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A városi képviselõtestület maratoni ülésének eredménye

Kiegyensúlyozott városi költségvetés
Két teljes napon át tartott Rimaszombat Városi Képviselõtestületének 2007 április 24-re összehívott ülése.
Az elsõ napon a meghívón jelzett 14 napirendi pontból
ötöt tárgyaltak meg a városatyák. A polgármester röviddel esti 18.00 óra elõtt félbeszakította a tanácskozást.

A folytatás május 2-ára lett halasztva. Olyan fontos napirendi
pontok szerepeltek mûsorán, mint

a város gazdálkodásának komplex
elemzése és a város 2006 évi végelszámolása, a város 2007 évi költség-

Napirenden a Gömöri Hírlap további sorsa

125 év után is marad az újság
Rimaszombatban 125 éves hagyománya van a regionális
sajtónak. Mai címén  Gemerské zvesti  Gömöri Hírlap
1968 július 5-tõl jelenik meg. Akkoriban klasszikus járási
újság volt, a járási nemzeti bizottság kiadásában.

Kormánydöntés alapján az akkori államigazgatás a múlt század
kilencvenes éveinek elején beszüntette a helyi jellegû periodikus lapok kiadását, csupán járási
közlönyök kiadását biztosította.
Szlovákia területén a régiók többségében magáncégek tulajdonába

mentek át a kiadási jogok. Rimaszombatban 1991 októberében
a városvezetés vette pártfogásába az
újságkiadást. A városi képviselõtestület 1995október 1-i döntése alapján a Gz és GH tulajdonosa a GEMKO kft. lett.
1999-ben a városi szervek dekla-

rálták a Gemerské zvesti és Gömöri
Hírlap újbóli kiadását. A GEMKO
tulajdonosa akkor gyarapította a lap
címét az egyetlen, Plusz szóval.
Azóta beszüntette a magyar változat a Gömöri Hírlap Plusz kiadását.
Az elmúlt választási idõszakban
a városi szervek több ízben is foglalkoztak a városi hetilap kiadásával.
Mérlegelték az alternatív megoldások elõnyeit és hátrányait.
Mindkét szerkesztõség (szlovák ,
illetve magyar nyelvû) személyzetileg
(Folytatás a 2. oldalon)

vetése, beszámoló a megvalósult
ellenõrzések eredményeirõl, a várostulajdon állapota 2006 december 31-ig, személyzeti-szervezési
kérdések, a Gemerské zvesti, Gömöri Hírlap szerkesztõségek tevékenységének értékelése, képviselõi
interpellációk, általános vita és befejezés.
A képviselõk tudomásul vették
a város 2006 évi gazdálkodásának
elemzésérõl a évvvégi elszámolásáról szóló beszámolót.
A városvezetés egész évi tevékenységét meghatározó alapvetõ törvény, a város költségvetésének kérdésében tartalmas és tárgyilagos vita
(Folytatás a 2. oldalon)

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

AKCIÓ

Füstölt szalonna 67 Sk/kg.

Hegyesi kolbász
130 Sk/kg.
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Felvételeink ízelítõt adnak az
idei városnapokból. Jól szórakoztak a szülõk, nagyszülõk,
unokák. Minden korosztály
hozzájárult a város ünnepének
jó hangulatához. Részletek lapunk további oldalain.

A városi képviselõtestület maratoni ülésének eredménye

Kiegyensúlyozott városi költségvetés

(Folytatás az 1. oldalról)
után megszületett a döntés.
A vita során egész sor képviselõ
kifejezte véleményét. Bán,
Rigo, Gulík, Hegedûs, Èeman, de
mások is. Számonkérték a kurinci
Aquapark építésének elõrehaladá-

sát, a város oktatásügyi intézményeinek helyzetét, a környezetvédelmet  olyan problémákat feszegettek, amelyek nap mint nap befolyásolják a város polgárainak életét.
A városatyák végül szinte teljes
egyetértésben jóváhagyták a költ-

Rimaszombati Városnapok 2007.

ségvetési javaslatot. A város ebben
az évben 348 millió 270 ezer korona bevétellel gazdálkodhat. A tervezett kiadások összege 346 millió
198 ezer korona. A különbség 2.072
millió korona többlet.
A képviselõtestület határozatban
rendelte el a város által irányított
szervezeteknek és intézményeknek,
saját költségvetésük részletes kidolgozását 2007. május 15-ig.
Parázs vita alakult ki a Gemerské
zvesti, Gömöri Hírlap városi hetilapok további sorsáról. Többé-kevésbé befolyásos beruházó csoportok érdeklõdtek a lap kiadási jogának megvásárlása iránt. A városatyák végül úgy döntöttek, a város
a kiadási jogokat ez év végéig nem
bocsájtja árúba. A jövõ esztendõ
elején újra fogja értékelni
a szerkesztõségek tevékenységét.
A képviselõi interpellációk keretében Va Viliam a városi hivatal
osztályvezetõinek kinevezését kérte számon. Pavel Brndiar a Kishonti
utcán át vezetõ négysávú úton zajló gépjármûforgalom zavaró hatásait kifogásolta.
A záróvita is tartalmas volt. Témáihoz következõ számainkban
még visszatérünk.
K. Z.

Új osztályvezetõk
a városi hivatalban

Cifru István, Rimaszombat
polgármestere május 2-án, szerdán, új vezetõket nevezett ki
a városi hivatal ügyosztályai, illetve részlegei élére. A személyzeti változásokra a hivatal szerkezeti átszervezése keretében
került sor.
A szakosztályok, részlegek
száma az átszervezés keretében
10-rõl 8-ra csökkent. A polgármester versenypályázat alapján
nevezte ki az új vezetõket.
A szervezési és belügyi részleg
vezetõje JUDr. Fekete Márta,
a közgazdasági osztályt Ing. O¾ga
Fabová vezeti. A városfejlesztési osztály vezetõje Ing. Eva Muráriková, a jogi- és vagyonjogi
osztályt JUDr. Zdenka Ivaniková vezeti. Az építésrendészeti,beruházási- és közforgalmi
osztály élére Ing. Csincsík Anna
kapott kinevezést. Az oktatásügyi részleget Mgr. Eva Alevová
vezeti.A környezetvédelmi részleg élén megmaradt Bozó János
mérnök, a kulturális és polgári
gondoskodás osztályt továbbra is
JUDr. tefan Balá vezeti.Az informatikai részleg élén is megmaradt Ing. Slavomír Sirotiak, évek
óta bevált szakember.

A Rimaszombati Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatal
közli, hogy 2007 május 17-én 9.00 és 15.00 óra között
EURÓPAI TÁJÉKOZTATÁSI NAPOT tart,

Rátámadt a városi rendõrökre

Köztisztviselõ elleni támadás
vádjával néz szembe L. Miroslav
rimaszombati illetõségû polgár.
A Tompa Mihály téren tettenérte
a városi rendõrség megfigyelõ kamerarendszere, miközben a fiatalember rombolt egy, a járdán elhelyezett reklámtáblát.
A városi rendõrség járõr õrse
felhívta, mutassa fel személyazonosságát igazoló okmányait.
Az indulatos fiatal nem tett eleget a felhívásnak. Nem volt hajlandó beszállni a szolgálati rendõrautóba. A rend õrei a dulaj fiú
megfékezésére a törvény által megszabott eszközöket használtak.
Mária Faltániová, a besztercebányai rendõrigazgatóság
szóvivõjének tájékoztatása
szerint, a rendzavaró ifjú tovább
is kemény ellenállást tanusított. Sõt, rátámadt a rendõrõrs tagjaira., könnyebb

sérüléseket is okozva nekik.
A rendháborító a beavatkozás
során 7-tõl 42 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Most
1-tõl 5 évig terjedõ szabadságvesztés vár rá.

melynek keretében szakemberek válaszolnak az Európai Únió tagállamaiban kínálkozó munkalehetõségekkel, tanulási lehetõségekkel,
egészségügyi- és szociális biztosítással, EÚ juttatásokkal, munkaközvetítéssel kapcsolatos kérdésekre.
Az európai tájékoztatási napok Bratislava, Komárom, Besztercebánya, Poprád, Kassa, Liptószentmiklós, Trencsén és Nagyszombat városokban zajlanak.
KÖZELEBBI INFORMÁCIÓK A www.eures.sk web címen.

Napirenden a Gömöri Hírlap további sorsa

125 év után is marad az újság

(Folytatás az 1. oldalról)
elégtelenül ellátott. A Gemerské
zvesti-ben két szerkesztõ dolgozik
jelenleg. A magyar nyelvû kiadás
szerkesztõségében egyetlen szerkesztõ sincs alkalmazva. Dolgozik
még a szerkesztõségben egy technikai szerkesztõ, aki egyúttal az adminisztratív feladatokat is ellátja.
Mindennek ellenére a lap gazdasági mérlege 2007 elsõ negyedévében így alakult: bevétel 557 ezer Sk,

kiadás, 542 ezer Sk. Különbség 15
ezer Sk. Meg kell még említeni, hogy
a gazdasági mérlegbe nincs beszámolva évi 400 ezer Sk, ami a városi
hivatal és a város fennhatósága alá
tartozó szervezetek hirdetéseinek
ellenértéke.
A május 2-i képviselõtestületi
ülésre a Gemerské zvesti és Gömöri
Hírlap eladásával kapcsolatban több
javaslat volt elõterjesztve.
A testület döntése: Mindkét lap

marad a város tulajdonában 2007
végéig.
Feldolgozta: K. Z.

A Rimaszombati Közterületfenntartó Vállalat
KÖZLI
május 8-án (kedden)
nyitva tartja a fedett
uszodát 8.00 és 20.00 óra
között.

Képes visszapillantó a Tompa
Vers- és Prózamondó Versenyre

Sebõk Valéria Hanván, Tompa Mihály sírjánál.
A hanvaiak minden évben vendégül látják
a versenyre érkezõket.

Izgatottan, eredményre várva. Versenyzõk és felkészítõ pedagógusok a gálán.

A bátkai Izgõ-mozgó Kézmûvesmûhely munkatársai
érdekes, kreatív foglalkozásokkal várták a gyerekeket.

A füleki Apropó Diákszínpad a versszínpad kategóriájában dramaturgia-díjat kapott. Párizsi hangulatot varázsoltak a színpadra...

A népviseletbe öltöztetett babák mindenkit elkápráztattak.

A stábon dolgozók egy csoportja. Nélkülük nem lett
volna gördûlékeny a verseny lebonyolítása.

Az országos
verseny megnyitóján Mács
József író mondott ünnepi beszédet.
Fotók:
Gecse Attila

Idén a királyhelmeci Bodnár Marika (képünkön) és a komáromi Gáspár Tibor kapta a Kulcsár-díjat.
A játszóházban tombolt a jókevd. Mindketten magyar szakos tanárok.

Városnapok Rimaszombat 2007. május 4.-5.

A felét elmosta az esõ
A városnapok ünnepének rendezvénysorozata lényegében már május 3-án, csütörtökön megkezdõdött.
A népszerû DESMOND zenekar adott hangversenyt
a szabadtéri színpadon. Már elõtte kiállítás nyílt
a Városi Mûvelõdési Központban,

Május 4-én, pénteken következett
a mûsor java. Kora hajnaltól szólt
a zene a városban. A vásári árusok már
reggel 6.00 óra elõtt ostromolták
a városháza illetékes osztályát, hogy
árúsítási engedélyt szerezzenek. Megtöltötték a folyosót és a lépcsõházat,
alig tudtam magam átpasszírozni
a szerkesztõségbe.
A kísérõ sportrendezvények már
a meghívón jelzett ünnepi megnyitó
elõtt teljes lendületet vettek az Egyesült Iskola tornatermében,
a Polgármester Serlegéért kiírt röplabda tornával. A Ferenczy István Alapiskola új tornatermében szintén nemzetközi jellege volt a Polgármester Serlegéért kiírt kézilabda tornának.
Röviddel 9.00 óra után A Fõ téren
fiatal festõ tehetségek kezdtek gyüle-

kezni  a Lefestem a városom
képzõmûvészeti verseny résztvevõi.
Ugyanebben az idõpontban kezdõdött
a Daxner téren az elsõsegélynyújtási
verseny elsõ fordulója. 9.30-kor a Fõ
téren Straan bábszínháza szórakoztatta a Fõ téren az óvodásokat és
kisiskolásokat.
Cifru István, Rimaszombat polgármestere a Városházán fogadta
a külföldi testvérvárosok küldöttségeit.
Fél tíz órára megtelt a Fõ téren felállított színpad. Az alapiskolások mûsora következett.
11.00 órára volt kitûzve a Városi
Napok ünnepélyes megnyitója. Cifru István polgármester szlovák- és
magyar nyelven köszöntötte az egybegyûlteket.
Nemcsak Rimaszombat város ün-

nepelt. Megemlékeztünk a második
világháború befejezésének 62. évfordulójáról. A Tompa M. téren egybegyûltek megkoszorúzták a Vörös Hadsereg emlékmûvét.
Délután a Relax szabadidõközpont
csoportjainak mûsora következett.
Nem hiányozhattak az ünnepi mûsorból a Városi Mûvelõdési Központ alkotócsoportjai sem. Fellépett az IMPULZ, Podkovièka. Jól szárakoztatta a közönséget a SOBOTIENKA fúvószenekar. Mikor a térre érkeztem,
éppen a Legszebb város Batyi, azaz

Ünnepélyes pillanatok a kituntetett személyek számára

Rimaszombat város díja

A DIVOSUD színjátszó társulat
a Város díjára kitüntetett közösség
jelentõsen hozzájárult az emberi ismeretek bõvítéséhez. A Városi Önkormányzat a díjátadási javaslat
megtárgyalása értelmében Rimaszombat város díjában részesítette a csoportot a 2007-es városnapok
keretén belül, melyet Cifru István
polgármester, ünnepélyes keretek

között nyújtott át május 4-én, a
mûvelodési ház színháztermében.
A társulat igényes munkájával
1986. június 30-án startolt. Tevékenységük sokrétû, de egy idõ után fõleg
a szlovák klasszikából merítették témájukat. Számos elismerés van mögottuk. Megjárták Németországot,
Csehországot, Szerbiát, Lengyelországot, valamint Magyarországon is

többször vendégszerepeltek . Növendékeik közül többen ma már hivatásként, mûvészi szinten gyakorolják
a szinpadi munkát. Mindenekelött
sok színházszeretö ember tapsolhatott már Naïa Garayová, Lyda Balcerová, Pavol Belán, Marián Lacko,
Roman Èarnoký színpadi játékának.
Régmúlt idöktöl a legjobbak közé
sorolták õket, úgy kolektív, mint egyéni díjak álltal is.
Nagyban hozzájárulnak városunk és
régiónk jó hírnevének öregbítéséhez.
A Divosud
színjátszó társulat
a szinházi életben
szlovákiai viszonylatban igazi minõségnek számít.
E jeles napon
minden elhangzott
szó, minden meleg
kézfogás hasson
elismerõen számukra. Érdemesek
egy meleg emberi
szóra . Köszönjük !!!
-csk-

hogy szombatyi,.. kezdetõ nótát játszották nagy lelkesedéssel.
16.30 órakor ökumenikus istentisztelet volt a római katolikus templomban.
Visszatérve a Fõ térre, ott sokan
tapsoltak a néptánccsoportok bemutatójának.
Esti hat órakor ünnepi ülést tartott
a Városi Képviselõtestület, majd átadták a Város díját a Rimaszombati
DIVOSUD elnevezésû színjátszó együttesének.
IN VITRO és ATTERMEAD  két
rimaszombati zenekar. Õk adtak hangversenyt az esti órákban. Elõadásukkal a THE BEATLES együttesre emlékeztették a közönséget.
Nemzetközi együttmûködés eredménye volt több kiállítás. Az elsõt már
május 3-án megnyitották kultúrház
GENEVA galériájában. Az Egri EVENTUS üzleti mûvészeti szakképzõ iskola és kollégium diákjai mutatták be
alkotásaikat.
Pénteken, május 4-én nyílt meg az
Ars Tarnatica a Gömör-Kishonti Múzeumban, nemzetközi képzõmûvészeti szimpózium résztvevõinek alkotásaiból. Innen a Rimaszombati Városi Galériába sétáltunk át, ahol részesei
lehettünk Fürjesi Csaba ORIGO alkotásainak, majd késõbb a képterem
alagsorában a Történelmi parkok és
kertek Magyarországon c. fényképkiállítás megnyitásának.
Megannyi felemelõ, élménydús rendezvény. Ezekre visszatérünk még lapunk következõ számaiban.
A Városi Napok második napját
sajnos szinte elmosta a tavaszi esõ.
Kapkodva ért véget a tavaszi vásár,
a tervezett szabadtéri rendezvények
egy része is elmaradt. De emlékezetünkbe örökre bevésõdtek a városunk
gyermekeitõl, serdülõ ifjúságától, külföldi vendégeinktõl, nem utolsó sorban pedig a városvezetéstõl kapott
szép élmények.
Kovács Zoltán

Tamásfala városrésznek
megvannak a maga gondjai
Az elmúlt hét során Rimaszombat polgármestere nyilvános beszélgetésre invitálta Tamásfala, Méhészpuszta, Kurinc és Dúsai út
városrész polgárait. Aránylag nagy számban
jelentek meg a városlakók.

A betervezett napirendi pontok
alapján meg is választották a városnegyed polgári bizottságát, Zoltán

Sýkora, Duan Kováèik, Júlia Bálintová, Tergácz Ottó, Tóth József
összetételben. A városrészt a kép-

Telefonkapcsolat nélkül

Rimaszombatban mintegy
90 háztartás maradt telefon-

Anyák
Napja

Köszöntjuk az édesanyákat!

kapcsolat nélkül. Eddig ismeretlen tettes a Dúsai úti lakótelep körzetében átvágta az
összekötõ vezetéket, s annak
egy részét el is lopta. A Bratislavai székhelyû tulajdonosnak 20 ezer koronára tehetõ
kárt okozott.

szemétlerakatok tekintetében a város legégetõbb pontja. A polgárok
részérõl felmerült olyan igény is,
hogy osszanak be ide egy városi
rendõrt, aki renszeresen ellenõrizné a terepet.
Beracko Július, a Tûzoltó- és
Mentõszolgálat igazgatója ellenezte a retardõrök (sebességgátlók)
elhelyezését a Körúton, amelyek
gátolják a tûzoltó jármûvek haladását. Javasolta a rendõrjárõr jelenlétét ebben a térségben, amely ellenõrizné a civil jármûvek haladási
sebességét.
A polgárokat bosszantotta a
szemétgyûjtõ edények környezete is. Javasolták a kontajnerek zárását.
kan-, (kz)

Rimaszombati siker a magyar középiskolások
országos történelmi vetélkedõjén

A Rimaszombati Tompa Mihály
Református Gimnázium csapata
nyerte meg a szlovákiai magyar középiskolások nagy múltú országos
történelmi versenyét, a Múltidézõt,
amelynek a szlovákiai magyarok
második világháború utáni sorsa és

Piaci virágkavalkád
Márcsak a látványért megéri
a piaci árusok között szemlélõdni. Növények százai köszönnek
vissza ránk a gondosan elhelyezett
edényekbõl. A választék bõséges,
a minõség is megfelel. Ki-ki kedve szerint válogathat, izlés és pénztárcától függõen. A folyamatos,
nehéz munkát igénylõ virágpalánták meghálálták az idei langyos
telet. Rájuk kedvezõen hatott
a hamar beköszöntõ tavasz. Az
árusok aránylag elégedettek, bár
konkurrencia akad bõven. Akár
a piactéren belül, akár a város
nagy áruházainak polcain. Dillema a vásárlási hely megválasztása. Drágábban és jól, avagy olcsón
és rizikóval? Persze a legjobbnak
az olcsó és jó választás bizonyulna, ami persze csak egy pár hét
múlva derül majd ki. A döntés

viselõtestületben
Csobó Attila, tefan
Koháry, Koós Mária
és Hegedûs Attila képviselik.
A vitában Tamásfala városrész
befejezetlen helyi úttestjeinek állapota rezonált. A polgárok kifogásolták az autóbuszmegállók és
egyéb nyilvános térségek tájékoztató tábláinak állapotát, a tamásfali temetõ kerítésének hiányát, lócák elhelyezését kérték
a Cseh utcai panellházak közelébe.
Bozó János, a VH környezetvédelmi részlegének vezetõje egyértelmûen kijelentette, hogy Tamásfala városrész az ellenõrizetlen

nehéz, de ha túl vagyunk rajta,
nem marad más hátra, mint
a gondos ápolása, az akár piaci,
akár más helyen vásárolt virágnak.
Sikeres virággondozást!!! -csk-

Esterházy János élete volt a témája. Az április 27-án, Udvardon, a
helytörténészek országos találkozójának keretén belül megrendezett
vetélkedõbe a regionális fordulók 10
legjobb gimnáziumi és 3 legjobb szakközépiskolai csapata került. A
Történelemtanárok Társulása és a
Pro Pátria Honismereti Szövetség,
a Bibliotheca Hungarica és a Csemadok OV szervezésében és a SZK
Kulturális Minisztériumának támogatásával zajló versengés során a
diákoknak szóbeli és írásbeli feladatokkal kellett megbirkózniuk.
A nemes versengésbõl végül a ri-

maszombati Tompa Mihály Gimnázium harmadikosai kerültek ki
gyõztesen, akik csapatát Koren
Csilla, Szabó Krisztína és Hangácsi
Zsuzsanna alkotta. Felkészítõ tanáruk Hõs Nagy Andrea volt. A rimaszombatiak mögött a fülekiek és
az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium diákjai végeztek.
A szakközépiskolák kategóriájában a nagymegyeri Kereskedelmi
Akadémia csapata (Boráros Gyöngyi, Ïurèoviè Enikõ, Zeleòanská
Alexandra) végzett az elsõ helyen,
akiket Varga László készített fel a
versenyre. A másodikak az ógyallai
építészeti szakközépiskola a harmadik helyen pedig a komáromi ipari
iskola diákjai végeztek
A vetélkedõ résztvevõi gazdag
könyvjutalomban részesültek, amelyet a Lilium Aurum Könyvkiadó,
a Fórum Kisebbségkutató Intézet
és a Csemadok dunaszerdahelyi
Területi Választmánya biztosított.
Az MKP-nak, a Magyar Szülõk
Szövetségének és a Pázmány Péter
Alapítványnak köszönhetõen a dobogón végzett csapatok tagjai térítésmentesen vehetnek részt a felvidéki magyar középiskolások hagyományos nyári történelmi-honismereti táborozásán. Vincze Árpád
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A múzeum történelmi könyvtára 32 734 okmányt õriz

Elõdeink értékes öröksége

anyag, amelyet az SzK Kulturális Minisztériuma 2005-ben

Könyvtárunk az elõdök hagyatékának a jövendõ nemzedékek számára történõ megõrzése érdekében következetesen teljesíti a történelmi könyvalap védelmi rendszerét.
A program keretében 2005ben az I. Daxner könyvtárából
15 könyvet restauráltunk. A
projektet az SzK Kulturális
Minisztériuma támogatta.

nemzeti kulturális örökségnek
nyilvánított.

-tájékoztatott Iveta Krnáèová,
a jönyvtár vezetõje.

A Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum történelmi könyvtára 32 734 okmányt õriz.Többségükben a 16.
és 20. század között keletkeztek. Mérhetetlen értékû,
regionális-, sõt országos méreteket túlhaladó kincs.
A múzeum fennállásának 125 éve alatt részben megvásárlásból, de fõleg a kezdeti években ajándékozásból állt össze a gyûjtemény.
A szlovák nemzeti ébredést
dokumentálja Ivan Daxner hagyatéka. A rimaszombati
Kasinónak köszönhetõ,
hogy ma is olvashatjuk
a régióban a 19. század
elejétõl a 20. századig megjelent újságokat. Megtaláljuk itt a Rimaszombati
Protestáns Gimnázium
könyvtárának jelentõs
részét, s mellettük
a megyei múzeum alapítója, Fábry János írásait.
A serkei Gömöri család
könyvtára mûvészeti- és
szakirodalmat egyaránt
tartalmaz a 19. és 20. századból magyar-, német-,
francia- és angol nyelven.
A könyvtár legbecse sebb anyagát alkotja a 16. századból származó 70 könyvtári

Április végén röplabda
versenyt szerveztek a Doinsky utcai Alapiskolában
Eva Zacharová emlékére.
Egy olyan emberre emlékeztek, aki az életét a gyerekeknek, az ifjúságnak és
a sportnak szentelte. Szép és
megismételhetetlen élményben volt része mindazoknak,
akik újból találkoztak egy év
után és akiknek nem idegen az emlékezés, a tiszteletadás. S nem utolsó sorban említve a sport iránti
szeretetüket.

A múzeumban a történelmi
könyvtáron kívül kézi szakkönyv is található. 10 158 kötetet tartalmaz. Folyamatosan
töltõdik fel a jelenlegi regionális- és szakirodalomból, felöleli
a geológia, paleontológia, biológia, archeológia, néprajz,
romológia, mûvészettörténet
tudományágakat.
A könyvtár a pályazati támogatásnak köszönhetõen 2005-ben
66 értékes könyvtári tárggyal
gyarapodott, 30 ezer Sk öszszértékben. A Nyitott Társadalom Alapítvának és az EBSCO
kiadónak köszönhetõ,
hogy a könyvtárnak 2000
óta rendelkezésére áll a
jelentõs szakirodalom
elektronikus adatbázisa
a humán- és társadalomtudományi szakterületen
az egész világból. A Kulturális Minisztérium által
jóváhagyott projekt keretében sikerült bebiztosítani a könyvtári alap
elekt r o n i k u s v é d e l m é t .
A könyvtár az érdeklõdõknek ingyenesen
biztosítja az alapvetõ
könyvtári-tájékoztató
szolgáltatásokat. A kutató olvasók zavartalanul
d o l g o z h a t n a k e g y elkülönített helyiségben.
-kan- (kz)

Eva Zacharová emlékverseny

Olyan rendezvény ez, melyhez
nincs hasonló nemcsak a járásunkban, de a kerületben sem. Hogy
mindig van színvonala, méltósága
és komolysága, bizonyítja a város képviselõinek jelenléte is, Cifru István polgármester
és Pavol Piliarik alpolgármester személyében.
Noha a röplapbdacsapatok száma nem is
érte el a múltévi csapat o k s z á m á t , a játékkedven és annak
minõnéségén ez nem
változtatott. A két helyen játszott mérkõzések, a Doinsky Alapiskolában és
a Egyesített iskolában, izgalmasnak
bizonyultak. Túlfûtöttség, odaadás
és kitûnõ teljesítés jellemezte a
sportolók aktivitását. Hozzáállásuk példamutató lehetne több sportág képviselöinek is. A játékot
hatalmas újjongás kísérte egy-

egy pontszerzésnél, és persze
a vesztes csapat is hangot adott a
csalódásának.Szurkolótáborból sem
volt hiány, a játék hangulatához

szorosan illeszkedtek õk is. Nemcsak a volt aktív játékosok léptek pályára, de jelen volt a fiatalabb nemzedék is, tanulók, diákok egyaránt.
A gyõzelemi kupát az Egyesített
iskola vitte el, így a többi csapat
nem titkolt reménye a gyõzelemrõl
ezálltal meghiúsult. Második lett a

Dobinský AI, a harmadik helynek pedig a Hostinský utcai AI örülhetett.
Kísérõ programként szerepelt
Eva Zacharová síremlékének megkoszorúzása Rimavská
Brezován, melynek többek között résztvevõje
volt a Dobinský utcai
AI igazgatója is, mint az
elhúnyt férje, valamint
a Járási Igazgatók Klubjának vezetõje.
Az esti órákban vidám
és elégedett hangulatban
lett kihirdetve az idei
eredmény. Jutalmazva
voltak az aktívabb játékosok is, bár itt mindenki gyõztesnek érezhette
magát, aki résztvevõje volt a nap
sportprogramjainak.
Illõ megköszönni mindenkinek,
akik valamilyen módon támogatták
ezt az eseményt és biztosították az
immár 15. alkalommal megrendezésre kerülõ emlékverseny zökkenõmentes lefolyását.

Mag Erzsébet gyûjtései Hidegkút és Egyházasbást népszokásaiból

Májfahordás

A május elsejére virradó éjszaka
nyugtalansággal töltötte el a lányErzsi néni tõsgyökeres medvesalji. 74 éves, három gyermek
okat pár évtizeddel ezelõtt a Medédesanyja. A mezõgazdaságban dolgozott, de nehéz munkája
vesalja apró falvaiban.Kicsik és namellett mindig lelkesen támogatta a kultúrát, mint a hidegkúti
gyok izgatottan várták,kinek a háza
dalkör tagja. Az utóbbi években a dimbes-dombos vidék népi
elõtt bólogat reggelre virradóra a
szokásait, dalait, meséit vetette papírra. Ezeket már sokszor
májusfa,kinek az ablakában virít
elmesélte hazai, budapesti, miskolci tanároknak, diákoknak,
a díszített virágkosár.
hogy a palóc népköltészet, hagyomány tovább éljen.
Édesanyám elbeszélésébõl tudom,hogy kislánykoromban egy
Míg õk bent szórakoztak ,
A család asszonynépe az udkisfiú évente virágmájfát hozott nekem.Izgatottan vártam a kapuban. varon várta a legényeket,akik enge- a tréfás kedvû barátok a májfát elElõfordult, hogy a várt idõben még délyt kértek a fa beállítására.Ha az lopták.A májfavivõk mehettek keresni , de megkeresnem volt ott a viték és újra felállítotrág,elmentem hát hozzáták. A kisebb fiúk is
juk,hogy megsürgessem .
vittek májfát. Nekik
A falubeli fiúk az elõzõ
még az apjuk segített
estefelé elmentek az era vágásban és vivésdõbe kivágni a megfelelõ
ben is.
fát.Ez kb.6-8m magas volt,
A falu kocsmája
középvastag törzsû lombelé is került egy malevelû fa.Otthon színes
gas fa .Május elsején
krepp papírszalagokkal,
esetleg valódi szalagokkal
díszítették fel.Néhol zsebkendõt és szilikonkendõt
is kötöttek. Így vitték a
kiszemelt kedves házához.
Énekszóval közeledtek
a májfavivõ legények:
Hangulat a Fõ téren május 1-én
Hallottátok-e már
hírét,
édesanya megengedte ,
Barna Pista legénységét?
a lány örült ,a fiúk peFûrésszel vágja a májfát,
Hogy ne hallják kopogását. dig beásták a májfát.
Biztonsági okokból
Fel-felveti a vállára,
hozzáerõsitették
Viszi Julcsa udvarába.
a hambit gerendájához.
Kelj fel Julcsa,itt a májfa
Azután a legényeket
Jó éjszakát ,vigyázz rája.
megvendégelték szalonnás rántottával, kaFelkel Julcsa az ágyából
láccsal,itallal.Egy zsebKendõt keres a ládából.
kendõt is adott nekik
Édesanyám kössük rája,
a ház leánya.
Száz forint annak az ára.

a falu apraja nagyja
táncolt a majálison a fa alatt.
A 40-es évek közepe táján jött
divatba a virágmájfa.Feldíszitett
cserepes virágot vitt a legény barátjával együtt a kiszemelt lánynak.
A komolyan udvarló legény virágkosárral kedveskedett szíve választottjának.
Ezen már ruhaszövet, kendõ volt
az ajándék.
A virágmájfa az utcára nézõ ablakba került,hogy az arra járók jól
láthassák.
Büszke volt az a lány ,akinek ablakát ilyen virág ékesítette.
A májfadöntés és a májfavivõk
megajándékozásának
ideje
a pünkösd volt.
Vidékünk néphagyományaiban
ennek is külön forgatókönyve van.
Feldolgozta: Magdeme Rozália

R

Gondolatok május küszöbén

Hipp-hopp, itt van. A gyönyörû,
utánozhatatlan Május. Kerek egy
esztedeje várunk rá. Nem marad
sokáig, mert kegyetlenül tolakszik
a Június, amit szintén várunk, csak
nem így. Dehát hosszabbításról szó
sem lehet. A kis kedvenc, hogy hódítson, azonnal szabadnappal kezd.
Hát nem csodálatos?! (mármint
a május, na meg a szabadnap)
Mivelhogy már nem kötelezõ
a felvonulás, a munka ünnepét akár
át is aludhatjuk a kedvenc takarónk
alatt. Munka ide, munka oda, tény,
hogy jobban szeretjük a pihenést,
akarom mondani ,, a munka utáni
pihenést. Ilyenkor szoktuk gulyás-

partira invitálni a jó barátokat, és
eljön a meghitt séták ideje is. De jó
is hancúrozni a gyerekekkel, derûsen megélni egy-egy szél- és esõmentes napot. Annál is inkább,
merthogy kis utódaink már jelzik,
hogy anyák napjára készülnek a suliban. Májusi ünnep ez is, a javából.
Virágcsokorral, gyermeki rajzokkal,
cuppanós puszikkal gazdagodunk.
Túlélve az említett két ünnepet,
nagy örömmel várjuk a felszabadulás napját. Te jó ég!  még az elsõ
szabadnapot ki sem hevertük, máris ott piroslik a naptárban május 8a. Na jó, legyen! Pihenjünk még egyet! Hónapkezdésnek nem rossz!

Májusi jókedvünk akkor tetõzõdik, amikor kiskertünk messzirõl
sejteti, hogy egy nagy bokor pünkösdi rózsa tulajdonosa. Illatát nem
lehet figyelmen kívül hagyni. A friss
virágillat hatására agyunk kellemes
impulzusokat kap, amit a lelkünknek küld tovább. De csak, ha akarjuk, ha figyelünk rá.
A nyári szabadságok tervei is
a napokban születnek meg. Teljesen
mindegy hol kötünk ki, fõ, hogy
kirándulunk majd. S ha a kirándulás
nem is lesz olyan tökéletes, a májusban született terv szerint az idei
lesz a legjobb kiruccanás.
-csk-
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Angol, holland, francia szótól voltak hangosak Rimaszomat utcái
Az elmúlt héten nagyszabású nemzetközi találkozóra került sor a
rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium öreg falai
között. Immár második éve résztve-

Comeneus program

või egy Comenius program címen futó
rendezvénysorozatnak, mely magyar,
holland és francia diákokat mozgósít. Küldetése a kapcsolatteremtés, ismerkedés,
más kultúrák alaposabbmegismerése,valamint országok történelmi múltjának
feltárása személyes
tapasztalatok alapján.
Négy országot mozgósítani, négy ország
mentalitásából kiindulva találkozót szervezni, nem kis feladat.
Vincze Tímea tanárnõ
vállalva ezt a megméredtetést , fõkoordinátor szerepet tölt be
ezen programon belül.
A csoportok prezentációkon keresztül

élménybeszámolóval, fotókkal, elkészített tárgyakkal, énekekkel, szavalatokkal, tánccal.
Mindegy 250 diák találkozott kis
mutatják be országaik jellegzetes szokásait, népmûvészetét, ételeit, kultú- hazánk kis városában. Kollégiumok,
ráját. Mindez angol nyelven történõ családok adtak szállást és finom
bemutatkozás, melyre a gimnázium diákjai az egész tanév
során készülnek.
Szociális, humanitárius, természetvédelmi és a tudatos
fogyasztók csoportja tevékenykedik
rendszeresen a rájuk
bízott feladatokon.
( otthonok látogatása, segélynyújtás,
gyüjtések szervezése, egészséges
életmód program
kidolgozása stb.) Az
ezen a területen belül nyert információkat, tapasztalatokat prezentálniuk kell a találkozókon, vacsorát a messzirõl érkezett gyerekeknek. Felemelõ érzés volt látni
a barátságok kialakulásának folyamatát, a gondtalan beszélgetéseket,
-Volt oka annak, hogy épp Ri- csevegéseket, mosolyokat az arcomaszombatban lett létrehozva kon. A mi diákjaink angol tudásának szintje kellemes meglepetést
az iroda?
okozott tanároknak, szülõknek
-A hely megválasztásánál szeegyaránt. Nagy barátságok, tervek
repet játszott az egyes régiók
születtek a tanulók között. Várohelyzetének értékelése szociális,
sunkat, vendégszeretetünket pozinemzetiségi, munkanélküliségi, etnitívan értékelve búcsúztak el, megkai szempontokból. A felmérés azt
köszönvén a zökkenõmentes szermutatja, hogy igény van az iroda
vezést, a kedvességet és gondoskolétrehozására. Megközelíthetõség
dást, amiben ittlétük alatt részesülszempontjából is, mivel hozzánk tek. Remélhetõleg sok ilyen meghitt
tartozik, mint járás, Losonc, Pol- együttlétre kerül még sor, annál is
tár, Rozsnyó, Rõce, Nagykürtös. inkább, mert az új feladatokon már
Az iroda elérhetõsége : SNP dolgoznak a gimnázium diákjai, akik
15. utca, 2. emelet. Tel.: 286 50 Hollandiában, Franciaor-szágban
11, mob.: 0918 370 006, e-mail.: és Magyarországon is vendégeskedkoskova@snslp.sk
tek már.
-csk-

Szlovák Emberjogi Nemzeti Központ

Hamarosan megkezdi mûködését a regionális
iroda. Errõl érdeklõdtünk az iroda egyik alkalmazottjánál, Andrea Kostkovánál :
-Mi tartalmazza majd az iroda tevékenységét?
 Mint egyedülálló intézet Szlovákia területén, megítéli a bánásmód
irányelveinek betartását.
A regionális irodák tevékenysége az
emberi jogok és szabadság betartásán alapszik, beleértve a gyermekek
jogait is. Tanácsadás és segítségnyújtás a diszkrimináció áldozatainak, a tolerancia és az egyenjogúság
alapelveinek betartása, sérelmek
orvoslása a legfõbb területünk. Az
antidiszkriminációs törvény nem általában foglalja össze elveit, de teszi
ezt területekre osztva, a társadalmi
léten belül : szociális biztonság,
szolgáltatások, mûveltség, munkajogi viszony...
A diszkrimináció okai különbözõek : faji, etnikai, vallási, egészségi retardáció, kor, szexuális
beállítottság, családi vagy hitvesi
viszonyok.
-Mely fõ alapelvek lesznek
érvényben az iroda tevékenységénél?
 Központunk a lehetõ legnagyobb igyekezettel szeretne együttmûködni a helyi kormányon
kívüli szervezetekkel, személyekkel, akiknek hatáskörébe tartozik az

emberi jogok betartása. Célunk, egy
reális kép kialakítása és betartása az
említett területeken belül. Keresni
a megoldásokat , a már kialakult problémák orvoslása a helyi
önkormányzattal, a munkaadókkal,
a szolgáltatást nyújtó irodákkal és szervekkel. Ennek érdekében mûveltségi aktivitást is tervezünk. Ott szeretnénk segíteni, ahol ezt az antidiszkriminációs törvény engedélyezi, illetve tájékoztatni a sértettet milyen
helyes lépéseket tehet ez ügyben.

Személyi számlájukról tájékoztatást kapnak már a legfiatalabb ügyfelek is.

A Szociális Biztosító sajtóhíre

A Szociális Biztosító a napokban
megkezdte az 1970 után született
polgárok egyéni számlájának állapotát igazoló adatok szétküldését.
A Szociális Biztosító annak ellenére, hogy a jogszabályok értelmében a lakosok említett korcsoportjának 2008 végéig köteles kikézbesíteni a tájékoztatást, minden feltételt biztosított törvény szabta kötelességének teljesítéséhez, egyéves
idõelõnyben. Az egyéni számlák állapotáról szóló tájékoztatás 2008 elejé-

re fejezõdik be. Megközelítõen egymillió polgár kap pontos értesítést.
A biztosító társulás a 2006 év
során összesítve 775 735 tájékoztatást küldött szét egyéni számlákkal
kapcsolatban az 1951 és 1960 között
született polgároknak. A jogszabályok által megszabott határidõdõk
elõtt a biztosító értesítette az 1961
és 1970 között született polgárokat is. Ezzel kapcsolatban 727 506
értesítést kézbesített ki.
Az egyéni számlára vonatkozó

tájékoztatás adatai a 2003 december 31-ig terjedõ idõszakra vonatkozó adatokat tartalmaznak.
A nyugdíjbiztosítással, betegbiztosítással, munkanélküli nyilvántartással kapcsolatos adatokat az ún.
módosított kiírás közli. A Szociális
Biztosító ezt az okmányt idei év végéig köteles közölni ügyfeleivel.
Bratislava, 2007. április 26.
Mgr. Lýdia Výborná
a köztájékoztatási osztály
igazgatója

Hirdetések

Kezdés: 19.00

Szerda - Csutörtök

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

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

2679

Amerikai dráma.
Sylvester Stallone, Burt Young...
Belépõ: 65 Sk.

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

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

2574

Rocky Balboa

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS

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

2672

Május 9.-10.

A Rimaszombati Kórházban 2007. május 2én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Magdaléna Balogová, Igor Andrá Rimavská Sobota, Róbert Klincko, Ján Kalasch Hnúa, Michal
Karas Tisovec, Duan Kochan Vyná Pokoradz,
Hana Bánová Bátka, Igor Lacko Rimavské Brezovo, Ján Rohár Teplý Vrch, Erika Molnárová Rimavské Janovce.
Minden véradónak köszönjük. A Vöröskereszt Területi Választmánya

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

Tanácsadó

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

A gipszkarton
Legjobb árai a városban!

Hol?

Hogyan vakolni

A polystyrén
ragasztása

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.

Színes falak
létrehozása

A falfelület
festése

Pa d l ó z a t ragasztás

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

mér , Leváre 15
- 414Eladó garázs Szabadkán. Tel.:
0907 801 192.
-419n Vásárolok falazott hétvégi házat a Szõlõsben. TeL.: 0907 087 959
n Eladó 2-szobás átépített lakás
a Nyugat lakótelepen. Tel.: 0902
506 209
-463n Eladó építkezési telek a Nová
utcában Feleden, 440 m2. Tel.: 0907
859 683
- 440n Felkínálok használt ruhát 16 hónapos gyerekekre. Tel.: 56
32 864
-459n

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
megegyezés szerint.
1515
n 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
n

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

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.

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

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
-415n

Pizzafutárt keresek,
saját
személygépkocsival,
de ez nem feltétel.
Tel.: 0905 979 333,
0905 700 302.

2713

Lakás-ingatlan

RONO autóüléshuzatot készítõ
cég felvesz kitanult varrónõket.
Jó kereseti lehetõség.
Tel.: 0907 827 141, 0905 134 034.
e-mail: porubiak1@pobox.sk 2714

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
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 m2 területen.
Kezdõ ár 250,- Sk/ m2. Az érdeklõdõ egyúttal köteles 20,-/m2 áron
megvásárolni a résztulajdont a bekötõutakra. A telkeken lehetséges parkolóhelyek, kis vállalkozások építése.
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.

Minifutball
= Eredmények: 15.forduló,

Michal Radnóti A-osztályú
nemzetközi torna döntõjében
Magyarországon, Kazincbarcikában nemzetközi tornát rendeztek
a kedét és junior szabadfogású birkózók korcsoportjában, a FILA birkózó szövetség legmagasabb,
A osztályában.
A szlovákiai válogatott mezében
sikerrel szerepelt Michal Radnóti,
a Rimaszombati Lokomotíva birkózója, a 60 kg súlycsoportban. További kiemelkedõ sikert könyvelhe-

tett el, mikor egészen a döntõig jutott. Ellenfele a döntõben Magyarország tavalyi európai ezüstérmese
volt.
Birkózónk a döntõben két harmad után pontozásban alul maradt
ugyan, de megszerezte az értékes
ezüst érmet. Csapatversenyben
Szlovákia szintén második helyen
végzett, Ukrajna válogatottját megelõzve.

A zeherjeiek versenyeztek

Sakkoztak és dámáztak

A zeherjei ZLOM polgári társulás 2007. április 13., 14., 15-én sakktornát és dámatornát szervezett.
A tizenhét résztvevõ közül
a legjobb dámajátékosnak Popróèi
István bizonyult, sakkban Dubovský Tamás végzett az elsõ helyen.
A ZLOM polgári társulás 2007ben kezdett aktív tevékenységbe,
s ahogy azt a mozaikszó neve is elárulja (Zacharovce lepie oproti minulosti) fõ célja a zeherjeiek életminõségének javítása, közérdekû projektek megvalósítása, kulturális és

sportrendezvények szervezése.
2007-ben a helyi könyvtár kiépítésére szeretnénk nagyobb figyelmet
fordítani, valamint internetes hozzáférhetõséget akarnak biztosítani
a falu fiataljainak. Tevékenységük
célcsoportját a fiatalok és az idõsebb emberek alkotják.
Felvételünkön a sakktorna gyõztese Dubovský Tamás (jobbra) és
a dámatorna gyõztese, Popróèi István látható.
tefan Hanic, az egyik helyezett
játék közben.

I.liga május 4: Flamengo  FCK
Athletico Tatra 3:3 (1:1), gólok :
.Uhrin 2, A.Lajka  P.Fazeka 2,
I.Golian; Rimatex  Exprestrans 1:2
(1:0), gólok: M.Sihelský  .Drugda
2, sárgalap Roman Uhrin (Rimatex);
K Tempus  Nemocnica 6:5 (4:2),
gólok: N.ibrita, L.Lupták és J.Vrábel
2  .Vámo 2, M. Grendel, M. Micsurda, J.Gondá; Euromotel  Autopulír 2:3 (0:1), gólok: V.Ruszó 2 
I.Perdík, M.Repka, H.Králik.
1. Rimatex
2. Matya s
3. Exprestrans
4. Euromotel
5. SBS Consult
6. Autopulír
7. Roòava
8. FCK Tatra
9. Flamengo
10. N e m o c n i c a
11. K Tempus

13
13
13
13
13
11
10
13
12
12
13

11
9
8
8
6
5
5
5
2
1
0

1 1
3 1
2 3
2 3
1 6
2 4
1 4
0 8
1 9
3 8
0 13

94 : 27
57 : 34
63 : 36
50 : 46
59 : 45
41 : 44
47 : 36
66 : 81
50 : 86
30 : 72
:
37 100

34
30
26
26
19
17
16
15
7
6
0

= Eredmények: 12.forduló,
II.liga május 5: Tango Klub  K
tempus B 11:2 (5:1), gólok : M. Dragijský 8, D.Betík 3  ¼.Lupták,
R.Kamenský; IK-COM  Greko 9:5
(4:1), gólok: A.Vyèislík 3, I.Daòko
és P.tubniak 2, F.Iványi, M.Kuvik
 F.tork 4, M.Gregan 1; Euromotel B  D.N.A.Reportér sa hrá 10.5.
o 17.00 hod.
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

11
11
11
11
11
11

6
5
6
5
3
3

2
3
0
2
2
1

3
3
5
4
6
7

58 :50
49 :33
41 :36
52 :49
39 :54
33 :51

20
18
18
17
11
10

4.LIGA  20. forduló:

Jesenské  Ve¾ký Krtí 3:2 (2:2),
Tisovec  Selce 2:1 (0:0), Podlavice  Hajnáèka 2:3.

5.LIGA  20.forduló:

Hnúa  Olováry 1:0 (0:0), Ve¾ký Blh  Radzovce 1:0 (0:0), Klenovec  Hrnè.Zaluany 2:0 (0:0),

Sport
menetrend

MÁJUS 11. PÉNTEK
Minifutball
17.40 ó. Exprestrans  Flamengo, 18.30 hod. FCK Athletico Tatra  Matyas, 19.20 ó
Autopulír  K Tempus I.
liga 16. forduló K Tempus,
MÁJUS 12. SZOMBAT
Futball
10.00 ó. idõsebb tanulók, 12.00 ó. fiatalabb tanulók,
FC Rimavská Sobota  iar
nad Hronom I.liga, 21. forduló, sportstadion
14.00 ó.idõsebb serdülõk,
16.15 ó. ifjabb serdülõk: FC Rimavská Sobota  Lipany II.liga,
14.00 K Tempus Rimavská
Sobota  Divín 5 liga, 21 forduló,
16.30 ó. Rim.Janovce  Oïany I. osztály, 17. forduló,
Chrámec  Sirk, Kaloa  Sútor,
Èerenèany  Radnovce III.
osztály, 15. forduló, Olováry 
Ve¾ký Blh 5. liga, 21. forduló
Minifutball
16.00 ó. IK-COM  Tango
Klub, 16.50 ó.- D. N.A.Reportér
 Greko, 17.40 ó. K Tempus B
 Euromotel B II. liga, 13 forduló, K Tempus
M Á J U S 13. VASÁRNAP
Futball
14.30 ó. serdülõk, 16.30 ó. felnõttek, Revúèka  Stránska, Ve¾ké Teriakovce  Bátka, Krá¾ 
Chanava, Gemer  Husiná, Blhovce  Muráò I. osztály, 17. forduló, Uzovská Panica  Jelava,
Gem.Jablonec  Abovce, Stáròa
 Bottovo, Hodejov  Zacharovce II. osztály, 15. forduló
16.30 ó. Hajnáèka  Kalinovo,
Dolné Hámre  Jesenské, Ruiná
 Tisovec 4. liga, 21. forduló,
Mýtna  Klenovec, Tomáovce
 Hnúa 5. liga, 21. forduló

I. OSZTÁLY- 16. forduló:
Revúèka  Ve¾ké Teriakovce
5:1(2:1), Oïany  Blhovce 4:1
(2:0), Bátka  Krá¾ 1:1(0:0), Husiná  Rim.Janovce 2:6 (1:4), Chanava  Gemer 1:3 (1:1), Torna¾a 
Muráò 1:1 (1:0),
1. R. Janovce 16
2. G e m e r
16
3. K r á ¾
16
4. M u r á ò
16
5. Stránska
16
6. H u s i n á
16
7. Bátka
16
8. O  ï a n y
16
9. R e v ú è k a
16
10. Chanava
16
1 1 . V. Teriakovce 16
12. Blhovce
16

14
11
9
9
6
7
7
7
6
5
3
3

0
1
4
1
5
1
0
0
2
0
3
1

2 40 : 13
4 44 : 17
3 39 : 24
6 49 : 32
5 37 : 24
8 29 : 42
9 24 : 26
9 28 : 37
8 32 : 34
11 24 : 46
10 18 : 39
12 27 : 56

42
34
31
28
23
22
21
21
20
15
12
10

Sport

Három perccel a vége elõtt 3:1
FC Rimavská Sobota  AS Trenèín 3:3 (2:1), a Corgoò ligába való jutásért kíírt brázs 9. forduló. Gólok : 9. p. Sivèeviè,
39.Lazúr, 50. Hlouek  18.Czinege, 88.Hlohovský, 90.+ Horváth. 815 nézõ elött a mérközést Kaèenga vezette, sárga lapok
Geri, R.Kaèák  Mièenec, M.Kaèák, Kamenský. Felallítások: FC: imon  Filo, Radovan Kaèák, Geri, Mráz  Hlouek, Sivèeviè, Hílek, Lazúr (82.Tesák)  Pisár (63.Gibala), Líka (90.ivanoviè); AS : Hodál  Èogley, Horváth, Mièenec,
Szkukálek  Baranyai (53.Hlohovský), Marek Kaèák (73.Dobe), Czinege, Gergel  Kamenský (59.Kurbegoviè), Doubek.

A jégkorong világbajnokság
miatt a mérkõzés egy órával korábban kezdõdött. Játékosaink

kezdettõl aktívabbak voltak. Piszár
már a 9. percben gyõztes maradt
a vendégcsapat kapitányával, Mièi-

A sajtóértekezleten hallottuk

Vlastimil Palièka, Trencsén edzõje: A futball néha teljesen kiszámíthatatlan játék. Láttam a rimaszombatiak játékát Vágsellyén az elõzõ fordulóban..
Ott is a maihoz hasonló valami történt. Az ellenfél kiérezte esélyét,
hogy elénk kerüljön a táblázatban.. Pszichikai elõnyben volt. Jobb ugyanis
behozni a hátrányt, mint védeni az elõnyt. Készek voltunk gyõzni ezen a pályán.
A meccs lefolyása azonban igazolta, az ellenfél agresszívabb volt, ez pedig
fontos szerepet játszott ezen a terepen. Ebbõl a szempontból mi alul maradtunk.Futball szempontból talán érettebbek, tapasztaltabbak voltunk. Ellenfelünk gondokat okozott a széleken, ahol jobb a minõsége.
A befejezésnél kockáztattunk, Horváthot a támadósor élére helyeztem. Sikerült. A csapat számára azonban fontosabb, hogy megmutatta, van belsõ
ereje, nem adja fel a harcot, küzd a végsõ sípszóig. Ezt az ismeretet igyekszünk hasznosítani a következõ mérkõzéseken, hiszen a barázs rendkívül
igényes.
Mikulá Komanický, Rimaszombat: Nehéz szólnom ilyen lefolyású meccs
után. Tudtuk, ez a nehéz terep jobban megfelel Trencsénnek, hiszen alacsonyabb termetû, technikásabb játékosai vannak. Mi agresszívabbak voltunk, de
ez az agresszivitás sok erõt igényel. Sajnos, mi minden meccset szinte támadósor nélkül játszunk. Most is a középpályások lõtték a gólokat. A meccset 6-7
játékos húzza. Természetes következmény a fáradtság, s az ebbõl eredõ
egyéni hibák.A bekapott gólok után hibákat vétettek a friss cserejátékosok.
Tudtuk, ha elveszítjük a mérkõzést, nincs esélyünk a továbbjutásra. Most még
maradt olyan-amilyen remény. Túl leszûkült játékoskeretünk van. Hat-hét játékos nehezen vívhatja ki a továbbjutást. Fáj ez a döntetlen, de igazságos.

neccel szemben a tizenhatos vonalán. Sivèevièhez passzolt,aki ellenfelét megkerülve remek keresztlövéssel szerezte meg a vezetõ gólt.
Valamivel késõbb a vendégcsapat
gyors lerohanása után Hodál kapus
még menteni tudott.
Ekkor még úgy tûnt, Trencsén
csapata leggyengébb része
a corgonyligásoknak.
Csakhogy a 20. percben Czinege semmibõl semmi, jól helyezett ,
védhetetlen lövésével kiegyenlített.
Félórás játék után Líka közvetlen közelrõl a vendégek kapusának
karjai közé továbbította a labdát.
Közvetlenül az elsõ játékrész vége
elõtt a vendégek 18 éves jobb bekkje Èogley iskolás hibát vétett, leadása Lazúr elé került, aki tétovázás
nélkül hálóba talált.
Mikor a második játékrész ötödik
percében gyors ellentámadást követõen Mráz pontos leadása után,
Hlouek a harmadik gólt is belõtte,
úgy tûnt, minden rendben van.
A vendégek edzõje korábban
viszonylag ismeretlen játékosok
cseréjével reagált. (Baranyai, Kamenský). Felélénkült a játék. A friss
játékosok (szintén csak 18 éves)
Hlohovský és Kurbegoviè és huzatot teremtett technikájával és
gyorsaságával. Csaknem az egész pályát átívelõ szólójával, a befejezést

Hogyan játszottak
a többi ellenfelek

= A 9. forduló további ered-

ményei: Inter Bratislava  a¾a
1:3, Trnava  Zlaté Moravce 1:2,
Dubnica  Moèenok 1:1.
A táblázat a 9. forduló után

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

9
9
9
9
9
9
9
9

4
4
4
3
2
3
3
1

4
3
3
4
5
2
0
3

1
2
2
2
2
4
6
5

9: 4
10 : 7
10 : 8
13 :11
6: 9
10 :14
11 :13
9 :12

16
15
15
13
11
11
9
6

A 10. forduló párosítása
12.5. : Zlaté Moravce  FC Rimavská Sobota, Moèenok  Trnava, Trenèín  Inter , a¾a  Dubnica. Nasledujúce
A 11.forduló párosítása 15.5:
FC Rimavská Sobota  Trnava,
a¾a  Moèenok, Dubnica  Trenèín, Inter  Zlaté Moravce.

Fotók. M. Lichanec

Hatpontos meccsen vesztettünk pontot

is beleértve, remek robinzonáddal
csillant fel a szintén 18 éves legényke, Gergely.
Csakhogy a vendégek csaknem
törvényszerûen, a 88. percben Hlohovský remek cselei után egyetlen
gólra csökkentették a hazaiak elõnyét. Valóban csak pillanatokkal az
utolsó sípszó elõtt a rimaszombati
védelem sorozatos hibáit követõen,
az egynelítés is sikerült
a vendégeknek. Megismétlõdött az
egy héttel korábbi, vágsellyei mérkõzés befejezése.
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