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Több mint 82 millió korona volt a ráfordítás

Rekonstruált belgyógyászati pavilon
A Rimaszombati Kórház
eredményesen újította fel
a belgyógyászati pavilont.
Az átépítés 2005 májusában kezdõdött idén , május 11-én fejezõdött be.
A jelképes szalagot Simko
József,
a BBÖK
alelnöke és
Rastislav
Kubáò, az
NO igazgatótanácsának elnöke
vágták át.

Az épületfelújítás összességében több mint 82
millió korona ráfordítást igényelt. A költségek három forrásból voltak fedezve: EÚ alapok, állami
költségvetés és a BBÖK költségvetése.
Ami az egyes szobák felszerelését illeti, itt nonprofit szervezttõl is kaptunk hozzájárulást. Eddig
közel 600 ezer koronát fektettünk be. További beruházásokkal is számolunk, hogy teljes komfortot biztosíthassunk a betegeknek. Célunk, hogy minél magasabb szinten tudjuk biztosítani az egészségügyi
gondoskodást.- mondotta Pavel Hirjak, a Rimaszombati Általános Kórház igazgatója. A felújí-

A jótékonysági koncert csillaga Helena Vondráèková

Szenvedõ emberek reménye
Május 19-én a Rimaszombati Mûvelõdési Otthon színházterme olyan emberekkel telt meg, akik tenyerükön
hordják a szívüket. A Martinko Sucháè Remény nadáció
jótékonysági gyüjtéssel egybekötött koncertet szervezett.

Moderátor volt Martin Nikodým, a népszerû TV bemondó.
A mûsorban felléptek: Helena Von-

dráèková, Robo Kazík, Ivan Tásler,
Samo Tomeèek és Eperjesrõl a nem
kevésbé népszerû Witches mazso-
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Rimaszombat város polgármestere rendkívüli ülésre hívja
egybe a város képviselõtestületét
május 29-én (kedden) 15.00 órára a városháza Svätopluk utcai
üléstermébe.
A tanácskozás programja:
1.Megnyitás
2.Javasló bizottság megválasztása, jegyzõkönyvvezetõ és jegyzõkönyv hitelesítõk kinevezése
3.Javaslat a költségvetés elsõ
módosítására  pénzeszközök a
Zöld Víz aquapark tervdokumentációjának elkészítésére.
4.Befejezés.

rettek. Helena Vondráèková elárulta nekünk, hogy Rimaszombatban
legutóbb a 90-es években járt. Kellemesen lepte meg, mennyit fejlõdött, szépült a város azóta.
(Folytatás a 3 oldalon)

tott belgyógyászati pavilonban 55
betegágy van.
A szobák többségükben kétágyasak, önálló szociális berendezésekkel. Az átlagon felüli, egyágyas
szobák sem hiányoznak. A kórházvezetés a belgyógyászati osztály átköltöztetését a mostani nem
megfelelõ térségekbõl a felújított
épületbe, a jövõ hónap elejéig tervezi.
kan-, (kz)

Az erõ, a remény és a hûség szimbóluma

Zászlóátadás
Április 21-tõl a Tompa Mihály Alapiskola növendékei sajátjuknak tekinthetik a Magyarországról
érkezett ajándékzászlót.

Az adományozó Kovács Ágnes
neveléstörténész és Rakos Katalin tankönyvszerzõ Miskolcról,
személyesen nyújtották át az isko-

la igazgatójának Csúsz Lászlónak
az iskola nevével ellátott lobogót.
Vers, néptánc és szavalatok tették

ünnepélyesebbé a felejthetetlen délutánt, melyen az iskola apraja-nagyja tiszteletét tette.
Kovács Ágnes beszédében el-

szülöttje, hivatásának, becsületbeli
feladatának érzi azok támogatását.
Számtalan elõadás szervezõjeként,
tamácsadóként, könyvbemutatók
gyanánt van jelen a felvidéki magyarok mindennapjaiban.
Csúsz László, szivélyesen
megköszönve e nemes cselekedetet,
rámutatott e jelkép fontosságát rejtõ ,, erõ, hûség, remény fogalmakra.
- A zászló kifejezi együvétartozásunkat, egységünket. A határok
már lassan szintén csak jelképesek
lesznek. Szabadon utazhatunk, ismerhetünk meg más nemzet kultúráját, választhatunk iskolát, munkát.Nekünk, szlovákiai magyaroknak, hûnek kell lennünk szülõföldünkhöz. Nem feledhetjük honnan
jöttünk és hová igyekszünk. Itt
vagyunk otthon, itt domborulnak

õseink sírjai. Itt kell harcolnunk
közös jövõnkért. Erõsnek, hûségesnek kell lennünk és akkor reményeink is teljesülhetnek  nyilatkozott az iskola igazgatója.
Az ünnepély az iskola névadójának, Tompa Mihály mellszobrának
megkoszorúzásával ért véget. -csk-

mondta pozitív tapasztalatait
a felvidéki magyarokkal, alapiskolákkal, és mint az anyaország

A krokodílus palotája

Új otthont kapott a Rimaszombati
Ekorelax szabdidõközpont tízéves
krokodílusa. Közel 2 m magas és 2,70
m hosszú terráriumot építettek számára. A munkát januárban kezdték. az
akvarisztikai  terráriumi szakkörben
dolgozó gyermekek is segítettek.
A terrárium része vízszûrõ és vízesés.
A víz melegítve van. Az új otthon
szemmel láthatóan tetszik az 1,35 cm
hosszú hûllõnek.
Az eredeti terrárium már kicsi volt

a nílusi krokodílusnak, lábbra állni sem
tudott benne. Úgy érezte magát, mint
hal a konzervdobozban. Most nyugodtan úszkálhat, szárazon is sétálhat.- mondja az Ekorelax gondozója,
Duan Antalík.- Kezdetben a sarokban heverészett, félt egy kicsit, de hamar megszokta az új környezetet.
Idejének túlnyomó részét a vízbe
merülve tölti, ahol legnagyobb biztonságban érzi magát. Kép és szöveg:
M. Kanalová (ford.: -kz-)

A jótékonysági koncert csillaga Helena Vondráèková

Szenvedõ emberek reménye
(Folytatás az 1 oldalról)
A nadációt Zlatica Sucháèová
gyógyszerésznõ alapította tavaly

március 11-én. Azért döntött
így, mert egyetlen fia, Martinko
áldozata lett a rák néven ismert

Erdély minden idõk legnépszerûbb
énekese a gömöriek lelkét bûvöli

Születésnapján (május 31.) köszöntjük Tamás Gábort, aki ha minden igaz, hamarosan hozzánk, Gömörbe is ellátogat, hogy sejtelmesen fátyolos hangjával elringasson bennünket egy szép új világba...

Erdély minden idõk legnépszerûbb
könnyûzenei énekese: Tamás Gábor,
az erdélyi születésû, Svédországban
élõ énekes, dalszerzõ, televíziós és rádiós zenei szerkesztõ népszerûsége
évtizedek óta töretlen.2003 -ban Vitézi rendet adományoznak neki Erdélyben, majd 2004 -ben a Nemzeti
Kultúrális Örökség Minisztériuma és
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar kultúra ápolásáért tett érdemei
elismeréseképpen, sikeres pályafutásának 45. évfordulóján A Magyar
Kultúra Lovagja címmel tünteti ki
Budapesten, a magyar kultúra napján.Több erdélyi város közönsége
elismerése jeléül díszpolgárává választja. Árvaházakat, anyagi gondokkal küzdõ színházakat, operákat segít.Támogatja az Erdélyben, Holtmaroson mûködõ árvaházat, a budapesti
Uránia Nemzeti Filmszínházban pedig a kárpátaljai, beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház javára koncertezik. Csép Sándor író megfogalmazásában:
- Tamás Gábor - a bûvölõ - egy énekes, aki alkotó mûvész: Egy világot
varázsol körénk, bûvöletet celebrál és
meggyõz, hogy ha fájdalmas és tövisekkel bélelt ez az élet, akkor is szép
és szeretni mindenképpen érdemes. Az idegenbe szakadt, érzékeny lelkû
mûvész feladatának érzi, hogy boldog

és kellemes perceket szerezhessen a
zenéjével New York-tól Stockholmig,
Törökországtól Erdélyig azok számára, akik a stresszes hétköznapok után
vágynak a könnyû zenére, lazítani
akarnak, és igénylik, hogy valaki elringassa õket. Tamás Gábor hangjában
van valami, ami eljut az emberek
lelkéig. Napjainkban egyre többször
tapasztalhatjuk, hogy a nosztalgiahullám világjelenség, a különféle modern
zenei kísérletek után az emberek viszszatalálnak a melódiához, egyre nagyobb az igény a romantikus dallamokra.
Ahogy Veress Zoltán író fogalmaz: Dalai, melyeket himnuszként énekelnek, a felfedezés örömét kínálják a
fiataloknak, s a nosztalgia édes fájdalmát azoknak, akik lélekben még mindig fiatalok. Az énekeshez is saját bevallása szerint a romantikus, szomorkásabb dalok állnak közel, és még a
borongós pillanatokban is mindig arra
gondol, hogy tulajdonképpen milyen
szerencsés és boldog ember, hisz egész életében azt csinálhatja, amit szeret: énekelhet. Az éneklés, a zene, a
muzsika segítségével kifejezheti az érzelmek teljes skáláját a szeretettõl a
boldogságig vagy a bánattól a kétségbeesésig. Dancs Árpád tanár, zeneszerzõ megfogalmazása szerint mint
örökös viszi át az igaz értékeket a túlsó partra.
Balázs Emese

alattomos betegségnek.
Mindenki Sucho (Száraz)- nak becézte. Okos
fiatal ember volt.,
aki tudta, mit akar. A
Rimaszombati Gimnáziumban tanult,
kameraman szeretett volna lenni.
A kamerát az ágyba
is magával vitte. Sikerrel
tette le a felvételi vizsgát
a Mûvészeti Fõiskolára.
Úgy tûnt, minden rendben van. Egy napon azonban súlyos gyomorfájdalmak jelentkeztek. Az orvosok megállapították 
rákja van. Minden erõvel igyekeztek segíteni.
A fiú röviddel huszadik születésnapja elõtt,
2005 május 4-én veszített
a rák elleni küzdelemben.
Két nappal halála elõtt
mondta: Anyám, kérlek,
segíts. Másoknak segítesz,
nekem nem tudsz? Bár
a Sucháè házaspár egyetlen gyermekük elveszztése a hullámvölgy
legmélyén volt, úgy
döntöttek, segítséget szerveznek

a rákbetegségben szenvedõ gyermekek és felnõttek részére egész
Szlovákiában.
Egy éve mûködik a nadáció.
Gondolom, mögöttünk van
már az ugródeszka. Felfigyeltek ránk, az emberek kezdik tudatosítani - itt vagyunk és
segíteni akarunk. A
Besztercebányai
Orvoskari Kórházban épül a gyermek onkológiai
osztály és segítünk
a Martinko Sucháè étterem építésében. Egyéni
segítséget is
nyújtunk a beteg e k n e k . Vo l t a k
betegeink Pozsonyból, kiegészítõ
gyógykezelést
n y ú j t u n k r i maszombati betegnek
és Kiszucaújhelyrõl is kaptunk kérvényt.- nyilatkozta Z. Sucháèová. A jótékonysági
koncerten 73 260
korona gyûlt össze.
Az onkomarkerek
megelõzõ kivizsgálására lesz felhasználva
M. Kanalová (kz)

A Miskolci Csodamalom Bábszínház gömöri turnéja
A Miskolci Csodamalom Bábszínház az Aladin címû darabbal május
végén gömöri turnéra indul.
A turné állomásai: Május 29.kedd. 10.30 Bátka (kultúrház) - a
bátkai és a radnóti alapiskolások részére
Május 30.szerda 10.30 Várgede ( kultúrház) - a várgedei és a
balogfalai alapiskolások részére
Május 31.csütörtök 9.30 Simonyi ( kultúrház) - a simonyi, dobócai, serki és a gömördétéri alapiskolások részére
Június 1. péntek 9.00 Harkács ( kultúrház) - a harkácsi alapiskolások részére
13.00 Gesztete ( kultúrház) - a gesztetei alapiskolások részére.

Épül az új kék doboz

Szembeötlõ sürgésforgás indult
meg a Kishonti és Cukorgyári utcák
keresztezésénél. Tereprendezõ
gépek lepték el városunk e fontos
közlekedési csomópontját: új körforgalmat alakítanak ki egy losonci
építkezési cég segítségével. A düledezõ kerítésen belül, az egykori KisRima hídján túl azonban másfajta
szorgoskodás is folyik. Lassan de
biztosan kezd kibontakozni egy új
objektum körvonala. Eddig még
csak az alapozásnál tartanak a szakemberek, de fokozatosan kifejlõdik, és hamarosan teljes szépségében kiépül a legújabb bevásárlóközpont. Immáron a negyedik kis városunkban. A hitetlenek már a piros-fehér üzletház beindulását is
csõddel bizonygatták, és lám lám,
mostanra több forgalmat bonyolít
le mint két ifjabb elõdje közösen.
Tehát nem hinném hogy megalapozottak lennének azon vélemények,
melyek szerint csúf jövõ vár a német beruházóra. A lakosság véges
vásárlóerejére is hasztalan az apellálás, a polgárok többsége szemmelláthatóan jól viseli az évek óta stabilizált harminc százalékos munkanélküliséget, a magánvállalkozások
zöme virágzik, nem beszélve a nem
kevés fiatalról, kik külföldön találtak munkát maguknak. Nyugodtan
tetõ alá kerülhet az újabb doboz,
biztosan magához fogja hódítani a
vásárlók jelentõs hányadát. A kék
dobozban ugyanis sok mindent olcsóbban megvehetünk mint bárhol
másütt a környéken. Bombasztikus
akciókkal fogják a vásárlókat bombázni, nehéz lesz ellenállni... Viszont
mint minden vállalkozás, õk is szertnének minél nagyobb haszonnal
dolgozni, tehát a dobozon belül szá-

Szélvihar tombolt Tornalján

Május 15-én Rimaszombatban, a környezõ községekhez
hasonlóan katasztrófa elõtti
állapot uralkodott. A Szlovák
Hidrometeorológiai Intézet
intésére a Rimaszombati
Körzeti Hivatal a Rimaszombati és Nagyrõcei járások
minden községét tájékoztatta  erõs, jégesõvel kisért vihar közeledik.
A délutáni órákban több helyen bezárták az óvodákat és
iskolákat. A vihar Rimaszombatot elkerülte, viszont Tornalján és környékén többmilliós károkat okozott.

mos takarékossági intézkedést fog
a kedves vásárló tapasztalni. Aki
ezzel tisztában van, az meg lesz elégedve a kínálattal. Más dolog hogy
természetesen az olcsó húsnak híg
a leve, ezt most akár szó szerint is
lehet értelmezni. Sokan vannak, kik
azt az elvet vallják, miszerint nem
vagyok olyan gazdag, hogy olcsó
dolgokat vásároljak. Persze nem
mindenkit lehet meggyõzni arról
hogy a márkás cucc nemcsak megbízhatóbb, hanem ízletesebb, vagy
komfortosabb is az olcsóbb változattól. Van egy cukrász ismerõsöm.
Munkájához egy bizonyos típusú
finomlisztet használ, elmondása
szerint még az sem mindegy hogy

melyik malomból származik a termék. Persze ez az áru jó pár koronával többe kerül mint a sokak által
vásárolt lisztmárka, mely a fürge szó
angol változata...
A modern piacgazdálkodás adta
elõnyöket mi, vásárlók maradéktalanul kifogjuk használni. Mivel négy
doboz áll hamarosan a rendelkezésünkre Rimaszombat különbözõ részein, mindenki kedve szerint választhat.
Nem hiszem hogy égetõ szükség
van e nem éppen építészeti remekmû összerakására, egy biztos,
legtöbb hasznuk a motorosoknak
lesz, hisz hamarosan elkészül immár a második körforgalom! -mi-

*A Sajó kistérség tagközségei legutóbbi tisztújító gyûlésükön vezetõséget választottak. Az elnöki
tisztséget továbbra is Dubovszky
László, Tornalja polgármestere viseli.Titkár Marián Habovèík, Lenke
község polgármestere, alelnökök:
Hanobik Irén (Abafalva), Kosztúr
Tibor (Méhi), Czókoly Lajos (Hanva). Az ellenõrzõ bizottság elnökévé
Szûcs Miklost (Hubó) választották.
*GÖMÖRI FIATALOK ALKOTÁSA. a Rimaszombati
Matej Hrebenda könyvtár május 24-én értékelte ki a Gömöri Fiatalok Alkotásai 2007.
versenyt. Nagy volt az érdeklõdés úgy a fiatalok, mint a
szülõk részérõl. A díjnyertes
alkotásokból a könyvtár idén is
katalógust állít össze.

Renoválják a bejei kastélyt

Május 19-én, szombaton, az
alapkõ ünnepélyes lehelyezésével végre megkezdõdött a
bejei klaszicista kastély felújítása. A falu és környéke több
mint húsz évig várt erre a pillanatra.
Mintegy 600 polgár gyûlt öszsze az ünnepségere. Az ünnepi
mûsorban fellépett Aradszky
László, az MC HAWER és a
Tenkõ. Az esti órákban az öszszetartozás és a kölcsönös tolerancia jelképeként tábortüzet gyújtottak. Mellette a kora
reggeli órákig diszkó zajlott,
amelyen egyformán szórakoztak fiatalok és idõsebbek.
Dubovszky László, Tornalja
polgármestere, valamint
Sokváry Krisztián, Beje csatolt
városrész városi képviselõjének és a független képviselõk
példás együttmûködése eredményeként vett új lendületet
Bejében a falufejlesztés. Nem-

régen újították fel az utcát.
A Szentiványi kastély a renovációt követõen régiónk egyik
legszebb mûemléke lesz. Egy év

múlva, a második Bejei Falunapon üzembe helyezik a megújult óvodát.
ifj. Házik Zoltán,-kz-

Dubovszky László, Tornalja polgármestere, a bejei kastély elõtt.

Majális Unnepség Tamásfalván

Rég volt már ilyen!
mindenki gyõztesként került ki,
édességek boldog tulajdonosaiként.
A csokikat majszolgatva pihenés
gyanánt le-leültek egy arcfestésre,

vá vált egy pillanatra a tér. Mindenki az idegen bolygót kereste.
De hogy még mozgalmasabban
teljen kis kedveceink napja,
a légcsúszdán minden porcikájukat megmozgathatták. Volt is
horzsolás, de mitsem törõdtek
azzal.
A rimaszombati cserkészek
egy hatalmas sátrat építettek fel,

ahonnan viszont kedves kis mesefigurákként kerülhettek elõ. Úgy 11
óra táján tûzoltók lepték meg az
udvart, majd õket a rendõrök követték. A kiváncsiskodó csipet-csapat közelrõl ismerkedhetett meg
munkájukkal, felszereléseikkel, nem
kis meglepetést okozva. Aztán irány
a távcsõ. Mini csillagvizsgáló-

olyan bunkerosat,
melynek egyik sarkában Karhut Gábor, a FI Alapiskola tanulója állatsimogatót rendezett
be, elhozva saját állatkáit otthonról.
Ekkorra a már fel-

A májusi pirosbetûs ünnepekbõl tetszés szerint válogathatunk. Ki-ki maga dönti el, hogy melyet, hogyan, mi módon kívánja emlékezetessé tenni, illetve
hogy, kíván-e egyáltalán részese lenni.
Egy emlékezetes ünnepségsorozattal bõvült az idei tavaszzáró
hónap, mely május 19-ét tette hangulatossá, vidámmá. Jogosan vallhatja a helybéli, hogy bizony õ igenis pirosbetûs napnak érzi, mert jókedvet, kellemes kikapcsolódást
nyújtott úgy kicsiknek, mint nagyoknak a tamásfalvai Majális Unnepség. Rég volt már ilyen!  hangzott el többször azon a szombati
verõfényes napon a Farkas kastély
terebélyes udvarán. Az omladozó
kastély birtoka befogadott mindenkit, sõt csalogatott - zenével, nótaszóval, kacagással és ínycsiklandozó illattal. A házigazdák, a Kiút
a Jobb Életért polgári társulás, valamint a Magyar Koalíció Pártjának
lelkes mozgatói, személyesen fogadták az idelátogatókat. Szervezõi
és kivitelezõi voltak az eseménysorozatnak. Csobó Alica, Szántó
Sándor, Orosz István vezetésével
minden apró részletre figyelve
teremtették meg a feltételeket az
elhagyatott, kihasználatlan kastélyudvaron. Az ingatlan jelenlegi
tulajdonosa, Molnár Attila, örömmel adott lehetõséget. Igaz, az
épület maga is kietlenül árválkodik
még, de a legjobb számítások szerint hamarosan megkezdõdik annak
felújítása.
A színes gyermekprogramok
egész napra bõven kielégítették az
apróságokat. Bemelegítésként versenyjátékokkal kezdtek, melyen

bátorodott gyereksereg a ,, Ki mit
tud?  vetélkedõn tehetségük legjavát adták. Discóval ért véget
a gyereknap, ahol a felnõttek már az
esti multságra tréningezhettek csemetéikkel.
Tábortûzzel kezdõdött az est.
Együtt, a tûz táncát figyelve egy
pillanat erejéig sokaknak eszébe
jutott a közösség fontossága, embertformáló ereje. Hisz ez volt a cél.
Visszavarázsolni a régi hagyományokat, amikor még nem számított
ritkaságnak egy-egy ilyen tavaszi
nap. Mikor még nagy öröm volt az
együttlét, nagy dolog a barátság és
a felebaráti szeretet. Íme, ismét
a múltból merítettek a majális értelmi szerzõi, bízva abban, hogy visszaáll az érdeklõdés ilyen és hasonló programok iránt.
-csk-

Közlekedjünk (Dopraváèik) verseny
A rimaszombati Relax szabadidõközpont tán mindenki számára ismert. Közvetlenül, mint iskoláséveink maradandó színfoltja, avagy gyermekeink révén, kik
elõszeretettel látogatják ezt az iskolánkívüli de a sulitól korántsem oly távol álló
intézményt. A nyár közeledtével egyre több, változatos szakkör, verseny áll az
érdeklõdõ nebulók rendelkezésére.
Ez év elején lett elindítva egy szinte
teljesen új projekt a Komunitná nadácia Bratislava, Citibank
Slovakia a.s. alapítvány hathatós
támogatásával.
Egy többhónapos szakkörrõl beszélhetünk, mely fõ célja a biztonságos közlekedés valamint a balesetmegelõzés támogatása kerékpáron, görkorcsolyán, rollerrel és nem utolsósorban gondolnak a gyalogosokra is.
Ez az ún. KÖZLEKEDJÜNK /
DOPRAVÁÈIK/ szakköri tevékenység 9-10 éves gyermekek részére lett
megalkotva, kik ezáltal még korai idõszakban elsajátítják a közúti közlekedés alapvetõ szabályait, elõírásait,
s a gyakorlatban leellenõrizhetik
a tanultakat. Hetente van lehetõség pár
órás foglalkoztatásra. Az alapítvány
anyagi támogatása révén sikerült beszerezni néhány kerékpárt és védõsisakot, s így a szükséges felszerelés
híjján lévõ gyermekek sem maradnak
le a szakkörrõl.
A tevékenységbe aktívan bekapcsolódtak az Evangélikus alapiskola,
a Daxner, és a Hostinského iskolák fiataljai. Havonta -ez év június végéigegy-két alkalommal szerveznek különbözõ programokat a fent említett témával kapcsolatban.
Ezekben a napokban hajrázik a
Közút, én és a kerékpár nevû képzõmûvészeti vetélkedõ, mely célja a fiatal
alkotók muvei által bemutatni a gyerekekre leselkedõ közúti forgalom veszélyeit és ezáltal elõsegíteni a közlekedési balesetek csökkenését.

A résztvevõk Èervienková Anna
pedagógus felügyelete alatt vesznek
részt a szakkörön, ki a Relax elsõdleges megelõzõ részlegét vezeti, mely
a közúti közlekedés és a kábítószerezés problematikus oldalait hivatott orvosolni. A felvilágosító órákon figyelmet fordítanak az elméleti és a gyakorlati oktatásra egyaránt.
Múlt héten, május 26.-án kerékpártúrát szerveztek a Kurinci üdülõköz-

ponthoz. Bárki részt vehetett a rendezvényen, csupán annyi volt a feltétel
hogy kerékpárral és a hozzá megfelelõ
felszereléssel kellett megjelenni.
A pedagógusi felügyelet alatt lezajlott
programban ügyességi gyakorlatok is
szerepeltek, majd a huszas létszámú
vidám csapatnak jutott ideje szalonnasütésre is. Legközelebb közlekedési
vetélkedõ lesz a programon, Félelem
nélkül tekerek /Jazdím bez obáv/ cím-

mel, mely június 13.-án lesz aktuális.
A rendezvény célja a közúti közlekedés helyes elsajátítása valamint
a közlekedési balesetek csökkentése.
Az összejövetel helye és kezdési idõpontja: a Hostinského utcai gimnázium sportpályája, reggel kilenc óra.
A verseny a következõ kategóriákat tartalmazza: vizsga a közúti közlekedés szabályaiból  teszt és gyakorlati rész, ügyességi próbák kerékpáron és gránátdobás. A rendezvényre
szeretettel meghívjuk a szülõket és a
nagyközönséget is hogy jöjjenek szurkolni a gyerekeknek .
A résztvevõknek szép idõjárást és
feledhetetlen élményeket kívánunk!
Maksi István

Középiskolások szlovákiai bajnoksága nyíldobásban

Ezüstérmes rimaszombati lányok

A Szlovákiai Nyíldobó Szövetség sorrendben már harmadszor rendezett országos
bajnokságot. A színhely ezúttal Kassa volt.
Nem okozott csalódást a Rimaszombati Egyesített Középiskola leánycsapata. Az elsõ szlovákiai bajnokságon aranyérmesek voltak, a másodikon bronzérmet szereztek, most pedig ezüsttel
gyarapították az éremgyûjteményt.
Az idei döntõben való résztvétel jogát a
Besztercebányai Kerület minõsítési fordulóinak
nehéz mezõnyében harcolták ki. Kassán az ezüstéremhez vezetõ útjuk következõképpen alakult:
a B csoportban legyõzték Losonc, majd Királyhelmec és végül Humenné együttesét. Csoportelsõként jutottak az elõdöntõbe, ahol legyõzték
a Kassai Kereskedelmi Akadémia csapatát. Sajnos,
a döntõben a korponai ellenféllel találták szembe
magukat és a párharcban alul maradtak. Az ezüstérmet az Egyesített Iskola következõ diáklányai
harcolták ki: K. Gáková, M. Kováèiková,
Z Segeèová, V. Smeèková,P. Ïurás pedagógus irányítása alatt.
pd-

Ünnepség a Magyar Nyugdíjas Körben
A kör alapítója születésének kilencvenötödik évfordulóján

Meghitt, kellemes összejövetel volt a Magyar
Nyugdijas Körben. Kilencvenötödik születésnapját ünnepelték a Kör megalapitójának, Dr. Tamás Aladárné nyugdijas pedagógusnak. Megtisztelte jelenlétével a szerény ünneplést polgármesterünk Dr. Cifrus tefan, és JUDr. tefan
Balá. Mit tudunk az ünnepeltrõl? Kölcsönözzük sajat önvallomását az ,,Örökhagyó cimü ,,
emlékkönyvbõl. Ez a könyv a Szlovák Köztársaság százegy arany és ezüst plakettel kitüntetetjeinek vallomását tartalmazza, tevékeny életérõl.
Várgedén születtem 1912 májusában. Itt jártam alapiskolába. Már gyerekkoromban arról álmodoztam, hogy tanitónõ leszek. Ez a múlt század húszas éveiben volt, amikor a kisiskolások

még nem nehéz iskolatáskát cipeltek hanem csak
egy palatáblát, amin egy megnedvesitett szivacs
hintázott és az egyetlen felszerelés egy palaveszszõ volt. Ekkor még a pap és a tanitó volt egy 
egy község közösségi életének meghatározó egyénisége. Szerettem volna én is lámpás, vagy legalább mécses lenni.
A polgári iskola négy osztáját Rimaszombatban végeztem. Egyetlen magyar tanitóképzõ
volt Pozsonyban, a Róm. kat. Orsolya  rendi
intézetben. Négy évi képzés után tanitói érettségi
bizonyitványt, majd két évi tanitás után újra , képesitõ vizsgát tettünk. Ez volt a feltétele a tanitói
oklevél megszerzésének. Az igazgató elbocsájtó
üzenete az volt : Ne felejtsék el a jövõt adjuk most

a kezükbe. Ez kisért végig tanitói pályámon. Igen a
mai ifjúság lessz a jövõ. Bár most is jelszó lenne ez az
intés. Két generációt nevelgettem ezután a Balog völgy két központi iskolájában, Nagybalogon késõbb
Bátkában. Igy kaptam a kitüntetõ titulust, a ,,Balogvölgy tanitónénije,,.
Elvem volt, nem elég a gyerekek tudásának gyarapitása , az emberré nevelést az iskolán kivüli munka
segiti. Énekkar kicsikkel, nagyobbakkal bábszinház,
mesejátékok betanulása irodalmi összeállitások stb.,
segit a szép beszéd, fellépés az egyéniség kialakulása
terén. Játszva : Igy szereti meg a gyerek az iskolát.
Igy lettem érdemes tanitó - ,,zaslúená uèite¾ka.
Utoljára Vasoklevelet, majd Rubin oklevelet kaptam az Esztergomi tanitó Fõiskolán.

Mesés éjszaka a múzeumban
Éjszaka a múzeumban. A rendezvény már hagyománnyá hatványozódott. További jellemzõ vonása, hogy
évrõl évre több látogatót vonz. Idén sem volt ez másképp a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban.
Az intézmény fennállásának 125
évfordulója és a Nemzetközi Múzeumi Nap alkalmából O¾ga Bodorová múzeumigazgató nyitotta meg
a rendezvényt.
Kellemes, élménydús estét töltött
itt mindenki, akit érdekel a történelem és minden titokzatos. Égõ gyertyák és fáklyák fokozták a hatást.
Nemcsak a gyermekek szórakoztak a történelmi harci mûvészetek bemutatóján, hanem az
õket kísérõ szülõk-, nagyszülõk is, a Litava-i Farkasfog
csoport elõadásában. Közvetítésükkel minden jelenlévõ
visszaképzelhette magát a
középkorba. Sokan meg is ijedtek, mikor megszólaltak a középkori fegyverek és csengett
a kard.
Érdekes volt a múzeum állandó kiállításainak szemléje,
idõszerû kosztümökbe öltözött múzeumvezetõk kíséretében.
A gyógyteák degusztációja
sem hiányzott. Jelen voltak
a múzeum európai jelentõségû
gyûjteményeinek bemutatója.
A gyûjteményben olyan
mûemlétárgyak is szerepeltek,
melyek elsõ ízben kerültek
a múzeumlátogatók elé.
Talán legnagyobb érdeklõdést
váltott ki a közel háromezeréves
egyiptomi múmia, az egyiptomi

kultúra egyik legrégibb hagyatéka.
Mi a LEG a Gömör-Kishonti
Múzeumban? Miniatûr méretõ edény,
Rimaszombat határában leltek
rá. A Kijétei kultúra idején (1100700 év idõszámításunk elõtt).
A legrégibb pecsétnyomó a hatvani
kultúrába tartozik, a korai bronzkorszak emléke.
Legfrisseb természettudományi
akvizitum egy északi madár-ritka-

ság, amely Rimaszombatban tavaly
februárban ütközött egy ablakba.
Legrosszabb állapotban van jelenleg I. Ferencz József Ábrányi Lajos

által festett arcképe. Figyelemreméltó gyermekjátékok az ördögdió és ördögcsavar, fejtörõk, melyek szerepe

annak idején egyrészt szórakoztatás,
másrészt ismeretterjesztés volt.
A Múzeum történelmi könyvtárában figyelemre méltó anyag
gyûlt össze. Legkisebb egy
11,3x6,5 cm méretû könyvecske,
amelyet Amszterdamban adtak
ki 1631-ben.Nem kevesebb, mint
264 oldalnyi szöveget tartalmaz.
Rejtelmes mûemlék a Tornalyai
család címere, egy fából faragott
orrszarvú. Homlokába 140 cm hoszszú, csavarmenetben kiképzett
szarv. Rejtelmességének alapja éppen az a tény, hogy mindmáig nem
sikerült teljes bizonyossággal igazolni, milyen anyagból készült.
Mindez csak töredéke annak,
amit a Gömör-Kishonti Múzeumban LEG címen nevezhetünk.. Akit
érdekel, jöjjön el a múzeumba, tekintse meg a kiállítást, amely augusztus 15-ig várja a látogatókat.
M. Kanalová, -kz-

Negyedikesek, figyelem!

A rimaszombati Tompa Mihály
Magyar tannyelvû Alapiskola értesíti
az alapiskolák negyedik osztályába
járó tanulókat és azok szüleit, hogy
a nagy érdeklõdésre való tekintettel
a 2007/2008-as tanévben három ötödik osztály indítását tervezi. Ebbõl
két osztály emelt szintû angol nyelvi
tagozatú, egy osztály pedig normál
tantervû osztály lesz.
Intézményünk nagy hagyományokkal rendelkezõ oktatási intézmény
a város szívében, amely egy korszerûen felszerelt nyelvi tanteremmel

rendelkezik, ahol emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk
a választható idegen /angol, német/
nyelvet.
A nyelvi tagozatú osztályokba jelentkezõknek írásbeli felvételi vizsgát
kell tenniük magyar nyelvbõl és irodalomból, szlovák nyelvbõl, valamint
matematikából.
A felvételi vizsgák idõpontja : 2007.
június 12. /kedd/, 9.00 óra az iskola
épületében.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Juniális a CVÈ Relax-banA Rimaszombati Relax szabadidõközpont JUNIÁLES-re hívja a gyermekeket és a szülõket. A Nemzetközi Gyermeknap
keretében a rendezvény 2007 június 1-én 13.00 és 17.00 óra között zajlik.Gazdag lesz a program, benne: diszkó, tombola, tánciskola, rajzolás aszfaltra és papíra, alkotómûhely, képzõmûvészeti aktivitások.A különbözõ versenyek és játékok sem fognak hiányozni: horgászat vízmedencében, gólyaláb, kisállatkert megtekintése, mesefilmek vetítése. Ne tétovázzanak, jöjjenek
el. A 10 koronás belépõjegyek sorsolásra kerülnek. Örülnek a közös
találkozásnak a Relax szabadidõközpont dolgozói.
kz-

Dohányfüst nélküli környezet

2007 május 31  dohány nélküli világnap
A passzív dohányzás világproblémává fejlõdött. A nem dohányzókat súlytja fõként a háztartásokban, munkahelyeken és
köztérségeken. Jellemzõje, hogy a nem dohányzók kénytelenek beszívni a dohányfüstöt. ETS (environmental tobacco
smoke). Kockázata fõként azon a tényen alapul, hogy míg
a dohányzó a a dohány égésénél keletkezõ részeket füstszûrõn
keresztül szívja magába, a passzív dohányzó az égésterméket
szûrõ nélkül kénytelen tüdejére szívni. A dohányfüstben kb.
4000 különbözõ vegyi anyag és 50, eddig azonosított karcinogén anyag található.
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) és további jelentõs tudományos intézmények egyetértettek abban, hogy a passzív dohányzás számos egészségkárosodás kiváltója.
1.A passzív dohányzás betegséget és korai halált okoz nem
dohányzó gyermekeknél és felnõtteknél.
2.A passzív dohányzásnak kiállított gyermekek fokozott kockázatnak vannak kitéve. A csecsemõket fenyegeti korai elhalálozás, a légzõutak betegségei,
középfülgyulladás, asztma.
A tüdõ ezeknél a gyermekeknél
lasabban fejlõdik.
3.A passzív dohányzás felnõtteknél azonnali kedvezõtlen tüneteket vált ki a szív- és vérrendszerben, szívkoronális betegséget és tüdõrákot váthat ki.
4.Tudományosan bizonyított:
lehetelen megállapítani a paszszív dohányzás biztonsági szintjét (a füstkoncentráció semilyen
szintje nem biztoságos).
5.Semilyen szellõztetés, semilyen szûrés nem redukálhatja
a dohányfüstöt olyan szintre,
amely már nem lenne veszélyes
az ember számára.Hatékony védelmet csak a 100 %-osan tiszta, dohányfüst nélküli környe-

zet jelenthet.
Több, mint 40 éve gyûjtik
a passzív dohányzás negatív kihatásával kapcsolatos anyagokat.

A mai tudományos tanulmányok
felnõtteken és gyermekeken végzett
vizsgálatok százain alapulnak. Tudjuk, a passzív dohányzás komoly
megbetegedéseket válthat ki. Ennek

ellenére szomorú tapasztalat marad:
a világon élõ gyermekek több mint
fele dohányfüst által szennyezett
levegõt szív. A gyermekek mindenütt ki vannak téve a passzív dohányzás befolyásának: fõként a
háztartásokban és egyéb nyilvános
térségeken. A WHO feljegyezte,
hogy közel 700 millió gyermek  ami
a népesség ezen krosztályának több
mint fele  dohányfüst által szennyezett levegõt lélegzik, többnyire
otthon.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization) feljegyezte, hogy naponta 200
ezer olyan dolgozó hal meg, aki naponta ki van téve a passzív dohányzás
veszélyének.

A passzív dohányzás által okozott, személyekre átszámított költségek
egyaránt terhelik a hivatalokat és
a társadalmat, mint egészet. Elsõdleges és másodlagos egészségügyi költségekkel járnak és csökkentik
a termelékenységet.Ahol dohányoznak a munkahelyen, többet kell
költeni a helyiségek tisztántartására és
felújítására, fokozódik a tûzveszély.
Dohányfüst nélküli, 100 %-osan tiszta környezet kialakítása a munkahelyen fokozza a dolgozók munkaképességét, elõsegíti annak megelõzését,
hogy  fõleg a fiatalok  megszokják
a dohányzást, a már dohányzóknak
segít a rossz szokás elhagyásában.
Mindenkinek joga van a tiszta levegõre!

Európai jogosítványt kaptak számítógépre
Elismervények ünnepélyes átadásával fejezõdött be az UNI KREDIT
tanácsadó központ programjának egy
része. A Rimaszombati és Losonci járások végzett diákjainak ügyességi fejlesztésére irányuló IKT-ECDL és
TANGRAM program az EÚ strukturális alapjaiból 3,4 millió korona támogatást kapott a besztercebányai
székhelyû UNI Kredit. A cég az összköltségek 5 százalékával járul hozzá

a program finanszírozásához.
A projektek beküldésére az SzK Oktatásügyi Minisztériuma közölt felhívást. Jozef Ïurica, a mûvelõdési és
tanácsadó központ igazgatója tájékoztatása szerint a a projekt megvalósítása Rimaszombatban ez év februárjában kezdõdött és májusban fejezõdött be. Célcsoportját alkották
a középiskolát végzett fiatalok. A P.
Dobinský Alapiskola térségeiben

Jozef Ïurica, az UNI CREDIT centrum igazgatója Ida Melichovával, a Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Hivatal igazgatója átadja az elismervényeket.

multifunkciós számítógépes tantermet
létesítettek. Itt folytak a motivációs
tréningek: önfejlesztési programok,
informatikai technológiák alapjainak
oktatása, számítógépen végzett munka, elektronikus prezetáció, a Tangram
raktárgazdálkodási program applikálása.A projekt résztvevõi a megszerzett
elméleti ismereteket kipróbálták
a gyakorlatban, ahol további tapasztalatokkal is gazdagodtak. A gyakorlati
képzést az Ahold Hypernova, Entes,
Cornix Artofex workshop, Nikol, Eurostav, Cavern Albema, Patrol&Guard,
Automoto, P. Cvachová-könyvelés,
Gemer Panónia, Renet Szolgáltatási
Ház, Tauris, Relax szabadidõközpont,
Gömör-Kishonti Mûvelõdési Központ, RD Klenovec, Agrárius Chanava, stb. cégeknél végezték Az ECDL
vizsgák és tesztek Besztercebányán,
akreditált tesztelõ központban zajlottak.Helytállt a projekt minden résztvevõje. Most már az SzK Oktatási Minisztériuma által akreditált ECDL
elismervény tulajdonosai. Az ún. európai számítógépes jogosítvány jobb
érvényesülési lehetõségeket biztosít
számukra az európai munkapiacon.
kan-, (kz)

Hirdetések

Kezdés: 19.00 ó

Vasárnap

Kvaska
Cseh film a muzikál kulisszái
mögül. Kvaska - börtöni ital, a sör
utánzata. Víz, kenyér és cukor - 14
napig erjed.
Szereplõk: Filip Tomsa, Lucie
Vondráèková, Daniel Landa, Roman
Pomajbo, Rudolf Hruínský
Belépõ: 59 Sk.

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

Legolcsóbb gumiabroncsok
2729

Június 3.

A Rimaszombati Kórházban 2007. május
22-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: tefan Mogyoródi, Rudolf Merèák, Milan Vilhan, Eva Szepesiová, Miroslav Talán, Miroslav Ivanov, Pavel Kozlík, Tomá Bálint, Pavel Hanko, Mário Machyniak, Eva Kmeová, Ing. Ingrid Raisová, Jozef Èervienka, Andrea Kmeová, Ondrej Kubi Rimavská Sobota,
Vojtech Elek Ve¾ký Blh, Michal Bolha Èerenèany, Ján Repka Rimavské
Brezovo, Ján Kurèík Èeské Brezovo, Stanislav Kurèík, Milan Kováèik
Poltár, Drahomíra Sasáková Torna¾a, Tomá Varga Bátka, tefan Hanic
Zacharovce, Ján Rotár Hostiovce, Ján Vranský, Henrich Cirbus, Frantiek Koldrás Klenovec, Stanislav Rohár, Kvetoslava Gembická Teplý Vrch,
Jaromír Balciar, Pavel Koèo, Tomá Rosiar, Jozef Kupál Hnúa, Branislav
Baka Hrnèiarske Zaluany, Ján Deraj Vyná Pokoradz, Peter Válent Gemerská Ves, Alena Èonková Luèenec, Ján Dúik Revúca, Adriana Bitalová Bakta,
tefan Mede, Vladimír Brna Tisovec.
Elõször adott vért: Milan Vro Jesenské, Július Kobela Nová BaMinden véradónak köszönjük.
ta, Milan Farbák Tisovec.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Gabriel Steiner Autoservíz,
Potravinárska 18, Fiat telep.

Tel.: 56 32 196, 0903 530 476.

Nyitunk: 2007, 5. 30.
Meghívjuk újonnan nyílt
bútorüzletünkbe, Rimaszombatban,
a Cintorínska (Temetõ) utcában.

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
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Tel.: 56 31 267, 0905 152 800.

Nyitva:
hétfõ-péntek: 8.30-17.00 ó.
Szombaton: 8.30-13.00 ó.

Kínálatunk:
-konyhai és lakószoba együttesek,
-ülõgarnitúrák,
-asztalok és székek,
-kisasztalok, különbözõ kivitelben.

Egyéb
Benzintöltõ állámáson pénztárost alkalmazunk, kereskedelmi gyakorlattal. Írásbeli kérvények: TIKOTANK kft., P.O. Box 109, 979
01, Rimavská Sobota.
565
n Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812-30
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 200x90 méretû, tölgyfából
készült bejárati ajtó, kétszárnyú
ablak (150x120), dupla üvegõ ablak
(210x10). Az ablakok üvegezettek.
n

Rimaszombat város eladásra kínál:
a)3-szobás lakást Rimaszombatban, Rozsnyói utca 5/39, 40-es
lakástömb, 10. emelet  nyilvános kínálattal.
Minimális ár 290 ezer Sk.
b)3-szobás lakást Rimaszombatban, a L. Svoboda utcán, 64-es
lakástömb, 3. emelet  nyilvános ajánlattal.
Minimális ár 340 ezer Sk.
c) építési telket, KNC 887/3 szám alatt  beépített terület 589 m2,
Dúsa városrész kataszterében, nyilvános kínálat keretében. Minimális vételár 165 Sk/m2.
Információk: Városi Hivatal, jogi és vagyoni osztály, Rimaszombat.
Tel.: 047/560 46 26, 560 46 31, 560 46 33.
Írásbeli kérvényeiket címezzék: Mestský Úrad, oddelenie právne
a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

korlattal rendelkezõ kamionsofõröket
alkalmaz. Tel.:0905 880 055. 539
n DIGI TV-javítás az Ön költségére. 0905 435 823.
545
n Eladó koda 105 L, gyártási
év 1982, vontatóhorog, STK, EK
érvényes. Ár: 10 000 Sk. Info:
0918 587 648.
.
n HR Consulting kft.magyarországi
(oroszlányi) munkavégzésre magyar
nyelvtudású betanított nõi és férfi
munkaerõt keres azonnali kezdéssel.
Amit kínálunk: szlovák munkaszerzõdés, garantált havi nettó 12 000 Sk,
étkezési hozzájárulás, szállás és utazás ingyenes. Jelentkezni az alábbi
számon lehet: 0907 669 010. 538
n Veszek bódét, építkezési célra.
Tel.: 0905 628 245.
558
n Eladok régebbi, megkímélt bátort,
olcsón. Tel.: 0908 557 071.
557
n Eladó Whirpool AWG 640 automata mosógép, továbbá feketeszínû
íróasztal és MORA 1101 gáztûzhely.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 563
35 36, hívás 19.30 ó. után.
495
nBérbe adunk 2 üzleti térséget
a városi hivatal és a szociális
biztosító között, 49 m2 és 60 m2
felülettel. Info: 0905 499 280,
vagy közvetlenül a QUATRO
butikban.
564
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Bérbe adó terület az E-50-es út
mellett. Egy évre 250 Sk/m2. Tel.:
0903 515 109.
208
n Vásárolok falazott hétvégi házat a Szõlõsben. TeL.: 0907 087 959
n Albérletbe kiadok 2 szobás lakást a Nyugat lakótelepen. Tel.:
0918/561363.
485
n Rimaszombatban a Rimava lakótelepen 84 m2-es öröklakás ela466
dó. Tel.: 047-56-21-270.
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
n Eladó három és fél szobás személyi tulajdonban levõ lakás Rimaszombatban  Bobinský tér 32.
Ár megegyezés szerint. Info: 047/
563 12 76
541
n

Tel.: 562 12 27.
304
Ácsot keresek tetõcserére.
Tel.: 0918 034 720.
351
n Eladok pléh bódét (3x5,5 m), megfelel építkezési célokra. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 424 864. 358
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
utca) 9, Rimaszombat.
517
n 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 EUROJET, kft. nemzetközi gyan

Fürdetés, nyírás
és kutyakozmetika

Alkalmazunk
pincért/nõt
szakácsot/nõt
és sofõrt pizza
széthordására.

2721-23

Lakás-ingatlan

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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RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat

A klub fõ aktivitása kerékpártúrák szervezése itthon és külföldön.
Részt veszünk külföldi amatõr versenyeken.
A támogatók hozzájárulásának köszönhetõen a klub tagjainak
a rendezvényeken való részvételnél kedvezményeket kínálhatunk.
A 2005. évtõl kezdõdõen az aktív szabadságtöltéssel kapcsolatban
kisérõ szolgáltatást is kínálhatunk. 2007 kezdetétõl jelen vagyunk Rimaszombat város www.rimavskasobota.sk honlapján.
RENDEZVÉNYEINK JÚNIUS HÓNAPRA:
2.-3. Autóval Jelenec /Szlovákia/ elszállásolás, rövid tekerés a környéken.
Másnap: Hrussó-vár  Bossány  Nyitra  Jelenec (100 km)
9. Rimaszombat - Tiszolc - Murány - Sumiac - Királyhegy Telgárt  Murány - R.Sz.(150 km)
16. Tata  Komárom  Öregkom.  Guta  Érsekújvár  Ógyalla 
Öregkom.  Tata (130 km)
23. Rimaszombat  Kraszkó  Babinyec  Konková  Lukovistye
 R.Sz. (50 km)
28.-7.1. Kerékpárosok Nemzeti Találkozója, Kézsmárk
Tel.: 0907 136 117, maksi@pobox. sk, www.rimavskasobota. sk.

Már csak elméleti lehetõség maradt a továbbjutásra

Döntés, most is a meccs vége elõtt
Moèenok-FC Rimaszombat 3:2 (2:1)  a Corgoò ligába való jutásért vívott barázs 11. fordulójában. Gólok: a 14. és 89. percben Pavlík, 34. p. Masaroviè  39.
p. Lazúr, 84. p. Janeèka. 350 nézõ elõtt a mérkõzést
Sedlák vezette. Sárga lapok: Masaroviè, Palic, Èambal
 Sivèeviè. Felállítások: Moèenok: Koovan - Drahno,
Pavloviè, Dojèan, Pa¾o - Masaroviè (77. Nozdrovický),
Pavlík, Palic, T.Ïurica (87. Èambal), Chovanec (52.
Uzola) - Bernáth; FC : Kuciak - Janeèka, Filo, Sivèeviè, Mráz - Hlouek (63.Tesák), Hílek, Kuèernák (81.
ivanoviè), Lazúr - Pisár, Gibala (46. Líka).

A játék nagyon kemény, egyenetlen terepen folyt, kisszámú
közönség elõtt. A 11. percben elsõ
ízben kerültek helyzetbe a hazaiak,
de Masaroviè lövése a kapu fölött
suhant el. Három perccel késõbb
Pavlík lépett akcióba, s kezdemé-

hette volna a hazai elõnyt, de Kuciak elõtt tétovázott. A nem adsz,
akkor kapsz rendje a 39. percben
igazolódott, mikor Koovan mentette Sivèeviè bombáját, a lepattanót
azonban Lazúr védhetetlenül továbbította hálóba.
A második félidõben a vendégek
vették át a kezdeményezést. Mégis
a hazai csatárok veszélyeztették el-

sõként az ellenfél kapuját. A 71.
percben Lazúr egyenlíthetett volna, lövését azonban a hazai kapus,
ha nehézkesen is, de mentette. Két perccel késõbb Piszár leadását követõen
Líka talált a moèenoki kapu mellé.
A gömöriek a 84. percben örülhettek az egyenlítésnek, mikor Piszár szögletrúgását követõen Janeèka fejese kötött ki a hálóban.
A hazai együttes válasza nem
sokáig váratott magára. A vendégek
védelmének tétovázását követõen
Pavlík parádés ollójával beállította
a 3:2-es végeredményt.

nyezését sikerrel be is fejezte.
Kuciak kapujának jobb alsósarkát
találta el.
Masaroviè juttatta kétgólos vezetéshez a hazai csapatot. Bernáth
szép passzát értékesítette, két védõjátékos között. Tovább növel-

Edzõi vélemények a meccs után

Meszlényi Tibor, Moèenok edzõje: - Kár volt Masaroviè mulasztásáért. 3:0-ra növelhette volna vezetésünket és elmaradhatott volna a
drámai végkifejlet. Ehelyett kaptunk két gólt és idegesek lettünk. Örülök
viszont, hogy játékosaink nem adták fel, küzdöttek tovább, az utolsó
sípszóig és megérte.
Mikulá Komanický, Rimaszombat: - Nehéz terepen folyt a játék,
a labda kiszámíthatatlanul vándorolt. Az elsõ félidõben mindkét gólt
egyéni hibák után kaptuk. A második fejezetben nyújtott teljesítmény alapján viszont megérdemeltük volna a döntetlent. Az öt gól ellenére is
gyenge futballt láttunk.
Marián Kudlík, M. Komanický asszisztense: - Mérkõzéseink már úgy
hasonlítanak egymáshoz, mint egyik tojás a másikhoz. Fõként abban, hogy
a gólok nagyobb részét a befejezés elõtt kapjuk, védelmi hibákat követõen.
Lényegében mindegy, hogy a Kaèák Geri páros játszik-e a védelem közepén, vagy amint most történt, Filo és Sivèeviè. ( Kaèák sérült, Geri négy
sárga lap után kapott letiltást  szerk.) A döntetlen megérdemelt lett volna, sõt
gondolom, akár gyõzelemre is telt a fiúkból. Hiszen 2:2-es állásnál
a játékvezetõ állítólagos lesállás miatt nem ismert el egy gólt és további két
helyzetünk is kimaradt. Nem is szólva arról, hogy a vendégek a hajrában alig
botladoztak a pályán. A második félidõ egész tartama alatt kétszer lépték át
a felezõ vonalat. Számunkra tragédia, hogy egy céltalan kirúgás után megszerezték a gyõztes gólt, ki tudja hányadszor, a mi védelmünk hibájából.

Antalová, Bálintová
és Lichancová érmesek

Trencsénben rendezték az idõsebb tanulók és tanuló
lányok tollaslabda szlovákiai bajnokságát. A klenóci
kvartett: Denisa Antalová, Katarína Balciarová, Nikola
Lichancová és Nikoleta Bálintová igyekezett utánozni
a klenóci serdülõket az éremszerzésben.
Vegyespárosban ez sikerült a Haring/Antalová kettõsnek a bronzérem megszerzésével. A többi lányok elvesztették az elõdöntõbe
jutás lehetõségét.
Egyéniben elsõként K. Balciarová
lépett pályára. A zólyomi Jurèiakovával még megbirkózott három játszmában, de Páleovára (Trenèín) már nem
tellett az erejébõl. Sajnos, ugyanazzal
az ellenféllel szemben maradt alul
a végsõ sorrendben negyedik N. Lichancová is, aki végül az 5.-8. helyen
végzett. Még rosszabbul alakult
a helyzet a sorsolás másik ágában. A
tornakettes  D. Antalová ugyanis már
a második fordulóban alulmaradt
a trenèéni Ondraèková-val szemben és
a 9.-16. helyen végzett.
Fokozatosan haladt elõre a legifjabb
klenóci lány, N. Bálintová. Kiselejtezte Bottovát is (Trenèín), míg Ondraèkovával nem került szembe. Nikoleta
Bálintová a fiatalabb tanulók szlová-

kiai bajnokságán alulmaradt az elõbb
említett tollaslabdázóval szemben.
Ezúttal megfordult a kártya. Nikoleta
három játszmában leverte Ondráèkovát, s nagy örömet szerzett edzõjének.
Pótolta Antalová váratlan kiesését.
A következõ fordulóban az eperjesi
Kubíkovával (a késõbbi országos bajnokkal) szemben elszenvedett vereség
biztosította számára a bronzérmet.
Négyesben a Katarína Balciarová/
Nikoleta Bálintová páros csak az elsõ
fordulón jutott túl. A másik klenóci
páros Denisa Antalová-Nikola Lichancová problémákkal ugyan, de eljutott a döntõig. Ott alulmaradt
a Machunková-Kubíková párossal
szemben.
A további kategóriákban vegyespárosban az eperjesi Kall/Kubíková páros vitte el a gyõzelmi pálmát. A fiúk
egyénije a trenèíni Hlinièan ügye lett,
párosban a pozsonyi Haring/Vicen
kettõs volt a legjobb.

Sport

Bratislavában kihúnyt a továbbjutás reménye

Idénybúcsúztató már szerdán

Ak aktõrök az elsõ sípszó elõtt egy
perc csenddel tisztelegtek Marek Krejèí, az Inter volt játékosa, 21-éven aluli
országos válogatott emléke elõtt, aki
szombaton reggel Bavoroszágban forgalmi baleset során vesztette életét.
Az Inter kezdett aktívabban, a 18.
percben Hodek került jó helyzetbe,
de fölé bombázott. Fölé célzott ké-

Inter Bratislava-FC Rimaszombat 2:1 (0:0). Gólszerzõk:54. Balá, 55. R. Urban  90. Líka. A mérkõzést 1 023 nézõ elõtt Vnuk
vezette. Sárga lapok: Balá  Sivèeviè. Felállítások:Inter: Bernady - Èiko, evela, Majerník, Matoviè - Musil (46. Balá), Urban, Horváth, Hodek (79. Petrán) - Majtán, lahor (85. Brisuda);
FC : imon - Janeèka, Geri, Sivèeviè (70. Kuèeròák), Mráz - Hlouek (78. Tesák), Filo, Hílek, Lazúr - Pisár, Líka.

sõbb Majtán is. A 40. percben Hílek
keltett zavart a hazai védelemben, de
csak szögletrúgást ért el.
Térfélcsere után az Internek 35 méteres lövéssel Balá szerezte meg
a vezetést, egy perccel késõbb R. Ur-

ban növelte 2:0-ra az Inter elõnyét. A
67. percben Bernady mentette Líka
lövését. Az Inter harmadik gólja ott
volt Balá ballábán, de imon mentett. A hajrában Líka szerezte meg
a gömöriek egyetlen gólját.

Edzõi vélemények a meccs után

Hogyan játszottak
a többi ellenfelek

= A 13. forduló további ered-

ményei: Trenèín  Moèenok 2:1,
a¾a  Zlaté Moravce 1:3, Dubnica  Trnava 2:1.
A táblázat a 13. forduló után

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

13
13
13
13
13
13
13
13

6
6
7
5
5
3
3
1

5
4
0
5
4
6
3
5

2
3
6
3
4
4
7
7

15 :10
17 :13
20 :15
20 :17
14 :13
14 :18
15 :22
15 :22

23
22
21
20
19
15
12
8

Jozef ajánek, az Inter edzõje: Számunkra igényes volt a mérkõzés.
Nehéz a játék, ha a csapatnak feltétlenül gyõznie kell. A fiúk a pszichikai
nyomást teljes erõbedobással és harciassággal ellensúlyozták.
Mikulá Komanický, Rimaszombat: Megszokott már, hogy a csapat
edzõcsere után újjáéled. Az Inter igazolta, tud játszani, keményen ment
minden párharcba. A gólokat súlyos védelmi hibák után kaptuk. Tisztességes küzdelem reményében utaztunk Bratislavába. Nem tudom, hogy
a meccs minden részese nyugodt lelkiismerettel beszélhet-e tisztességrõl.

Husár huszárcsínje
Május 19-én, szombaton Handlová város serlegéért
rendeztek úszóversenyt, a C kategóriában. Ez a torna
nem hivatalosan része a szlovákiai bajnokságnak.

Részt vettek az 1998 és 1997-es évfolyamok, 12 egyesületbõl, egész szlovákia területérõl. Az erõs mezõnyben
kiválóan helytállt a legfiatalabb rimaszombati úszók egyike, Juraj Husár.
Az 50 méteres mellúszásban elsõ lett,
az 50 méteres szabadstílusban pedig
második. A legerõsebben elfoglalt számban  100 m szabadstílus  harmincegy
úszó között a 12. helyen végzett. Kor-

csoportjából mindössze nyolcan
úsztak ezen a pályán, ami annyit jelent, hogy maga mögött hagyott több,
egy évvel idõsebb versenyzõt is.
A rimaszombati úszók most Púchov város nagydíjára készülnek, mely
nem egészen egy hónap múlva lesz
mûsoron.

Birkózó
szõnyegrõl

Kassán már 25. alkalommal rendeztek nemzetközi szabadfogású birkózó versenyt, az ottani sport gimnázium igazgatójának serlegéért. Erõs
mezõny találkozott a kosárlabda teremben elhelyezett két szõnyegen, az ifjú
birkózók kadett és junior kategóriáiban.
Mivel a versenyre nem kapott
meghívást minden korcsoport, a Rimaszombati Lokomotívát csak ketten
képviselték. Richard Totkoviènak
közvetlenül a torna elõtt egészségügyi problémái voltak, ezért egyedül
Michal Radnóti, Rimaszombat legsikeresebb birkózója képviselte. Õ sem
a saját  60 kg  súlycsoportjában,
hanem a 66kg-sak között. Ez a tény
szereplésére is rányomta bélyegét.
Hetedikként végzett. A további küzdelembõl teljesen kiegyenlített párharcban a lengyel válogatott tagja zárta ki.
Az elsõ harmadot Michal pontozással 3:0-ra nyerte, a másodikat szorosan, egyetlen ponttal elvesztette.
A Harmadikban már nyilvánvaló lett
a testsúly fölény. Egyértelmû pontozásos gyõzelmet vívott ki a lengyel fiú.

Gyermeknap a Hypernovában
Meghívjuk a gyermekeket
és idõsebbeket is

GYERMEKNAPRA A HYPERNOVÁBA
Rimaszombatban

2007 június 2-án szombaton
10.00 és 13.00 óra között
színes programot készítettünk
-fellépnek a Relax mazyorettjei és az Oriaok
-bemutatkoznak a tûzoltók, rendõrök kutyákkal
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