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A Martin
S u c h á è
Alapítvány
gyûjtéssel
egybekötött
jótékonysági koncertet
s z e r v e z
2007. május
19-én szombaton 14.00 órai
kezdettel a rimaszombati
kultúrházban. (A rendezvényt
a körzeti hivatal engedélyezte; engedélyének száma
2007/02851) A jótékonysági
koncerten az alapítvány vezetõségének tagjai beszámolnak a tavalyi tevékenységükrõl és felvázolják a jövõ évre
vonatkozó elképzeléseiket,
terveiket. Az ezt követõ koncerten fellép Hana Zagorová,
Robo Kazík, Robo Piko,
Ivan Tásler, Samo Tomeèek és
az eperjesi Witches tánccsoport. A mûsort tevo Skrúcaný vagy Martin Nikodým vezeti. Az alapítvány kuratóriuma mindenkit szeretettel vár
a jótékonysági estre.

A Sewon bõvítésre készül

Két hónapja mûködik Rimaszombatban a Sewon kóreai cég, mely kábeleket gyárt a gépkocsiiparnak. Jelenleg 300 munkást alkalmaz a Tauris
és a volt kaszárnya épületrészeiben.

Az üzem újabb bõvítésre készül,
szeretnék az alkalmazottak számát
900 fõvel növelni. Szeretnénk megvásárolni a kaszárnya újabb épületeit, hogy új üzemrészt indíthassunk

A KDM járási konferenciájáról

Viták a párton belül

A Kereszténydemokrata Mozgalom Rimaszombati Járási Konferenciáján tizenkilenc meghívott közül tizenöten vettek részt. A találkozó fõ
programpontja a párt irányultságának megvitatása volt, különös figyelemmel a közelgõ elnökválasztásra, melynek két jelöltje van, Vladimír Palko és
Pavol Hruovský. Ezzel kapcsolatosan kisebb vita, nézeteltérés is kialakult, melybe belekapcsolódtak a konferencia díszvendégei is, Martin Fronc
a KDM alelnöke, Rudolf Bauer képviselõ, Peter Muránsky elnökségi tag
és Jozef Pupava kerületi titkár. A tavalyi évet a járási központ elnöke,
Peter Kminiak értékelte, aki az országos választások kudarcáról,
a helyhatósági választások kapcsán pedig kisebb eredményekrõl számolt
be. Jelöltjeik többsége nem került be a képviselõtestületekbe, mivel
a választópolgárok inkább a baloldali beállítottságú pártok képviselõire
szavaztak. Az elnök kiemelte az együttmûködésüket a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom Baloldali Pártjával, mely a múltban nem volt jellemzõ.
Az MKP-vel stabilnak minõsítette a kapcsolatukat. tefan Václavík,
a KDM titkára a tagságról és a párt anyagi helyzetérõl tartott beszámolót,
majd megszavazták az országgyûlés járási küldöttét, Vas Vilmost. Az országos tanácsba a párt Peter Kminiakot jelölte.
 kan-

be. A munkásokkal elégedettek vagyunk, de be kell tanítani õket, ami
idõigényes feladat. Nincsen gyakorlatuk és nem könnyen alkalmazkodnak a munkafeltételekhez.  nyilatkozta a társaság nevében Lucas
Nam. A városi hivatal címére elmondta, hogy a jó a kapcsolatuk,
mindenben igyekeznek segíteni
õket.
 kanFelvételünk Cifrus István polgármester és Lucas Nam.
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téshelyzetbe. Ezt általában mérlegelés elõzi meg: mit nyerhet, mit
veszthet, milyen rövid- s hosszútávon várható következményei lehetnek a döntésnek, milyen új feladatokkal jár, s meg lehete felelni
az új helyzet hozta elvárásoknak.
Rimaszombat város utolsó képviselõtestületi ülésén a költségvetés kapcsán több döntés is született. Döntések, melyek érezhetõen
kedvezõtlen hatással lesznek majd
a város mindennapjaira. Kevesebb pénz jut a közterület-fenntartóknak, az iskoláknak, a kultúrának,
a városi tévé funkcióját ellátó LocAll
tévének...és sorolhatnánk tovább.
A honatyák döntöttek a Gemerské zvesti-Gömöri Hírlap sorsáról
is. A lap kiadásáért pályázók kérelmét elutasították, mondván,
a város továbbra is szeretné megtartani, megjelentetni a lapot.
(Nem nagy áldozat, hiszen nem egy
veszteséget gyártó termékrõl
van szó.) A polgármester úr új fõszerkesztõt nevezett ki a Gemerské
zvesti élére, Marta Kanalovát, akit
egyben megbízott a magyar lap
kiadásával is. A Gömöri Hírlapéval, melynek hónapok óta nincs
fõállású magyar szerkesztõje,
nincs nyelvi szerkesztõje, ennek
következményeként egyre alacsonyabb a színvonala, és ha ez így
megy tovább, lassan a leghûségesebb olvasóit is elveszti. Egy lap
kiadása felelõsség. Nem elég, hogy
VAN. Meg kell teremteni a feltételeit
annak, hogy célját, funkcióját betöltve LEGYEN.
Új fõszerkesztõje van a Gemerské zvesti-nek. Más a fejléc,
mintegy jelezvén, változások várhatók. Egy fejlécet kicserélni persze a legegyszerûbb dolog. A
kérdés: lesz-e folytatás? Lesz-e
érdemleges változás? Tudja-e,
hajlandó-e a város biztosítani
a feltételeit annak, hogy a Gömöri
Hírlap tisztességgel eleget tegyen
a feladatának? Vagy hagyja, hogy
folytatódjon a lap lassú, múltjához méltatlan leépülése... zsk-

Jótékonysági
koncert

Napraforgóval a betegekért
Múlt héten Rimaszombat
utcáin gyakran találkozhattunk
a Sclerosis Multiplex (tovább
SM) Szlovákiai Egyesület aktivistáival, akik nyilvános gyûjtést
szerveztek e súlyos idegrendszeri betegségben szenvedõk javára.
Minden támogatót egy napraforgó kitûzõvel ajándékoztak meg.
Ahogy azt az SM rimaszombati
klubjának elnökétõl, Boleslav Kucháriktól megtudtuk, idén az iskolákat is felkeresték. Az akcióval szerették volna felhívni a fi-

Nehezen bizonyítható az emberkereskedés

Naiv nõk sok pénz csábításában

Az emberkereskedés jövedelmezõ üzletág napjainkban. A fiatal nõket a nagy jövedelmet sejtetõ munka
igéretével csábítják külföldre, s csak
akkor tudatosítják, mire is szerzõdtették õket, amikor elveszik az útleveleiket, zárva tartják õket, majd
prostitúcióra kényszerítik. A bûntett
bizonyítása ilyen esetekben nem
egyszerû, fõleg, hogy az emberkereskedõk nem éppen az intelektuális, mûvelt nõk közül válogatják ki
áldozataikat.
Ez emberkereskedés és a prostitúcióra való kényszerítés probléma nem
kerülte el járásunkat sem. A Rimaszombati és Rõcei járásban tavaly
négy esettel foglalkozott a rendõrség. A súlyosnak számító bûntett körülményeinek kivizsgálása és

feltárása hosszas mûvelet, ám ha bizonyítást nyer, négytõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés lehet a bûnös
jutalma.
Olyan esettel is foglalkoztunk, ahol
nem érkezett feljelentés, csak a bûntett
alapos gyanúja mellett kezdünk vizsgálatot folytatni  tudtuk meg Milo
Tomeèek alezredestõl a rimaszombati
rendõrségen. Ilyen volt egy gortvai 39 éves férfi esete, aki a 2005-2006os évben rendszeresen ki akart vinni
egy 26 éves rimaszombati nõt egy
német hotelba. Ez a férfi elõzetes
fogságba lett helyezve, s ott várta, a
kivizsgálások végét. Mivel azonban
nem volt elég bizonyíték ellene, kiengedték a fogságból és az ügyét is ejtették. Hiába bizonygatta a sértett nõ,
hogy pincérnõi állást igért neki, be-

csapta, majd prostitúcióra kényszerítette, a vád nem nyert bizonyítást.
Nagyon nehéz utólag bizonyítani,
hogy az áldozatot becsapták, rászedték, kényszerítették, vagy éppen
a beleegyezésével történt a törvénysértés.  mondta az alezredes.
Sajnos elõfordul, hogy a feljelentésre
azért kerül sor, mert nem teljesültek az áldozat gyors meggazdagodásra irányuló reményei. Hogy
hogyan lehetne megelõzni az ilyen
esetek elõfordulását? Nos, a legjobb
módja ennek, ha a külföldön munkát keresõ fiatal nõk jónevû, megbízható munkaközvetítõ irodákhoz
fordulnak segítségért. Így kisebb az
esélye, hogy hiszékenységükért
nagy árat kell fizetniük.
Marta Kanalová

Lépcsõjáró egy kerekes-székesnek

A rimaszombati Barbora
Gírethová mozgássérült;
kerekes-székben éli az életét. A besztercebányai
VELCON társaság, mely
emelõ berendezéseket forgalmaz mozgáskorlátozott
személyeknek, most egy
lépcsõjárót biztosított neki
a közlekedés megkönnyítésére, mely egyben életminõségének javítását is eredményezi. A szerkezetet
a Munka-, Szociális- és
Családügyi Hivatal valamint szponzorok segítségével tudta kifizetni. A Hivatal 260 ezer koronával,
a támogatók pedig 13 ezer
koronával járultak hozzá
a lépcsõjáró vételárához.
A lépcsõjáró mozgássérült emberek lépcsõn való

feljutását segíti, mint
az akadálymentesítés egyik eszköze. Segítségével
a kerekesszéket használók
kisebb segítséggel
majdnem minden lépcsõfajtán átjuthatnak. Elõnye
az egyszerû kezelhetõség
és a segítõ személy kis fizikai igénybevétele. Kezeléséhez egy fõ szükséges.
Én a Városi és a Körzeti
Hivatalban fogom
használni ügyintézéskor,
vagy a kultúrházban, ha
programot szeretnék
megnézni. És természetesen rendelkezésére bocsájtom, kölcsönadom mozgássérült társaimnak is.
 nyilatkozta lapunknak
Barbora Gírethová.
(kan)

gyelmet a betegségre és támogatást
szerezni a betegségben szenvedõknek. Az izomtónus-változásokkal, a záróizmok kontrolljának
elvesztésével, egyensúly-, és látászavarokkal jelentkezõ betegség 20 és
40 év között diagnosztizálható, és
inkább a nõi populációt veszélyezteti. Szlovákiában ötezer személyt regisztráltak SM megbetegedésre. A rimaszombati klub 2001tõl mûködik és napjainkban 15 tagja van. A klub tevékenys é g e
gazdag:  Februárban a farsang
kapcsán volt egy kedves akciónk,
amikoris farsangi fánk mellett szórakoztunk. Nyári terveink közt szerepel egy kirándulás Csízbe és még
egy kirándulás, amit még nem
döntöttünk el, hol töltünk . Ez attól függ, hol tudunk megfelelõ
körülményeket biztosítani a tagjainknak, akik között több
a kerekesszékes. Rendszeres
programjaink közé tartoznak
a Mikulás-napi és évvégi összejövetelek, járunk uszodába, maszszõrökhöz és újabban számítógépes képzéseken is részt vesznek
a tagjaink.  mesélte Kuchárik úr.

Múzeumok
éjszakája

Május 19-én szombaton éjjel
a Múzeumok Nemzetközi Napján múzeumok éjszakáját tartanak a rimaszombati Gömör-kishonti Múzeumban. Az akciót mely harmadszor kerül megrendezésre városunkban - a nyitvatartási idõ meghosszabbításán túl
még számos kísérõrendezvény is
szinesíti. Idén történelmi párbajozók érkeznek hozzánk Litavából, Tóbisz Ferenc, a kassai Thália Színház tagja opera részleteket ad elõ, a besztercebányai
íjászok bemutatót tartanak, a
múzeum múltjával pedig Jutková
Milana mérnöknõ ismerteti meg
az érdeklõdõket. Az állandó kiállításon kosztümös kíséretet kapnak majd az látogatók. Lesz gyógytea és minden ötvenedik látogató meglepetés-ajándékot is kap
a múzeum igazgatónõjétõl. A
rendezvény eddig még minden
évben nagy sikerrel zárult. Tavaly
több mint négyszázan látogattak
el a múzeumok éjszakáján az intézménybe. Remélhetõleg idén
sem lesz ez másképp.
(kan)

Önkéntes tûzotók, teljes bedobással

Céljuk a vagyon- és életvédelem
Az önkéntes Tûzoltó Egyesületek járási felkészültségi versenyeinek sorozata idén május 12-én, szombaton,
Pádár községben kezdõdött. A megmérettetésre 14
alapszervezet jelentkezett. Kár, hogy mindössze 8 sorakozott fel a pádári futballpályán.

Nyolctagú csapatok versenyeztek, test tûzoltó szervezetek körében.
két versenyszámban: 8x50 méteres Tisztelettel kell róluk is megemlékezni.
s z t a f é t a , m a j d t û z t á m a d á s . A tûzoltói kiképzésben szerzett érdeA felsorakozott cspatokat: 5 férfi és mekért emlékéremben részeszült Ju3 nõi együttest Szabó
hász István Perjésérõl és
Attila, Pádár község
Miroslav Chromek Mepolgármestere
leghegyrõl.
köszöntötte.
Az ünnnepi megnyitás
Beköszöntõjét köveután következhettek
tõen az Önkéntes
a versenyek.
Tûzoltó Egyesületek
Lelkesülten, teljes erõés az egyletek szervebedobással indultak a nõi
zésében, vezetésében
c s a p a t o k , a
érdemeket szerzettek
Pádár polgármestere tûztámadásban. Sajnos,
kitüntetése követke- megnyitja a versenyt
a lukovistei lányok csazett.
patának nem a legjobban
Az alapszervezet megalakulásának sikerült, Csõdöt mondott a mûszaki
80. évfordulója alkalmából elismerést felszerelés, a lányok zuhany alá kerülkapott a perjései alapszervezet. Ha- tek. Ez is bele tartozik a versenybe.
sonló elismerésben részersült megalaA szomszédos pályán kitartóan
kulásának 85. évfordulója alkalmából futottak a fiúk, 8x50 méteres stafétán.
az ispánmezõi (panie Pole alapszer- Megmutatkozott, legtöbbet edzettek
vezet.
a meleghegyi legények
Régiónkban sok fiatalabb-idõsebb
Míg Szabó Attila polgármester tárpolgár szerzett érdemeket az önkén- saságában figyeltem az erõpróbát,

Kiértékelés és díjátadás.

a verseny vendégfogadója csóválgatta A falutól Meleghegyig vezetõ úton alig
a fejét. Attól tartott, ha ilyen iramban lehetett áthaladni az úton a felgyfolyik tovább a verseny, nem lesz idõre ülemlett személygépkocsik miatt.
Ez viszont csak
készen a gulyás.
csekély gátlást jePedig az asszolenthetett.
nyok szinte hajKövetkezett az
nal óta ott süreredményhirdetés.
gölõdtek
Három nõi csapat
a három gulyásközött a lukovistyeágyú körül.
iek vitték el a gyõTíz óra elzelmi pálmát. Másomúlt,míg sor
kerülhetett
Miro Chromek a gyakorlásban dik helyen a fiatal,
de annál lelkesebb
a díjkiosztásra. szerzet érdemekért érem viselõje.
derencsényi lányok
Addigra a gulyás is megfõtt. Akkoriban tapasztal- végeztek..
A fõ szám a férfi csapatok versetam, mennyien összegyûltek Pádárban.
nye volt. Értékelésben 5. helyen végzett Nagybalog, negyedik Kraszkovo.
Jött a harmadik Derencsén. Elállt
közönség és a versenyzõk lélegzete, mikor kihirdették: 2. Felsõhegymeg. A gyõztes már nem lehetett kétes: Meleghegy..
Remek sportélményben volt részünk. Folytatása következik. Az
Önkéntes Tûzoltó Egyesületek felkészültségi versenyeinek sorozata tovább folytatódik. Május 5-én Bellenben, május 26-án Bátkában, majd június 2-án Rimavská Pílán lesz
a kicsúcsosodás. Szöveg: Kovács Z.,
felvételek: Lichanec M.

A gyõztes férfi csapat.

Ujpál Gabriella és Varga Hajnalka koncertje

Ünnepelt a közönség
A Rimaszombati Városi Napok elõestéjén komolyzenei koncert színhelye volt a Mûvelõdési Központ színházterme. A XXVII. Zenei Tavasz nyitókoncertjén két
helyi fiatal, Ujpál Gabriella és Varga Hajnalka elõadásának tapsolhattak a jelenlévõk.

Ujpál Gabika a Rimaszombati Mûvészeti Alapiskolában Kónya Lívia
osztályában kezdte elsajátítani a zongorázás alapjait. Jelenleg a Kassai Konzervatórium 4. osztályának hallgatója. Gabika, aki konzervatóriumban
szeretne majd tanítani, nem idegenkedik a koncertfellépésektõl. Részt vett
a B.Smetana Nemzetközi Zongoraversenyen, a Szlovák Konzervatóriumok
Versenyén, a Kortárs Mûvészek
Fesztiválján és hangfelvételt is rögzített vele már a Szlovák Rádió. Rimaszombati koncertjén Beethoven Es
dur sonátáját és Brahms es mol scherzoját adta elõ.
Varga Hajnalka elsõ zongoratanára
Balogh Mede Zsuzsa volt. A Feleden
szerzett zenei alapok alkalmassá tették a fiatal tehetséget, hogy felvételt
nyerjen a Kassai Konzervatóriumba.
Idén végez ott, s egyben elsõs a Rózsahegyi Katolikus Egyetemen. Hajnalka mûvészeti iskolán szeretne kis gyerekekkel foglalkozni, illetve alapiskolás gyerekeknek szeretne zenét tanítani. Csütörtökön este az abszolvens
koncertjét adta elõ Rimaszombatban:
Liszt Ferenc Magyar rapszódiáját és
Grieg e mol szonátájának egyes tételeit.
A komolyzenei koncert  mely
a helyi elõadóknak köszönhetõen
a szokottnál nagyobb érdeklõdés mellett zajlott  méltó nyitánya lett
a Városnapoknak. Ünnepelt a mintegy
hetven fõs közönség. Jóérzéssel töltött el mindenkit, hogy akadnak tehetségek a régiónkból, akik eredményeire,
tudására méltán büszkék lehetünk.

A Zenei Tavasz következõ koncertjén szintén egy hazai elõadót
köszönthetünk majd, Hacsko Máriát, aki a Pozsonyi Zenemûvészeti
Fõiskolán doktorantuszi tanulmányokat folytat. Marika nem elõször
lép fel nálunk. Horváth Jucika néni
kiváló tanítványának két éve tapsolhattak utoljára itthon a komolyzene
kedvelõi. Idén június 4-én láthatjuk
és hallhatjuk õt újra a rimaszombati
kultúrházban.
zsk-

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

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 Pozsony, Komárom, Besztercebánya, Poprád, Kassa, Liptószentmiklós, Trencsén és Nagyszombat városokban zajlanak.
KÖZELEBBI INFORMÁCIÓK a www.eures.sk web címen.

Gimnazistáink páratlan sikere
A tavalyi évhez hasonlóan idén április 20-án is megvalósult
a CISCO OLYMP. Színhelye a Kassai Mûszaki Egyetem volt, ahol
a Rimaszombati Állami Gimnázium diákjai a regionális fordulóban - a Besztercebányai, Kassai, Eperjesi és Zsolnai kerületek kemény konkurrenciájában  kiemelkedõ sikerrel végeztek.
Négy kategóriában folyt a verseny:
1.HS 1  középiskolások egyéni
versenye. Gyõzött Gabriel Varga, iskolánk szeptimós diákja.
2.HS 3  középiskolások csapatversenye. Iskolánk Pecsõk János (oktáva), Bredár Tamás (4. A), Vladimír
Ïuro (4. B) összetételû csapata vitte
el a gyõzelmi pálmát.
3.PT  középiskolások és fõiskolások Packet Tracer versenye. Bredár
Tamás a továbbjutó 2. helyet szerezte meg, Vladimír Ïuro pedig az elismerést érdemlõ 4. helyen végzett.
4.UNI  középiskolások és fõiskolások igényes versenye, melybe egész
Szlovákiából mindössze négy(!)

résztvevõ merte benyújtani jelentkezését, köztük Pecsõk János, aki továbbjutott.
Az etedmények mutatják, hogy iskolánk négytagú csapata minden kategóriában továbbjutott a Cisco Olym
2007 nemzeti/nemzetközi fordulójába. A nemzeti, s egyben nemzetközi
verseny színhelye is a Kassai Mûszaki Egyetem lesz, idõpontja 2007. június 29-30. A nemzetközi megmérettetésen diákjaink Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovénia,
Bulgária, Ukrajna és Oroszország legjobbjaival kerülnek szembe. Szorítunk
nekik!
A gimnázium 2002 óta a Cisco Ne-

tAcad (Szlovákia 50 akadémiája) hálózat része. Az akadémia számítógéphálózatok tervezése, implementálása, tesztelése és karbantartása terén nyújt mûveltséget a diákoknak. Az
oktatás tartama négy szemeszter. Korszerû e-learning módszerekkel folyik
angol nyelven, certifikált oktató irányításával. A diákok tanulmányaik folyamán felmérhetetlen értékû ismereteket szereznek, amelyeket felhasználhatnak további mûvelõdésük és szakmai gyarapodásuk során. A fejlett
országokban nagy az érdeklõdés az ilyen szakemberek iránt.
Kovács Kristián mérnök
CCNA, CCAI certified instructor

A Városi Napok kiállításmegnyitóiról

Nemzetközi együttmûködés eredménye

ket, grafikusokat, szobrászokat,
fotósokat, iparmûvészeket, színészeket. Tematikában, technikában,
vagy anyagban közös hangon megszólalni.
Idén az anyag volt az összekötõ elem. A fa. Az akácfa... A maga
idõtálló keménységével, szívósságával, merevségével... Elsõ indulattal csak láncfûrésszel lehet
neki menni,... utána kitartó csiszolással, festéssel, technikai bravúrokkal szolgájává alakítani az üzenetnek. Megtapasztaltuk, milyen
könnyû dolga van a szobrásznak,
aki elvesz az anyagból, hogy
A 2007 évi Rimaszombati Városi Napok gazdag mûsorában kiemelkedõ helyet láthatóvá váljon az, amit õ rögtön
kapott a határon átnyúló kultúrális együttmûködés. Idén leginkább a magyaror- lát a formában. Ugyanakkor óriási tanulság volt, hogy festõk, graszági testvérvárosok, iskolák, népmûvelési intézmények szereplését emelhetjük fikusok, iparmûvészek, színészek
ki. A rendezvénysorozat bevezetõ eseménye volt az egri EVENTUS Üzleti-Mûvé- hogyan használták a fát saját mûszeti Szakképzõ Középiskola és Kollégium növendékeinek és tanárainak alkotá- fajuk, habitusuk eszközeként.
A kiállítás a Ceredi Nemzetközi
saiból összeállított kiállítás megnyitója volt.
Mûvésztelep 11 évi munkáját
Május 4-én délután 14.00 óra- A kiállítás kurátora Garlaty Ga- Megpróbáltuk mederbe terelni foglalja össze, az utóbbi 6-7 évre
kor nyílt meg ARS TARNATICA briella volt. Fürjesi Csaba meg- mûvésztelepeink aktuális üzene- ö s s z p o n t o s í t v a . M i n t e g y 7 0
a Gömör-kishonti Múzeumban. nyitó beszédében elmondotta: tét. Közös kalandra hívni festõ- munka, 13 ország mûvészei által
alkotott grafikák. Az alkotások
szerzõi között találjuk Bakos Ferencet, Balázs Istvánt, Nicolas
Gabriel Barnát, Birkás Babettet,
Borbély Attilát. Ott van köztük
Önéletrajz: Fürjesi Csaba 1969-ben született Salgótarjánban. Tanárképzõ FõisAnn Cassimons, Fürjes Csaba,
kolát végzett rajz szakon. Tanulmányait az Iparmûvészeti Egyetem vizuális komEmi de Graeve, Kele-Szabó Ágmunikáció szakán folytatta, ahol 2002-ben szerzett diplomát. 1996-tól a Magyar
nes, Leonie Kirchfink-Heinen,
Alkotómûvészek Országos Egyesülete festõtagozatának tagja. 1996-tól a Ceredi
Kosziba Klaudia, Kovács Bodor
Nemzetközi Mûvésztelep alapítója és mûvészeti vezetõje.
Sándor, Kun Cecilia, Sánta László,
Jozef Suchoa.
2006-ban tizenegyedik alkalommal nak.Az absztrakt és a háttérbõl felrej- rel átitatott rózsaszín és kék tóA kiállítás 2007. május 31-ig
került megrendezésre a mûvésztelep, lõ realitás, látható világ tárgyai.
nusaival, a velencei rokokó festé- megtekinthetõ.
amelyre eddig 16 ország 140 mûvésze
Két festõi elgondolás együttes fel- szetére emlékapott meghívást. 2004-ben alapítot- lépése magában foglalja a postmodern keztetnek.
ta az Ars Longa Mûvészeti Egyesüle- stratégia lehetõségeit a mûvészetben.
A feketetet. Az egyesület 2006-ban Pro Arte
Fürjesi Csaba mûvészete az európai fehér körkép
díjban részesült.
festészetben gyökerezik, legyen az viszont komKiállítások: 1992 állít ki rendszere- akár magyar faumizmus (Czóbel) vagy munikál az
sen Magyarországon önállóan: Sop- a modernista lírai absztrakció (a fran- ugyancsak veron, Eger, Debrecen, Budapest, Cered. cia informel), vagy késõbbi neoab- lencei Antonio
Többször vett rész külföldi kiállí- sztrakció.
Vedova abtásokon: Salzburg, Völkermarkt,
Fürjesi festõi egyéniségét nemcsak sztrakt diszHallstadt  Ausztria, Ulvilla  Finnor- a pasztózus elõadásmód, az expres- k o s t a i v a l .
szág, Chicago  USA, Oxford  Ang- szív pátosz, a vad gesztus jellemzi, Jellemzõek
lia. Számos festménye található ma- hanem az újraértelmezett dekorativiz- foltokból és
gán- és állami gyûjteményekben. Töb- mus és a festõi alkotókényszer.
a vastag vonabek között a Wolsfon College képtáráA mûvek címnélülisége indítékot lakból, zöld,
ban, Oxfordban.
kínál a mélyebb rétegek keresésére...
piros és fekete
A festészet a szellem üzenete,
Ebben a környezetben keresi a
színekbõl kiaJobbról Fejérdi Csaba,a Budapesa festõ nyoma. A festõi médium egyé- helyét különféle méretû drámai lakított kompozíciók.
ti
Állami
Mûemlékhelyreállítási és
ni élmény hordozója különféle térben beugrások közvetítésével. Egyes
Rámutatnak a festõ életkedvéés idõben.
esetekben a törékeny rajzosság, re, olvasható jelekké változtatják Restaurálási Központ igazgatója,
PhDr. Alexander Balega, a PozsoFürjesi Csaba festményei közvet- máskor a körkompozíciók ro- üzeneteit.
nyi Mûemlékvédelmi Hivatal rélenül szólalnak meg, nincs szükségük busztus kollázsai telítve vannak a
tolmácsra. Kifejezõ eszközeiben Fürjesire jellemzõ életdús festé- Gabriela Garlatyová adatai alapján szérõl, Dr. Szikra Éva ÁMR Budakülönféle vélemények egymásra talál- szettel. A Tondók, a maguk fehérfeldolgozta: Kovács Z. pest, Kiss József, ÁMR Budapest.

Fürjesi Csaba: ORIGO

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat

V. évfolyam
Megkérdeztük
a BMÖ elnökét,
Milan Murga urat

A médiák problémákat sejtetnek az 1/2006-os általános érvényû kötelezõ rendelet elfogadása
körül. A rendelet a Besztercebányai Megyei Önkormányzat saját bevételeibõl
szavaz meg támogatást egyes közérdekû kezdeményezésekre. Lehet,
hogy a támogatás
élvezõinek vissza kell adniuk
a kapott pénzösszeget?
Természetesen nem. Az említett
rendeletet 29 képviselõ szavazta meg
a 49 tagú képviselõtestületbõl.
A törvény az ilyen általános érvényû
kötelezõ rendeletek elfogadása esetében a képviselõk 3/5-ös igen szavazatát írja elõ. A mi esetünkben ez
számszerûen 29,4. A BMÖ képviselõtestületének javasló bizottsága logikai alapon, az általános matematikai szabályok alapján akceptálta a 29
képviselõi szavazatot a rendelet jóvahagyásánál. A Besztercebányai
kerületi ügyésze az általa kiadott iratokban nem állapította meg egyértelmûen a törvénysértés tényét. Én magam nem gondolom, hogy a BMÖ
képviselõtestülete törvényt sértett
volna, ennek ellenére, formális okok
miatt, a kérdésre visszatérünk a júniusi képviselõtestületi ülésen.

4. szám

2007. május

Az olasz vállalkozók
beruházásokat terveznek
a Besztercebányai kerületben

Marino Mersicho, az
Olasz-szlovák Kereskedelmi
Kamara alelnöke és Alessandro Villa, a vezérigazgatóság munkatársa 2007.
április 24-i besztercebányai látogatásuk során felkeresték a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat Hivatalát, s ott tárgyaltak Ján
Marcinekkel, a BMÖ Hivatalának igazga tó va l,
Jana Novotnával, az elnök
irodavezetõjével és Ladislav
Monèekkel, az idegenforgalmi szakosztály vezetõjével.
A tárgyalás témája a BMÖ
és az olasz régiók együttmûködése volt, valamint olasz vállalkozások beindításának lehetõsége a Besztercebányai
kerületben.
 Az Olasz-szlovák Kereskedelmi Kamara az olasz vállalko-

Szlovák kortárs mûvészet Brüsszelben

Brüsszelben a Kortárs Szlovák Mûvészet kiállításán
a besztercebányai régiót Balko Stanislav, Sokol Milan és Palko
Mikulá mûvei képviselik. Az Európai Unió fõvárosában a Szlovák
Régió Háza megalalkulásának 2. évfordulója kapcsán kerül sor
a kiállításra. Nyolc szlovák régió 22 mûvészének 70 alkotása,
mely állandó jelleggel megtekinthetõ a Szlovák Házban Brüsszelben, most a Cobalt galériában kerül kiállításra. A tárlat a megyei
önkormányzatok elnökeinek jelenlétében május 4-én lesz megnyitva. A Cobalt galériából a képek az Európai Bizottság berlaymonti székházába kerülnek majd, ahol a kortárs szlovák festményekbõl és plasztikákból álló kiállítást Ján Fíge¾ nyitja majd
meg június 6-án. A tárlat június 15-ig lesz megtekinthetõ.

zók érdekvédelmi szerve Szlovákiában, mely segíti a külföldi
vállalkozók kapcsolatteremtését és beruházásaik megvalósítását a szlovák régiókban.
 nyilatkozta Marino Mersicho. Az Olasz-szlovák Kereskedelmi Kamara képviselõi az
egynapos besztercebányai tartózkodásuk alatt vállalkozók
fórumán is részt vettek. A

besztercebányai kerületben ténykedõ olasz vállalkozók és
helyi társaik a közép-szlovákiai
beruházások feltételeirõl tárgyaltak.  Az az érdekünk, hogy
a szlovák és olasz vállalkozók együttmûködjenek,  mondta J.
Marcinek   és megteremtjük a
feltételeit annak, hogy a külföldi
beruházók probléma nélkül
beléphessenek a szlovák piacra.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Hírlevele

A Nagykürtösi járás problémáiról tárgyaltak

A Nagykürtösi járás szociális és gazdasági helyzetével foglalkoztak a
Besztercebányai Megyei
Önkormányzat képviselõi
április 11-i ülésükön. A
helyi önkormányzat, a helyi állami szervek és a helyi
vállalkozók képviselõivel
együtt speciális szakcsoportokat hoztak létre, melyek
megfogalmazták a régió
legfontosabb problémáit és
lehetõséget keresett azok
megoldására.
A Nagykürtösi járás az ipari
termelés tekintetében Szlovákia
legelmaradottabb régióinak egyike. Január végén a munkanélküliség itt 22,43 százalékos volt.
Sokan a régióból Magyarországon keresnek maguknak munkát. A járásban csak két iparág
mûködik: az élelmiszeripar és
a fafeldolgozás. A helyzeten javíthatna egy jobb úthálózat és
infrastruktúra, ami elérhetõvé
tenné a régiót a hazai és külföldi beruházók számára. A szakemberek beszéltek továbbá az is-

kolai szakirányzatok munkaerõpiachoz történõ idomulásának
szükségességérõl, az agroturisztika és a helyi tradíciók lehetõségeinek kihasználásáról, az egészségügy szolgáltatásainak minõsé-

A szakcsoportok a Nagykürtösi járás szociális és
gazdasági problémáit értékelték.

A franciák felfedezik
a szlovák falvakat
A Besztercebányai Megyei Önkormányzat a védnöke
a Rimava  Rimavica  Meleghegy  Sinec  Kokava
mikrorégió és a francia Pilat társaság közös kezdeményezésenek, mely az idegenforgalmat célozza meg.
Az április 17-19-én sorra kerülõ workshop alkalmával, melyre Meleghegyen, Nyustyán, Klenócon és
Gyetván került sor, a már említett társulás húsz képviselõje megegyezett, hogy francia ügyfeleket szerez
a Vulkán  Po¾ana idegenforgalmi elképzelésekhez.
A franciák szakmailag támogatják majd a szlovák oldalt az Együttmûködés a falvak általános fejlõdéséért projekt megvalósításában és a turisztikai látványosságok kínálatának összeállításában.

gi javításáról.
Az egyes szakcsoportok egyéves terveket fogadtak el, mely
idõszak alatt a megbeszélések
végkimenetelének realizálása
a cél. 2008. áprilisában kiértéke-

lik majd a tervek teljesítését és
új feladatok tûznek ki, melyek
a Nagykürtösi járás szociális és
gazdasági helyzetének javulását
kell szorgalmazzák és eredményezzák.

A Thurzó házban

Felújították a zöld termet
Április 18-án adta át a besztercebányai Középszlovákiai
Múzeum a Thurzó ház 15. századi festményekkel díszített
felújított zöld termét.
A Besztercebányai Megyei Önkormányzat, mint
a Középszlovákiai Múzeum alapítója 2005-ben kezdett neki
ennek a muzeális értéknek a szisztematikus megmentéséhez. A 2005-2006-os években költségvetésükbõl is elkülönítettek erre a célra egy összeget, s tavaly a Múzeummal együtt
sikeres pályázatot is írtak a Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériumához, mely pályázat megvalósításához
a Szlovák Gázmûvek is támogatást nyújtott.
A festménydíszítés a zöld teremben a késõgótika legértékesebb mûemlékeihez tartozik. A secco-fresco autentikus falfestmény Szlovákia kulturális örökségének része, mely
európai jelentõséggel bír. A mûemlék állapota gyors rekonstrukciós munkálatokat igényelt, melyre Dorica Jozef akadémiai festõ felügyelete alatt került sor.

Kontaktus: Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 4325 111
Fax: 048/4325509
E-mail: info@vucbb.sk Internetcím: www.vucbb.sk

A diákok sikere az iskola igazi eventusa
eventusa
A rimaszombati Városi Napok kísérõrendezvényeként
nyitották meg május harmadikán a Városi Mûvelõdési
Ház Ganevia Galériájában az egri EVENTUS ÜzletiMûvészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium növendékeinek és tanárainak alkotósaiból összeállított kiállítását.

Az EVENTUS a Mûvelõdési
Házban másodjára rendezhetett
kiállítást, amelynek fontossága az
Egert Rimaszombattal összekötõ
kapcsolatokban rejlik. Pár évvel
ezelõtt az egri Mûvészeti Iskola
kezdeményezte, hogy bemutatkozhassanak Rimaszombatban is,
s három éve a Tompa Napokon kiállítást szerveztek. Sebõk Valéria
vezetésével a rimaszombati pedagógusok meg is látogatták az EVENTUS-t, ami kiindulópontnak számított. Március 15-én együtt ünnepelt a Tompa Mihály Református Gimnázium diáksága az Egri Mûvészeti Iskolával, a Ganevia
béli kiállítás
pedig ezen
kapcsolatok
ápolását kívánja tovább szolgálni. A megnyitón zenés bemutatkozással
köszöntötték a
Rimaszombati Mûvészeti Iskola
fiataljai a megjelenteket, ami ugyan
más mûvészeti ág, mint a bemutatott, de Marian Lacko igazgató
õszintén reméli, hogy tovább tudják az ezen az alkalmon kialakult
ismeretségüket ápolni az egriekkel.
Márcsak azért is, hogy a két várost
Apró Elemér személye is összeköti, hiszen Rimaszombatban született, alkotómunkáját pedig Egerben
végezte. A mûvész születésének
100. évfordulója alkalmából az
Apró Elemér Bizottsággal karöltve
meghirdették a nevét viselõ grafikai és illusztrációs versenyt, amelyen remélhetõleg Rimaszombatból
és a környékrõl is részt vesznek,
ugyanis nem elõször kapcsolódnának be sikeresen felvidékiek az egri

megmérettetésbe. A fiatal alkotók határon túli
bemutatkozásával olyan jellegû
hidat szeretnének építeni a két
város között,
amelyen a gondolatok áramlását is elõsegítik.
Minderre az iskola igazgatója, Sajtos Attila hívta fel a figyelmet, aki a
nyitóbeszédében még hozzátette,

hogy a kiállított képekben a diákok
szíve-lelke, egyéniségük, mesterségbeli tudásuk található meg;
az a látásmód, ahogy õk látnak, az a technika, amihez
õk értenek, s azok a gondolatot, melyek bennük fogalmazódtak meg. A mi diákjainknak iskolánk Szentgyörgyi Albert megfogalmazása alapján megtanítja, hogy hogyan kell tanulni, felkelti a tudás iránti
étvágyat, és segít megtalálni azt, amit szeretnek csinálni. Nálunk valóban rálelhetnek arra, amit szeretnek, hiszen alkalmazott
vagy elektronikus grafikus
szakon keresztül filmkészí-

tést, látványtervezést, nyomdai gépmesterséget is tanulhatnak, de nyílnak szakok informatikai rendszergazda, idegenforgalmi technikus
vagy akár idegenvezetõ képzésen
is. Úgy gondolom,
hogy a majd két évtizedes munkánk alapján
elmondhatom, növendékeink sikeresen pályáznak a munkahelyek
világában, hiszen egyre nagyobb igény jelentkezik a szakmáink
iránt. Az idegen nyelv
oktatásra is komoly figyelmet fordítunk, mert
nekünk az a legfontosabb,
hogy növendékeink szakmához és megélhetéshez
jussanak. - nyilatkozta lapunknak
Sajtos Attila.
Egerben az oktatás két képzési
szinten folyik, az egyik az érettségi
utáni szakképesítés a másik pedig
az alapiskolai képzésre ráépülõ
ötéves iskola. Gál Tamás, a Tompa Mihály Református Gimnázium
végzõs diákja már rég fontolgatja,
hogy Egerbe folytassa tanulmányait, mivel fõiskolai képzéshez
nem érzi magát elég elhivatottnak,
itt viszont mégis kap felsõfokú
képesítést. Július elején készül az
alkalmazott grafikus szak felvételiére, fõképpen a grafika, animáció
és a reklám érdekli, s úgy gondolja,
hogy itt megtalálja a számításait.
Varga Hajnalka Fülekrõl jár Egerbe. Interneten (www.eventus.hu)
találta meg az iskola elérhetõségeit,

jelentkezett, s most elsõ évfolyamos a mûvészeti alapképzésen. A
késõbbikben fotózással vagy a lakberendezéssel szeretne foglalkozni,
s úgy véli, hogy az EVENTUS elég
színvonalas iskola ahhoz, hogy késõbb meg tudja alapozni a jövõjét.
Az iskola igazgatójának, Sajtos úrnak az elmondása szerint akik náluk tanulnak általában haza jönnek.
Örömmel üdvözölhettem ezen a
kiállításon olyan felvidéki szülõket,
akiknek egykoron gyermekei nálunk tanultak, s hazatértek. Azt
gondolom, iskolánk olyan jellegû
alapszakmát ad, amely révén a diákok egyéni vállalkozóként is el tudnak helyezkedni. Egerben már az
iskolaidõszak alatt is megismerkedhetnek a diákok olyan vállalkozókkal, munkahelyekkel, ahol be tudnak mutatkozni, gyakorlaton vehetnek részt, bízva abban, hogy késõbb
megtalálhatják ott a jövõbeni munkahelyüket. Az ilyen jellegû kiállítások részben erre is szolgálhatnak,
hogy felfigyeljenek az ifjú tehetségekre a munkaadók.
Homoly Erzsébet

Hirdetések

A Rimaszombati Kórházban 2007. május 9én az alábbi személyek adtak önkéntesen
vért: Tibor tec, Ladislav Fazeka, Martin Mihály, Gejza Zibrin, Frantiek ulko Rimavská
Sobota, Karol avnický, Mgr. Estera Juhászová, Ladislav Varga Torna¾a, Duan irák, Ing.
Andrej koròa, Milan Krnáè Èerenèany, Roman Damaek , Marek
Maliar, Pavel Joniak, Ján Maliar Bottovo, Vladimír Chromek, Miroslav Chromek Teplý Vrch, Jozef Gríger, tefan Mede Jesenské, Jozef
Deák, Erika Bátiová Veèelkovo, Mgr. Anna Ferencová Tisovec, Albert Tamá Niné Valice, Frantiek Buday Stránska, tefan Majoro
Pavlovce, Pavel ufliarsky Rimavské Janovce, Bc. Andrea Turoòová
Bakta, Imrich Bodor Dolné Zahorany, Júlia Molnárová irkovce.
Elõször adott vért: Katarína Grígerová Jesenské.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Kezdés: 19.00 és 21.00 ó
Május 18 -20.
Péntek - Vasárnap

Sunshine

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS

2679

Sci-fi, Nagybritannia. A Nap haldoklik s vele együtt az emberi faj is.
Szereplõk: Chris Evans, Cillian
Murphy, Rose Byrne
Belépõ: 65 Sk.

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

Tel.: 56 31 267, 0905 152 800.

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

Tanácsadó

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

OLÁH LÁSZLÓ.
Szívük minden melegével
köszöntik õt: lányai, vejei,
unokái és dédunokái.
Születésnapod alkalmából
kívánunk sok erõt, egészséget
és hosszan tartó boldog életet.
Amióta szívünk dobog,
Amióta látunk,
Valakit e nagy világon
Szüntelen csodálunk.
Igen, Te vagy édesapánk,
Kit nagyon szeretünk,
Hiszen már csak Te maradtál
E világon nekünk.
Ezért születésnapodra
Azt kívánjuk neked,
Hogy boldogságban, békében
Élj közöttünk!

Lakás-ingatlan
Bérbe adó terület az E-50-es út
mellett. Egy évre 250 Sk/m2. Tel.:
0903 515 109.
208
n Vásárolok személyi tulajdonban
levõ falazott hétvégi házat a Szõlõben. Tel.: 0907 087 959.
257
n Bérbe veszek garázst a Rimava lakótelepen, vagy a Sport utcán. Kontaktus: 0905 437 324. Sürgõs.
367
n

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 hálószobabútor fehér-sötét
kombinációban, valamint barna színû
franciaágy. Tel.: 0905 506 338. 283
n

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.

Eladó üzlet és vendéglátó üzem
Harkácson. Alkalmas vállakozásra, valamint családi háznak, 1986
m2, különálló raktárhelység 54
m2-en. Ár : 300 000.- Sk. Tel.: 0905
346 090, 0907 849 495.
286
n Eladó Lada 1200, benzinmotor +LPG
(gáz), legálisan. Tel.: 0905 505 687. 22
n Gondozónõt keresek 80 éves férfihez, többnyire éjszakai órákra.
Részletesebb információk személyesen a 0903 531 668 telefonszámon.
n FIAT RIMASZOMBAT, autószervíz Gabriel Steiner, alkalmaz:
autó karosszéria szerelõt, lakkozót,
pótalkatrész árúsítót. Tel.: 047/563
21 96, 0903 530 476.
344
n Eladó 200x90 méretû, tölgyfából készült bejárati ajtó, kétszárnyú
ablak (150x120), dupla üvegõ ablak
(210x10). Az ablakok üvegezettek.
Tel.: 562 12 27.
304
n Ácsot keresek tetõcserére.
Tel.: 0918 034 720.
351
n A Rokkantak Centruma  Daxner
utca  aktivációs munkásokat alkalmaz. Az érdeklõdõk a 0905 608 750
telefonszámon jelentkezhetnek.
n Eladok pléh bódét (3x5,5 m),
n

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

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 Eladó koda 120 L, üzleti berendezés olcsón. Tel.: 0903-653
882
490
n Eladók lakberendezési tárgyak
olcsón. Egyenként is! Tel.: 0905716 480, 0908-805 201.
475
n Eladó -120, öt sebességû, piros,
Panasonic, ár: 20.000,- Sk. Tel.:
0915-827 835.
467

kínálata:
készpénz kölcsönök

1 000 000,- koronáig
hitelek fogyasztási cikkekre

1 000 000,- koronáig
jelzálogkölcsönök
30 éves visszafizetéssel

2709-22

2007. május 16-án ünnepli
65. születésnapját
a drága jó édesapa, nagyapa
és dédnagyapa

Bárbeadásra kínálok garázsokat
transit gépjármûveknek, raktártérségekkel együtt a Sport utcán. Ár
megegyezés szerint. Kontaktus:
0904 882 002.
372
n 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 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 Eladó 5 szobás családi ház kerttel
Kistöréken. Tel.: 56 311 17. 489
n Albérletbe kiadok 2 szobás lakást a Nyugat lakótelepen. Tel.:
0918/561363.
485
n Rimaszombatban a Rimava lakótelepen 84 m2-es öröklakás eladó.
Tel.: 047-56-21-270.
466
n

2713

Köszöntö

0915 108 586 RS
0918 611 041 Fülek

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

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

Minifutball Danyi Laci, alias CSOKI

= Eredmények: 16.forduló,
I.liga május 11: Roòava  SBS
Consult Security 3:5 (3:1), gólok :
T.Handloviè, M.Knábel, P.Petrok 
F.Goceliak 2, I.Daòko, P.Izrael,
R.Klement; Autopulír  K Tempus 14:2 (7:1), gólok: R.Kudlík a S.
Krahulec 4, M.Repka 3, G. Boros,
I.Perdík, R.Ciprus  M.Odler 2, sárgalap Radovan Brèek (K Tempus);
Nemocnica NaP  Rimatex 3:8
(3:3), gólok: .Vámo 2, M.Micsurda
 M.Sihelský 3, R.Uhrin,
M.Juhaniak, J.Pekarèík, L.avina,
T.ándor, sárgalap Milo Beòu (Rimatex); Exprestrans  Flamengo
5:0 kont., Athletico Tatra  Matyas 7:5 (3:2), gólok: J.Halaj és M.
Kasáè 2, B.Kurek, M.Pósa, J.Vrábe¾
 O.Václavik L.avina 2, P.Czízi.
1. Rimatex
2. Exprestrans
3. Matya s
4. Euromotel
5. Autopulír
6. SBS Consult
7. FCK Tatra
8. Roòava
9. Flamengo
10. N e m o c n i c a
11. K Tempus

15
15
14
14
13
14
15
11
14
14
15

12
10
9
8
7
7
6
5
2
1
1

1 2 108: 37
2 3 70: 37
3 2 62: 41
2 4 52: 49
2 4 58: 48
1 6 64: 48
1 8 76: 89
1 5 50: 41
2 10 56: 94
3 10 38: 86
:
0 14 45119

37
32
30
26
23
22
19
16
8
6
3

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

12
12
12
12
12
12

7
6
6
5
4
3

2
3
0
2
2
1

69 :52
54 :36
44 :41
54 :60
48 :59
38 :60

23
21
18
17
14
10

Ki ne ismerné Rimaszombatban, s tovább is,
egész gömöri régiónkban. 1943 május 21-én
született. Feleden nõtt fel.

Tizenhárom éves volt, mikor Urbán Pali és Filo Józsi, a rimaszombati futball évtizedeken keresztül
ismert vezéralakjai Barci Satyoval
együtt elindultak ifjú labdarúgó tehetségeket keresni a járásban. Barci Satyo hívta fel társai figyelmét
Feleden: Ezt a kis feketét feltétlenül vigyük magunkkal. Talán arra
a napra vezethetõ vissza beceneve,
Csoki. Danyi Lacit be is hozták
Batyiba. Akkor még csak az ifjúsági B-csapatban kapott helyet.
Elsõ meccsét Tiszolcon játszot-

bánni a labdával. Késõbb
ezt éveken keresztül bizonyította.
Nem tartott sokáig, míg
Urbán Pali bácsi , a serdülõk A csapatának edzõje, saját szemével akarta
látni a futball tehetséget.
Akkor nevezte el CSOKInak. Danyi Laci máig is
büszke keresztapjára.
Elsõ ízben szülõfalujában, Feleden botlott bele
a labdába. Tizenhároméve-

= Eredmények: 12.forduló,
II.liga május : Euromotel B 
D.N.A.Reportér 3:5 (1:3), gólok :
V.Ruszó 2, L.Klement  J.Útis
és T.Albert 2, D.midt.
3
3
6
5
6
8

I.OSZTÁLY 17.FORDULÓ:
Ve¾ké Teriakovce  Bátka 0:4
(0:1), Krá¾  Chanava 2:1 (0:0),
Gemer  Husiná 5:0 (3:0),
Rim.Janovce  Oïany 3:0 (3:0),
Revúèka  Stránska 2:1(2:1), Blhovce  Muráò 1:2 (0:0),

1. R. Janovce 17
2. G e m e r
17
3. K r á ¾
17
4. M u r á ò
17
5. R e v ú è k a
17
6. Stránska
17
7. B á t k a
17
8. H u s i n á
17
9. O  ï a n y
17
10. Chanava
17
1 1 . V. Teriakovce 17
12. Blhovce
17

15
12
10
10
8
6
7
7
7
5
3
3

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

2 43 : 13
4 49 : 17
3 41 : 25
6 51 : 33
9 31 : 38
6 38 : 26
8 36 : 34
9 29 : 34
10 24 : 24
12 15 : 34
11 18 : 43
13 28 : 57

45
37
34
31
24
23
23
22
21
15
12
10

II.OSZTÁLY 15.FORDULÓ :
Stáròa  Bottovo 3:0 kont., Uzovská Panica  Jelava 4:1 (2:0),
Gem.Jablonec  Abovce 7:2 (2:2),
Hodejov  Zacharovce 2:1 (1:0),
III.OSZTÁLY 15.FORDULÓ :
Chrámec  Sirk 5:1 (3:0), Kaloa  Sútor 12:0 (7:0), Èerenèany 
Radnovce 2:0 (2:0),

ta, s máris három gólt rúgott.
Barci Satyo tovább sürgette
a a rimaszombati futballklub vezetõit: hozzátok be azt a kis feketét.
Lacira felfigyeltek. Az is nyilvánvaló lett, hogy vidéken nõnek fel a
jó focisták. Az akkori rimaszombati Slovan vezetõi is felismerték ezt
a lehetõséget.. Tudatosították: Rimaszombat környékén egész sereg
jó futball tehetség kergeti a labdát.
Körölnéztek. Nem is voltak vakok,
hamar megtalálták Danyi Lacit.
Most vele emlékezem:
Megboldogult Filo Dodi érkezett
Feledre. Felfigyelt egy apró gyerekre, aki remekül játszott a bõrlabdával. Azokban az idõkben Rimaszombat már kinézte Feledrõl Fazekas Gyuszit és Ádám Pistát. Mindketten remek pályát futottak be.
Nemsokára megjelent Rimaszombatban Danyi Laci. Akkoriban a csapatban létezett még valamilyen osztályozódás. Laci az
ifjúsági B-be került. Elsõ meccsét
Tiszolcon játszotta, s máris rúgott
néhány remek gólt. Talán akkor
kezdõdött a hír, hogy Csoki tud

sen került Rimaszombatba. Sokgyermekes családból származik. Négyen voltak fiúk, s volt még két lánytestvérük. A fiúk mind a négyen
futbaloztak. Valamennyien szerepeltek ifjúsági ligás csapatban. Jenõ,
Laci, Ali és Lajcsi  így sorakoztak
születési éveik szerint. A legidõsebb
testvér, Jenõ második ligát játszott
Iglón. Laci eljutott egészen
a serdülõk A csapatáig. Nagyon
örült elsõ, érsekújvári meccsének.
Akkor még sajnos, nem lépett pályára. Vágbesztercén kapta az elsõ
lehetõséget. 3:1-re gyõztek. Balszélsõ volt. Paulival, Palkoviccsal,
Fejessel, Alberttel, Koíkkal, Fazekassal, Sztankoviccsal, Ádámmal,
Ostrommal, Gajarskýval, Jankoviccsal és további játékostársaival
együtt sorra aratták a babérokat.
Danyi Lacira a válogatott csapatok
edzõi is hamar felfigyeltek. Bekerült
a kerületi, majd a szlovákiai válogatottba. Tizennyolcévesen lett
csehszlovák válogatott. Játékostársa volt Geleta, Adamec, Hrdlièka,
Bartalský Urban... A Kassai Jednota vezetõi magukhoz csábították.

Otthon nem tudtak az átigazolásról.
Egy hónap múlva megbüntették az
egyesületbõl való önkényes távozásért. Sokat veszített akkor. Nem
jutott ki sem az UEFA tornára, sem
Kassára, sõt rimaszombatban is kirekesztették a csapatból.
Késõbb felmentették a büntetés
alól.
1959-ben összpontosításon vett
részt Kassán. Chovanecet fogta.
Laci mindent látott a pályán. Ifjúsági I. ligás meccsen Predmieren 3
gólt lõtt.
Rimaszombat ifi-csapata kulcsfontosságú mérkõzést játszott
hazai pályán. Ellenfele volt a Kassai
Lokomotíva. Laci meggyõzte
edzõjét, hogy tud játszani. Két szép
gólt rúgott.
Következett a katonai alapszolgálat Uherské Hraditén, majd
a visszatérés Rimaszombatba. Batyiban akkoriban, sajnos, hanyatlóban volt a futball. Laci Lubeníkra
került, ahol divíziót játszott.
Urbán Pali bácsival kezdte
a futballt felsõ fokon, s vele is végezte az aktív pályát szülõfalujában, Feleden.
Szép emlékei vannak Rimaszombat sport-vezetõirõl. Szívesen emlékezik evèík Lacira, Koleszár Istvánra, Lenner Egonra és Wirtschafter Béla bácsira.
Egy ideig edzõsködött Rimaszécsen, de ma már csak nézõ és
lelkes szurkoló Rimaszombatban.
Nyugdíjas már, de a futballhoz nem
lett hûtlen. Szorgosan figyel mindent a város sportéletében.
Feljegyezte Kovács Z.

Sport

Szoros vereség a Szlovák Kupa gyõztes pályáján

A speciális felkészülés sem segített

Zlaté Moravce  FC Rimavská Sobota 2:1 (1:0), 10.ford.
barázs a Corgoò ligába jutásért. Gólok: 41. Èí, 69. Klabal
- 55. Sivèeviè ( 11 m). 1 546 nézõ elõtt játékvezetõ Richtárik, sárgalapok Choma, Pekoviè, Èernák  Hlouek, Lazúr. Felállítások : Zlaté Moravce : Pekoviè - Pavlenda,
Klabal, Greguka, Choma (82. Medera) - Hözl (63. Plichta)
- Ondrejka (63. Juska), Èernák, Kuraèka, Èí  Chren ; FC
: imon - Janeèka, Kaèák (87. Líka), Geri, Mráz - Hlouek, Filo, Hílek, Pisár (73. Gibala), Lazúr  Sivèeviè.
A hazai csapat bevezetõben
a Szlovák Kupa gyõzelmét ünnepelte. Elhangzott az elsõ sípszó. Friss
ütembe lendültek a vendéglátók, de
a vendégek is. Sivèeviè már a 3. percben jó helyzetbe került, de fejesét
Pekoviè szögletre mentette.
Félórás játék után Èí fejjel paszszolt Èernákhoz, de a hazai csapat
kapitánya ideális helyzetben kapu
mellé talált.
Az idõjelzõ táblán a 41. perc villogott, mikor Ondrejko hosszú leadására ugrott fel Èí és fejesgóllal
nyitotta meg a meccs számláját  1:0.

A második játékrészt a hazai együttes kezdte aktívabban, ám Choma
és Chrena lövése is mellõzte a batyiak
kapuját. Izgalmat keltett az 55. perc.
Pekoviè szabálytalankodott Piszárral szemben  tizenegyes következett.
Sivèeviè lövése visszapattant a lécrõl,
de a lepattanót kényelmesen továbbította a hálóba  1:1.
A hazaiak a 69. percben újból megszerezték a vezetést, mikor Greguko
szabadrúgására Klabal ugrott fel legmagasabban  fejese a lécrõl pattant
a hálóba  2:1.
Zlaté Moravce gyõzelmét a 82.

Edzõi vélemények a meccs után

Ján Rosinský  Zlaté Moravce: Az elsõ félidõben tapogatóztunk.
Kételyeim voltak, felvették-e fiúink a helyes tempót. A szünetben hangsúlyoztam nekik, ne kövessenek el egyéni hibát. Gondolom, nagy dolog,
hogy játékosaim az egyenlítést követõen is gyõzni tudtak.
Mikulá Komanický  Rimaszombat: Nehéz most szólnom, mikor
egész héten a standard helyzetek kihasználására összpontosítottuk
a felkészülést. Végül mégis éppen ilyen helyzetekbõl kaptuk a gólokat.
Ellógtuk az elsõ játékrészt, potyagólok okozták a vereségünket.

percben Juska még bebiztosíthatta
volna, de Èí beadását 5 méternyirõl
a felsõlécre bombázta.
Mikor a 86. percben a tizenhatoson belül Chrenoval szemben elkövetett szabálytalanság után a játékvezetõ sípja néma maradt, a meccs
a Szlovák Kupa gyõztesének szoros,
de megérdemelt gyõzelmével fejezõdött be.
kz-

Hogyan játszottak
a többi ellenfelek

=

A 10. forduló további eredményei: Trenèín  Inter Bratislava 1:1, a¾a  Dubnica 1:1, Moèenok  Trnava 1:2.
A táblázat a 10. forduló után

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

10
10
10
10
10
10
10
10

5
4
4
3
4
2
3
1

3
5
4
5
0
5
2
4

2
1
2
2
6
3
5
5

12 : 9
10 : 5
11 : 8
14 :12
13 :14
7 :11
11 :16
10 : 7

18
17
16
14
12
11
11
7

A 11. forduló párosítása szerdán, május 16-án:FC Rimavská Sobota  Trnava, Inter Bratislava  Zlaté
Moravce, a¾a  Moèenok, Dubnica 
Trenèín. Szombaton, május 19-én:
Moèenok  FC Rimavská Sobota,
Trenèín  a¾a, Trnava  Inter Bratislava, Zlaté Moravce  Dubnica.

A Rimatex sikere a Középrégió Serlegében

Dráma gyõztes befejezéssel
Május 11-én pénteken a gyönyörû badini sportterem
volt színhelye a középrégió serlegéért kiírt teremfoci
torna Benfica Gemm Èadca-Rimatex Rimaszombat
döntõjének. Mindkét együttes maga mögött tudta már
a Szlovák Kupa döntõt. Drámai lefolyása volt a remek
meccsnek. A gyõzelemrõl meghosszabbítás döntött.

Benfica Gemm Èadca- Rimatex
Rimavská Sobota 5:6 - hosszabbítás
után. A gyõztes csapat gólszerzõi:
Tibor ándor és Roman Uhrin 2-2,
Peter ándor, Milan Sihelský. A
meccs mindkét csapat részérõl óvatosan kezdõdött. Sihelskýnek volt az
elsõ esélye, de a èadcaiak azonnal
válaszoltak. A további gólhelyzetet
mindkét fél részérõl semlegesítették
a kiváló kapusok.
A vezetõ gólt a 11. percben Tibor
ándor rúgta. Pillanatokkal utána

Uhrin találta el a kapufát, majd Sihelský hagyott ki egy nagy helyzetet.
A 15. percben Peter ándor szerezte
meg a Rimatex második gólját.
Az elsõ félidõ végén Èadca csökkentette hátrányát. Aktívabban kezdte
a második játékrészt. Többet voltak
a labda birtokában, s gólhelyzeteket is
kidolgoztak. A 29. percben a hazai kapus hibáját kihasználva Uhrin lehetetlen szögbõl talált a hálóba.
Utána következtek a èadcaiak gólpillanatai.

Èadca a 16 perctõl 5 faullal játszot,
ami azt jelentette, hogy minden további szabálysértést követõen 10-méterest rúghat az ellenfél. A Rimatexnek
már a 17. percben megvolt ez az esélye, ám P. ándor mellé talált. A rendes
játékidõ végén csodás dolgok történtek! A 19. percben a Rimatex T. ándor góljával a Rimatex átvette a vezetést, Èadca kivonta a játékból a kapust,
40 másodperccel a meccs vége elõtt
szószerint átpasszírozta a labdát
a gólvonalon, s kierõszakolta a hoszszabbítást.
A hosszabbítás 4. percében a Rimatex csatárai négyszer lõttek kapufát!
A drámai teremfoci drámai befejezést eredményezett. Következett
a hosszabítás 2. szakasza. Uhrin 46
másodperc után egyéni akcióból sze-

Sport
menetrend

MÁJUS 16. SZERDA
Futball
17.00 ó. FC Rimavská Sobota  Trnava 11. ford. barázs
a Corgoò ligába jutásért
MÁJUS 18. PÉNTEK
Minifutball
16.50 ó. Matyas  Exprestrans,
17.40 ó. Flamengo  Nemocnica,
18.30 ó. Rimatex  Autopulír,
19.20 ó. Euromotel  SBS Consult Security 17. forduló,
M Á J U S 19. SZOMBAT
Futbal
10.00 ó. idõsebb tanulók
és 12.00 ó. fiatalabb tanulók K
Tempus Rimavská Sobota  Sliaè
v 19.forduló, II.osztály
17.00 ó. Radnovce  Kaloa, Sútor  Chrámec, Sirk  Tisovec B III. osztály, 16. forduló
M Á J U S 20. VASÁRNAP
15.00 ó. serdülõk és 17.00 ó.
felnõttek Stránska  Blhovce,
Muráò  Rim.Janovce, Oïany
 Gemer, Husiná  Krá¾, Chanava  Ve¾ké Teriakovce, Bátka Revúèka 18.forduló I. osztály,
Jelava  Hodejov, Zacharovce
 Stáròa, Rim.Seè  Uzovská
Panica 16.forduló II.osztály
17.00 ó. Tisovec  Ve¾ký Krtí, Jesenské  Hajnáèka 22.forduló 4.liga, Ve¾ký Blh  Tomáovce, Hnúa  Lubeník, Klenovec  Nenince 22.forduló 5.liga

rezte meg a vezetõ gólt. Egy perccel
késõbb Sihelský értékesítette
a tízméterest és 6:4-re javított. Èadca
újból visszahívta a kapust és a 8. percben egyetlen gólra csökkentette hátrányát. A gyõzelemnek meglepetésre,
de megérdemelten a rimaszombatiak
örülhettek.

Raso Koreò a Rimatex kapusa
a trófeával.
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