnyitó beszéd: Dr. Cifru István polgármester, Ünnepi köszöntõ: Mács József, író, A tavalyi VI. kategória (megzenésített versek) gyõztese. Emlékezés Kaszás Attilára
ÁPRILIS 27. / PÉNTEK/
8.00 I.-III.kat.  vers döntõje (gömbterem)
8.00 I.-III. kat. - próza döntõje ( esztrádterem)
8.30 VII. kat.  seregszemléje ,versek színpadi megjelenítése (színházterem)
Vendég: Stromáèik  Cirkuszi álom (ifjúsági színpad  Selmecbánya)
10.30 VI. kat.- versenye, megzenésített versek (színházterem).
15.30 Könyvbemutató  Juhász Katalin és Szászi Zoltán (bábterem)
19.00 Csõdcsicsergõ  Hólyagcirkusz Társulat, Budapest (színházterem)
22.00 Fesztiválklub
Klubmûsor: Jevgenyij Griskovec: Hogyan ettem kutyát (esztrádterem),
Elõadja : Gál Tamás, Rendezõ: Czajlik József
ÁPRILIS 28. / SZOMBAT /
9.00 IV.-V. kat.- vers döntõje (bábterem)
9.00 IV.-V. kat.- próza döntõje ( színházterem)
Irodalmi matiné gömöri meseírókkal: a Pósa Lajos Irodalmi és Közmûvelõ
dési Kávéház vendégei: Duray Miklós, Kövesdi Károly és Vaskõi Károly
Közremûködik : Kiss Szilvia, Tóth Rita, Balla Igor.Vezeti: Juhász Dósa
János SZEVASZ Vándorszínház  Mátyás király meséi (gömbterem)
19.00 Eredményhirdetés, díjkiosztó gála (színházterem )

A Rimaszombati Munkaügyi, Szocisális- és Családügyi Hivatal közli, hogy a Sewon ECS Slovakia kft., Lednické Rovné
rimaszombati üzemegységébe munkásnõket vesz fel munkaviszonyba, kábelkötegek gyártására.
Felvételi beszélgetések minden nap, 9.00 és 12.00 óra között
a Sewon firma kirendeltségében, amely jelenleg Rimaszombatban, a Tauris telepén mûködik.

Krisztiánt Rimaszécsbõl, Kókai
Krisztiánt és Bodolló Nikolettát Feledrõl, Koncz Gabriellát Tornaljáról,
Kovács Lillát, Básti Andreát és Ádám
Sándor Rimaszombatból, Simon Beátát Bátkából és Demeter Katalint
Uzapanyitból. A szöveghallgatás mellett számos érdekes mûsorral várják
még a szervezõk a résztvevõket és az
érdeklõdõket. Lesz színház, játszóház
és kézmûves foglalkozás a kisebbeknek, fesztiváldíjas alternatív színházi
produkció, éjszakába nyúló elõadóest,
író-olvasó találkozó, népviseletbe öltöztetett babák kiállítása, könyvárusítás...és sorolhatnánk tovább. Április
utolsó hétvégéjén évek óta magyar szóval telik meg a rimaszombati kultúrház. Legyenek Önök is részesei az irodalom ünnepének, tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvény programjait:

május 1-re,
a Munka Ünnepére

Tisztelt Polgárok,
Rimaszombat város, az SzLKP Járási Bizottsága, a SMER
Járási Tanácsa, a HZDS Járási
Vezetõsége és az SzNSz Járási
Tanácsa szívélyesen meghívja
Önöket május 1-i ünnepségre 
a Munka Ünnepére, melyre
2007 május 1-én (kedden) 10.00 órai kezdettel
kerül sor Rimaszombat Fõterén. A kultúrmûsorban fellépnek a rimaszombati RELAX
Centrum mazsorettjei, a Sobotienka fúvószenekar és a Rimaszombati Városi Mûvelõdési Központ szólistái és tánccsoportjai. Szeretettel várjuk
résztvételüket.

Az EURES hálózat a következõ munkalehetõségeket kínálja fel külföldön:

NORVÉGIA: mészáros, kicsontoló, hás-szeletelõ (100
szabad munkahely), minimális
nyelvismeretekkel is.;
ÍRORSZÁG: marhahús kicsontolója (65 szabad munkahely), vendéglátóipari szakmák.
Közelebbi információk személyesen az EURES ostályon,
a Rimaszombati Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatalban, Gorkij utca
12 (az egykori katonai parancsnokság épülete, 2-es
ajtószám), vagy a 047/560 33
01 telefonszámon.

Szabad munkahelyek a régióban

A Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Hivatal a munkáltatók kínálatából a következõ munkalehetõségeket kínálja fel a foglalkozást keresõknek:
nROLLER, kft, Feled (Jesenské), géptervezõ. Feltétel: fõiskolai
végzettség.
n Gemerská mliekáreò (Gömöri tejgyár) kft, Rimaszombat.
Alacsonyfeszültségû villanyszerelõ. Feltétel: szakképzettség.
nN-AGE-X, kft., Rimaszombat. Bankügyi tanácsadó. Feltétel: középiskolai végzettség.
n SEWON ECS SLOVAKIA, kft., Rimaszombat. Gyártási
munkás. Feltétel: alapiskola, szakképzettség.
nAZANAS Ing. UCHAN, Rimaszombat. Gyártásvezetõ  középiskolai végzettség
n M.H.D. FAFELDOLGOZÁS kft., Kociha  fûrészes, gépjármûvezetõ, segédmunkás. Feltételek: fûrészes igazolvány, jármûvezetõi jogosítvány, szakképzettség.

Rajtolt a horgász idény

Úgy tûnik, ma már semmi nincs
úgy, mint régebben volt. Idén februárban és márciusban már vígan csalogattuk horogra a pontyot. Jég talán már csak az Artaktiszon fordul
elõ ott is szinte szemmel láthatóan
olvad. Apisztráng idényre nem sokat vártunk.
Régiónkban elsõ fecske volt

a mûlegyezõk versenye a felsõsziklási tavon, a Szlovák Halá szszövetség rimaszombati városi
szervezetének rendezésében. Hogy
Szlovákia déli részein is nagy az
érdeklõdés ezen nemes sport iránt,
bizonyította 55 horgász jelentkezése. Reggel ugyan még hûvös volt,
késõbb azonban a hõmérséklet

Tavaszi munkák erópai színvonalon

Porzott a határ

(Folytatás az 1. oldalról)
követte, s a tavasz sem hozott
elég csapadékot. egyes helyeken ki
sem csirázott az õszi vetés.
A gép minimális beavatkozás mellett vetette a a kukoricasorokat nyílegyenesen. Miliméteres pontossággal adagolta a vetõmagot, s gramokra
megszabva tápanyagot is szórt
a sorokba.
-Ez a traktor szatelit által irányított automatikus pilóta által.- Téjákoztatott Roman a korszerû repülõgép fülkére emlékeztetõ kabinban.
-Tegnap este kezdtétek a munkát. Mikorra fejezitek be a 200
hektárnyi terület bevetését?
-Tizenkét órás mûszakokban dolgozunk. Három mûszak alatt, holnapra be is fejezzük.
-Hatalmas teljesítmény. Elvégézése után állni fognak a gépek?
-Nem. Poprádon és környékén is
bérelünk mintegy 150 ha földet.
A gépek teljesítménye ott sem lenne teljesen kihasználva. Megrendelésre Szlovákia egyéb részein, pl.
a nyitrai régióban is nyújtunk szolgáltatásokat. Saját termõterületeinken kívül még legkevesebb 2000 hektárnyi szántón tudunk talajelõkészí
tési-, vetési, tápanyagutánpóilási

szolgántatásokat nyújtani. Technológiánk jelenleg egyedülálló Szlovákiában.
-Pár hónappal a tavaszi munkálatokat követõen jönnek a termésbegyûjtõ munkálatok...
-Három hasonlóan nagyteljesítésû kombájnnal végezzük a betakarítást. További három, még újabb és
korszerûbb kombájn beszerzését tervezzük.
Kép és szöveg: K. Z.

emelkedésével egyenes arányban
emelkedett a kapások száma. Két
minõsítési forduló után (továbbjutott 25 horgász), legeredményesebb lett Galamb Marián. Streamere
szinte ellenállhatatlanul vonzotta
a pisztrángokat.
A döntõ eredményei számokban:
1.Galamb Marián, 12 db., 366
cm, 2.JUDr. Roland Janský, 10 db.,
308 cm, 3. Martin Petrinec, 8 db.,
246 cm.
A legnagyobb méretû zsákmányért járó díjat Frantiek Lajgút vitte
el, egy 38 cm hosszú pisztrángért.
Hogy az egyéb csalival horgászók sem szenvedjenek kárt, másnap, április 8-án õk is mérlegre tehették ügyességüket, ugyanebben
a horgász körzetben. Itt már lényegesen több, 105 versenyzõ jelentkezett. A szép, de hûvös reggelen
3 minõsítési kör zajlott le, amelyek
35 döntõs résztvevõrõl döntöttek.
Kemény küzdelmet vívtak az
elsõségért. Az erõs szél is közrejátszott. A szél az északi part felé
kergette a halakat, itt jegyezték
a legnagyobb számú zsákmányt.
Innen került ki az elsõ három helyezett.
Eredmények: 1. Nagy Károly, 8
db., 235 cm, 2. Robert Nosko, 7
db., 217 cm, 3. Milan ¼upták, 7 db,
213 cm.
A legnagyobb zsákmányért járó
djat Marek Holub vitte el, 39 cm
hosszú pisztrángjával.
Különdíjat nyert Ján Gibala, 57
cm hosszú zsákmányával.
Az értékes díjakat,serlegeket és
elismerõ okleveleket JUDr. Igor
Borlok, az alapszervezet elnöke adta
át a gyõzteseknek.
Frantiek Dobo (kz)

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 idõpontja:
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 vizsgára
hozni kell: vízfestéket, ecseteket,
2 rajzot A 3- nagyság formátumon,lágy ceruzát, fix festékceruzákat, edénykét a vízfestékhez,
textil darabkát az ecsetek törléséhez. Iskolaköltség: havi 120 Sk.
IRODALMI-DRAMATIKAI
OKTATÁSI SZAK A tehetségi
vizsgára el kell készíteni: 1 vers-,
vagy prózai mû elõadását, 1 népdalt, hozzanak magukkal papucsot. Tandíj: havi 120 Sk.
TÁNCOKTATÁSI SZAK
a tehetségi vizsgákon megmérettetésre kerül: a gyermek mozgásképessége. Hozni kell tornacipõt.
A tehetségi vizsgákra jelentkezhetnek az alapiskolák 1.-4. évfolyamának tanulói. Tandíj: havi 120 Sk.
Az 1. és 2. évfolyamban a heti
óraszám: tánc elõkészítõ 2x1 óra,
táncgyakorlat heti 1x1 óra.

Szateliten át vezérelt vetõegység

Meleghegy készül a nyári idényre

Megfiatalodik az ORMET

Járási székhelyünkön az utóbbi években problémák vannak a nyári fürdõidény bebiztosításával
úgy a Kurincon, mint
a városi strandfürdõn. A polgárok ezért fõként hétvégeken, tömegesen
utaznak Meleghegyre. Április 16-án megszemléltem,
hogyan készülnek itt a küszöbönálló új idényre.
-Hogyan értékelné a tavaji idényt?
- Kérdeztem Ostrom Istvántól,
a meleghegyi ORMET magánstrand
tulajdonosától.
-Az idõjárás rányomta bélyegét a nyári turista idényre. Bosszantó
rendszerességgel követték egymást az esõs
hétvégék. Alig egy-két
hétre tehetõ a kedvezõ
idõszak.
-Ön mégsem adta fel
az ORMET-et, jelentõs
összegeket fordított
felújításra.
-Másfél milliós ráfordítással már befejeztük új,
akadálymentesen hozzáférhetõ higiéniai
berendezések
építését. Az új
WC-k és mosdók a tisztiorvosi véleményezés szerint
teljes elfoglaltság esetén is
teljes mértékben ellátják a
strandvendégek igényeit.
-Látom, szorgosan folyik a
nyári felkészülés...

-Tavaly sem voltak problémáink a vendégek és tulajdonaik
biztosításával. Mégis a kerítések
erõsítése mellett döntöttem. Vízi
közlekedési eszközeink egy ré-

kal pótoljuk a régi vízibiciklik egy
részét. Vásároltam már egy újat,
mintegy 40 ezer Sk értékben, amely

a szállásdíjak, vagy a napi étkeztetés tekintetében.
Fényképfelvételeink is bizonyítják, az ORMET
szorgosan készül a nyári
idényre. Még egy kérdés
az ORMET tulajdonosához:
-Mikorra tervezi az
idénynyitást?
-Az új idényt már hagyományosan, június 1én a gyermeknapon nyitom meg. Az elsõ napon
ingyenesen a gyermekek
és szüleik részére.
-Értesüléseim szerint idény-elõtti rendezvények is lesznek.
-Vannak már megrendeléseink iskolai rendezvényekre május 2526-ra. Az idény-nyitó
elõtt, május 26. és 28.

az úniós követelményeknek is
megfelel. Kilátás van további 3
ilyen eszköz vásárlására.
-Tervez árváltozást?
-Érvényben maradnak a tavalyi
árak. Úgy a beléptidíjak, mint

között nálunk kerül megrendezésre a hajómodellezõk szlovákiai bajnoksága. Szívesen várunk minden érdeklõdõt.
Feljegyezte és fényképezte:
Kovács Z.

sze elavult. Az Állami Víziforgalmi Igazgatóság döntése alapján
ezt a részt felszámoljuk. Újak-

Gimis bálozók

Egressy Béni Nemzetközi
Szavalóverseny Kazincbarcikán

Sokszor bebizonyosodott már,
hogy nem kell a szomszédba menni
tehetséges magyar tanulókért, sõt épp
ellenkezõleg, amennyiben gyermekeink a szomszédos Magyarországon,
Kazincbarcikán képviselik a Felvidéket. A szavalóverseny szervezõi
a Kazincbarcikai Egyesület Fóruma,
Egressy Béni Mûvelõdési Központ
és Könyvtár. Immár 12. alkalommal
rendezik meg, méltó módon megemlékezve a város neves szülöttjérõl.
A versenyre meghívást a területi
elõdöntõkön legjobban szereplõ diákok kapnak : az encsi és a kazincbarcikai körzet legjobbjai, valamint

a határontúli területekrõl Rimaszombat, Rozsnyó, Szepsi, Kassa és Tornalja környékérõl. Kárpátalja és a
Vajdaság területérõl is érkeznek versenyzõk. Évente csaknem kétszáz
tanuló vesz részt a megmérettetésen,
ez kb. 30 iskolát jelent.
A versenyen eredményesen szereplõ tanulók és felkészítõ tanáraik
értékes könyvjutalomban részesülnek
és valamennyi tanuló oklevelet kap.
A vendéglátás igazi módjában lehet
része az odalátogatónak.
Az eltelt évek bizonyítják, hogy
szükség van arra, hogy a legjobbak egy
rendkívül színvonalas verseny kere-

Megalakult a Tompa Klub

Rimaszombatban megalakult
a Tompa Mihály Klub polgári társulás, melynek célja a helyi kulturá-

MEGHÍVÓ

Rimaszombat város polgármestere a Városi Képviselõtestület
2007. 2. 16-án hozott 2-es
számú határozata alapján
nagygyûlésre hívja
2007. április 25-én
(szerdán) 18. 00 órai kezdettel
a Dr. V. Clementis utcán levõ
. M. Daxner Alapiskola
földszinti elõcsarnokába
a Nyugat lakótelep, Klaèany
és Szabadka városrész lakosait.
A program a következõ:
1. Megnyitó
2. A városrész bizottsága tagjainak megválasztása
3. Idõszerû kérdések a városfejlesztéssel kapcsolatban

lis élet elmélyítése, szervezése és
támogatása, kulturális örökségünk
védelme, valamint a szlovák-magyar
kapcsolatok építése. A polgári társulás a Csemadok Rimaszombati
Alapszervezete mellett mûködõ
Tompa Mihály Klub tevékenységére szeretne kötõdni, mely a bársonyos forradalomig fejtett ki tevékenységet a városban. Ahogy azt Vaskõ Károlytól, az újonnan megalakult
társulás elnökétõl megtudtuk, terveik
között egyebek közt elõadások, beszélgetések szervezése, tehetséges
fiatalok önmegvalósításának támogatása és emlékmûvek állítása szerepel. A társulásnak jelenleg megközelítõleg húsz tagja van, de új tagok
jelentkezését várják. Részletesebb
információkkal a Klub tevékenységét és terveit illetõen a 0911-900476-os telefonszámon ad a társulás
elnöke, Vaskõi Károly, illetve a
TMK_RS@zoznam.sk mail címen
kaphatnak.

tében mérjék össze tudásukat.
A rendezvény lehetõséget ad az iskolák közötti kapcsolatok kiépítésére, s nem utolsó sorban szakmai tapasztalatcserére is. Szurkolunk nektek felvidéki versenyzõk!
-csk-

Immár negyedik alkalommal került
sor a Tompa Mihály Református
Gimnázium diákbáljának megszervezésére. A farsangi idõszakra tervezett
bál végre megvalósulhatott, amennyiben a járványszünet miatt az
eredetileg kitûzott idõpont változtatásra szorult. Április 13-a, igaz péntekre esett az elmúlt héten, de ettõl
függetlenül felhõtlen szórakozásban
volt részük az iskola diákjainak. A bál
fõszervezõi a Diákönkormányzat tagjai , valamint a septima és a harmadikos középiskolások voltak.
-A bál célja az etiket, tánckultúra
elsajátítása, gyakorlása, s nem utolsó
sorban a diákok közösségformálása,
viselkedéskultúra kialakítása. A jó
zene, kellemes társaság hajnali kettõig
volt jelen a Rimaszombati Mûvelodési Házban . Büszkék vagyunk növendékeinkre, amennyiben most is bizonyították, hogy együtt, igazi csapatszellemet tudtak létrehozni a kissé kései ,, farsangi mulatságon  nyilatokozott Sebõk Attila, a gimnázium
igazgatója, valamint Tinta Vanda
ig. helyettes.
-csk-

Elérte célját a diákönkormányzat

A Tompa Mihály Református
Gimnázium diákjai pályazatot
dolgoztak ki a ,,Szebb környezet a pihenésre, találkozásra
a város zöldövezetében. A diákönkormányzat szorgalmas tagjai sok más, érdekes program
mellett, elérték célkitûzéseiket.
Az Orange támogatásával /14
650,- Sk/ a Föld napja alkalmából díszcserjéket, facsemetéket
ültettek el a kollégium udvarán,
ahol naponta találkoznak tanulók, felnõttek és nyugdíjasok is.
Szebbé, kellemesebbé varázsolták a helyet, remélhetõleg mindenki örömére. Ötven tanuló
kapcsolódott be a programba, mely-

hez szakértõt, Kertész Lászlót
a Kertész Szövetség tagját is
meghívták. A pályázati munkálatok még folytatódnak, festéssel, újításokkal. A határidõ május végéig van kitûzve, addig bizony aktívan kell még szorgoskodni  tudtuk meg Katarína
Pivníková tanárnõtõl, a diákönkormányzat vezetõjétõl. -csk-

EDITORIAL
Látni
a távlatokat

6. kiadás

2007. március

A szlovákiai regionális és helyi lapok melléklete

Fortuna nem pusztán szerencse

Mindenki ismeri a fogadóirodákat, szinte mindenki meglátogatta már õket, és sokan kisebb-nagyobb összeget is bezsebelhettek egy-egy jó tippnek köszönhetõen. Nagyon keveseknek sikerült
azonban eljutni a fogadóirodák szivébe. Nekünk sikerült. A Fortuna fogadóirodák láncolatának
gazdasági igazgatójánál, Marek Bielynél jártunk. A nem mindennapi látogatásra a www.ifortuna.sk
weboldalon próbáltunk felkészülni, ahol maga a vendéglátónk mutatta be a társaságot.
A Fortuna fogadóiroda legendás- zott a társaság életébe. LengyelorszA mi társaságunk körülbelül
nak tûnhetõ múltra tekint vissza. ág felé terjeszkedtek tovább, ahol 700 személyt foglalkoztat és 270 részNem sokkal a bársonyos forradalom Profesjonal névvel nyitottak irodát. lege van, melyek
után egy négy fõbõl álló kis csapat A 2004/2005-ös év sorsdöntõnek közül 50 nemrég
Michal Horáèekkel az élén megala- bizonyult a Fortuna életében. A még csak szerzõpították közép- és kelet Európa elsõ társaságot anyagilag megerõsítette déses partnerünk
fogadóirodáját. 1990. május 1-én a Penta befektetési társulás. A For- volt. Szlovákiádéltájt, politikusok és a média je- tuna a tõkebeáramlásnak köszönhe- ban a harmadilenlétében nyitották meg az elsõ iro- tõen fióküzemei átalakításán, logó- kok vagyunk ezen
dájukat. A nyilvánosság kedvezõ ja változtatásán, szolgáltatásai ál- a piacon, de a jefogadtatásának hatására ezt köve- landó tökéletesítésén megy ke- lenlegi feltételeink
tõen sorra nyitották meg a Fortuna resztül. Most közép Európa legerõ- a l k a l m a s s á
fogadóiroda egyes fiókrészlegeit. sebb fogadóirodái közé tartozik, iga- tesznek az elõbbre
Egy rendkívül modern, e célra létre- zi nagyhatalom ezen a területen. lépésre. De nézzük
hozott, eredeti softver segítségével Kínálata, szolgáltatása javításába meg inkább a boa fogadások felvétele interaktív háló- folyamatos jelleggel invesztál, kiváló okmaking részlezatot képezett, melybe egyszerre bukmaker csapattal rendelkezik, günket.
bekapcsolódhatott a Cseh Köztársaságban található hatszáz fogadóiroda. Nem sokkal késõbb Szlovákiában is irodát nyitottak TeRNO
névvel. Ennek teljes információs és
technikai hátterét biztosították, beleértve a tippelési ajánlólistát és
a teljes stratégiát.
A középeurópai államok csatlakozása az EU-ba új távlatokat ho-

akik a legnehezebb feladatokat is
képesek megoldani. Több fogadást
elsõként, vagy egyedüliként írtak ki
Európában. Nagy hangsúlyt fektetnek a nyereséglisták összeállítására, s arra, hogy a sportban kiváló
szakembernek számító személyek
állítsák össze a tippelési listáikat.
Ennyi információval a birtokomban nagy kiváncsisággal kerestem
fel a társaság pozsonyi központját,
egy nem épp feltûnõ épületet. A
hazárdjátékok
nagystílû  f észke helyett egy
kulturált és kellemes munkahelyre
értem, ahol megközelítõleg 30 ember dolgozott,
láthatóan nagyon
céltudatosan. Kérdéseimre Marek
Biely készségesen
válaszolt:

A könyvelési
részleg és a Profík
szerkesztõsége
mellett haladtunk
el, mely eredményeket szolgáltat
még a Markíza
textnek is. Megközelítõleg 50 m2 területen számítógépek vannak itt és a maklerek
(közvetítõ ügynökök). Egyikük,
Varga úr csatlakozott hozzánk.
Meglepetésemre õ sem titkolózott
elõttem.  A fogadások nálunk online-on keresztül történnek, azaz
állandó és egyenes kapcsolatban
vagyunk az egyes részlegeinkkel. 
mondta, és egy számítógépnél meg
is mutatta, hogyan is van ez. Éppen Léván tett valaki fogadást 6 ezer
koronáért. Rendben volt a dolog,
ezért gond nélkül elfogadták a tétet.
 Ez az egyik módja, hogy hogyan
ellenõrizzük a tippelõ korrektségét,
de a saját munkatársainkat is  magyarázták nekünk. - Az így szerzett
információkkal és az általános is-

Csak a szerencsére hagyatkozni, az
nem vezet sehová, vagy ha igen, leginkább a pokolba. Másrészt azt
tartja a mondás, hogy bátraké, felkészülteké a szerencse. Így aztán a
fogadóirodákban is azoknak van leginkább szerencséjük, akik bátrak
és felkészültek, ismerik a háttereket,
a csapatok felkészültségi szintjét, az
összefüggéseket...Igényes és drága 
mint ahogyan a tehetséges diákok és
iskolák, illetve kutatók és tudósok támogatása is. Lehet, akad akiben felötlik, nem igazságtalan-e csak a tehetségeket támogatni? Én úgy gondolom, a tehetségek nem támogatása
lenne a hiba, a helytelen lépés. A jövõ
valahol a horizont mögött található,
ám látnunk kell a távlatokat.

meretek, áttekintés birtokában rugalmasan tudunk reagálni a piaci
eseményekre: a gyanús tippelési lehetõségekre, a gyors véleményváltozásokra a tippelõk körében, meg
sok más jelenségre is. Ezt aztán lereagálhatjuk a mérkõzés visszavonásával a kínálatból, vagy a nyereség összegének változtatásával.
De az ilyesmi nem gyakori dolog.
Jelenleg eKonto és virtuális pénztárca létrehozásán dolgozunk. És
persze az internetes fogadások felvételén, amit közvetlen a jégkorong
világbajnokság elõtt szeretnénk
beindítani. Nagyobb a tippelési
listánk, mint amit eddig a Terno kínálni tudott. Függetlenül attól, hol
(folytatás a 7. oldalon)

Megkérdeztük az Önök nevében.....

Soòa Lacukovától,
a Penta Investments r.t. személyzeti igazgatójától

- Jobb hirdetés útján alkalmazottakat keresni vagy egy
közvetítõiroda révén?
- Ahhoz, hogy a munkaadó el
tudja dönteni, melyik formáját válassza az alkalmazottak felvételének, ismerni kell az egyik és a másik elõnyét, illetve hátrányát.
A hirdetések jelentõsége a lapokban, folyóiratokban fokozatosan
csökken. Ennek az oka az, hogy
egyre közkedveltebbek az internetes munkahelyi börzék. A társaságok, azaz a munkaadók és az
egyének, azaz a munkavállalók is

jobban szeretik ezt a
formát, mert egyszerû
és gyors. A munkaközvetítõ irodák elõnye például az, hogy
széles adatbázissal
rendelkeznek az érdeklõdõkrõl, sok ágazatot tartanak nyilván,
pontos technikájuk
van a felvételek lebonyolítására, objektívek
a válogatásnál és diszkrétek a
döntéseknél. A hátrányai ezzel
szemben, hogy a munkahe-

lyekrõk konzultáns
közvetít információkat, ami esélyt ad a
munkaajánlat hibás
értelmezésére és emeli a munkahely betöltésénél létrejött kiadásokat. Tehát az alkalmazottak toborzásánál érdemes latolgatni, melyik forma
a legmegfelelõbb az
adott helyzetben. De ha mindenképp szeretnénk valamilyen választ adni erre a kérdésre, nos, ak-

(folytatás az 6. oldalról)
kötöttek fogadást, a nyerõ szelvényt bármelyik irodánkban kifizetjük. Ezzel megoldottuk
a tippelõk azon gondját, hogy viszsza kelljen valahová menniük a
nyereményükért. Ezt a szolgáltatásunkat leginkább azok dicsérik,
akik sokat utaznak, vagy a szabadságot töltõ ügyfeleink. Jelenleg
sok érdekes versenyt készítünk a
tippelõknek, melyekbe azok akik
bekapcsolódnak tagságot nyerhetnek, belépéshez juthatnak
a Fortuna klub Plus-ba, és annak
nyilvános programjaira.
A találkozónk végén három kérdést tettem fel Biely úrnak:
- Sportfogadásokat kínálnak.
Lesz majd társadalmi fogadások
listája is Önöknél?
- Az ilyen fogadásokra speciális
törvények vonatkoznak. Minden
egyesre külön engedély kell az SzK
Pénzügyi Minisztériumából. Csehországban ez már nem így van, s
ennek nem kellene így lennie Szlovákiában sem. Az elõrelépést ez
ügyben tárgyalásoktól reméljük.
Szivesen tippeltetnénk arra, ki lesz
az ország szépe, vagy a miniszterelnök. Ezzel az új kínálattal fejlõdõképességünket igazolnánk.
- Kik az Önök ügyfelei?
- A statisztikák szerint a felnõtt
lakosság 8 százaléka köt fogadásokat, tippel. Hogy kik is ezek
konkrétan, az nem függ a tippelésre
feltett összegek nagyságától. Szeretnénk megszólítani mindenkit és
korrekt megbízható partner lenni

jó ajánlatokkal, kulturált környezettel, szolgáltatásokkal...És természetesen a nyereség kifizetésével,
s ebben igazán megbízhatóak, nagyok vagyuk. Arra, hogy melyik
társadalmi rétegbõl vannak az ügyfeleink, nem nehéz válaszolni: szinte valamennyibõl.
- Nem zavarja, hogy a hazárd
területén dolgozik?
Valóban a törvény a hazárdjátékok közé sorolja a fogadóirodákat, a hazárdjátékokra vonatkozó
törvények érvényesek a mi tevékenységünkre is. Én azt gondolom,
rossz ez a besorolás. Ez nem o-

lyasmi, mint a játékautomata. Az
ember bedob 50 koronát és várja,
hogy kihulljon belõle 500. Mi teljesen mást csinálunk. Szellemi párbajt játszatunk a bukmakerjeinkkel és az ügyfeleinkkel  mondta
Biely úr. - Kiírjuk a meccseket, felmérjük a rizikót, és arra a tudásra
hagyatkozunk, amivel a játékos tímekrõl rendelkezünk. Tudunk
a sérülésekrõl, az erõlétekrõl,
a motivációkról, de még az idõjárásról is. Ez a játék nem csupán
szerencsefüggõ. Mégha egy darabka abból sem árt.
Peter Braun

Fortuna nem pusztán szerencse

kor a t apasztalatok azt mutatják,
fiatalok és átlagos munkák betöltésénél beváltabb forma a hirdetés,
a szakemberek keresésénél, illetve komolyabb beosztások betöltésénél viszont inkább a közvetítõirodák szolgáltatásainak igénybevétele a gyakoribb.
- Megszüntetheti-e a munkaadó a munkavállalóval a
munkaviszonyt annak betegszabadsága idején?
- A Munkatörvénykönyv 311/
2001-es törvényének 64-es paragrafusa értelmében a munkaadó
nem mondhat fel az alkalmazottnak védelmi idõben, azaz munkaképtelensége idején, ha annak
oka nem a munkafegyelem, a
munkahelyi elõírások megszegése, alkohol vagy más kábító anyagok fogyasztása volt, mindaddig,
amíg a betegszabadsága, orvosi-,
gyógyfürdõs- vagy más kezelése
le nem telik. Ha az alkalmazott
még a betegsége elõtt felmondást
kapott, de a felmondási idõ belenyúlik a betegszabadságának az
idejébe, akkor a felmondási idõ a
betegszabadság utolsó napjáig
tart, hacsak a munkavállaló nem
dönt másképp. Általánosan tehát
elmondhatjuk, hogy a munkaadó
nem adhat felmondást a munkavállalónak betegszabadság alatt.

Az alapítvány négy új pályázata
A Penta Alapítvány, mely betetõzi a Private equity filantróp kezdeményezéseit idén új, szokatlan pályázati kiírásokat is készít a már hagyományosak, a Vízia 2025 és
a tehetséggondozó osztályokat támogató tervezet mellé. Új pályázatai is
elsõsorban a nevelés területén igyekeznek majd támogatást nyújtani.
A kiválasztott közép- és alapiskolákban , ahol a Penta Investments
megvalósítja majd az egyik új elképzelését, biztos nagy visszhangot kap
majd az oktatást és iskolát fejlesztõ
projekt. A Ranking Akadémiával
együtt a tudományos élvonal projekten mûködnek. Ennek célja a hazai élvonalba tartozó kutatók és
tudósok felkutatása, támogatása.
A másik pályázati kiírásuk doktorantuszi tanulmányokat folytató fiatalok külföldi képzéseinek biztosí-

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

tására irányul. A kiírt feltételeknek
megfelelõ személyek megpályázhatják náluk a külföldi tanulmányaik
kiadásainak térítését. A negyedik
projektjük a paralimpikonok támogatására irányul. Ez a tervezet szá-

mít a Szlovák Paralimpiai Bizottság
támogatására, együttmûködésére. Az
Alapítvány valamennyi pályázatáról
a www.pentainverstments.com web
oldalon informálódhatnak az érdeklõdõk.

A Penta Alapítvány idén már negyedik alkalommal hirdette meg
a Vízia 2025 esszéíró pályázatát, melynek három legjobb munkáját négy
kategóriában is megjutalmazzák.

Rajtolt a motoros idény

Április 14-én, szombaton Méhészpuszta
és Rimaszombat közötti 1800 méteres útszakaszon rajtolt a Motosport RS serlegéért kiírt
motorkerékpár verseny kétkerekû és négykerekû (quard) kategóriákban. A versenyt több
mint száz motoros rajtja elõzte meg Rimaszombat Fõ terén. Tizenként négykerekes állt rajthoz. (Több mint a szlovákiai
bajnokságon)... Gyõzött Roman Otrom, a
rendezõ rimaszombati klub tagja, két magyarországi versenyzõ, Kovács R. és Pete I. elõtt.
A motorkerékpárok csoportjában 21 versenyzõ sorakozott fel a rajtvonalon. Nagy
elõnnyel gyõzött Miroslav Lojka (Motorport RS) Suzuki RMZ 250-es gépén,
a lõcsei Ján Katriòák és diar-i Igor Budzák elõtt.
A Verseny legidõsebb résztvevõje volt a Sajógömöri
Gergely István, Kawasaki 250-es
gépén. Legfiatalabb a mindössze 15
éves René Sekelský
Kassáról, aki Yamaha 80-ast nyergelt.
Persze, ha nem számítjuk a 12 éves Paulína Poláèkovát
Nagyszombatból,
aki már egy évvel
korábban is rajtolt
ezen a pályán.

Hirdetések

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS

Beszélgetés az ellenséggel

Szlovák háborús film.
Az egyiknek meg kell elõznie a
másikat a halálban, ez egyetlen út
a háború megnyeréséhez.
Marko Igonda, Alexander Bárta,
Boris Farka, Monika Himlerová, Juraj Kemka, tefan Kvietik-elbeszélö
Belépõ: 60 Sk.

RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat
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Péntek - Vasárnap

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

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

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.
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Kezdés: 17.45 ó
Áprílis 27.-29.

A Rimaszombati Kórházban 2007. április 17-én
az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Katarína Klincková, Jozef Gríger, Soòa Hruková, Igor Èák,
Eva tecová, JaromírTrapl, Zdena midtová, Ján ¼upták, Pavel Bokor, Marian Fekiaè, Ondrej Kret, Peter
Lecsö, Eva Poznánová, Július Tanko, Róbert Tanko, Roman Kopèák, Eva
Lenardová Rimavská Sobota, Marek Koiak, Milan Pohorelský, Tomá
Rapèan Hnúa, MVDr.Milan Kamenský, Irena Kosztiková Torna¾a,
Mária Gálová Rimavská Seè, Radovan Séle Hrnèiarske Zaluany, Duan
Ferenèík Rimavské Brezovo, Ján Durec Tisovec, ¼udmila Bamburová
Kokava nad Rimavicou, Ján Kosorín Odany, Andrea Csépeová, Juraj
Csépe Blhovce, Jozef Sarva Gortva, Róbert Varga Stránska, Slavomír
Pavlenka Jesenské, Vojtech Potrecz Gemerská Ves, Roman Gonda Teplý
Vrch, Ladislav Hosszúreti Rimavské Janovce, Milo Hronèek Ve¾ké
Teriakovce, Edita Csányiová Gemerska Panica.
Elõször adott vért: Ing.Beáta Lukácsová, Ivan Holý Rimavská Sobota.
Minden véradónak köszönjük. A Vöröskereszt Területi Választmánya

A gipszkarton
Legjobb árai a városban!
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.

Hol?

STAVEBNINY-STAVOMAT
ÈERENÈIANSKA 27, RIMAVSKÁ SOBOTA

Bramac Rekonstrukciók
-Nyerj elõfizetést és háztetõt a Bramac-tól
A verseny feltételei:Ha a z üzletfél 2007 május 30-ig árkalkulációt dolgoztat ki náluk tetõszerkezet rekonstrukciójára
(bármilyen Bramac modellel) és az elsõ 500 megrendelõ között
lesz, ingyen kapja meg a Môj dom folyóirat elõfizetését.
Aki 2007 június 30-ig meg is vásárolja a tetõt, be lesz sorolva sorsolásba

A KÖLTSÉGEK 100%, 50% VAGY 30 %-ÁNAK
VISSZATÉRÍTÉSÉÉRT
2700
háztetõ rekonstruálására.

Hirdetések
E napon Neked kel fel a nap,
felhõkön át simogatja arcodat.
Csak Neked nyújtja meleg sugarát, és velünk együtt boldog
születésnapot kíván.
Szeretettel köszöntik

PÓSA DEZSÕT

75. születésnapja
alkalmából édesanyja, felesége, valamint gyermekei családjukkal.

Megemlékezés
Oly szomorú mindig
egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, aki nem jön többé,
valakit szeretni örökkön-örökké.
Fájdalomtól megtört szívvel
és könnyes szemmel emlékezünk halálának negyedik évfordulóján

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 2-szobás lakást átépítve, a Jánoík
utcán. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0905 204 423.
254
n Vásárolok személyi tulajdonban
levõ falazott hétvégi házat a Szõlõben. Tel.: 0907 087 959.
257
n 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.
n Bérbe veszek garázst a Rimava lakótelepen, vagy a Sport utcán. Kontaktus: 0905 437 324. Sürgõs.
367
n Bárbeadásra kínálok garázsokat
transit gépjármûveknek, raktártérségekkel együtt a Sport utcán. Ár
megegyezés szerint. Kontaktus:
0904 882 002.
372

Egyéb
SZAJKÓ VIKTORRA,
(FELED)
aki 2003. április 26-án örökre távozott körünkbõl.
A gyászoló család:
felesége Ilonka, lányai Beáta, Marika, vejei Károly, Józska, unokái Károlyka,Viktor,
Józsika, Krisztián és a közeli
hozzátartozók.
Kinézek az ablakon, s látom
a Holdat ragyogni,
érzem a könnycseppet az
arcomon lefolyni.
Ha itt lennél, megkérdeznéd, mi bajom,
annyit mondanék, hiányzol
nagyon.

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
n

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.
884-17
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 Eladó széna, varrógép, hordozható, kevésbé használt. Tel.:
0903 531 668.
186
n Autófuvarozás, költöztetés. Tel.:
0903 515 109.
209ob.
n Tapasztalt Shitz kutyát keresek
pároztatásra. 0911 187 846.
.
n Eladó kombinátor. 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 személyn

Értesítjük a tisztelt vásárlókat, hogy új
hús- és hústermék boltot nyitottunk.

RIMAVSKOSOBOTSKÝ MASOHRAD
Vasút utca 9, Rimaszombat.

autó, 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 A Rokkantak Centruma  Daxner
utca  aktivációs munkásokat alkalmaz. Az érdeklõdõk a 0905 608 750
telefonszámon jelentkezhetnek.
n Eladok pléh bódéét (3x5,5 m),
megfelel építkezési célokra. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0905
424 864.
358
n Motorfûrész eladó, HUSQARNA
365, 15 000,-SK. Tel.:0903 752 886.

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

NYITVA:HÉTFÕ-PÉNTEK: 7.00-16.00 Ó.
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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.

2519

Köszöntõ

Fürdetés, nyírás
és kutyakozmetika

Rák Robi szenvedélyes horgász

Visszapillantás és jövõbenézés
Egy héttel ezelõtt a meleghegyi tóparton battyogtam, riportanyagot keresve. Találkoztam egy kedélyes társasággal.
Gyermekkori barátom, Kósik Zoli hívta fel a figyelmemet
egy kisportolt alkatú fiatalemberre:

-Zoli ismered a srácot?
Néztem pár percig, mégsem tudtam
felismerni. Hamarosan megtudtam,
miért. Neki természetes környezete
a futball pálya. Ott aztán már derekasan bemutatkozott. Végtelenül örülök
neki, hogy összehozott vele a sors, épBalról Kósik Zoltán, Robo apósa, Rák Robi a gólgyáros Attila Robo sógora. pen a szlovákiai horgászok egyik paradicsomában.
Rák Robi a szlovákiai labdarúgás
élvonalában is kiemelkedik. Külföldön
A sport menezserek hovatovább érdeklõdnek a fiatalabb játékosok iránt.
sem ismeretlen. Játszott több szlováCsak egy példa: ifjabb Szõke Gyula,a Rimaszomati FC fiatalabb tanuló csakiai élcsapatban, 37 gólt rúgott az I.
patában játszik. Jozef Toko hitelesített menezser exkluzivitási szerzõdést
ligában.
készített az ifjú tehetség számára. Gyuszi júliusban lesz 12 éves.
Rimaszombathoz szoros szálak
-Meglepett bennünket a fiunk iránti érdeklõdés.- Nyilatkozta idõsebb Szõfûzik. Itt született 1978 január 15-én.
ke Gyula, a futball reménység apja.- Ezirányban mi nem fejtettünk ki
Itt ismerkedett meg a futballal, hatévesemilyen aktivitást. J. Toko keresett fel bennünket. Meggyõzött: Gyuszisen. Elsõ edzõje volt Tóbisz Tibor tornak fiatal kora ellenére szüksége van menezserre, aki segíti további fejlõdését.
natanár.
Sokáig tanácskoztunk feleségemmel. A végsõ döntésben fiunk edzõinek,
-Tóbisz Tibor alapozta meg labdaa futball körül mozgó ismerõseinknek tanácsa is közrejátszott. Egyhangúlag
rúgó
pályafutásomat. Ma is egyértelajánlották: Gyuszinak elõbbre kell lépni.
mûen
állítom, õ volt az eddigi legjobb
A futball reménység apja is hosszabb idõn át viselt rimaszombati dreszt.
edzõm.
Jelenleg az Iskra Hnúa idõsebb tanuló csapatának edzõje.
-Volt másik ápolód , édesapád, RiNincs kizárva, hogy ifjabb Szõke Gyula legközelebbi állomása a bratislavai
maszombat
játékosa, is aki éveken keInter lesz. Késõbb külföldi futball akadémia is számításba jöhet.
kzresztül a batyi védelmi sort erõsítette.
-Neki is hálával tartozom. Teljes
becsülettel viszonyul hozzám, sport
pályafutásomba viszont egyáltalán
nem avatkozik bele.
-Pályafutás, sportvonalon, ma sem
A DSTK Rimaszombat aszta- kõzésbõl csak 4-en nem gyõliteniszezõi szuverénül gyõz- zött). A 9. helyen szerepel Ti- könnyõ. Hol is kezdted?
-Rimaszombatban. Itt játszottam
tek a területi bajnokság 5. li- bor Sabacký, 13. Július Sojka.
gájában. Tizenkét fordulóban
egyetlen pontot sem vesztettek.
Ezzel jogot nyertek a 4. ligában való szereplésre az új,
2007/2008-as évadban. Minden
meccset meggyõzõ fölénnyel
nyertek.
Egyéni értékelésben is a
DSTK játékosai domináltak.
A csapat lídere, ¼ubo Mitter
100 %-os sikert ért el, megnyerve mind a 44 mérkõzését.
Nyomban utána következik csapattársa, Kovács Péter 89,74 %os eredményességgel (39 mér-

Tizenegyévesen már van menezserje

¼ubo Mitter minden meccsét megnyerte

Szuverénül a negyedik ligában

végig a tanuló korosztályokat. Tizenötévesen kerültem Besztercebányára, a Dukla ifjúsági csapatába. Az edzésekre individuálisan jártam, továbbra
is megmaradtam a Rimaszombati
Gimnázium diákjának. Itt érettségiztem 1996-ban.
-További futball pályafutás?
-Tizennyolcévesen már a rimaszombati I. ligás csapat tagja voltam.
Innen hívtak meg Diósgyõrbe, ahol fél
évet töltöttem. Utána hazahívtak, hogy
a Besztercebányai Duklában letöltsem
egyéves kötelezõ katonai alapszolgálatomat. Késõbb megszakadt a kapcsolatom Rimaszombattal. Rózsa hegyen
kaptam szerzõdést, ahol 2,5 éve játszom. Játszottam még Nyitrán is.
-Szlovákia labdarúgó élvonalában
egyáltalán nem vesztél el, sõt...
-Számos külföldi klub is érdeklõdött
irántam.
-Miért nem lépted túl ezt a mércét?
-Nem rajtam múlott. A szlovákiai
klubok, amelyekben eddig szerepeltem, nem tudtak megegyezni a külföldi
klubokkal...
Rák Robit Meleghegyen Apósa és
sógora körében sikerült lencsevégre
kapnom. Robi középen. A pósának
szavai szerint szenvedélyes halász,
Meleghegyen éppen a horgászkörzetet
szemlélték.kép és szöveg: Kovács Z.

BAPA
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Asztalitenisz: Sikerek az V. ligában

használt bútor és házi
gépek üzlete. J. Kollár
utca (a volt hõcserélõ
épülete) a Nyugati lakótelepen Rimaszombatban. Mobil: 0907 263 201.

Legsikeresebb asztaliteniszezõk a 2006/2007évadban : Fent balról 13. Július Sojka, (DSTK RS)
34 márkõzés, 22 gyõzelem. 1. ¼ubo Mitter (DSTK Rimaszomat), aki 44 mérkõzést játszott,
s mindegyiket megnyerte. Gabo Sekere, 9. Tibor Sabacký (DSTK RS), 44 mérkõzés, 30 gyõzelem,
2 Kovács Péter (DSTK RS), 39 mérkõzés, 35 gyõzelem...

Sport

Sport
menetrend
ÁPRILIS 27., PÉNTEK
Futball
14.00 ó, idõsebb serdülõk,
16.15 ó fiatalabb serdülõk FC
Rimaszombat-Ruomberok B.
Minifutball
16.00 ó. Autopulír-SBS
Consult Security, 16.50 ó.
Kórház és Poliklinika-Euromotel, 17.40 ó. ExprestransK Tempus, 18.30 ó. FCK
Atletico Tatra-Rimatex, 19.20
ó.Matyas-Flamengo  az I. liga
14. fordulójában
ÁPRILIS 28. SZOMBAT
Tekézés
10.00 ó.Pleivec-Vrútky,
14.00 ó.KK RimaszombatPodbrezová C az I. liga záró,
22. fordulójában.
Futball
10.00 ó idõsebb tanulók,
12.00 ó. fiatalabb serdülõk FC
Rimaszombat-Dolný Kubín,
1 4 . 0 0 ó .  K Te m p u s R imaszombat-Kalinovo, az 5.
liga 19. fordulójában
16.00 ó. Csrencsén-Sirk,
Radnót-Sútor a III. osztály 13.
fordulójában.
Minifutball
16.00 ó Greko-Tango Klub,
16.50 ó.IK-COM-Euromotel
B, 17.00 ó. D.N.A. ReportérK Tempus.
ÁPRILIS 29., VASÁRNAP
Futball
14.00 ó. serdülõk, 16.00
felnõttek Nagytörék-Oldalfala, Szentkirály-Revúèka,
Sajógömör-Bátka, Rimajánosi-Hanva, BalogfalvaGuszona, Murány-Osgyán 
az I. osztály 15. fordulójában, Gömöralmágy-Uzapanyit, Szárnya-Rimaszécs,
Várgede-Abafalva, ZeherjeBottovo  a II. osztály 13.
fordulójában
16.00 ó., Ajnácskõ-Fülek,
Ruiná-Feled, Poniky-Tisovec  4. liga, 14. forduló, Ragyolc-Hnúa, IpolynékNagybalog, Lubeník-Klenovec
 5. liga, 19. forduló.
MÁJUS 1., KEDD
Futball
15.00 ó Feled-Tisovec, Ajnácskõ-Poniky  az 5. liga 14.
fordulójában elmaradt mérkõzés

Teremfoci
Az ellenség területén a harmadik mérkõzésen sem adtunk gólt

A támadás a gyengénk ?!
ZS Dubnica  FC Rimaszombat 2:0 (1:0) Gólok : 38. Kika, 64.
Drík, K: 34. Zimmer  31. M. Filo id., 70. B. Mráz, 43. Janeèka.
A mérkõzést Vnuk  Sliko vezették , 1600 nézõ elõtt. Felállás Dubnica :D. Perni-Pleva, pendla, Adámik, Zimen- T. Zápotoka /76.
M. Kuzma/, Drík, Kopaèka, Ivolt / 83. Lendvay/ - Grendel / 57. L.
Zápotoka/ - Kika. Rimaszombat : D. imon  Janeèka, R. Kaèák,
G. Geri, B. Mráz  M. Filo id.  Hlouek, Hílek, ivanoviè / 46.
Pisár/, Lazúr  Líka / 76  Tesár/

A hazaiak kezdettõl fogva aktívabbak voltak, bár Kika és
Grendel találata célt tévesztett. A

vendégcsapat ugyan igyekezetrõl tanúskodott, de a Dubnicaiaktól sok esélyt nem kaptak. Elõ-

Vélemények: Anton Dragúò / dubnicai edzõ/ : ,, Nehéz játék volt a jó
védekezés miatt. Több, mint félóráig nem voltunk termékenyek, annak
ellenére, hogy a labda a mi javunkat szolgálta. Az egygólos vezetés nem
nyújtott biztonságot, köszönet Dríknek, hogy a megérdemelt három pont
meglett. Grendel sérülése legalább 15 napot vesz majd igénybe. 
Mikulá Komanický / rimaszombati edzõ/ : ,, Az elsõ félidõben a hazaiak
elérték a vezetést. Lazúr lehetõsége kihasználatlan maradt. A második
félidõben Pisár játéka sem hozott nekünk jobb eredményt. Az ellenség két
góllal büntette a csapatunkat, a gyõzelmük megérdemelt volt. 

nyük a ZS játékosainak a 38.
percben született meg, amikor
pendla labdája rátalált Kikára,
aki imont kicselezve 1: 0 állást
idézett elõ. Két perc múlva meg
volt a lehetõség a egyenlítésre, bár
a védelem hibáját Lazúr ezúttal
góllal nem büntette.
Drík az 52. percben átjátszotta
magát a védelmen, de nem jutott lövõhelyzetbe. Zápotoka szintén kihagyta a lehetõséget, annak ellenére, hogy Simon kint állt a kapuból.
A 64. percben a legjobb dubnicei
játékos Drík, kihasználva tapasztalatait, jó tehnikai rúgással 2:0
 ra változtatta a mérkõzés eredményét. A hazaiak megkönnyebbültek,
bár a vendégcsapat próbálkozott,
legalább egy kicsivel jobb eredményt elérni. Pisár rúgása kapufát
talált, Filo rúgását Perni kivédte.

További
Rimaszombati siker Debrecenben
A magyarországi Debrecenben április 14-én
eredmények CIVI
KUPA néven rendeztek nemzetközi cselgáncs

= Mérkõzések eredményei 7. for-

duló: Trenèín  Zlaté Moravce 3:2,
a¾a  Trnava 1:2, Inter Bratislava
 Moèenok 2:0.

1. Inter
2. D u b n i c a
3. Trnava
4. Trenèín
5. M o è e n o k
6. Rim. Sobota
7. Zl. Moravce
8.  a ¾ a
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7
7
7
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4
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4

9
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4
9
4

:4
:3
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14
14
14
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7
7
6
3

A 8. forduló programja: 27.4.
Trenèín  Trnava, 28.4. a¾a 
FC Rimavská Sobota, Dubnica
 Inter Bratislava; 29.4. Moèenok  Zlaté Moravce.

tornát. Sikerrel szerepelt a Rimaszombati Mlados
Relax tizenegy versenyzõje.

Hat ország 33 csapatában összesen 365 ifjú cselgáncsozó mérte öszsze erejét és ügyességét. Három versenyzõ nyert elsõ helyezést súlycsoportjában. Sophia Kanátová mini
kategóriában, a 66 kg súlycsoportban bizonyult legjobbnak.Kristián
Slí a fiatalabb tanulók korcsoportjában, 49 kg súlycsoportban vitte
el a pálmát. Michal Sojka az idõsebb
tanulók korcsoportjának 45 kg
súlycsoportjában került a gyõzelmi

dobogó legfelsõ fokára.
Bronzérmet szerzett Richard Útis
(mini kategória, 27 kg) és Juraj Antal (szintén mini kategória, 36 kg
súlycsoport).
Ötödik helyen végzett Riman Vilèek (mini kategória, 27 kg) és Jakub
Gódor (idõsebb tanulók korcsoportja, 66 kg). A Relax további versenyzõi nem voltak ennyire eredményesek, de a csapat így is a legsikeresebbek közé sorakozott fel.
(kz)
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