Gömöri

HÍRLAP
www. rimavskasobota.sk
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Regionális hetilap

40. évfolyam

18. szám

2007. áprílis 30.

A DIVOSUD gyermekszínpad kapja Rimaszombat díját

Hatórás vita vagyonjogi kérdésekrõl
Rimaszombat város Képviselõtestületének április 24-i
ülésén a megnyitásra kitûzött idõpontban 19 képviselõ volt
jelen. Számuk késõbb 21-re gyarapodott. Részben felborult a napirend, Va Viliam képviselõ módosítási javaslatot
terjesztett elõ. Tájékoztatást kért a városi hivatal osztályvezetõi posztjaira kiírt versenypályázat kérdésében.

Cifru István polgármester felvilágosította a jelenlévõket: a versenypályázat nem az 552/2003 sz.
törvény értelmében volt kiírva.
A városi hivatal szervezési rendje

szerint járt el a városvezetés. Arról
is tájékoztatott, hogy a hivatal
részlegeinek vezetõit 2007 április
30-ig kinevezi. A képviselõk tudomásul vették a tájékoztatást.
Jóváhagyták a városi tanács tevékenységérõl szóló beszámolót, valamint a gyermekek családi körülményeit
javító városi rendelet módosítását.

Közel hat órás vita alakult ki a 4.
napirendi pontban, a vagyonjogi
kérdésekkel kapcsolatban. A képviselõk elé terjesztett tárgyalási
anyag nem kevesebb, mint 10 ügyet
tartalmazott. Szerepelt köztük
a város tulajdonában levõ ingatlanok
eladása, bérbeadása, bérleti
szerzõdések módosítása, városi
bérlakások értékesítése, stb. A
képviselõk döntöttek 1554,54 hektárnyi városi erdõ bérbeadásának
meghosszabbításáról, a kpt. mál
utcai egykori óvoda épületének bérbeadásáról. Az egykori kaszárnyaépület is gazdát cserél, a hozzá
(Folytatás a 2. oldalon)

Ára: 9,- Sk

Fiaim, csak
énekeljetek

Magyar szótól volt hangos a
rimaszombati kultúrház az elmúlt napokban. Tizenhat éve
rendszeresen itt kerül megrendezésre a vers- és prózamondók
országos seregszemléje április
utolsó hétvégéjén. Több mint kétszáz különbözõ korosztályú versenyzõ érkezett idén is Tompa
Mihály szülõvárosába, hogy
a róla elnevezett versenyen hét
kategóriában (vers- és prózamondás, megzenésített versek és
versszínpad) megmutassa tehetségét. A rendezvény, ami több, mint
puszta megmérettetés, hiszen
(Folytatás a 3. oldalon)
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Rimaszombat város a Városnapok keretében május 4-5-e között

TAVASZI VÁSÁR-t

rendez 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 az
az illetékes regionális közegészségügyi hivatal engedélye az állandó lakhelyrõl.
Jöjjön el  szivélyesen fogadjuk.

MEGHÍVÓ

Rimaszombat város polgármestere a Városi Képviselõtestület
2007. 2. 16-án hozott 2es számú határozata alapján
nagygyûlésre
hívja
2007. május 2-án
(szerdán) 18. 00 órai
kezdettel a
P. Dobinský utcán levõ
P. Dobinský Alapiskola
ebédlõjébe
Tamásfalva, Méhés
puszta, Dúsai út, Kurinc
valamint a P. Dobinský
és P. Hostinský utca 20,
22, 24, 26, 28, 30,32,34,36
lakosait.
A program a következõ:
1. Megnyitó
2. A városrész bizottságának tagjai megválasztása
3.Idõszerû kérdések a városfejlesztéssel kapcsolatban
A Rimaszombati Közterületfenntartó Vállalat
KÖZLI
2007 május 1-én (kedden)
és május 8-án (kedden) nyitva tartja a fedett uszodát 8.00 és
20.00 óra között.

Nyilvános beszélgetésen: hulladék, patkányok, varjak

Visszatérõ probléma a parkolás
Az elmúlt hét során további nyilvános beszélgetés zajlott Rimaszombatban, a Rima lakótelep és a Kishont utca
lakóival.A városrészi bizottság tagjaivá választották ¼ubica Kubiòákovát, Csomós Barnabást, Jana Surovát,
Elena K¾uèovskát, és Barnabás Antal mérnököt.

A városrészt a képviselõtestületben Pavel Piliarik, Ján Èeman, Boena Gecková, Pavel Brndiar, Korcsog
Péter és Pelle Tibor képviselik.
P. Piliarik alpolgármester tájékoztatta a polgárokat a városfejlesztési
program elõkészítésérõl. A Rimava
lakótelepen a lakók aktív csoportja tevékenykedik, akik gyermek játszóteret hoztak létre. Kovács László,
a városi hivatal elöljárója a városi hivatal szervezési átalakításáról tájé-

koztatott. Csökkent a szakosztályok
és önálló elõadói egységek száma. Az
új szerkezeti felépítéssel kapcsolatban, melyet jóváhagyott a városi képviselõtestület, versenypályázat zajlott a vezetõ beosztású dolgozók kiválasztására. Kovács L. beszámolt
róla, hogy 37 jelölt érdeklõdött
a vezetõ posztok iránt. Többségükben nem feleltek meg a követelményeknek. Az új osztályvezetõket
május 1-ére nevezik ki.

A DIVOSUD gyermekszínpad kapja Rimaszombat díját

Hatórás vita vagyonjogi kérdésekrõl

(Folytatás az 1. oldalról)
tartozó telkekkel együtt. A több
mint 100 millió Sk értékû ingatlan
új tulajdonosa a Városi Közterület-

fenntartó Vállalat kft. A Ferenczy
István Alapiskola gondozásába
kerül a 32 millió 855 ezer 785 koronát érõ új tornaterem.

Az ingatlanok vagyonjogi rendezése ez év végéig lezajlik.
A vagyonjogi kérdések lezárásával véget is ért a képviselõtestület
ülése. Az eredeti programban megszabott 13 pont megoldatlan maradt. Köztük a városi költségvetés,
a Gemerské Zvesti és Gömöri Hírlap városi újságok további sorsa is.
Ezek a fontos kérdések a képviselõtestület május 2-i ülésén kerülnek
napirendre.

A VH elöljárója arról is tájékoztatott, hogy személyzetileg és mûszaki ellátásban is megerõsödik az elsõ
kapcsolat részlege, gyarapszik a pénzügyi ellátás, fõként az EU alapokból.
2013-ig legalább 700 millió korona
támogatást igyekeznek megszerezni.
A tárgyilagos vitában a polgárok
panaszkodtak a hulladékbegyûjtõk
körüli rendetlenségre a Kishont utcán,
ami hovatovább patkánytelepre emlékeztet. A hulladékot fõként a gyûjtögetõk szórják szét. A szétdobált
hulladék a varjakat is vonza, amelyek
túlszaporodtak a városban.
Szóba került parkolóhelyek létesítése a Sport utcán, a közforgalom rendezése a Rima lakótelepen és
a Kishont utcán, ahol az utóbbi években rendkívül megszaporodott a gépjármûvek száma. Sok bírálat érte
a gépjármûvek részére megszabott 40
km/óra haladási sebesség túllépését,
ami ma már nem csupán a zajártalmat
növeli, hanem a lakóépületek falain is
repedéseket okoz. A polgárok felfigyeltek egy kamionra is, amely veszélyes hulladékot szállít a város sûrûn
lakott területén keresztül. Az ú.n.
Kínai fal lakóinak életét  bejárati ajtóik a négysávos út irányából nyílnak  évek óta keseríti az úttest és
a járda aszfalt burkulata szintjének folyamatos csökkenése. Néhány bejáratban emiatt már két lépcsõfok is eltûnt.
M. Kanalová (kz)

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.

Beszámoló a XVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyrõl

Fiaim, csak énekeljetek

összeállt elõadás minden jelenlévõre
nagy hatást gyakorolt Gál Tamás tolmácsolásában. A katonaságot megjárt
férfiakban régi rokonélményeket
hozott felszínre, a nõk és fiatalok

cserepeket, papírvirágokat és nyakékeket készíthettek a gyerekek. A
Szevasz Színház Mátyás
meséinek pedig olyan nagy
sikere volt, hogy a tomboló
jókedv miatt majdhogynem
leállt a verseny, ugyanis
míg a Szevaszosok
a kicsiket szórakoztatták,
a többi teremben a nagyok
versenyeztek. Pontosabban
versenyeztek volna, ha a
kicsattanó jókedv nem zavarta volna õket. De ez persze a megbocsájtható, elnézhetõbb versenyt zavaA vers- és prózamondók kategóriró körülmények közé tarájában 180 versenyzõ szerepelt. Megtozott. Ami bosszantóbb
közelítõleg egyforma létszámban érvolt, az a XXI. század nagy
Versenylázban. Fotó: Simon Zoltán
keztek városból, illetve falukból a fiavívmányának, a mobilteletalok. Nem mondható azonban ez el
fonoknak a tolakodó jelenléte. Nem pedig döbbenetes képet kaptak egy
a nemek esetében. Évek óta már
volt program, legyen az verseny, szín- ember- és léleknyomorító rendszera lányok vannak túlsúlyban, vagy biházi produkció, értékelés vagy gála- rõl. Az elõadást követõen beszélgezonyulnak eredményesebbnek, kitarmûsor, ahol ne szólaltak volna meg. tés volt a darab rendezõjével, Czajlik
tóbbnak a mûvészet eme ágában.
Józseffel és az elõadóval, Gál TamásSajnos.
A mezõny kétharmadát teszik ki.
A péntek esti kísérõprogramok a sal. Külön öröm, hogy ez a két fiatal
Ennek ellenére, egy kategória kivétetehetség évekkel ezelõtt itt nálunk,
lével, a kisebbségben lévõ fiúsereg
Rimaszombatban, mint versenyzõ
mindenhol elcsípett egy dobogós
kezdte elõadói, színházi pályáját.
helyet, sõt, volt ahol mind a hármat.
Bizony a sok-sok éve folyó verSzûkebb régiónkból Kovács Boglársengés nem egy híres embert adott az
ka, Oláh Balogh Lívia és Váradi
elõadói szakmának. Ilyen volt KaKrisztián bizonyult a legeredményeszás Attila is, aki annak idején
sebbnek. Boglárka serki, a Feledi
a komáromi országos döntõkön bukSzombathy Viktor Alapiskola tanukant fel középiskolás diákként, pár
lója és az 1. kategória prózamondói
éve pedig zsûritagként láthattuk venközött lett második helyezett. Felkédégül Rimaszombatban. Aligha gonszítõje Koós Katalin tanító néni. Oláh
doltuk akkor, hogy utoljára tiszteli
Balogh Lívia nem elsõ alkalommal
majd meg jelenlétével városunkat,
került be az országos döntõbe.
s gazdagítja tanácsaival a versenyzõGalántai lányok megzenésített verseket adtak elõ. Fotó: Simon Attila
A tehetséges balogfalusi kislányra
ket. A szervezõk a tragikus hirteméltán lehetnek büszkék a falujában. találkozhattak az érdeklõdõk, szom- felnõtteket szólították meg. A Hó- lenséggel elhunyt színmûvészre
Idén harmadik lett a kategóriájában baton délelõtt pedig gömöri meseírók- lyagcirkusz Társulat Csõdcsicsergõ  a megnyitón egy visszafogott, meghaés a zsûri különdíjjal is megjutalmaz- kal, Kövesdi Károllyal és Vaskõ Ká- mûvésznõ a csúcson címû produkci- tó programmal emlékeztek. Ezt megta. Részt vehet a Tatabányai Tehet- rollyal. Volt játszóház a kicsiknek, óját a Pozsonyi Magyar Intézet jó- elõzõen került átadásra a Kulcsár-díj,
séggondozó Szaktáborban. Líviát a melyet az ország két elismert dráma- voltából láthatta a versenyre érkezett mellyel a szlovákiai magyar versmonversenyre Bozó Erika tanító néni ké- pedagógusa, Szabó Csilla és Váradi és a hazai közönség. A produkció dó mozgalomban aktívan tevékenyszítette fel. Vele egy kategóriában in- Kornélia vezetett. A díjkiosztó gálá- hatása nem maradt el. Voltak, akik kedõ személyeket jutalmazza a szakdult a rimaszécsi Váradi
nagyon jól szórakoztak, de ma. Idén Királyhelmecre és KomáKrisztián, aki 2. helyezést ért
olyanok is akadtak, akik csaló- romba került a díj. Két magyar-törtéel. Felkészítõje Madarász
dottan hagyták el a színház- nelem szakos tanár kapta: Bodnár
Zsuzsa volt.
termet. A hagyományos szín- Mária és Gáspár Tibor.
A megzenésített versek kaVéget ért az idei Tompa Mihály
háztól igencsak eltérõ produktegóriájában 10 csoport verció sokakat zavarba ejtett, Vers- és Prózamondó Verseny. A
sengett. Ök, a versenyen kívül
s talán igazán azok tudtak csak versenyzõk és kísérõk elégedettsége
bemutatkoztak a Fõ téren is.
felszabadultan szórakozni raj- láttán illik talán megköszönni a munkát
A versszínpad kategóriája elsõ
ta, akik elvárásoktól mentesen mindazoknak, akik hozzátették részüalkalommal került be a verültek be a nézõtérre, s felismer- ket a sikerhez: a stábon dolgozó pesenyprogramba. A 40 éve
ték a színészek játékában az dagógusoknak, Csemadok tagoknak,
létrejött, s a 60 - 70-es évekélet abszurditásainak pimasz ki- szponzoroknak, segítõknek és a
ben virágkorát élõ mûfaj renagyítását, szemérmetlen felfe- fesztivál folyóiratát készítõ fiatalokményteljesen mutatkozott be. Népviseletbe öltöztetett babák.
nak. Nehéz lenne felsorolni a nevüket,
dését.
Az 1-5. kategória vers- és
Griskovec Hogyan ettem de talán nincs is rá szükség, hiszen õk
ra várakozókat szombat délután
prózamondói idén egyfordulós a bátkai Izgõ-mozgó Kézmû- kutyát címû mondorámája azonban azok, akik nem az elismerésért, nem
rendszerben versenyeztek. Ezzel lerö- vesmûhely foglalkozatta. A Balog- a Hócirkusz által megosztott közön- díjakért dolgoznak, hanem az ügy
vidült számukra a versenydrukk idõ- völgyi Fesztiválra összeállt csapattal séget újra egyesítette. A csendes-óce- iránti elhivatottságból. De azért
szaka, s több maradt a szórakozásra. szalvétatechnikával díszített virág- áni flotta matrózának élményeibõl köszönet nekik!
Zsélyi Katalin
A szervezõk az újítást azon megfontolásból kezdeményezték, hogy
ne csak a díjkiosztón kapott ajándék
legyen ajándék a résztvevõknek,
hanem maga a rendezvényen való
részvétel is. Azaz maga a rendezvény,
mely egyben számos szórakozási, ismerkedési, játszva tanulási letehõséget is kell hogy nyújtson a résztvevõknek. Nos, idén a kísérõprogramokra igazán nem lehetett, s nem is
volt senkinek panasza. Három új kiállítás nyílt a seregszemle alkalmából
a kultúrházban. A Ganevia kiállítóteremben 287 viseletbe öltöztett baba
várta az érdeklõdõket. A tárlat 11 felvidéki néprajzi körzet héttagú családjának viseletét mutatta be. A színházterembe vezetõ folyosón a Ferenczy István Képzõmûvészeti Verseny és a Tücsök gyereklap felnõtt
és gyerek illusztrátorainak alkotásai
voltak láthatóak. Két könyvbemutató is volt a két és fél napos rendezvény alatt . Pénteken délután Juhász Katalinnal és Szászi Zoltánnal

Fotó: Simon Zoltán

(Folytatás az 1. oldalról)
számos kísérõprogramot is kínál az érdeklõdõknek, nagyon
sok ember, sok helyi szervezõ többhetes kitartó munkája eredményeként jöhet csak létre. Gondos elõkészületek, rugalmas problémamegoldás, mindenre kiterjedni
igyekvõ figyelem, higgadtság  ez
az, ami a jó szervezést jellemzi. És
ezekkel a szavakkal illeték a
szombat este búcsúzó vendégek az
idei Tompa Mihály Országos Versés Prózamondó Versenyt.

Iskolánk tanulói képzõmûvészeti- és irodalmi alkotásaikkal diáktársaikhoz, és a széleskörû nyilvánossághoz is szóltak. Szép, értékes festmények, plagátok, poszterek születtek  mûanyag palackokból készült piramis, hõs vitéz régi ruhaakasztóból és egyéb
használatlan tárgyakból.
A Husty J., G. Kajbová, L.
Èinèurové tanárnõk irányítása

A Föld Napja

Már hagyományosan évrõl évre április 22-én emlékezünk meg a Föld Napjáról. A rimaszombati . M
Daxner Alapiskola évek óta képzõmûvészeti és irodalmi versenyt szervez, Mentsük meg a Földet címen.
alatt született képzõmûvészeti alkotásokkal párhuzamban egész sor
érzelemmel teli vers is született.Az irodalmi alkotások java
részét a 9. B osztály tanulói alkották, M. imáková és G. Kajbová tanárnõk gondos iránymutatása alatt.Az I. és II.
tagozat tanulóinak alkotásai egy idõre az iskolakapuk és kerítések dísze-

ivé váltak. A rendezvény hangulatát zeneszámaival még meghatóbbá tette Tomá Fodor, a 9. A osztály tanulója.
A tanulók ezt az
egész napot az ünnepnek szentelték. Az elsõsök megtekintették
az arborétumot
a városi szabadtéri
színpad térségében.

Késõbb az ott szerzett ismeretek
alapján készítettek rajzokat,
festményeket.
Újra egy talpraesett ötlet. Ügyes
kezek, kitünõ ötletek a kisdiákok
részérõl, a pedagógusok pedig bizonyították, készek újat alkotni
tanulóik érdekében.
Jana Hustyová (ford.:kz)

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny

Régiónk is képviselve volt

Zagyi Boglárka és Kovács
Réka a Tompa Mihály Alapiskola diákjai osztályelsõk, már iskolába lépésük óta. Pillanatnyilag a 7.
évfolyam jeles tanulói. Sok tevékenységben bizonyítottak már, mindenütt ott vannak, ahol a tudás
a mûveltség és a tehetség méredtetik. Számtalan szavalóverseny, matematikai megméredtetés, ügyességi próba és színpadi fellépés van
már a tarsolyukban. Szorgalmuk
határtalan, lányok lévén ez természetes, mondhatják sokan, de õk
ketten  megkockáztatom a kijelentést  profi módon kezelik az iskola nyújtotta nehézségeket. Túl a
rendszeres felkészülésen, marad
még idejük és kedvük mindig valami újat becsempészni a tanórákon
nyújtott tapasztalatokon kívül. Hatalmas a tudásvágyuk, szerényen
kezelik a sikereiket és nem lombo-

zódnak le egy-egy kudarctól sem.
Ilyen hozzállásnak köszönhetõen
lettek a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny résztvevõi és helyezettjei. A regionális fordulók összesített eredményei alapján a legjobbak mérhették össze helyesírási tudásukat 2007. április 24-én Érsekújvárban. Bogi és Réka képviselték
szûkebb régiónkat, nagyon szép
eredménnyel. Réka a hetedik, Bogi
a tizenkilencedik helyen végzett.
Itt már csak kisebb eltérések

rangsorolták a helyezéseket.
Mindkettõnek kijár a megbecsülés, hisz a magyar nyelv
alapos ismerete már rájuk erõsen jellemzõ. Tollbamondásokban és feladatlapokon bizonyították a magyar nyelv szeretetét, annak kedvvel való tökéletesítését. Felkészítõ tanáruk,
Csomós Elemér is büszke a két
lányra. Csak így tovább, jövõre
is szurkolunk nektek.
-csk-

MEGHAJTOTT
Újra gyászolnak a Rimaszombati Öregcserkészek !
Tóth Árpádot, legidõsebb
cserkésztestvérünket temettük
el, 2007. 4. 19-én 87 éves korában.
Tóth Árpád, korát meghazudtolva aktív, mozgékony életet
élt, alig érzékelte az évek múlását. Hosszú ideig tartó házasságban élt feleségével
együtt, ami csak keveseknek adatik meg. A kort, amelyben élt, minden velejárójával hosszú élete során, emberségesen, cserkészmódon viselte el.
Már fiatalon, az 1930  1940-es években cserkész
volt, az Iparos Cserkészek Csapatában. Itt szerette
meg a cserkészéletet, a természetet, a kirándulást és az

ZÁSZLÓVAL
azzal járó gyakori nótázást, éneklést. Öregcserkész Klubunk megalakulása során csatlakozott hozzánk. Mint
öregcserkész is hû maradt a kiránduláshoz, daloláshoz.
Kurincon, közös természetjárásunk, kirándulásaink
során, többször voltunk vendégei kurinci nyaralójában.
Csapatunkat halhúsból készült remek ínyencségekkel
látta el, feleségével együtt. Ezeket a kedves, meghitt
pillanatokat ma már csak a fotók hozzák közel, így
fogunk Rád sokáig emlékezni, drága cserkésztestvérünk.
Temetéseden cserkészruhában, díszmenettel kísértünk utolsó utadon. Sírodnál cserkészdalunk hosszan
csendülve követte távozásodat. Szellõ zúg távol, nyugodj pajtásom  Kívánunk Neked jó pihenést !
Emléked megõrizzük !
A Rimaszombati Öregcserkészek

Sclerosis multiplex

a központi idegrendszer leggyakoribb megbetegedése

MEGHATÁROZÁS
Sclerosis multiplex (elszórt agyigerinci elmeszesedés), komoly krónikus neurológiai betegség, tüneteiben, formáiban, lefolyásában nagyon variabilis. Gyógyítható, de egyelõre még nem ismert a gyógyítására
szolgáló specifikus gyógyszer.
ELÕFORDULÁSA
*leginkább a produktív korban levõ
(20-40 éves) személyeket sújtja,
*gyakrabban fordul elõ nõknél
*elõfordulása egyenes arányban
emelkedik a Föld egyenlõségi
körétõl való távolsággal
*Szlovákiában mintegy 5000
személyt tartunk nyilván ezzel
a diagnózissal
KIVÁLTÓ OKOK
*pontos kiváltó okot egyelõre
nem ismerünk
*feltételezett a multifaktorális etiológia: átvészelt vírusos fertõzés és
az imunológiai rendszer károsodása.
JELLEGZÉS
Sclerosis multiplex a központi
idegrendszer fehér anyagának betegsége. A megbetegedési folyamat az
idegszálak myelín borítékának sérülését váltja ki, melyet gyulladási
folyamat követ. A myelín az info-

máció-átvitel felgyorsulását szolgálja az agy, a gerincvelõ és a további
testrészek között. Ha megsérül
a myelín, az információk lassabban,
vagy helytelenül továbbítódnak.
TÜNETEK
Neurológiai tünetek akút, vagy
szubaktív széles skálájában jelentkezik, amelyek a sérült myelín fészkeit tükrözik: látási zavarok,
mozgás-, érzékenység-, stabilitás,, koordináció-, kognitív funkciók
zavarai, beszédhiba,... A neurológiai
tünetek önállóan, vagy kombináltan
mutatkoznak, többnyire fáradtsággal kisérve.
LEFOLYÁS
*attakszerûen ismétlõdõ (a roszszabodási szakok javulási állapottal váltakoznak)
*primárisan progresszív (kezdettõl fokozódnak a nehézségek)
*szekundárisan progresszív (az at-

DIAGNOSZTIKA
*a betegség részletes anamnéziája (története)
*következetes neurológiai kivizsgálás
*segéd vizsgálatok: magnetikus
rezonancia, likvor vizsgálat, evokált
potenciálisok vizsgálata, immunológiai kivizsgálás.
PROGNÓZIS
*A Sclerosis multiplex fiatal
egyének nem traumatikus rokkantságának fõ oka
*a betegek 80 %-a attakszerûen
ritmizáló formában szenved
*50%-uk másodlagosan progreszszív formában érintett, tartós neurológiai hiánnyal, 8-15 éven keresztül
*a betegség tízéves tartama után
csupán a betegek 20-30 százaléka
munkaképes.

Szlovákiai rendezvény
Elõrelépés az SSM kezelésében
Rimaszombatban idõszerû 2007 május hónap végéig.
Nyitó rendezvény: 2007 május 9-én 10.00 órakor a Fõ téren.
Mindenkit szívesen várunk.

Tesznek-e eleget a polgárok érdekében

A régi már nem régi

A városvezetéshez címzett nyílt levél érkezett szerkesztõségünkbe.
Névtelen levelekkel csak kivételes esetekben foglalkozunk. Most azért is
közlünk részleteket a levélbõl, mert
sokakat érintõ és egyre inkább elmélyülõ problémát feszeget.
A levél írója a Rima lakótelep lakói
nevében panaszkodik:
A Rima lakótelepen már 30 éve lakunk. Örültünk az új családi fészeknek. Beköltözésünk idején a lakás
közvetlen közelében szép új pihenõ
lócák, a gyermekek részére homokozók és játszótér is fogadott bennünket., ahol csemetéinkkel együtt szép
perceket tölthettünk.
Azóta gyermekeink felnõttek, mi
megöregedtünk, s velünk öregedett
a lakótelep is. Mára szinte csak nyomai maradtak a homokozóknak,
a lócákból csak a beton alap maradt,
néhol még egy-egy karfa. Nem is szólva a hintákról, mászókákról.
Pedig talán nem olyan sok kellene
a rendbehozatalukra. Egy kevés homok, szerszám, társadalmi munka.
A nagyszõk, szülõk gyermekeikkel,

tak-remisziók kezdeti szakasza után
fokozatos rosszabbodás következik.

unokáikkal nagyobb biztonságban
érezhetnék magukat. Nem kellene attól tartani, hogy a gyermekek sérülést
szenvednek. A lócák felújítása sem
harapna le horribilis összeget a városkasszából.
Tavasz van, naponta emlegetjük az
életkörnyezet védelmének és szépítésének fontosságát. Éppen a felelõsek ne látnák a lakástömbök környékének állapotát? Legfõbb ideje, hogy
közös erõvel és akarattal necsak beszéljünk az életkörnyezetrõl, hanem
fenntartásáért tegyünk is valamit.-kz-

FÕ PROBLÉMA
A NEVELÉS

A korábbi években létrehozott játszóterek, homokozók sok esetben
ideiglenes létesítmények voltak, nemcsak a Rima lakótelepen. Ma már
egyáltalán nem felelnek meg a biztonsági elõírásoknak, amelyek betartásáért viszont a jogrend szerint az üzemeltetõ felelõs.
Adott esetben a felelõsség a Rimaszombati Közterületfenntartó
Vállalat kft.-t terheli. Sajnos, a
fenntartásra, üzemeltetésre szánt
összeg java részét elemészti a vandál rombolók által okozott károk
rendbehozatala (útjelzõtáblák, megrongál közmegvilágítás, szétrom-

GYÓGYKEZELÉS
A gyógykezelés fõ céljai:
*az attak gyógyítása (pl. kortikoidokkal)
*a támadások számának csökkentése, a betegség terjedésének fékezése (interferónok, glatirameracetátum)
*a tünetek gyógyítása
BEFEJEZÉSÜL
Sclerosis multiplex
Gyógyítható betegség, bár napjainkban még nem ismerünk gyógyszert a teljes gyógyuláshoz. Mérsékelni tudjuk a lefolyás gyorsulását,
csökkenteni tudjuk a tüneteket. Részben befolyásolni tudjuk a betegség lefolyását, idõben halasztani
tudjuk a teljes kifejlõdést, a rokkantság fellépését. Minél jobban
ismerjük az olyan alattomos betegséget, amilyen a sclerosis multiplex,
annál inkább meg tudjuk érteni és
segíteni tudunk a betegségben szenvedõkön, hogy minél hosszabb ideig önállóak, produktívak maradhassanak, jobbuljon életük minõsége.
MUDr. ¼ubica Procházková, CSc.

Tájékoztatás

Sclerosis multiplex Szlovákiai Szövetsége. Èulenova 12,
917 00 TRNAVA. A szövetség
elnöke Iveta Gáliková 0918
636 623, 033/551 30 09. Bankszámla: 0280 039603/0900

bolt virágtartók, lócák, szemétgyüjtõ edények, stb.).
A nyílt levélben idézett módon
ugyanis nem mindenki gondoskodik életkörnyezetének védelmérõl.
Életkörnyezetükrõl sokan különleges módon gondoskodnak.
Sajnos, nem elegendõ csupán egy
kevés homok, némi szervezési készség, mint ahogy azt a nyílt levél
idézi. A panaszkodó felnõtt, érett
emberek nem látják, hogy például
a homokozók vonzák a felelõtlen kutyabarátokat, akik egészségre ártalmas közeggé teszik a játszótereket.
A gyermekek, akik talán tíz évvel
ezelõtt még a homokozóban játszottak, most rombolják a lócákat.
A nevelésért, az értékrend megõrzéséért felalõsek vagyunk valamenynyien. Nem csupán saját családi körünkben. Ettõl a felelõsségtõl nem mentesít sem az iskola, sem más állami,
vagy önkormányzati intézmény.
A Városi Közterületfenntartó Vállalat több mint egymillió korona
összegû igényt terjesztett elõ a város
2007 évi költségvetésébe.
Rábely Pál, a Városi Közterületfenntartó Vállalat igazgatója
Bozó János, a Városi Hivatal
környezetvédelmi részlegének
vezetõje

Húsvét a Derencséni Karsztban

Évek óta bevált szokásunk, hogy
kedvezõ idõjárás esetén barlangászati rendezvényeket szervezünk
a Derencséni Karsztban. Idén,
húsvétkor sem volt ez másként.
Rendezvényünkön 16 barlangász
vett részt Rimaszombatból, Losoncról, de még Osztraváról is.
Szelistye (Slizké) fölött táboroztunk le. Az elszállásolást és kisebb
felkészülést követõen két munkacsoportra oszlottunk.
Az elsõ csoport a nem rég feltárt
Viktória barlangot térképezte. Nevét területi csoportunk lánya után
kapta, aki csak pár nappal a barlang
felfedezése elõtt született.
A barlang hossza 23 méter.
Gyönyörû vékony sztalaktitok
díszítik, szinterekkel egyeledve.
A másik csoport az Istvánmezõ-i
terepen dolgozott, ahol eddig 6 méter mélységig jutottunk a felszíni
szondákkal.
A második napot már Lévárton
töltöttük, a losiar barlangban. Ne-

vét losiar Istvántól kapta, aki elsõként jelentette a barlang felfedezését és ezzel elõsegítette késõbbi dokumentálását.
A barlangot 58 méter távon mértük fel. Remek, tollszerû cseppkövek díszítik. Kedvelt lakóhelye
a denevéreknek. A barlangban eddig

Tornalján átépül a Fõ tér
Atépítés alatt van Tornalja Fõ tere. Európai
Múvészet alapkövét helyezték le árprilis 14-én, az
Európai Mûvészeti Napok keretében.
A város polgármestere, Dubovsky László szavai szerint
a tér átépítése 46 millió korona ráfordítást igényel. Ebbõl
6 milliót a városkassza áll, a többi költségeket EÚ grantok, hazai- és külföldi nadációk és polgári egyesülések
fedezik.
Az átépítés befejezésének tervezett határideje a jövõ év
vége. A rekonstrukció keretében fokozatosan átalakítják
a a környezõ épületeket, szobrogat, fafaragványokat állítanak fel képzõmûvészek alkotásaiból, akik a városban
éltek, itt tanultak, vagy régiónkban alkottak.
Elsõ lesz köztük Dúdor István szobra. Szeptember végén, a Tornaljai Városnapok keretében leplezik le. Jelenleg intenzíven dolgoznak a tér burkolatán. Az új útburkolat hûen kopírozza a régi-, történelmit. Tornalját virágok
tömege is felüdíti, melyekre a város idén 550 ezer korona
ráfordítást tervez.
kan-(kz)

nem elemzett kígyó csontmaradványokra bukkantunk.
A másik csoport folytatta az Ispánmezõ melletti mélyítési munkát.
Este jól esett a gulyás, el is beszélgettünk a tûz mellett, barlangász
történetekrõl, meg egyebekrõl is...
Másnap reggel közösen folytattuk a barlangbejárat mélyítését. Eljutottunk 10 méterig. Az üledék réteg vastagsága miatt nyilván még
várnunk kell a barlang folyosó feltárására.
Barlangkutató akciónkat hétfõn
fejeztük be. Az újonnan bemért barlangokhoz szükséges lesz még térképek készítése, nyilvántartási lapok beiktatása, hogy be lehessen jegyezni a barlangok nyilvántartásába.
A területi csoport köszönetét
fejezi ki Rimaszombat városnak,
a barlangkutatás és feltárás pénzbeli
támogatásáért. Igor Balciar (kz)

A Dúsai úton
gyarapszik az
adósság
Rimaszombat városvezeté-

sének nem csekély gondot
jelent a Dúsai úti lakótelep
fenntartása. 2001 és 2006
között csupán a lakbérhátralékok túlhaladták a 15 milliós összeget. A városkassza
leírt 11 millió 398 ezer 621
koronát. A hátralék még így
is több mint 4,5 millió koronát tesz ki.

Az EURES hálózat a következõ munkalehetõségeket kínálja fel külföldön:
NORVÉGIA: mészáros, kicsontoló, hús-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.

Kisarborétumot ültettek

Értékes projektbe kapcsolódtak
a Rimaszombati . M. Daxner utcai
Alapiskola pedagógusai és diákjai.
Az Ismeret fái nevû kezdeményezést támogatta
a Szlovákiai Erdõgazdaság
vezérigazgatósága, együttmûködve az SzK Oktatásügyi Minisztériumával.
-A projekt célja volt kisarborétum létrehotása a kiválasztott alapiskolák területén. Szlovákia öt alapvetõ
erdei fájának: fenyõ, lucfenyõ, borókafenyõ, bükk és
tölgy népszerûsítése. A projekt hatékonyan elõsegíti
a természettani ismeretek
bõvülését. Ezen túlmenõen
hatványozottan neveli a
gyermekeket a természetvédelemre, környezetvédelemre,
nem utolsó sorban pedig ter-

mészeti környezetünk ápolására.
Kép és szöveg:
-kanalová- ( ford.: kz)

Kerékpárral
Kerékpárral a
a természetben
természetben

Ha
Ha nem
nem bírják
bírják taposni,
taposni, tolják
tolják

1990-tõl mûködik Rimaszombatban a Rimava
Szlovák Kerékpárklub, melynek célja a kerékpározás, kerékpáros természetjárás népszerûsítése. Jelenleg a polgári társulásnak 19 szlovákiai és
11 magyarországi tagja van.
 Az átlag életkor nálunk harminc
év körül mozog. A legidõsebb tagunk elmúlt 50 éves, de volt 17 éves

tagja is a csoportnak. Nõ tagunk
csak egy van. A gyengébb nem képviselõi valószínûleg attól félnek,
hogy komoly teljesítményt várunk
tõlük, pedig ez nem így van. Ami-

kor nem bírjuk egy hegyen kitaposni a biciklit, akkor bizony mi is
toljuk a jármûvet, s ha elfáradunk,

pihenünk.  meséli Maksi István,
a Rimava Szlovák Kerékpárklub elnöke.   Aggaszt, hogy kevés fiatal

érdeklõdik a kerékpározás iránt,
ezért is próbáljuk mindinkább propagálni a tevékenységünket, ami elsõsorban a régió természeti szépségeinek és történelmi kincseinek meg-

ismerésére és felkeresésére irányul.
A téli kihagyás után kisebb túrákkal kezdjük a szezont, szeretjük

a vizet, így gyakran felkeresünk természetes fürdõhelyeket, tavakat,
víztárolókat. Nyaranta tátrai kerékpártúrát is szervezünk. Mindig van
velünk fényképezõgép, így a látottakat
meg is örökítjük.
A kerékpár-turisztika igényes
sport. Egy jó felszerelés 15-20 ezer
koronába kerül, de
ez igazán jó befektetés, hiszen ez az
a sport, ami öszs z e k ö t i a természetj á r á s t
a természeti-, törté-

nelmi- és mûemlékértékek megismerésével...s mindezt jó levegõn,
egészséges környezetben. kan-

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 MÁJUS 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.

Hirdetések

Péntek - Vasárnap

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS

Msr. Bean szünidõje

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

Brit komédia.
A kényelmesnek tûnõ utazás egy
humoros, problémás útta alakul.

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

Rowan Atkinson, Willem Dafoe
Belépõ: 65 Sk.

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

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

2679

Kezdés: 19.00 és 21.00 ó

A gipszkarton
Legjobb árai a városban!

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.

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
Autófényezõ  karosszéria javító Hrinko, Marbet üzleti
társulás, üzemegység: Gépipari Szakközépiskola, Rimaszombat Bejárat a Gemernákup r.t.-vel szemben, Kassai út)

Kínálat:
Autófényezésre
karosszéria javításra és lakkozásra
biztosító társulások szerzõdéses partnere.

2574

Május 4.-6.

A Rimaszombati Kórházban 2007. április
24-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Ladislav Zsambók, ¼udovít Varga,
Norbert Töke, Róbert Gál, Pavel Maòúr, Ladislav Bódy, Jozef Suja, Milo Hruka, Adrian
Krajòák, Ladislav Radiè, Ladislav Botko, ¼ubica Borláová, Gejza Styavina Rimavská Sobota, Peter Lacko, Jana
Koiaková, Jozef Koiak, Róbert Masár Hnúa, Júlia imonová,
Zoltán imon Horné Zahorany, Michal Slezák Suany, Viktória Boján imonovce, Jozef Kovalèík Hrnèiarske Zaluany, Jozef Varga
Chvalová, tefan Malèek Rimavské Janovce, Slavomír Kujan Kyjatce, Csilla Gallová Petrovce, Stanislav Mucha Rimavská Píla, Ladislav Vrbiòák Oïany, Peter ¼upták Vyná Pokorad, Alfréd Kovári Abovce, Július Mihályi Hostce, Jozef Vozár Hrachovo.
Elõször adtak vért: Ing.Ivan Vilhan, Perla Repcsíková Jesenské, Alexander Nociar , Ladislav Kováè Rimavská Sobota.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

LAKKOZÁS ÉS ANYAG ELÕNYÖS ÁRON!
Tel.: 0904 044 000.

Hirdetések
Fájó szívvel mondunk
köszönetet a rokonságnak, barátoknak, szomszédoknak és ismerõsöknek, akik 2007. április
19-én elkísérték utolsó útjára a
drága elhunytat

TÓTH ÁRPÁDOT ,
aki életének 87. évében
húnyt el. Köszönjük a sok virágot, mellyel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.
A gyászoló család

Megemlékezés
Az idõ múlik, de a gyász a
szívünkben megmarad. 2007.
5.1-én múlt egy éve, ahogy eltávozott az élõk soraiból 60
éves korában a drága édesanya,
anyós és nagymama

MAG MÁRIA
szül. Pelle Mária
Rimaszombatból.
Szeretettel emlékezik rá az
egész család.

Lakás-ingatlan
Eladok 4-áras kertet falazott,
alápincézett kerti házzal az Alsópokorágy 3. sz. kerttelepen.
Tel.: 0904 101 466.
1527-17

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
n Eladó, vagy bérbeadó Tornalján 3szobás szövetkezeti lakás. Megfelel
munkások elszállásolására is. Tel.:
0905 336 212 , 17 órától
-410n Eladó családi ház Rimaszombatban
a Trná 6.utcában. (4 szoba, konyha,
fürdõszoba, kamra, kert, garázs, gazdasági épület/. A beépített terület 279 m2,
kert 230 m2. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0905 918 317
- 398n Kicserélem 3-szobás lakásomat a Rozsnyói utcában, 63 m2 ,
nagyobb 3 vagy 4- szobásra. Tel.:
0904 667 889
-401n Bérbe adom családi házamat Lénártfalán 15 sz. alatt. Lestak Elemér , Leváre 15
- 414n Eladó garázs Szabadkán. Tel.:
0907 801 192.
-419n Vásárolok falazott hétvégi házat a Szõlõsben. TeL.: 0907 087 959
n

megegyezés szerint.
1515
Autófuvarozás, költöztetés. Tel.:
0903 515 109.
209ob.
n Eladó kombinátor. Tel.: 047/
5569 64 37.
203
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
n

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.
n Eladó koda 125 L. Tel.: 0907
022.
999
n Eladok mezõgazdasági gépeket,
aratógépet 512, traktort 120 Crystal,
pótkocsit. Cím : Lestak Elemér
Leváre 15
-415-

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

2619-18

Köszönetnyilvánítás

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

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

RIMASZOMABI HÚSVÁR
Vasút utca 9, Rimaszombat.

NYITVA:HÉTFÕ-PÉNTEK: 7.00-16.00 ó.

2697

Egyéb
Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812-19
n Eladó Alfa Romeo 33 1,7 16
V alkatrészre. Érvényes iratokkal (STU, Emisna) 2008-ig. Ár
n

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.

Közlemény
A RIMASZOMBATI VÁROSI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG, KFT., KÖZLI
a nem lakáscélú, szabad térségek jegyzékét:
1.Megyeháza, Tompa M. tér 2 (a volt Járási hivatal épülete):
-alagsor (pince): 24 sz. helyiség, 19,44 m2 terület, 25. sz. helyiség 
80,62 m2, 26. sz. helyiség  13,34 m2, 7. sz. helyiség  15,45 m2,
földszint:
ajtószám20  15,34 m2, 20a szám  36,00 m2 ( egybekapcsolt irodák),
II. emelet:
75 sz. helyiség  20,06 m2, 75a szám  34 m2 (egybekapcsolt irodák), 76 sz.  20,06 m2, 77 sz.- 29,50 m2.
2.Szolgáltatások Háza, Kishont (Malohontská u.)
-I.emelet  122,45 m2, 111,00 m2,
3.Épület az SzNF utca 15 szám alatt:
-I.emelet  98,67 m2,
-padlástér  14,40 m2, 21,60 m2, 14,52 m2, 23,72 m2+1,05 m2, 16,28
2
m +1,36 m2.

A Tempus K Rimaszombat további sikerei

Ellenfelük lesz a Juventus, Arsenal, Bayern
A Rimaszombati K Tempus labdarúgó reménységei tovább folytatják sikersorozatukat az elõkészítõ
csapatok tavaszi visszavágó idényében. Az utóbbi fordulókban gyõztek iar nad Hronom fölött, hazai pályán legyõzték Námestovot, Podbrezovát, gyõztek
a Besztercebányai Dukla pályáján.

A következõ fordulókban a batyi pályán lesz ellenfelük
a Juventus ilina, majd Túrócszentmártonba utaznak. A fiúk remekül képviselik városukat, eredményeikkel országos hírnevet
szereztek. Kiemelkedõ eredményeik alapján jeles labdarúgó tornákra hívják õket. Pl. Pozsony-

ba, a Peter Dubovsky emlékversenyre.Jó névjegy a fiúk kiemelkedõ egyéni teljesítménye is,
melyek alapján élvonalbeli szlovákiai csapatokba hívják õket.
Csak néhányat említsünk:
Venglo Futball Akadémiája,
Bratislava, Dukla Banská Bystrica, MFK Ruomberok.

Sikeres négyesfogat

Handlovában április 14-én került
sor a közép-szlovákiai térség úszó
15.FORDULÓ I. OSZTÁLY
Krá¾  Revúèka 4:0 (2:0), Rim. Janovce  Chanava 6:1 (5:0), Ve¾ké Teriakovce  Stránska 1:1 (0:1), Muráò 
Oïany 2:1 (1:1), Gemer  Bátka 3:1
(1:0), Gemer  Bátka 3:1 (1:0), Blhovce  Husiná 1:2 (1:1),
1. R. Janovce 15
2. G e m e r
15
3. K r á ¾
15
4. M u r á ò
15
5. S t r á n s k a
15
6. H u s i n á
15
7. B á t k a
15
8. O  ï a n y
15
9. R e v ú è k a
15
10. Chanava
15
1 1 . V. Teriakovce 15
12. Blhovce
15

13
10
9
9
6
7
6
6
6
5
3
3

0
1
3
0
4
1
1
0
0
0
3
1

2 34 : 11
4 41 : 16
3 38 : 23
6 48 : 31
5 36 : 23
7 27 : 36
8 31 : 33
9 20 : 25
9 23 : 36
10 23 : 43
9 17 : 34
11 26 : 52

39
31
30
27
22
22
19
18
18
15
12
10

bajnokságára, a tanulók és a juniorok korcsoportjában. A Rimaszombati Úszó Klubot a sportolók megbetegedése miatt csupán
négy úszó képviselte. Értékes helyezéseket harcoltak ki.
A gyõzelmi dobogó legfelsõ fokán
végzett a legfiatalabb Juraj Husár 50
méteres mellúszásban és 50 m kraulban.Egy aranyérmet és két ezüstöt
szerzett a két évvel idõsebb Máté
Mihály. Nem sokkal maradt mögötte egy ezüst és két bronzérmével
Hanka Poliaková. Az erõs mezõnyben Sebõk Samu tizedik helye sem
elhanyagolható.
A közép-szlovákiai terület úszói
legközelebb május 12-én találkoznak
a rimaszombati fedett uszodában.

A Gömöri Hírlap új tippelõ versenye

Ki jut tovább a Corgoò ligába?
Ki lesz az országos bajnok?

A Rimaszombati FC berkeiben uralkodó anyagi gondok ellenére is
fontos, széles érdeklõdést kiváltó kérdés marad régiónkban a Corgoò
ligába való továbbjutás kérdése. A barázs eddigi fordulói utaltak valamire, de döntés még nem született. Ezért is készítettünk olavasóink
számára új tippelõ versenyt, két kérdéssel:
1. Melyik csapatok végeznek a a barázs 14. fordulója után a
négy elsõ-, továbbjutást jelentõ helyen?
...................................................................................................
Mivel a Corgoò ligában a bajnokjelöltek száma szûkült, (nyilván
két jelöltre), tippelõ versenyünk második kérdése:
2. Melyik csapat lesz az idei szlovákiai bajnok?
...................................................................................................
Mindkét verseny május utolsó hetében fejezõdik be. Tippjeiket
2007 május 7-ig küldjék a következõ címre: Redakcia Gemerské
zvesti, P.O. Box 79, 979 01 Rimavská Sobota. A helyesen tippelõk
közül három olvasót sorsolunk ki. Nyereményük személyenként 500,Sk. A nyertesek névsorát a 23. héten hozzuk nyilvánosságra.

A legközelebbi napokban Tomá Galo, a Tempus játékosa (talán Gilian Patrikkal együtt) résztvesz az európai klubok mini
bajnokságán, a Dukla Banská
Bystrica mezében. Olyan ellenfelekkel mérheti össze erejét, mint
a Bayern Mníchov, a Londoni Arsenal, Juventus Torontó, stb.
A tornát közösen rendezi a Cseh
Köztársaság és Németország, május elsõ hétvégén.
Az elõkészítõ csapatok I. ligágájának táblázatai: (Námestovo
csak a tavaszi idény elsõ részében szerepel):

U 11, ROÈ. NAR. 1996

1. MK ilina
2. Te m p u s
3. Dukla BB
4. Martin
5. R u  o m b e r o k
6. Z v o l e n
7. Juve ilina
8. B e l á
9. iar
10. Námestovo
11. P o d b r e z o v á
12. Jupie BB

15
14
14
11
13
12
11
9
14
4
12
11

14
13
9
6
6
3
3
2
2
2
2
1

0 1 131: 9
1 0 65: 9
1 4 49:17
2 3 36:20
1 6 42:39
4 5 12:24
2 6 17:33
2 5 21:54
1 11 30:71
0 2 10:12
0 10 11:59
0 10 5 82

U 10, ROÈ. NAR. 1997

1. MK ilina
2. Te m p u s
3. Martin
4. Dukla BB
5. Z v o l e n
6. P o d b r e z o v á
7. Juve ilina
8. R u  o m b e r o k
9. Jupie BB
10. Námestovo
11. iar
12. B e l á

15
14
11
15
12
12
12
13
12
4
14
10

15
14
13
11
12
12
12
14
12
9
4
14

= Eredmények: 14.forduló,
I.liga áprílis 27: Autopulír  SBS
Consult Security 7:1 (4:1), gólok
: I.Perdík 3, S.Krahulec 2, G.Boros,
M.Repka  M.Strýèek; Nemocnica NaP  Euromotel 3:4 (0:2), gólok: .Hájek, M.Micsurda, P. Astalo  V.Ruszó 2, R.Farka, L.Kecso;
Exprestrans  K Tempus 8:2
(3:1), gólok: T.Laco 3, R.Gubala 2,
R.Kret, G.míro, .Drugda  P.
Kovács, J.Negyesi, sárgalap: Milan
paèek (K Tempus); FCK Athletico Tatra  Rimatex 1:11 (1:5),
gólok: M.Kasáè  P.ándor és
M.Sihelský 3, R.Uhrin 2, M. Beòu, T.ándor, L.avina; Matyas
 Flamengo 8:4 (3:3), gólok:
P.Csízi 4, O.Václavík és L.avina
2  G.Tóth 3, R.Tóth; 13. fordulóból lemaradt mérkõzés : Rimatex  Matyas 6:2 (2:2), gólok:
R.Uhrin a T.ándor po 2, P.ándor,
M.Sihelský  . Czene, A.Kökény,
sárgalap: M.Beòu.
1. Rimatex
2. Matya s
3. Exprestrans
4. Euromotel
5. SBS Consult
6. Roòava
7. FCK Tatra
8. Autopulír
9. Flamengo
10. N e m o c n i c a
11. K Tempus

11
11
12
12
12
10
12
10
11
11
12

9
8
7
7
6
5
5
4
2
1
0

1 1
3 0
2 3
2 3
1 5
1 4
0 7
2 4
1 8
3 7
0 12

87 :24
47 :24
55 :34
46 :43
58 :38
47 :36
65 :70
34 :43
46 :78
27 :68
35 :89

28
27
23
23
19
16
15
14
7
6
0

15
10
9
8
7
5
5
4
3
1
0
0

0 0 169: 26
2 2 71: 37
0 2 98: 23
1 6 53: 52
0 5 47: 38
1 6 39: 50
0 7 29: 38
2 7 34: 34
1 8 29: 65
0 3 15: 19
:
2 12 13146
1 9 14 83

45
32
27
25
21
16
15
= Eredmények: II.liga 11.for14
10 duló, áprílis 28:
3
Greko  Tango Klub 5:0 kont.,
2
IK-COM  Euromotel B 2:11
1

11
11
11
8
6
5
4
4
3
1
1
0

1 3 90: 50
0 3 108: 26
0 2 89: 21
0 3 50: 22
2 4 34: 29
0 7 34: 46
2 6 26: 36
2 8 23: 58
2 7 30: 57
1 7 25: 48
0 3 16: 19
2 12 15128

34
33
33
24
20
15
14
14
11
4
3
2

U 9, ROÈ. NAR. 1998

1. MK ilina
2. Dukla BB
3. R u  o m b e r o k
4. Martin
5. Juve ilina
6. P o d b r e z o v á
7. Z v o l e n
8. Te m p u s
9. Jupie BB
10. B e l á
11. Námestovo
12. iar

42
40
28
20
19
13
11
8
7
6
6
3

Minifutball

(1:4), gólok . V.Va 2  P.Utrata 4,
O.Bial 3, Zs.Csúsz 2, L.Klement,
N,Koós; D.N.A.Reportér  K
Tempus B 2:5 (1:2), gólok :
T.Albert 2  M.Pánek 3, L. Gembický, M.Halász.
1. Tango Klub
2. D.N.A. Report.
3. Euromotel B
4. Tempus B
5. I K - C O M
6. G r e k o

10
10
10
10
10
10

6
5
5
4
3
2

2
3
0
2
2
1

2
2
5
4
5
7

58 :45
47 :28
30 :34
47 :47
37 :43
28 :51

Rimaszombatban 40 éves a cselgáncs

A tejgyár nyagydíjáért

A Rimaszombati Relax Szabadidõközpont a Városi Kultúrházban rendezi meg az 1993-1999 között született tanuló fiúk
és tanuló lányok cselgáncs versenyét A Gömöri Tejgyár
Nagydíjáért. A tornára a cselgáncs sport rimaszombati megalapozásának 40. évfordulója keretében kerül sor.
A szervezõk közel 400 gyermek résztvételével számolnak nemcsak Szlovákiából, hanem a Cseh Köztársaságból, Magyarországból,
Romániából, Ukrajnából, Lengyelországból, Ausztriából is.

20
18
15
14
11
7

Sport

Hatpontos kategóriába tartozik a szombati mérkõzés

Sport
Infarktusos befejezés, három góllal menetrend
Vágsellye-Rimaszombat 2:3 (0:2), a Corgoò ligába
jutásért vívott barázs 8. fordulójában. Gólok: 90+percekben Lancz, 90+Èiriè - - 22. és 25. percben Sivèeviè, 90+ Filo. 450 nézõ elõtt Trutz vezette a mérkõzést.
Sárga lapok: már a 9. percben Janeèka. Piros lapok:
40. percben Vyskoè, 89. percben Mikla, 36. percben
Janeèka. Felállítások: Vágsellye: Velenský  Mikla,
Gaparík, Bagriel (70. Tyèiak), Demeter  Obert (67.
Èiriè), Lancz, Vyskoè, Lalák, Vencel  Masný (58.
Dékány). FC Rimaszombat: imon  Janeèka, Geri,
Kaèák), Mráz, Hlouek, Hílek, Filo, Pisár (55. Gibala), Lazúr (72. Tesák)  Sivèeviè (ivanoviè).

Jobban kezdett a hazai csapat, de
sem Masný, sem Vencel nem
használta ki kínálkozó
gólhelyzetét. A másik
oldalon Piszár pontos
leadását követõen Lazúr fejesét Valenský
szinte csodával határos módon mentette.
A gömöriek a 22.
percben szerezték meg
a vezetést. Gyors ellentámadást követõen
Sivèeviè parádés lövéssel a tizenhatos mögül
talált a léc alá.Három
perccel késõbb Valenský roszzul sikerült
kirúgását követõen újból Sivèeviè talált
a felsõ sarokba.
A 36. percben Janeè-

ka a Vencellel szemben elkövetett
szabálysértést követõen Janeèka

Edzõi vélemények a meccs után

Peter Anèic, Vágsellye edzõje:
Ismételten azt kell mondanom: Szegény embert az ág is húzza. Az elsõ
játékrészben voltak helyzeteink, de
sorra kimaradtak. Védenceim dicséretet érdemelnek azért, hogy emberhátrányban képesek voltak kiegyenlíteni. A rászámított percekben viszont
hátat fordított nekünk a szerencse 
bekaptuk a döntõ fontosságú gólt.
Mikulá Komanický, Rimaszombat edzõje: A mérkõzés
nyilván tetszett a nézõknek .Véleményem szerint jobbak voltunk,
megérdemelten vittük haza batyiba
a három pontot. A kiállított játékosok
száma szerint többen gondolhatják,
hogy brutális volt a meccs. Szerintem
sportszerû volt a játék, kellemes sport
hangulatban zajlott.
Marián Kudlík, a rimaszombati
edzõ asszisztense:
Infarktusos befejezése olyan mér-

kõzésnek, amelyre a hazai csapat gyõzelemvággyal sorakozott fel. Lelkesedésüket hamar lehûtötte Sivèeviè
két szép gólja, akit többé kevésbé kényszerbõl soroztunk be a csapat 42-3-1-es alapjába.Hiányzott ugyanis
a maródoskodó Líka. A végsõ percekig ellenõriztük a játék lefolyását,
további gólhelyzeteink is voltak. Korábban is dönthettünk volna. Abban
a percben kaptuk az elsõ gólt, mikor
a negyedik játékvezetõ négy perc hoszszabbítást jelzett. imon kapus nyomban semlegesítette Dékány tiszta helyzetét. A 92. percben a hazaiak mégis egyenlítettek. Végül gyõzött
a futball igazság. Michal Filo kivezette a labdát védelmi övezetünkbõl,
jól kombinált Gibalával, aki 12 méternyi távolságból senki álltal nem
zavarva, meg is szerezte a gyõztes
gólt. Továbbra is játékban maradunk
a továbbjutásért.

meglátta a második sárga lapot és
kénytelen volt elhagyni
a játékteret. A Duslo szabadrúgási
elõnyéhez jutott, ám Vyskoè csak
a kapufát találta el.
Nem sokkal késõbb a pályán
kiegyenlítõdtek az erõviszonyok.
Vyskoèot állította ki a játékvezetõ, sportszerûtlen viselkedés
miatt.
A nézõk a második játékrészben
is támadó futballjátékot szemlélhettek. Vencel kapufát talált, a második
oldalon a tapasztalt Piszár lövése
csak centiméterekkel mellõzte az ellenfél kapuját.
Rendkívül drámai volt a második
félidõ befejezése.
A hazai csapat további játékost
vesztett Milo kiállításával. Ennek
ellenére sikerült
egyenlítenie Lancz
és Èiriè góljával.
A végsõ szót
mégis a vendégegyüttes mondta ki,
mikor a hosszabbítás negyedik percében Filo megszerezte a gyõztes gólt.
(Forrás:
SITA, ford.: kz)

Hogyan játszottak
a többi ellenfelek

=

A 8. forduló további eredményei: Trenèín  Trnava 1:1,
Dubnica  Inter Bratislava 0:0,
Moèenok  Zlaté Moravce 1:0.
A táblázat a 8. forduló után

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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8
8
8
8
8
8
8

4
4
4
3
2
3
2
0

3
3
3
3
4
1
0
3

1 9: 4
1 8: 3
1 9: 6
2 10 : 8
2 5: 8
4 7 :11
6 9 :12
5 6 :11
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15
15
12
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10
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3

A 9. forduló párosítása 5.5.
: FC Rim. Sobota  Trenèín, Dubnica  Moèenok, Inter  a¾a, Trnava  Z. Moravce.

MÁJUS 1., KEDD
futbal
15.00 ó. Jesenské Tisovec,
Ajnácskõ Poniky  elhalasztott mérkõzés a 4. liga 14.
fordulójából.
MÁJUS 4.
Teremfoci
16.50: Flamengo-FCK
Athletico Tatra, 17.40 ó.  Rimatex-Eyprestrans, 18.30 ó. 
Tempus- Rimaszombati NaP,
19.00 ó. Euromotel-Autopulír,
20.10 ó.  SBS Concult Security-Hrnè. Zaluany  Az I. liga
15. fordulójában, a Tempus
Akasztóhegy alatti pályáján.
MÁJUS 5.- SZOMBAT
Futball
10.00 órakor  idõsebb tanulók, 12.00 órakor fiatalabb
tanulók: Tempus RS-Nagyrõce, a II. liga 20. fordulójában,
a Szövetkezeti (Drutevná)
utcai pályán. 16.30 ó.- FC Rimaszombat-Trenèín, a Corgoò
ligába való továbbjutás barázsának 9. fordulójában.16.30
ó.: Szútor-Cserencsén, SirkKálosa, a III. osztály 14. fordulójában.
Mini futball
16.00 ó.- Tango Klub-Tempus
B, 16.50: Euromotel B-D.N.A.
Reportér, 17.40 ó.: Greko-IKCom  a II. liga 12. fordulójában,
a Tempus pályáján.
MÁJUS 6.- VASÁRNAP
Futball
14.30, serdülõk, 16.30 órakor
pedig felnõttek: Oldalfala-Murány, Osgyán-Balogfalva,
Guszona-Rimajánosi, HanvaSajógömör, Bátka-Szentkirály,
Revúèka-Nagytörék  Az I.
osztály 16. fordulójában, Jolsva-Zeherje, Bottovo-Várgede,
Abafalva-Szárnya. RimaszécsGömöralmágy  a II. osztály 14.
fordulójában.
16.30 órakor: Feled-Nagykürtös, Tiszolc-Szelce, Podlavice-Ajnácskõ  a 4. liga 20.
fordulójában,
Nagybalog-Ragyolc,
Nyústya-Olováry, KlenócFazekaszaluzsán  az 5. liga
20. fordulójában.

Teremfoci
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