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A víz minõsége jó

A Kurinchoz közeli geotermális fúratból
eredõ víz jóminõségû,
a vezeték mûködõképes. Az elmúlt hét
hétfõjén 15 órakor
33,2 Celsius fokot mutatott a hõmérséklete.
A forrás akkor óránként közel 50 ezer liter vizet szolgáltatott.

Kurinc rendkívüli képviselõtestületi ülés témája

Sikerül kiépíteni az aquaparkot?
A Városi Képviselõtestület négy szakbizottsága foglalkozott a Kurinci Zöld Víz üdülési körzettel, az aquapark
kiépítésének lehetõségeivel: az építésügyi-, vállalkozói-,
pénzügyi-, a város- és régiófejlesztési szakbizottság.

Eva Muráriková, a Rimaszombati
Városi Hivatal stratégiai városfejlesztési osztálya vezetõjének kijelentése szerint, a közelmúlt években
az üdülési körzetben közel 200 millió korona értékû beruházások valósultak meg. A Phare projekt alapján
befejezõdött a Zöld Víz üdülõkörzet mûszaki infrastruktúrájának
kiépítése, a geotermális fúrat,
a termálvíz bekötõ vezetéke. Ki van
dolgozva a marketing, az üdülési
körzet propagációja, sport- és üdülési egységek épültek teniszpályákkal, gyermek játszótérrel, minigolffal, strand-röplabda pályákkal.

Tavaly szeptemberben volt aláírva szerzõdés a bratislavai VVMZ kft.
developer társulással. A szerzõdés

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad,

A középiskolák igazgatóit leginkább gyötrõ kérdések szerepeltek napirenden: a felvételi vizsgák jogszabályai, a pénzeszközök hiánya, a tanulók létszámcsökkenése, az egészségileg károsult gyermekek számának
gyarapodása.
Fõ téma volt a felvételi vizsgák
ügye, amely komoly gondot jelent
napjainkban. Kénytelenek vagyunk

AKCIÓ

Sertéscomb
118 Sk/kg.
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Disznósajt 75 Sk/kg.

Fõ téma volt: felvételi vizsgák és a pénzeszközök hiánya

Tanácskoztak a középiskolák igazgatói
Az Egyesített Szakközépiskola Fekete Sas iskola intézményében járásunk középiskoláinak igazgatói Gabriela Oravcovával, a BBÖK oktatási és emberi forrásügyi osztályának vezetõjével tárgyaltak. Jelen volt továbbá Jozef imko, a BBÖK alelnöke, valamint Pavel
Struhár, Michal Bagaèka és Boros Zoltán, az önkormányzati kerület képviselõi.

leszögezni, hogy ez ügyben számos
probléma van a jogszabályokban.
Fõként a szakközépiskolák igazgatói érzik úgy: a kereskedelmi akadémiákba és gimnáziumokba sok átlagon aluli gyermeket is felvesznek, akik
alapot adhatnának a többi szakiskoláknak. A gimnáziumok és kereskedelmi akadémiák így veszítenek a minõségükbõl, de legtöbbet veszítünk

mi.Mivel a szakközépiskolák iránt
minimális az érdeklõdés, nem tudom
fedezni a munkapiac igényét
több iparos és kézi szakmában.Panaszolta a Rimaszombati Egyesült Szakiskola igazgatója, Jaroslav
Bagaèka. Elismerõen nyilatkozott a
rimaszombati iskolák jó együttmûködésérõl. Számos kérdést és lépést
koordináltan oldanak meg annak
(Folytatás a 2. oldalon)

szebb lakás, szebb körülmények + tetõk.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyústya, Francisciho 167.
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Bartók u. 24, Rimaszombat

tárgya beruházók felkeresése az aquapark és a szálláskörzet építésére.
 Két beszámoló készült, tavaly
decemberben és idén márciusban.
Egyúttal személyes tárgyalások is
folytak a város és a VVMZ elképzeléseinek és céljainak összehangolására a Bajoprojekt tervezõirodával.
(Folytatás a 2. oldalon)

Vastartalma volt 1,3 mg/ liter. Ilyen
eredményekhez vezetett a Szöke István, a Városi Képviselõtestület
volt tagja, által kezdeményezett kivizsgálás.
Elégedett vagyok a kivizsgálás
eredményeivel. Rémhírek terjengtek
a városban, hogy a feltárási fúrat
nem mûködik, a víz szennyezett,
sûrû és vörös színû. Az a fontos,
hogy minél elõbb megkezdõdjön
a geotermális fúrat felhasználásanyilatkozta Szõke István, aki személyesen jelen volt a vizsgálatnál.
Eva Muráriková, a Rimaszombati Városi Hivatal stratégiai fejlesztési osztályának vezetõje szerint a termálvíz egyelõre azért nem
használható, mert még hiányzik
a víztisztító egység mûszaki berendezése. A termálvíz minõségileg
megfelel üdülési- és welness célokra. Balneoterápiai elemzés igazolja gyógyhatását mozgásszervi-,
ideg- és bõrbetegségek kezelésénél.
kan- (-kz)

Rakománnyal
együtt eltûnt

A rimaszombati rendõrség nyomozást folytat nagysúlyú ügyben. Nagyrõcén eltûnt egy Scania tehergépkocsi
homokrakományával együtt. Ismeretlen tettes a jármûvet egészen Beje község határáig elvezette, ahol egy mellékúton kiszórta a rakományt, eltávolította
a jármû navigációs rendszerét, leszerelte a nyilvántartási számot és a jármûvel
ismeretlen helyre távozott. A jármû tulajdonosának kára 3,2 millió korona.

Cseh specialitásokat fõztek
A Fekete Sas Junior Komplexben az elmúlt héten
cseh ínyenc falatokat fõztek és tálaltak.Terítékre
került: sumavai káposztaleves füstölt hússal, cseh
konyha szerint készült sült csirkecomb, píseki körített
pulykamell gombával. Szerepelt az étlapon õsi cseh
recept szerint készült sertés-szelet.
A Rimaszombati Egyesült Szakközépiskola szervezte a cseh
konyha hetét.  Az ínyencfalato-

kat iskolánk tanulói készítették. Felhasználták a csehországi partneriskolában szerzett

Kurinc rendkívüli képviselõtestületi ülés témája

Sikerül kiépíteni az aquaparkot?

(Folytatás az 1. oldalról)
A folyamat eredménye az aquapark kerettervének elkészítése.
A városnak jelenleg két változata
van az építkezésekre. A VVMZ
társulás által felkeresett beruházók és az EÚ strukturális alapjaiból szerzendõ támogatással felgyorsulhat az építkezés.- Tájékoztatott Eva Muráriková.
Azt is elmondta, hogy az EÚ
alapjaiból a 2007-2013 években
elõnyös támogatásban részesülnek a nagyobb beruházások, mint
aquaparkok, síközpontok, stb.
A városnak lehetõsége van az építési engedélyekhez szükséges
projektek beszerzésére a Bajoprojekt közvetítésével, amely
tervezési iroda már 2004-ben
megnyerte az aquapark tervdokumentációjának elkészítésére kiírt
pályázatot. A város így nem veszíti el a lehetõséget a 375 millió
korona beruházást igénylõ aquapark építésének támogatására és
nem lesz ráutalva csupán
a beruházók jelentkezésére.
Amennyiben a projekt teljes finanszírozásának költségeire
grantot hagynak jóvá, a város
hozzájárulása 18 millió 750 ezer
Sk lesz, ami a költségek teljes öszszegének 5 százaléka.
A tervdokumentáció kidolgozásának árjavaslata 3,3 millió korona. Tartalmazza a technológiát,
attrakciókat, fürdõmedencéket,
izolációt és az aquapark egész építését. A tervdokumentáció a
szerzõdés aláírását követõ három
hónapon belül elkészül.- Világosított fel E. Muráriková.
A VH négy szakbizottsága javasolt 3,3 millió Sk leválasztását
a város költségvetésébõl a
tervdokumentáció elkészítésére,
hogy biztosítva legyen a lehetõség
kérvény benyújtására az EÚ

strukturális alapjaiból eredõ támogatások ügyében. Cifru István
polgármester e célból rendkívüli

ülésre hívta egybe a Városi Képviselõtestületet, május 29-re.
Marta Kanalová (kz)

tapasztalatokat és recepteket.
Rendszeresen szervezünk cseretalálkozókat. Nem régen tértünk
vissza Podìbrady-ból a tanulók
ügyességi versenyérõl. Teljes sikerrel.- nyilatkozta Jaroslav
Bagaèka iskolaigazgató.
Októberben háromhetes tanulmányútra készülünk Csehországba a Leonardo da Vinci
projekt keretében. Az iskola
rendszeresen rendezi meg
különbözõ nemzeti konyhák
hetét: szlovák, magyar, cseh
konyha van mûsoron leggyakrabban, de foglalkoznak racionális táplálkozással és
disznótoros ínyencségekkel is. A
nagyközönség visszhangja nagyon biztató.
kan- (kz)

Az Egyesült Szakközépiskola tanulói munka közben. A cseh konyha hetének hangulatát Cechmeister Laci
harmonikajátékkal tette még élvezetesebbé.

Fõ téma volt: felvételi vizsgák és a pénzeszközök hiánya

Tanácskoztak a középiskolák igazgatói

(Folytatás az 1. oldalról)
ellenére, hogy bizonyos versengés
azért mutatkozik.
A BBÖK oktatási és emberi forrásügyi osztályának vezetõje, Gabriela Oravcová ezt nyilatkozta a problémák margójára: A középiskolák
igazgatóit leginkább gyötri a teljesítmények terve, ami a fenntartó ügykörébe tartozik. Mi viszont a stratégiai irányszámokhoz igazodunk, betartva a százalékarányokat: mennyi
tanuló kerüljön a gimáziumokba, szakiskolákba és szakmunkásképzõ iskolákba. A helyzet szorosan összefügg
a demográfiai fejlõdéssel. Mivel évrõl
évre csökken a gyerekek száma, érdekütközésre kerül sor. További problémás terület hagyományosan
a pénzügy. Remélem, itt a legközelebbi években javulás történik. Mert ha

az igazgató pénzügyekkel küzd,
hogy túléljen, az egyáltalán nem
jó. Ezért a megyefõnök úr az oktatásügyi osztállyal együttmûködve akciótervet dolgozott ki. Az ügykörünkbe
tartozó középiskolai hálózatot úgy

igyekszünk irányítani, hogy az öszszhangban legyen a munkapiac igényeivel és a foglalkoztatottsággal. Ha rendet teremtünk ezen az érzékeny területen, a beruházásokra és az iskolák építésére összpontosítunk. -kan- (kz)

Azt az arcunkat mutatja amelyet nem szívesen látunk

Pál Ildikó hazatért
Grazy girl  így is jellemezhetnénkPál Ildikó fiatal rimaszombati festõmûvészt.
Huszonötéves, közvetlen, kreatív, sziporkázik az ötletektõl. Tanulmányait tavaly fejezte be a Kassai Mûszaki Egyetem Képzõmûvészeti-, és Intermediális Tanszékén.
Pályafutásának alapjait Pozsonyban kapta meg Magán Mûvészeti Középiskolában.
Már diákkorában bemutatkozott
számos csoportos kiállításon:
2002, diákkiállítás, Kassa. Egyetemisták közös kiállításainak egész
sora következett, de 2003-ban az
Avandgard 003- on is bemutatkozott a Rimaszombati Városi Galériában. Még ugyanebben az évben
Prágában, egy évvel késõbb az ipolysági zsinagógában, ahol a diákokkal együtt Bartusz J. tanár is több
alkotással képviseltette magát.
Következett az Under the blue sky,
Open Gallery Pozsonyban... Öszszesen mintegy 15 vándorkiállítás.
Elsõ önálló kiállítása 2005-ben
volt a Rimaszombati Városi Galériában. Válogatást nyújtott Pál Ildikó korábbi munkáiból, fõleg festményeibõl, fotódokumentációból és videofilmjeibõl.
A tárlaton bemutatott képei az
Önarcképek, Német történelem és
a Magyar és szlovák történelem
nagyjai ciklusokból kerültek ki. Alkotásainak ez a három területe lényegretapintóan feltárja munkái jellegét és személyiségének bensõséges, intim részeit. Alkotói munkájának kezdeteitõl foglalkozik porté-festészettel. Expresszív elhiva-

tottsággal és elsõdleges szándékkal
keresi és alkotja meg arca különbözõ
alakjait, s mindazt, ami az arca mögött található.A spontán megfestett
fejek variácioit ikonszerû vázzá
rakja össze. Önvallomásának eme
oltáráról rettegés árad. Rettegés
a láthatatlanul, de mélyen jelenlévõtõl. Önarcképei nem a fiatal arcát
mutatják, mely a lány- és nõideál
szépített megjelenítési formájává
egyszerûsödhetne, nem bizonytalanítják el személyazonosságát, szerepét, nem öltik magukra más emberek a kor divatjával diktált ruháit.
Úgy mtatják meg õt, ahogyan nem
ismerhetjük. Arcokat mutatnak,
amikkel önmagunk nem szívesen
szembesülünk.
Pál Ildikó arcképeit gyermeki
gondtalansággal festi, kompozícióban szines felületek, vonalak segítségével határolja el õket. A végeredmény viszont már nem a
gondtalan világból való.
Német történetek festményei
képi- és verbális vallomások az erõszakról és a kiszolgáltatottságról.
Spontaneitásukkal, vad nyersességükkel egy megerõszakolt nõ szavai, a rossz térképei, a démonok
képei. Ösztönösen fest, úgy, ahogy él, vadul,
a boldog jövõ tervezése nélkül, de
ártatlanul.
A magyar és
szlovák történelem nagyjainak
arcképei, melyek
megrendelésre készültek, festõi önvallomásait lazítják. Kulturális
örökségünk alkotói  Bél Mátyás,
Blaha Lujza, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Balassi Bálint, Jókai
Mór és mások 
jelennek meg portréin, melyek korhû minták alapján
készültek.Ildikó
szabadon festette

meg a nagy polihisztort, az operetténekesnõt és az
irodalmárt, akik
nem fértek el képei
felületén. Expreszszíven vezeti az ecsetet és a fényes
pasztellszínek
képeinek üde lelkiséget adnak. Ezeken az egyénileg értelmezett, festõileg laza portrékon a hõsies feladat
ellenére hiányzik az ábrázolt személyek érdemeinek ünneplése. Szlovák
viszonylatban ritka és értékes ez a fajta emberábrázolás.
Bár a fiatal mûvésznõ alkotása kezdetén van, határozottsága és lendülete indított elsõ önálló kiállítása megrendezésére.
Gabriela Garlatyová (forf.: K. Z.)

Élet az utakon

Ildikó szeret uzatni. Bejárt már
néhány országot. Nemrég kilenc hónapot töltött Angliában. Különbözõ
gyárakban golgozott - csokoládégyár, hásipar  mint munkásnõ.
Elismeri, nehéz, kimerítõ tapasztalat
volt. Késõbb idõsebb embereket gondozott. Szerették. Talán közvetlensége miatt is.
Tettszett a gondozói munka.
Többnyire korábbi élményeikrõl beszélgettem velük. Voltak vidám és kevésbé víg élményeik. Az angolok
mások, mint itt, Szlovákiában.

A problémáik is mások.- emlékezett vissza Ildikó.
Bevallotta, néha olyanokat is csinál, amit nem lenne szabad.
A gyárban tilos volt a fényképezés.
Annak ellenére készített felvételeket.
Amerre jár, mindenütt vázlatokat készít. Képzõmûvészeti eszközökkel
örökíti meg az embereket, érzéseiket, tulajdonságaikat. Igyekszik behatolni belsõ világukba. Alkotásai
talán éppen ezért rejtenek magukban különös nyugtalanságot és
feszültséget.

Visszatérés a szülõvárosba

Rimaszombatban született, évekig itt élt. Tanult és utazott. Átélt
kellemes és kellemetlen pillanatokat. A kellemetleneket igyekszik
elkerülni, derûlátóan tekint a világra.
Egy idõben gyakran fotóztam hajléktalanokat, kupásokat, romatelepüléseken élõ embereket. Ma már ezt nem teszem. Negatív dolgok ezek, amelyek negatív energiát sugároznak. Próbálok felfigyelni a pozitív történésekre. Balázs István öregmûvész megajándékozott két képkerettel és vászonnal. Tehát festek.- Nyilatkozza
az õrá jellemzõ közvetlenséggel Ildikó, aki visszatért szülõvárosába. Ebben segített neki Gabriela Garlatyová, a Városi Galéria vezetõje és Pavel Piliarik alpolgármester.
Képtárunk célja nem csupán kiállítások szervezése. Az ifjú
képzõmûvészek életútjának egyengetésére is törekszünk. Pál Ildikó pályájának kezdetén áll. Örülök neki, hogy a város segít megteremteni a felételeket ahoz, hogy szülõvárosában alkothasson. 
Nyilatkozta Gabriela Garlatyová, aki azt sem titkolja, szeretné Ildikót a Városi Galériában alkalmazni.
Ildikó, ha már elkezdte, beszél tovább: Cifru István polgármester
is segített rajtam. A városban nem találtam segítõkész fogorvost,
a polgármester kihúzott a bajból. Feldolgozta: M. Kanalová, K. Z.

XLI. Gömör-Kishonti Orvosi Segítség az elmaradott régióknak?
Róbert Fico kormánya tavaly november végén,
a tömegtájékoztató eszközök szinte teljes mellõzéés Egészségügyi Nap
A Szlovákiai Orvosok Társulása,
a Rimaszombati Orvosegyesület,
a SzOT szakszervezete, a Rimaszombati Általános Kórház, a rozsnyói, losonci, nagykürtösi, nagyrõcei orvosés ápolónõi egyletek közösen rendezik
2007 május 25-én Rimaszombatban
a XLI. Gömör-Kishonti Orvosi és
Egészségügyi Napot.
A rendezvény fölött Cifru István,
Rimaszombat polgármestere vállalt
védnökséget. Központi témák: Orvosi szekció  Megelõzés és megelõzési
programok a Vária gyógyászatban.

Egészségügyi Középfokú Dolgozók
szekciója: Megelõzés, diagnosztika és
gyógykezelés jelene. Az orvosok
a Rimaszombati Kultúrház nagytermében és gömbtermében, a középfokú
egészségügyi dolgozók pedig az Orbis
moziban fognak tanácskozni.
A szervezõk mintegy 30 szakelõadást soroltak be a tudományos ismeretterjesztõ rendezvény programjába. Régi hagyományuk van a GömörKishonti Orvosi Napoknak, hiszen az
idei rendezvény sorrendben már a
negyvenkilencedik.
kz-

Testi sérültek,
fõként a parkolásról

A Testi Sérültek Szovákiai Szövetsége Rimaszombati Járási Szövetségének ülésén sok szó esett parkolásról. A tolókocsira kényszerült polgárok között megjelent Berecz Peter, a Rimaszombati Városi Rendõrség parancsnoka.
Megértéssel nyugtázta, a tolókocsisoknak és a testileg súlyosan sérült
polgároknak külön helyeket kell megjelölni a parkolóhelyeken,
s gondoskodni kell róla, ezeket a helyeket ne foglalhassák el más polgárok.Ezt a tényt respektálni kellene a többi jármûvezetõknek, fõként
a bevásárló központok térségében.
További probléma, hogy a rendõröknek nincs lehetõségük mindenütt ellenõrizni a jármûparkolással kapcsolatos kihágásokat. Emiatt is szükséges a városi
rendõrség létszámámak növelése. A gépkocsivezetõknek tudatosítani kellene
a testi sérültek helyzetét. Több mint szükséges a kölcsönös tolerancia. Az is
segíthetne, ha meg lennének jelölve a testi sérültek parkolóhelyei.

sével, kifejezõen megváltoztatta a beruházási céltámogatások elõzõ rendszerét.

A korábbi jogszabályok az elmaradottabb régiókban vállalkozóknak több támogatást nyújtottak, mint pl. a nyugat-Szlovákiai
régióban. Az intézkedés célja
volt a beruházások átirányítása
a közép-, illetve kelet-Szlovákiai
kerületek déli részébe.
Tavaly a frissen kinevezett
kormány december 6-án, majd
13-án, késõbb december 20-án
megtartott ülésein 45 vállakozó
között több mint 9,7 milliárd
koronát osztott el. A módszer, amelylyel az elosztást lefolytatta, nagyon távol áll az annyiszor proklamált régiók közötti kiegyelítés
elvétõl. A támogatás nagyobb része éppen Szlovákia nyugati
kerületeibe került.
Az elosztási táblázat is mutatja: kelet-Szlovákia 11 %, középSzlovákia 27 %, nyugat-Szlovákia 62 %. A KIA adókötelezettségeinek halasztását sem számítva a helyzet a következõ: Szlovákia nyugati része 13 %, középsõ országrész 19 %, nyugati
országrész 62 %. A SMER SZD
a választások elõtt nem utolsó
sorban a Dzurinda kormány bírálatával szerzett pontokat, állít-

Akcióban a pontyhorgászok
Valóban nem akarhatunk mindent és
egyszerre. A régen óhajtott esõt ugyan
örömmel fogadtuk, de a pontyhorgászok, akik talán még nagyobb örömmel készültek a kurinci tavon meghirdetett versenyre, nagyot csalódtak.
A tartós esõ rányomta bélyegét a Szlovák Halászszövetség Rimaszombati Helyi Szervezete által május
5-én szervezett horgászversenyre. A vártnál jóval kevesebben jöttek el. A legkitartóbbaknak ez a tény fokozott kihívás volt, birkózzanak meg az idõjárás
viszontagságaival és a halakkal is, bizonyítsák hatványozottan, hogy õk a jobbak.
Harminchét horgász jelentkezett a rajt elõtt. Kisorsolták a versenyszámokat. Hamar be is dobták
a versenybe mûszaki eszközeiket, taktikáikat és
a csalikat. Legeredményesebbek voltak azok, akik
csontférgekkel próbálkoztak, vagy egyéb ínyencséget
is kínáltak a halaknak.
Eredmányek:
1.Bodnár Péter, 15 hal, 258 pont.
2.Peter Babic, 5 darab, 106 pont.
3.Peter Kasár, 105 db., 105 pont.

Ki kell itt emelni P. Kasár teljesítményét, aki
a szakadó esõben is képes volt horogra keríteni 105
halat. Az ezüstérem csak hajszálon múlott.
A legnagyobb súlyú zsákmányért járó díjat Gejza
proho vitte magával 54 cm hosszú pontyért.
Örömmel járt csak egy pillantás is a 9 legkisebb versenyzõre, akik szélsõségesen rossz viszonyok között
vállalták a küzdelmet a gyõzelemért. Egyikük sem adta
fel.
1.Eduard Janský, 7 db., 307 pont.
2.Dávid Miurák, 13 db., 108 pont.
3.Peter Kováè, 7 db., 55 pont.
A kicsik között a legnagyobb halász-zsákmányért
járó gyõzelmi pálmát E. Janský kapta. Zsákmánya 53
cm méretû ponty volt, s ezzel retromfolt számos felnõtt horgászt.
A szervezõk és a versenybírák is pontoztak. Hiszen õk a szélsõséges idõjárási viszonyok között is
biztosították a verseny lefolyását, gondoskodtak
a frissítõkrõl.
A legsikeresebb horgászok a helyi szervezet elnökétõl, JUDr. Igor Borloktól vették át az elismeréseket,
okleveleket, serlegeket és tárgyi jutalmakat. Asszisztált
neki Dulovics Jenõ, valamint Michal Megela mûszaki
vezetõ.
Frantiek Dobo, (ford.: kz)

va, hogy az keveset törõdik az elmaradott régiókkal.
Ma, mikor kormánynál van megfeledkezett igéreteirõl. Egyéb
ügyeknél is megszoktuk már, hogy
a kormány mást mond és teljesen
mást cselekszik. Tíz milliárd korona nagy pénz. Több járásnak
lényeges segítséget jelentene. Az öszszeg befektetése éppen nyugatSzlovákiában viszont tovább
mély í t e t t e a k e r ü l e t e k k ö z t i
különbségeket!
Jozef Miku,
az SzK NT képviselõje

Olvasói levél

Gyógyít a jó szó
Napjainkban sok szó esik országunk egészésügyérõl.Naponta olvashatunk újságcikkeket, TV-ben, rádióban, mindennapi téma.
Sajnos, a tömegtájékoztató
eszközökben túlsúlyban vannak
a negatív híradások. Ebben városunk, Rimaszombat sem kivétel.
Sok év után, május 2 és 7 között
kórházi kezelésre szorultam a Rimaszombati Kórház belgyógyászati
osztályán. A kórházi kezelés negyedik napján úgy döntöttem, papírra
vetem és közzéadom tapasztalataimat.
Mindenekelõtt hangsúlyoznom
kell, a Rimaszombati kórház orvosi
és ápolói személyzete az összes hiányosságok ellenére teljes felelõsséggel, tiszta lelkiismerettel viszonyul
munkájához.
Módomban volt látni, amint Dr.
Nagy Nándor fõorvos szépen beszél
úgy szlovák, mint magyar nyelven
a befogadó térség betegeivel. Biztat,
megnyugtat, s ha szükség van rá, tájékoztat a betegek állapotáról.
A kórházi osztályon nyugodt és kellemes a légkör.
Ezért is szeretnék köszönetet mondani úgy saját, mint betegtársaim nevében az egész személyzetnek.
Köszönettel tartozom a biztató szavakért MUDr. Pelikánnak, MUDr.
Gáliknak. Jó szavakkal is gyógyítanak az orvosnõk, ápolónõk. Az egész
kollektíván érzõdik az összetartás,
a közös cél: az osztály minden betege térjen vissza családi környezetébe
egészségesen, gyógyultan.
Köszönöm, köszönjük SB

Közforgalmi korlátozások

Az SzK Rendõrtestületének Rimaszombati Közforgalmi Felügyelete figyelmezteti a széleskörû
nyilvánosságot, hogy körforgalmú keresztezõdés építése miatt a II/531 kétsávú útszakasz 2007
május és június hónapjaiban le lesz zárva. A lezárt útszakasz megkerülési lehetõségeirõl a város
területén ideiglenes közlekedési jelzõtáblák tájékoztatnak.

Öt évig sanyargatta feleségét

szony öngyilkosságot kísérelt meg.
Nagyobb mennyiségû gyógyszert vett be,
minekutána kórházi kezelésre szorult.
A sanyargatás közben korábban testi sérülést is okozott neki, eltörte
a kulcs-csontját és a kezét. Mostani
sérülései ugyan nem váltottak ki munkaképtelenséget, sem hosszabb tartamú gyógykezelést.
A vétkes férfi jelenleg rendõrségi
õrizetben van. Tettéért 7-tõl 15 évig
terjedõ börtönbüntetés várja. kz-

A tûz oka a DETOX-ban
durva szabálysértés
A DETOX rimaszombati telepén a vegyi-elemzési
központban tavaly július 13-án keletkezett tüzet az üzemeltetési rend durva megsértése okozta. Ez derült ki
az SzK Belügyminisztériuma Tûzvédelmi és Kíséreti
Intézete által végzett kivizsgálás záró értékelésébõl.

A rendõri szakvizsgálat igazolta:
a tüzet hanyagságával az az alkalmazott okozta, aki EKODEST berendezésen végezte a begyûjtött anyagok
átszivattyúzását. Üresen hagyta futni
a berendezést. Hûtés hiányában
a szivattyú túlmelegedett, a toluén
párája és a levegõ túlhevült az üres szállító edényben. Az alkalmazott közvetlenül a tûzesetet követõen, saját kérelmére felbontotta
munkaviszát
a cégünkkel. Felelõtlen cselekvésével
többmilliós kárt okozott a cégnek- Tájékoztatott Loránt Vojèek, a DETOX ügyvezetõ igazgatója.
A tûz során komoly kár keletkezett
a használt olaj és oldóanyag feldolgozó

mûszaki berendezésben. A mûszaki
egység évi kapacitása a tûzeset elõtt
15 000 tonna használt olaj és 4000
tonna oldóanyag feldolgozása volt.
Szlovákia egyik legnagyobb teljesítményû hasonló hulladékanyag felújító
egységérõl volt szó. A tûz során nem
voltak veszélyeztetve sem a város lakói, sem a beavatkozásban résztvevõ
tûzoltók.
kan-, -kz-

Az egykori RISO konzervgyár
területén április végén új élelmiszerbolt, a Lidl építése kezdõdött. Beruházó a Nemová székhelyû LIDL SzK
kft. A Rimaszombati Városi Hivatal
Építésrendészeti Osztályának vezetõjétõl, Csincsík Annától kapott értesülésünk szerint A társulás tavaly
júliusban kapott építési engedélyt.
A bevásárlási központon kívül
az építkezés része körforgalmú keresztezõdés és autóparkoló 108
gépjármûvet befogadó képességgel.
Közülük 5 a testileg sérült polgárok részére lesz elkülönítve. A Lidl
központnak 1286,4 négyzetméternyi árúsító felülettel háromhónapon belül el
kellene készülni.
kan-(-kz-)

Foto: M. Lichanec

Rimaszombati rendõrnyomozó közeli és rábízott személy bántalmazásának vádjával indított büntetõ eljárást
a kálosai illetõségû, 38 éves G. ¼ubomír ellen, aki 2002 óta, többnyire alkoholos befolyás alatt sanyargatta feleségét.
Ok nélkül testileg és szellemileg
bántalmazta, agyonütéssel fenyegette, nem hagyta aludni, ismételten kikergette a házból.
Addig feszült a helyzet, míg az az-

Épül a Lidl

Mi lesz az útikalózzal?

Május 13-án, vasárnap délután röviddel fél kettõ óra után
autóbuszra vártam Meleghegyen, a falu közepén. Budikfala irányából közeledett egy
koda Felícia. Nem haladt
gyorsan, haladási sebessége 40
km/órára volt becsülhetõ.
Útkeresztezõdés van az autóbuszmegálló elõtt. A gépjármû vezetõje aránylag alacsony sebesség
mellett sem vette be a jobbra ívelõ
kanyart. Felrohant a gyalogos járdára. Éppen akkor jött szemben egy
16 éves alapiskolás fiú, S. Gyula,
kerékpáron. A Favorit telibe kapta.
A srác mintegy 5 métert repült
a levegõben, utána a járda túlsó oldalán lévõ, virágokkal ültetett parkban landolt.
A jármû fiatalkorú vezetõje, útitársával együtt kilépett a kocsiból
és 300 koronát kínált a sérült fiú-

nak, csak senkinek ne szóljon
a balesetrõl. Több szemtanú is öszszegyûlt a baleset színhelyén. Egyikük mobil telefonon értesítette
a rendõrséget és a gyorsmentõket.
A baleset elkövetõje nem ért meszszire a színhelyrõl, mikor a mentõk
és a rendõrök is megérkeztek Meleghegyre. A fiút kórházba szállították. Egyelõre nem igazolt tanúvallomások szerint az ifjú hölgy jármûvezetõi jogosítvány nélkül ült
a kormánykerék mögött.
Azért is hozom nyilvánosságra
az esetet, mert Meleghegy község
üdülési terület, a községben az átlagosnál alulira van korlátozva
a motoros jármûvek haladási sebessége. Nem megy ritkaságszámba,
hogy a jármûvek, személyautók,
fõként pedig a motorkerégpárok, a
100 km/óra sebességet is meghaladják.
kz-

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat

V. évfolyam

5. szám

2007. május

AZ ÚNIÓS FELVÉTELT A BBÖK NYITOTT AJTÓKKAL ÜNNEPELTE

Milan Murga, a Besztercebányai Önkormányzati Kerület elnöke dolgozószobájában fogadja a hivatal elsõ látogatóit.

A középiskolák diákjai nem mulasztották el a lehetõséget,
hogy lefényképeztessék magukat a BBÖK elnökével.

Május 9-én, szerdán a BBÖK Hivatalának térségeit
a nyitott ajtój napján több mint 700 érdeklõdõ kereste
fel. A rendezvény védnöke Milan Murga elnök volt.

kozott. Önálló expozíciókkal mutatkoztak be a szociális berendezések. Az egésznapos mûsor része volt a BBÖK idegenforgalmi és regionális fejlesztési részlegeinek bemutatkozása, az
SzNF téren. A besztercebányai középiskolák ízelítõt adtak reprezentatív alkotásaikból.

A BBÖK elnökének dolgozószobájában egymást váltotta, az
Önkormányzati Kerület polgárainak szinte minden nemzedéke.

A kérdések óráján a középiskolásokat fõként iskolájuk
távlatai érdekelték.

*A tájékoztató szemle során az érdeklõdõk mindent megtudhattak a hivatal jogkörérõl, mûködésérõl, alapítói és fenntartási
kötelességeirõl. Bejárták a BBÖK elnökének dolgozószobáját,
a hivatalvezetés tanácskozó termét, a reprezentációs térségeket,
a Tlmáèe-i Frantiek Paluka alkotásaival együtt. Mûsorával
bemutatkozott a Besztercebányai Tánc Stúdió. A terepszemle
befejezõ részében a szociális- és egészségügyi osztály nyilat-

*A Középszlovákiai Képtár látogatói délelõtt 11 és 12 óra
között vitázhattak Milan Murga-sal, a BBÖK elnökével és az
önkormányzati kerület szakbizottságának elnökeivel. A nyílt
vitában több mint 150 polgár vett részt, a kerület 13 járásából.
Érdeklõdésük homlokterében állt a középiskolák sorsa, a külföldi
beruházások, szociális gondoskodás, nem utolsó sorban pedig
a községek és városok fejlesztését szolgáló támogatások.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Hírlevele

Diákok, alkotásaikkal, az SzNF téren.

A kultúrmûsor arany-szöge volt Peter Cmorík hangversenye.

Délután, 13.00 órakor Milan Murga, a BBÖK elnöke
köszöntötte az SzNF téren az ünnepség résztvevõit. Tolmácsolta üdvöletét az Európai Bizottság két tagja, Adriana Lojová és Christelle Lucas. Az EÚ képviselõi egész sor találkozáson vettek részt a besztercebányai középiskolák diákjaival, hogy ismertessék velük az únió határain is túlterjedõ továbbtanulási lehetõségeket. Az EÚ jelentõs összegeket fordít a tagállamok ifjúságának mûvelõdésére.

A mûsor közel 3000 nézõt vonzott az SzNF térre.

*A délutáni órákban a besztercebányai J. L. Bella Konzervatórium, a J. Cikker Mûvészeti Alapiskola diákjai váltogatták egymást. Fél négytõl, egész órára, Peter Cmorík vette
birtokába a pódiumot. Az egésznapos mûsor végére rendhagyó papíros tûzjáték tette fel a pontot. A mûsort több mint
háromezren tekintették meg.

Ilyen volt a programzáró tûzjáték.
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

Négy éve az adrenalin és száguldás bûvöletében

Csak így tovább
Szabó Attila versenyzõi pályafutása alig négy éves múltra tekint vissza, de példaértékû lehet az az igyekezet, hozzállás és
akarat, mellyel apja nyomdokaiba lépett. Annak idején Gömörországban mindenki ismerte a nyolcvanas, kilencvenes évek
feledi Szabó Istvánját, aki az 1600 köbcentis autocrossok kategóriájában szinte halmozta a sikereket. Csehszlovák válogatott
volt, késõbb Európa bajnokságig vitte saját kategóriájában. A
rendszerváltás után változott a támogatók hozzáállása és fokozatosan a lobbizás útvesztõiben a kedvét vesztette. De nem fordított hátat a sportágnak, mert már nõtt, cseperedett az utód, a
fiúgyermek Attila, aki hamarosan átvette a stafétabotot.

Miután a feledi autójavító mûhely Rimaszombatba költözött és
megnyílt a Fiat szaküzlet, majd
2000-tõl a Chevrolet is betört a boltba a Szabó család életében egy új
fejezet kezdõdött. Az alapiskola elvégzése után Attila nem véletlenül
választotta a Rimaszombati Gépipari Szakmunkásképzõ Iskolát,
hisz az autószerelés, a motorok világa, a masinák száguldása állt a
legközelebb álmai és vágyai megvalósításához.
Apukámnak sokat köszönhetek. Õ volt az aki megismertette
velem a motorok világát. Sokat mesélt versenyzõi múltjáról, sikereirõl, az autóssport kulisszatitkairól.
Õ is mondta, meg én is éreztem
nekem ezt a szakmát kell tanulnom,
ezt kell folytatnom és egy kicsit
belém bújt az a bizonyos kisördög
is, hogy apukám magasságait
megközelítsem. Amikor elvégeztem
a hároméves szakmunkásképzõt
ugyanebben az iskolában folytattam - illetve még napjainkban is
odajárok  mert éppen érettségi
vizsgák elõtt állok. Az iskola pedagógusai és szakoktatói még rátettek egy lapáttal apukám igyekezetére így most úgy érzem örökre eljegyeztem magam az autózással. 

emlékezett a kezdetekre a tizenkilenc éves érettségi elõtt álló fiatalember.
Ha autó akkor
elõször is a Fiatról
kell szólnunk. A
Fiat szalon tálcán
nyújtotta a lehetõséget és mint cseperedõ kamasznak
Attilának és apjának a Fiat Seicento
mozgatta meg leginkább a fantáziáját.
Következett a versenyautó megépítése. Maradt a köbcenti, de átalakították a karosszériát,
védõrámot építettek rá, tûzálló versenyülést kellett
beépíteni, a futómûhöz és a sebességváltóhoz is kellett változtatás, a
kipufogó sem maradhatott az eredeti - mindamellett, hogy speciális öltözék kellett, sisak, lábbeli és még
sok minden más. A nem olcsó és nem
zökkenõmentes startolás, a pénz és
energiaigényes munka, a hivatali

ügyintézés és certifikálás bizony
egy jóideig elhúzódott. 2002-ben
már ott voltak egy kis háztûznézõ-

ben a Fiat Seicento-Kupán a rákövetkezõ évben pedig már Attila is
benevezett.
- A Sturec országúti versenynyel kezdtem a versenyzést. 6 kmes hegyi szakaszon gyorsasági idõmérõ verseny volt ez és bizony
nagyon megörültem, amikor a tetõrõl harmadikként ereszkedhettem le. Aztán jöttek a versenyek
és éreztem az adrenalin, a száguldás nekem termett. Dobina után
Bánovce nad Bebravou mellett
Jankov Vrok-on versenyeztem,
majd Zólyom (Ostrá lúka) és Èierny Balog következtek. 2005-ben
már szlovák bajnok voltam a Seicento-kupában és országos elsõ az
F 1150-es osztályban.
Erre mondják azt, hogy evés
közben jött meg az étvágy. És az
étvággyal, vagyis a sikerekkel a
szponzorok, támogatók is egyre na-

gyobb érdeklõdést tanúsítottak. Az
pedig már emberi tulajdonság, hogy
a lépcsõn mindenki felfelé igyekszik. A hat fõs tím 
(apja és négy szerelõ) új
terveket szõtt. A gyorsulási szakaszokat a körversenyek ringjére cserélték. Ez persze más káposzta, nagyobb odafigyelést, koncentrációt és
technikai felkészültséget
igényel. Brnoban volt az
elsõ verseny, mely máris
kategóriagyõzelmet hozott. Aztán teljesült egy
nagy álom a mogyoródi
pályán vagyis a Hungaroringen is sikerrel csatasorba álltak, majd Most,
Põstyény és ismét Brno
következett. Az utolsó
két versenyen a sebváltó
kisördöge miatt nem tudott Attila célbaérni, de
így is a pontverseny második helyén végzett az
E1 1400-as kategóriában.
Lehet másokkal itt már elszaladna a ló, de Attilával és csapatával nem ez történt.
- Most érettségi következik.
Úgy is mondhatnám, hogy egy
kicsit behúztuk a kéziféket.
Nem szeretném, ha a tanulás és
az iskolai teljesítmények rovására menne a versenyzés, ezért
egy kicsit most abbahagytam. A
suliban persze sokat beszélgetek
osztálytársaimmal a versenyekrõl is, de a legfontosabbnak
tartom most az érettségit. Megaztán úgy döntöttünk ismét
lépünk egyet elõre.
A tervek között most egy nagyobb gépre való átállás szerepel.
Ez persze egy újabb nagy kihívás
és sok elõkészületet, pénzt és ügyintézést követel. Reméljük az érettségivel egyetemben ez is sikerülni
fog.
Polgári László

Hirdetések

Május 23 -24.

Kezdés: 19.00 ó

Szerda -Csütürtõk

Dreamgirls
Amerikai muzikal, Egy megváltoztatja a világot.
Szereplõk: Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddie Murphie , Danny Glover. Belépõ: 65 Sk.
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Legolcsóbb gumiabroncsok
Gabriel Steiner Autoservíz,
Potravinárska 18, Fiat telep.

Tel.: 56 32 196, 0903 530 476.

A Rimaszombati Kórházban 2007. május
15-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Pavel Belic, Viera Kojnoková, Pavel Cirbus, Milo Trocha, Ladislav Katreniak, Róbert Oláh, Ján Galo, Eva Dudová,
Jozef Bódi, Bc.Daniel Pastva, Mária Adamovièová, Ladislav Diene, Peter Mag, Eugen Lakato, Duan Kubík Rimavská Sobota, Ján Vas, tefan Vas, Arpád Csíkfeje, Róbert Bak Bátka, Jozef Krága, Mária Krágová, Albert
Boldi Otroèok, Karol Szöke, Ivan Dianika, Stanislav Stach,
Martin Svinèiak Tisovec, tefan Gembický, Jaromír Gembický
Zacharovce, Pavel Varga, Attila Maki Torna¾a, Alexander
Asztalos, Ladislav Asztalos Rumince, Roman Kochan Haèava, Július Benko, Ján Babarík Suany, Katarína Zagyiová
Hostce, ¼ubomír Blaho Èerenèany, Ladislav Csépe Hodejov,
Martin Mikloda Hostiovce, Ján Hruka Hrachovo, Tibor
Kasza Chanava, Zuzana Domaová Race, Marian Chovanec
Hrnèiarske Zaluany, Vojtech Kocka Hnúa, Katarína Odlerová Gemerèek, Anna Völgyová Behynce, Ján Vanèík Klenovec, Branislav Rohár Teplý Vrch, Ladislav Janko Gemerská
Ves, Ondrej Varecha Oïany, Ondrej Jurèák Orávka, Eva
Kolozsiová Rimavská Seè, Ladislav Slávik Rieèka.
Elõször adott vért: Tibor Turèáni Rimavská Seè, Albeta
Antalová Teplý Vrch.
A Rimaszombati Kórházban 2007. május 11-én rendkívûli
vérvételen alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Marek
Lavrinc Rimavské Brezovo, Frantiek Petro, Elena Hanková,
Danica Dávidová Oïany, Soòa Ulièná, MVDR.Vojtech Tóth
Hnúa, Jozef Plavucha Niné Hony, Vladimír Piater, Mariana
Piaterová, Pavel Dovala Klenovec.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Tanácsadó

Hogyan vakolni

A polystyrén
ragasztása

Tel.: 56 31 267, 0905 152 800.

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

Színes falak
létrehozása

A falfelület
festése

Pa d l ó z a t ragasztás

Hirdetések

Megemlékezés
Fájó seb a szívemben
feledni nem enged,
mert olyan ember ment el,
kit feledni nem lehet.
Sebzett szívvel emlékezünk drága, elhunyt édesapánkra, nagyapánkra

KOVÁCS BARNABÁSRA
kit a kegyetlen halál 2006
május 23-án vett el tõlünk.
Drága emlékét örökre megõrzik szívükben: felesége,
lányai Alica Családjával,
Rózsika, Márta családjával,
Annikó családjával, testvérei
és a többi rokonság.

Lakás-ingatlan
Bérbe adó terület az E-50-es út
mellett. Egy évre 250 Sk/m2. Tel.:
0903 515 109.
208
n 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

SESZTÁK BARNÁNÉT
Kártik Piroskát
Harmacon, születésnapja alkalmából.
Erõt, egészséget, boldogságot
kíván férjed, fiad, lányod és
két becses unokád: Lucia és
István.
n Eladó 5 szobás családi ház kerttel
Kistöréken. Tel.: 56 311 17. 489
nAlbérletbe 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 Eladó kertes családi ház Tamásfalván. Inf.: 0911 150 551.
1562
n Régebbi családi ház eladó  3
szoba, fördõszoba, toalett, spajz, konyha, elõszoba, veranda, egyéb gazdasági mellékhelyiségekkel, 8 ár udvar,
9 ár kert. Irányár 320 ezer Sk. Rimapálfalán (Pavlovce 82).
510
n Bérbe adok 1-szobás lakást hoszszabb idõre, egy személy részére.
Telefonszám: 0907 257 465. 505
n Eladó háromszobás, személyi
tulajdonban levõ lakást a városköszpontban, átalakítvan .
Ára 530 000 Sk. Tel.: 0949 509
161, hívjon 19.00 ó. után. 484

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 Eladó üzlet és vendéglátó üzem
Harkácson. Alkalmas vállakozásn

utca) 9, Rimaszombat.
517
Nyári kosztümök  hármas komplett, trikók, 52-64 méretegységekben. eleznièná (Vasút utca) 9, Rimaszombat. Május 21-tõl akció+.
n Eladók egy évig használt radiátorok, új, MS forrasztófejek
(7 db.) + vágó és egyéb gépi felszerelések házi ezermestereknek.
M.: 0908 859 850.
513
n Eladó koda 1052 jó állapotban. Ára
12 000 Sk. Tel.: 0918 107 529. 524
n Egészségi okok miatt olcsón és
sürgõsen eladok (vagy bérbe adok)
CIEL motorestet, fõ útvonal mellett,
120 m2. Borozó, vendéglõ, terrasz,
két hektáros telekkel együtt, teljes
felújítás után. Tel.: 0905 455 427. 523
n Eladó koda Favorit 136 L, vontató kar, autórádió, pót kerékabroncsokkal, téli gumiabroncsokkal, nagyon jó
állapotban. Tel.: 0905 361 882. 508
n Villamos motorok tekercselése,
szivattyújavítás, hegesztõ berendezések, áramfogyasztók javítása naponta 7.00órától 15.00 óráig. Èerenèianska (Csrencséni út) 1984, Rimaszombat. Mobil: 0907 881 584.
515
n

Szlovák-magyar,
magyar-szlovák
hivatalos fordítás és
fordítás-hitelesítés.
Tel. 5632307,
mobil 0915/414 444.

2296

KISBENEDEK GIZELLA
Rimaszombatból.
Csendes megemlékezését szeretettel és tisztelettel ajánlja
lánya Mária, családjával.

Életedben ezer áldás érjen,
öröm és szerencse
örökké kísérjen.
Bú és bánat Téged elkerüljön,
gondolatod, vágyad,
álmod teljesüljön.
Szívünk teljes szeretetével
köszöntjük

ra, valamint családi háznak, 1986
m2, különálló raktárhelység 54 m2en. 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), 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
n Eladó használt tetõcserép, olcsón. Mobil: 0903 537 225. 518
n Kismamáknak nadrágkosztümök, blúzok. eleznièná (Vasút

Alkalmazunk
pincért/nõt
szakácsot/nõt
és sofõrt pizza
széthordására.
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Elcsendesült a ház,
lépteit benne már nem hallani.
Milyen nehéz nélküle élni.
Csendesen távozott,
nincs már közöttünk.
Szívünkben tovább él,
emlékeinkben.
2007 május 25-én elsõ évfordulójára emlékezünk, hogy örökre távozott körünkbõl a drága
édesanya, anyós, nagymama

Köszöntõ

Jármûvezetõi
jogosítvány (A+B).

Tel.: 56 34 777, 0908 260 305.

ÉRTESÍTÉS : a Claudia virágüzletet
áthelyeztem
a piacról a rimaszombati fõ posta elé.
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Megemlékezés

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

Sport

Batyinak újból hátat fordított a szerencse

Azonnal jött az egyenlítés
FC Rimavská Sobota- Trnava 1:1  a Corgoò ligába való
továbbjutási barázs 11. fordulójában. Gólok: a 22. percben
Sivèeviè tizenegyesbõl  23. perc Tomèák. A mérkõzést 1310
nézõ elõtt ipo vezette. Sárga lapok: Geri  Hanzel, Juhász.
Felállítások: FC : Kuciak - Janeèka, Kaèák (36. Gibala), Geri
(54. ivanoviè), Mráz - Hlouek, Filo, Hílek, Lazúr (87. Tesák) Pisár, Sivèeviè; Trnava: Kamesch - Hlavatoviè, Hanzel, Poljovka, Filip (86. Vido) - Juhász (81. Jakubièka), Procházka, Ïuri,
Barèík (89. elezník) - Tomèák, Kouch.

A hazai együttes kapujában elsõ
ízben mutatkozott be Kuciak. Már
az elsõ percben gondot okozott neki
Janeèka hazaadása, szerencsére komoly következmény nélkül. Ezt
követõen jó ütemben gördülõ, érdekes meccset láthattak a nézõk.
A 11. percben Piszár lövése léc
fölé ment, az ellentámadásból Ïuri
célzott a batyi kapu mellé. Négy
perc múlva Kuciak figyelmét kapáslövéssel tette próbára Tomèák.
Huszonkettedik perc: Piszár pontos leadást küldött Lazúrnak, akit

a tizenhatoson belül elgáncsolták.
Sivèeviè értékesítette a büntetõt.
A vendégcsapat azonnal válaszolt.
Tomèák a fû felett egyenlített.
Két perccel késõbb Lazúr beadását
követõen Sivèeviè fejelt mellé. Két
perccel az elsõ játékrész vége elõtt
Gibala elõtt Kamesch mentett, a félidõ
utolsó percében pedig Piszár bombázott a léc fölé.
Térfélcsere után is a mieink meggondolatlan hazaadása következett, majd
további gólhelyzetek, mindkét oldalon.
Az 54 percben Tomèák eltalálta Ku-

D. Balciarová megvédte a bajnoki címet

Öt gyõztes párharc

igényes felkészülést. mind az öt párharcát megnyerte és megvédte országos bajnoki címét.

ciak kapujának felsõ lécét. A 62. percben Piszár lövése csak alig mellõzte
a vendégek kapuját.
A 71. percben a vendégek kapusa
a tizenhatoson kívül gáncsolta Lazúrt.
Mindössze sárga lapot kapott... Piszár szabadrúgását sarokra mentette
a vendégek kapuvédõje. Négy perccel késõbb újra Lazúr robbant be Kamesch elé, ám a vendégkapus résen
volt. Az ellenfelek így döntetlen eredménnyel búcsúztak egymástól és
a közönségtõl.
kz-

Ivan Hucko, Trnava edzõje: - Az
elsõ félidõben egészen jó meccset láttunk. Az esélyek egyenlõek voltak.
A hazai csapat vezetéshez jutott, mi
azonnal kiegyenlítettünk. Ez talpra
állított bennünket. Az elsõ félidõben
jó játékot produkáltunk. A második
játékrészben az ellenfél nyomás alatt
tartott bennünket, hosszú leadásokkal gyakran kerültek kapunk közvetlen közelébe, ahol veszélyes keveredések is következtek. Másrészt mi
felsõ kapufát lõttünk. Az utolsó percekben voltak lehetõségeink gólszerzésre, ha játékosaink pontosabban
tudták volna kihasználni az ellentámadásokat. Végül mi lettünk a sze-

A Tempus Rimaszombat legifjabb futballistái (1999-es évfolyam), remek teljesítményt nyújtottak a Kassán rendezett nemzetközi tornán. Egyetlen pontot sem vesztetettek, gólarányuk 25:1.
Eredmények: Encs (Magyarország) 4:0. A Tempus gólszerzõi: J. Morong,
Koèi, míd, Talán. Stará ¼ubovòa 2:1 (Morong 2), Bardejov 8:0 (Hruka 4,
J. Morong 2, Koèi, Balciar), Koice B 8:0 (J. Morong 4, Hruka 2, Janíèek).

Kassán rendezték a gyermek- és
ifjúsági karate szlovákiai bajnokságot. Rimaszombatot ketten képviselték az Uraken klubból: A fiatalabb
tanulók korcsoportjában Martin Antal az elsõ fordulóban alul maradt
késõbbi országos bajnok Ján Borackýval szemben, de tovább jutott
a repaszázsba. A 3. helyért vívott
párharcban súlyos hibát vétett és kiesett a további küzdelembõl.
Dorota Balciarová az idõsebb tanulók kategóriájában értékesítette az

= A 11. forduló további ered-

ményei: Inter Bratislava  Zlaté
Moravce 0:1, a¾a  Moèenok 3:3,
Dubnica  Trenèín 3:1.
A táblázat a 10. forduló után

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

11
11
11
11
11
11
11
11

5
5
4
5
3
2
3
1

5
4
4
0
5
6
3
5

1
2
3
6
3
3
5
5

13 : 6
13 :10
11 : 9
14 :14
15 :15
10 :14
12 :17
13 :16

20
19
16
15
14
12
12
8

A sajtótájékoztatón hallottuk

Elsõ hely Kassán

Dorotka Balciarová, kétszeres
szlovákiai bajnok

Hogyan játszottak
a többi ellenfelek

rencsésebbek, kiharcoltuk a döntetlent. Szükségünk volt rá. Remélem, a következõ fordulóban is sikerül pontot szereznünk, s végleges
érvénnyel megmaradunk a Corgoò ligában.
Mikulá Komanický  Rimaszombat: Teljes mértékben egyet
értek kollégám nyilatkozatával. Szerencsésebbek voltak. Sajnos az utolsó
öt fordulóban ismétlõdik ez a képlet.
Ezen mérkõzések egyikén sem voltunk
gyengébb ellenfelek, mégsem sikerült
lényegesen gyarapítani a pontszámokat. Részünkrõl egészen a 27. percig
jó volt a teljesítmény, bizonyos mértékig elégedett voltam.
Kaèák sérülése felborította csapatunk összetételét. Aztán Geri sárga lapja sem tett jót. Lalassult, tartott tõle, meg ne kapja a második
sárgát. Bár a játékvezetõk is úgy
osztogatták a lapokat... Lásd
a vendégek kapusának gáncsolását
a tizenhatos vonalon kívül, mikor
Sivèeviè már áthorgolta magát
a vendégek egész védelmén.
Kár, hogy Piszár az elsõ félidõ végén úgy fejezte be gólhelyzetét, ahogy
azt befejezte. Ha saját próbálkozása
helyett inkább Gibalához passzol, õ
gólt rúghatott volna az üres kapuba.
Ha az a volna ott nem volna...
A második félidõben nagyon akartunk gólt adni. Az ellenfél ugyanarra
törekedett. Támadott, gyõzni akart.
A nézõk jó futballt láthattak.

A Tempus gyõztes csapata.
Lent Balról: Jakub Hruka,
Martin Balciar, Andrej Poliak,
Tomá Koèi, Julko Nôta.
A felsõ sorban balról: Ondrej
Václavík edzõ, Jozef Morong,
Luká Morong, Jakub míd,
Viktor Talán, Juraj Janíèek.
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