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Segítsenek Rimaszombat
futball sportján

Rimaszombat város futball sportjában meglehetõsen bonyolult helyzetet
váltott ki a fõ támogató, a Tauris távozása. Bonyolulttá vált a vagyonjogi
helyzet. A város ezért is döntött polgári társulás létesítése mellett Városi
Futball Klub (Mestský futbalový klub) néven.
A labdarúgásnak régi és gazdag hagyományai vannak városunkban.
E hagyományok arra ösztönöznek bennünket, hogy folytassuk és gyarapítsuk õket.Talán nem olyan magas hivatásos fokon mint eddig, de mégis
megfelelõ sport szinten, hogy biztosítva legyen az ifjú tehetségek nevelése,
formálása, hogy megmaradjon a lehetõségük a felsõbb szintû versenyek
felé- Nyilatkozta Cifru István polgármester és folytatta: Ezért felhívom
a támogatókat és a labdarúgó sport kedvelõit, segítsenek. Ne engedjék meg
az egyik legnépszerûbb sportág leépítését. Hivatalomban bármikor szívesen látom õket.
A város elsõ polgára állítja: bár a Tauris társulás feladta a fõ mecénás
posztját, nem utasítja el az együttmûködést a Városi Futball Klub polgári
társulással. Jelenleg tárgyalások folynak a cég vezérigazgatójával.kan- (kz)

Parkoláhelyek hiánya,
süllyedõ lépcsõk a lakóházak elõtt

A Rima lakótelep fájó pontjai

Több probléma is gyötri az ú.n.
kínai fal lakóit a Rima lakótelepen.
Legégetõbb gondjuk talán a repedezõ

A képviselõk jóváhagyták az aquapark tervdokumentációjának finanszírozását

Fõ téma volt a Kurinci Zöld Víz

A javaslatot Cifru István polgármester terjesztette elõ. A kurinci
építkezések befejezésérõl a képviselõtestület négy szakbizottsága
is tanácskozott: építésügyi, vállalkozói, pénzügyi, város- és régiófejlesztési bizottság. Ajánlották
a város 2007 évi költségvetésébõl
a Zöld Víz tervdokumentációjának
finanszírozásához szükséges pénzösszeg leválasztását a költségvetésbõl, hogy a város kérvényt terjeszthessen elõ az EÚ strukturális
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alapjaiból igényelhetõ támogatásra
a 2007-2013 évekre. Errõl a napirendi pontról több mint egyórás vitát folytattak a városatyák. Peter
Gulik, Bán Zoltán és Viliam Va képviselõk bírálták, hogy az eredeti 3,3
millió koronányi összeg az ÁFA öszszegével emelkedett. A város 3,472
millió Sk többlettel számoló költségvetése ezen javaslat jóváhagyásával 445 ezer Sk hiányba kerülhet. P. Gulik tájékoztatta a jelenlévõket, a BBÖK-hoz fordult,
amelynek módjában van saját
pénzeszközeibõl támogatni az
aquapark építését.
Anna Vargicová képviselõ figyelmeztetett, szükséges jóváhagyni
a kívánt összeget, hogy a város az
idei õsz során támogatást igényelhessen az EÚ alapokból. Felszólalt
a vitában Szõke István volt képviselõ, az ellenõrzõ bizottság tagja is,
aki kezdeményezte a termálvíz forrás elemzését. Az elemzés eredmé-

nye véget vetett a szennyezett vízel
és üzemképtelen csõvezetékkel
kapcsolatos rémhírek terjesztésének.
A képviselõk végülis jóváhagyták a városi költségvetés módosítását, egyetértettek az aquapark
tervdokumentációjának 5 %-os
társfinanszírozásával.
További napirendi pont volt  amellyel kapcsolatban parázs vita alakult ki  az április 24-én elfogadott,
a Metatron cégnek eladandó telkek és
raktárak eladásával foglalkozó határozat végrehajtásának leállítását kezdeményezõ javaslat. A város elsõ polgára indítványában elmondta, a képviselõtestület 2006 október 31-i
(Folytatás a 2. oldalon)

Támogatás a megyeháza felújítására
Rimaszombat város az SzK
Kulturálisügyi Minisztériumának grant programjából 5 millió
Sk támogatást kapott a Tompa
Mihály téri megyeháza épületének felújítására. A kivitelezés
összesen 6 330 800 Sk ráfordítást igényel. A város hozzájárulása 1 330 800 Sk. Az indén megvalósuló restaurátori munkálatok a külsõ felületek felújításá-

ra irányulnak, s befejezésük
után a mûemlék épület visszakapja eredeti arculatát.

szebb lakás, szebb körülmények + tetõk.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyústya, Francisciho 167.
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Rendkívüli ülésre jött össze május 29-én a Rimaszombati Városi Képviselõtestület. Megnyitáskor 18 képviselõ volt jelen, létszámuk késõbb 20-ra emelkedett.
Központi téma volt a városi költségvetés elsõ módosítása  a Zöld Víz tervdokumentációjának elkészítéséhez szükségek pénzeszközök elkülönítése.

és egyre süllyedõ lépcsõzet a lakástömb elõtt. A lépcsõ helyenként
fél métert is süllyedt, ami fõként az
idõsebbeknek jelent gondot. Meg kell
itt jegyezni, hogy a lakástömb azon
a területen épült, amerre valamikor
a Kis Rima folyt.
Ezzel a problémával kapcsolatban már több ízben fordultunk
a lakásépítõ szövetkezethez és
a városvezetéshez. A polgármesterrel folytatott nyilvános beszélgetésen is figyelmeztettünk
a problémára. Sajnos, eredmény
nélkül- mondotta Jana Surová,
a városrészi önkormányzat elnöke
és még hozzátette: Csaknem 200
család lakik itt. Fizetjük a lakbért,
csakúgy, mint a város többi polgára. Ezért gondolom, orvosolni kell
a helyzetet.
Szavai szerint a polgároknak további súlyos gond, hogy kevés itt
a parkolóhely. A parkolófelületet
azzal is bõvíteni lehetne, hogy elvennének a virágágyasokból és
(Folytatás a 2. oldalon)

A képviselõk jóváhagyták az aquapark tervdokumentációjának finanszírozását

Fõ téma volt a Kurinci Zöld Víz

(Folytatás az 1. oldalról)
határozatában beleegyezett
a telek eladásába 600 Sk/m2 áron
azzal, hogy a telek területe geometriai terv elkészülte után lesz
pontosítva. A vevõ a feltételeket
végleges és változtathatatlanként
elfogadta. A polgármester szokatlannak minõsítette az utólagos áremelést, mert az szerinte ellenkezik a jó erkölcs elveivel, törvényellenes és a város számára hátrányos abban, mert kétségbevonja
a város legfelsõbb szervének szavahihetõségét.
A vitában elsõként Magdaléna

Valuová képviselõ szólalt fel. Figyelmeztetett a tárggyal kapcsolat-

ban elõterjesztett anyagokban található ellentmondásokra. Elmondta
továbbá, hogy a határozat végrehajtásának leállítása rendkívüli okból,
közérdekbõl történik. Ráadásul
a képviselõk egyszer már döntöttek az ügyben, ezért újabb határozat
zavart kelthetne. Véleményéhez Bán
Zoltán, Miliam Va, Rigó László
képviselõk is csatlakoztak, akik
szintén elutasították a polgármester
indoklását. A képviselõk szavazásukkal elutasították a javaslatot, 16
szavazattal az eredeti határozat
mellett foglaltak állást..
Marta Kanalová (kz)

Parkolóhelyek hiánya, süllyedõ lépcsõk a lakóházak elõtt

A Rima lakótelep fájó pontjai

Folytatódik a Zenei Tavasz

Zongorázik:
Hacskó Marika

2007. június 4-én hétfõn 19.00 órai
kezdettel folytatódik a XXVII. Zenei
Tavasz komolyzenei koncertsorozat
a rimaszombati kultúrházban. Ezúttal
a helyi születésû Hacskó Mária ad koncertet a nagyszínpadon. A 29 éves fiatal zongoramûvésznõ a Rimaszombati
Mûvészeti Alapiskolában sajátította
el a zenei alapokat, majd a Kassai Konzervatórium, utána pedig a Pozsonyi
Zenemûvészeti Fõiskola hallgatója lett.
2002-ben egyéves ösztöndíjjal a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián
tanult Nádor György vezetése alatt.
Számos nemzetközi zongoraversenyen és mesterkurzuson részt vett. Jelenleg a Pozsonyi Zenemûvészeti Fõiskola doktorandus hallgatója. Rimaszombatban többször megcsodálhattuk a zongorajátékát, hiszen a Zenei
Tavasz és Zenei Õsz keretében is fellépett már a hazai színpadon, de
rendszeresen láthatjuk a jótékonysági
rendezvényeinken is. Hétfõn este Mozart, Honegger, Ginastera és Schumann
mûveibõl ad elõ.
-vmkTOMPA MIHÁLY KLUB 
polgári társulás, Rimaszombat
2007. június 21-én
(csütörtök)
18.00 órai kezdettel
Rimaszombatban
a TÁTRA SZÁLLÓ
emeleti helyiségében
(kongresz terem)

A megrepedezett és süllyedõ
lépcsõk már évek óta kínoznak
bennünket- mondja Jana Surová, az önkormányzat elnöke.
(Folytatás a 2. oldalon)
a füves területbõl, amelyet úgyis tönkretesznek a parkoló jármûvek. Szilárdabb aszfaltozott alapot
kellene lehelyezni a fûvön elhelyezett kontajnerek alá is.
Anna Csincsíková, a VH építésrendészeti-, beruházási- és forgalmi részlege vezetõjének véleménye szerint a lépcsõzet a lakásépítõ szövetkezeté, de az elõttük levõ földterület a városé. Hasonló godjaik vannak más lakástömbök bérlõinek is, pl. a Jánoík utcán, bár ott nem annyira
szembeötlõ a probléma.
A hiba a lakótelep építésénél
keletkezett. A háztömbök környezetrendezése nem folyt le a szügséges következetességgel. Ideiglenes megoldásokat tervezünk, amelyek legalább átmeneti idõre javíta-

A gyepen elhelyezett kontajnerek sem nyújtanak kellemes látványt.
nák a helyzetet. Ez nem elegendõ
teljes mértékben, a helyzetet komplex módon kell rendezni, beleértve
a tervdokumentációt, együttmûködve a lakások gondnokságával, az
önkormányzattal és a tulajdonosokkal.Jelentõs anyagi ráfordításra lesz
szükség, melyet a városi képviselõtestületnek kell jóváhagyni, a költségvetés keretében. A lakóknak el
kellene jönni a VH illetékes részlegére írásbeli kérvénnyel, hogy azt
nyilvántartásba vegyük, s kereshessük a végleges megoldást.- mondotta A. Csincsíková. Írásbeli kérvény
szügséges a parkolóterület bõvítésére is, mellyel kapcsolatban a VH
környezetvédelmi részlege is állást
foglal. Bár úgy tûnhet, miután
a képviselõtestület jóváhagyta
a költségvetést, most már minden
igyekezet fölösleges. Nem így van.
Az év folyamán többször is módosul a költségvetés, helyet kaphatnak

benne az idõközben fellépõ igényekkell. Szügség van itt türelemre, meggyõzésre, keresni a városrész képviselõinek támogatását. Nyilván megtörik a jég...
Kép és szöveg: M. Kanalová (kz)

KLUBESTET
SZERVEZ

Téma: Helyünk a világban
Vendég: Solymos József, gyógyító, közíró
Mindenkit szeretettel várunk
Beléptidíj: tetszés szerint

A Rima lakótelepen nem egyedülálló jelenség az autók parkolása
a lakásbejáratok elõtt, vagy a füves területen.

A mûsorban fellépet a Rimava
és az Új Gömör folklóregyüttes,
a Mûvészeti Alapiskola tánctagozata, az IMPULZ táncosai, valamint a nyustyai és tiszolci gyerekotthon kis lakói. Foto: LocAll TV

Bizottság a polgárok
szolgálatában

A 2007-es év édesanyja díjjal jutalmazott JUDr. Zlatka Tuèekovának Rimaszombat polgármestere, Dr.Cifrus István gratulál.

Anyák napi ünnepség

Meghitten, meghatóan

2007. május 22-én a rimaszombati
kultúrházban immáron tizenkettedik
alkalommal emlékeztek meg ünnepi
mûsorral az anyák napjáról.
A szervezõ, a Városi Mûvelõdési
Központ ennek keretében évente egyszer megjutalmazza a város különbözõ szervezetei és intézményei által javasolt, anyaként és emberként is
példaképnek számító nõket. Idén
négy alapiskola, a nyugdíjasklub,
a Fazekaszsaluzsányi Községhivatal,
a Jednota és a Tauris adott javaslatot
a kitüntetettek személyére. Egytõl
egyig többgyermekes édesanyákról,
sok esetben nagymamákról van szó,
akik anyai teendõik mellett még
a munkahelyükön is tisztességgel
helyt állnak. A kitüntettek között volt
Viera Slatinská, Eva Pivníková, Boena Sivièeková, Czikó Mária, Júlia
tefániková, Válent Mária, Mária Slaninová, Erika Slováková, Bódy Mária és Molnár Éva. A 2007-es év édesanyja címet JUDr. Zlatka Tuèekovának itélték oda. A díjazott a
Besztercebányai Kerületi Hivatal jogi
tanácsadója, aki a Rimaszombati
Körzeti Hivatalban dolgozik. Felelõsségteljes munkája mellett négy gyer-

meket nevel. A meghitt, sok esetben
megható ünnepségen fellépett
a Rimava és az Új Gömör folklóregyüttes, a Mûvészeti Alapiskola
tánctagozata, az IMPULZ táncosai,

valamint a nyustyai és tiszolci gyerekotthon kis lakói, akiknek
a fellépésért - hála a szponzoroknak
(APK, Gulik Peter mérnök úr) - édesség volt a jutalmuk.
 vmk -

Anita Antalová városi képviselõ,
a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
a köztisztasággal, zöld területek ápolásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. A türelem már megtermette elsõ
rózsáit. Teljesen megváltoztatta kinézetét az Európa vendéglõ környéke.
Eltûnt a burnya. Ján Bozó, a Rimaszombati Városi Hivatal környezetvédelmi részlegének vezetõje és
Rábely Pál, a Városi Közterületfenntartó Vállalat igazgatója, ha csak részben
is, de átvarázsolták a térséget. Köszönet
munkájukért. Sok feladat vár még megoldásra. Igényes feladatok, a városkasszából nem mindig jut elég pénz
a megvalósításra. Ne feledjük: a város
arculata nemcsak a városvezetésnek,
de a polgároknak is névjegye.

A speciális általános iskolák atlétikai versenye

,, Mi is képesek vagyunk rá

Helyszín : a rimaszombati Magyari Tanítási Nyelvû Speciális Alapiskola. Sok-sok várakozó gyermek,
kíváncsi szempár, tanárok, sürgésforgás Ilyen kép fogadta az idelátogatót május 24-én az iskola udvarán. A tanulók sportöltözéke, az udvar és a tornaterem sportversenyre
való gondos elõkészítése látván
sejthetõ volt a ,,különleges nap célja. Sportnap a javából. Immár 20. éve
kerül megrendezésre a hátrányos tanulók atlétikai versenye, évente másmás iskolában. Az idei házigazdák,
akik a járás speciális iskoláit fogadták, a helybéliek voltak Csank Irén
igazgatónõ vezetésével.
Apraja-nagyja résztvevõje eme
ügyességi megmérettetésnek, ugyan-

is a legkisebb elsõstõl a végzõs kilencedikesig mindenki versenyzik. A
járási fordulót megelõzõ iskolai és
osztályfordulók gyõzteseinek szurkolt a gyermekcsapat. A futás, távolugrás, gránátdobás, kúszás, mászás
mellett játékos, szórakoztató programokat is szerveztek a gyakorlott pedagógusok, sõt aktív részesei is voltak.
A rendezvény fõ koordinátora és
támogatója a MuDr. Tomicová
kezdeményezésével létrejött ,, Detský fond alapítvány, valamint vállalkozók, magánszemélyek, egyházak járultak hozzá a verseny sikeres
lebonyolításához, amiért köszönettel
tartoznak a verseny rendezõi.
Keményen küzdött minden sportoló a lehetõ legjobb pontszámért.

Az olykor-olykor elcsüggedt ,,harcost biztatással és dicséretekkel illették a pedagógusok. A díjak sokaságát látván kiderült, hogy itt nincs
is vesztes gyermek, hisz mindenki
értékelve volt , értékes ajándék,
valamint édesség boldog tulajdonosa lehetett. A legnagyobb sikert
viszont az érmek aratták, ami csaknem négy ezer koronába került a
szervezõknek, de hatása és eszmei
értéke felszámolhatatlan az iskolát
látogató tanulók részére.
A megérdemelt ebéd már korábban íncsiklandozó illatokat árasztott
a konyha ablakából. Ehhez minden
iskolaalkalmazott szívvel-lélekkel
járult hozzá, finomabbnál finomabb
ételkülönlegességekkel. Volt svédasztalos megvendégelés, sütemények, torták, gyümölcstálak
és megannyi finomság.
Bizonyítottak ! Képesek rá!
Az elõítéletek jelen vannak
manapság mindenütt. De ha
egy kicsit is érzékelhetõ ezen
sérült gyermekek igyekezete,
odaadása, szorgalma és nem
utolsó sorban akarata, elmondható, hogy megérte a fáradozást. Egy biztos! E napon
a sérült, hátrányos helyzetû
tanuló is sikeresnek, egyenrangúnak érezhette magát.
-csk-

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége XVI. Nyári Egyeteme
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a nyár
folyamán megszervezi a XVI. Nyári Egyetemét.
Az SZMPSZ XVI. Nyári Egyeteme helyszínei és idõpontjai: · Komárom, 2007. július 9-14.
· Rimaszombat, 2007. július 22- 27
A meghirdetett szakcsoportok száma Komáromban 13, Rimaszombatban 11. A szakcsoportok programja
30 órás.
A programok tartalmi felépítése
nem teszi lehetõvé az átjárást, ezért
csak egy szakcsoportba lehet jelentkezni. Egy-egy szakcsoport indításának a feltétele, hogy arra legalább 20 fõ
bejelentkezik. A pedagógusok és az oktatásügyi dolgozók mellett valameny-

nyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára készülõ egyetemi hallgatók is. A komáromi nyári egyetem
hétfõn 13.00 kezdõdik és szombaton
12.00 fejezõdik be, Rimaszombatban
vasárnap 18.00 kezdõdik és pénteken
13.00 órakor fejezõdik be. A nyári egyetem szakmai programjait minden
helyszínen egyéb programok gazdag
kínálata (városnézés, történelmi kirándulások, kulturális rendezvények, tan-

könyv-és taneszköz bemutatók,
meghívott vendégek elõadása stb.) egészítik ki.
Jelentkezési határidõ június 11. Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról
letölthetõ jelentkezési lapon
(www.szmpsz.sk) lehet az alábbi címek valamelyikén: levél-cím:
SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, fax.: 035 7714 756, e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk. A jelentkezéssel együtt megrendelt ellátást is magába foglaló részvételi díj az SZMPSZtagok és az egyetemi hallgatók számára
700 Sk, a többi pedagógusnak 950 Sk.
A részvételi díjat a jelentkezés elfogadása után kell befizetni. Errõl az
SZMPSZ Komáromi Központi Iro-

Herczeg Tamás

Óramester a javából

Herczeg Tamás órajavító mûhelyében csend és nyugalom honol. A homlokára erõsített nagyító alatt számtalan apró mûszer hever a munkaasztalán. Miniatûr ,,legódarabkákat kell
egyenként átellenõrizni, javítgatni, fényezni, ahhoz, hogy újból beinduljon
a szerkezet, hogy mutassa hajszálpontossággal az idõt.
Ami kicsit más, mint a megszokott
órásoknál, az az, hogy az idõmérõk
javarészt régi antik órák, melyeken már
igencsak meglátszik az idõ múlása.
Tamás hobbyként kezdte a szakmát.
A régésznek készülõ fiatalember annak idején elõnyben részesítette az
idõmérõk iránti érdeklõdését, oly anynyira, hogy ma már fõállásban, komoly szakmai tudással mûveli az órajavítás mesterségét.
A nagypapától örökölt hajlam 
mondhatni- világsikert hozott Tamásnak. Autodidakta módon a lehetõ legtöbb irodalmat lapozta át. Könyvtáros feleségének köszönhetõen jutott

olyan könyvek közelségébe, melyek
lévén alapos óraszerkezeti, óratörténelmi tudást szerzett.
Az eleinte javított, nem mûködõképes régi órákat falukról kapta. Minél több zsebórát, faliórát illetve karórát hozott mûködésbe, annál egyértelmûbbé vált, hogy a hobbyja lesz az
igazi szakmája. 1997-ben jelentkezve
egy budapesti hirdetésre, meg sem állt
Amerikáig. Ez a hirdetés hozta össze
egy neves órajavítóval, akitõl meghívást kapott. Egy évet töltött ott, ami
szakmailag, elismerésileg nagy lépés
volt a fiatalember pályafutásában. Elsajátítva a rúgós, súlyhajtású órák javítását, nem okozott gondott a graham,
clement, vagy akár a tompion mechanizmustipusú szerkezetek sem. Aki
egy kicsit is ismeri a galambórákat, tudja, hogy javítása egy bonyolult rendszer
orvoslásában rejlik. Nagy szakmai elísmerést jelent clubbtagnak lenni a columbiai Óragyüjtõk Nemzeti Szövetségének, melyben Tamás nagy köz-

Doug Cowanal a columbiai Óragyüjtõk Nemzeti Szövetségének elnökével

Herczeg Tamás
tiszteletnek örvend.
Nagy a kereslet tudása iránt. Nemcsak az országból, de külföldrõl is
igénylik pontos munkáját, szakmai tudását. Az alkatrészeket, a javításhoz
szükséges szerszámokat sokszor a
tengerentúlról szerzi be, ahhoz, hogy
újból mutathassa a pontos idõt az adott, javításra szoruló óra.
,, Nincs javíthatatlan idõmérõ 
állítja, csak türelem, kellõ alkatrész,
akarat, szakmai tudás szükségeltetik
hozzá. Ez nála mind megvan. Akár
múzeumok, gyûjtõk, magánemberek 
szívesen bízzák féltett, értékes kincseiket Tomi kezébe.
Már régi terve a helyi múzeum
óragyüjteményébõl való kiállítás,
mely valahogy mindig akadályokba
ütközik, pedig gazdag közszemlére
való anyag van a múzeum tulajdonában , mely hûen tükrözi elõdeink
kifinomult izlését.
Van még egy megvalósítható álma.
A ,, virágóra, itt Batyiban. Kedves,
a városban is elfogadott ötletként kezelik, bár megvalósításához hiányoznak az anyagi feltételek. -csk-

dája írásban értesíti a jelentkezõket.
Az érdeklõdõk bõvebb információkat
az alábbi telefonszámokon kérhetnek:
Komáromi Központi Iroda: 035
7714 755, 035 7713 572, Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ:
047 563 1205.

Inni vagy
nem inni ?

Ez a kérdés foglalkoztatja az
akasztóhegyi lakosokat, ahányszor
csak megnyitják a vízcsapot. A víz
színe az áttetszõtõl a sötétbarnáig
minden árnyalatban megtalálható. A vízcsõhálózat javítása most
már napirenden van és az ezt követõ halványbarna büdös víz is. Sokunkban felmerül a kérdés, hogy
ha háromszáz liter vizet leengedünk a lefolyón elégséges-e ez
a vízcsõhálózat áttisztításához és az
utána jövõ még mindig nem tiszta
ivóvíz nem károsítja-e a magunk
és gyermekeink egészségét ?
Sokszor feltettem már ezt a kérdést vízügyi és egészségügyi szakembereknek, de a válasz általában
ugyanaz volt: A csõtörések,
meghibásodások a vízcsõhálózatban sajnos elõfordulnak. A
vízmûvek dolgozói mindent megtesznek, hogy egészséges ivóvizet
biztosítsanak a fogyasztók számára.
Tapasztalatból tudom, hogy
a hibák elhárítása után a vízcsõhálózat folyamatosan ahogy
a fogyasztók használják az ivóvizet kitisztul. Sajnálatos tény, hogy
a lefolyt ivóvizet a fogyasztóknak
kell megfizetniük. Nem beszélve
arról, hogy a vízcsõhálózatba jutó
szennyezõdések a vízmelegítõ
rendszerekben, mosogatógépekben, mosógépekben maradandó
károsodást okozhatnak.
Bosszantó tény, hogy a vasutas
utcai csõrepedés május 30.-tól immár két napja ontja az ivóvizet. Ilyen jól állunk az ivóvízkészlet terén? Sajnos ez az elfogyasztott víz,
habár nem folyik át a lakosok vízóráján, valamilyen formában
úgyis szerves részét fogja képezni
a következõ évi árkalkulációnak.
Szeretném felhívni az illetékesek figyelmét, hogy kellõ szervezéssel pár óra alatt el lehet hárítani a vízcsõhálózat hibáját. Így
a vízcsapokból végre egészséges
ivóvíz folyhatna nem magas vastartalmú barna ásványvíz ! CS.M.

Krúdy Gyula : A podolini kisértet cimû regényérõl

Irodalmi vetélkedõ
Május 30  án zajlott a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázuim disztermében annak az irodalmi vetelkedõnek a döntõje, ami hat
évvel ezelõtt indult az Olvasás Évében. Azóta minden évben egy - egy
regény ( általában észak - magyarországi kötdésû tematikával vagy helyszínnel ) a témája a meghirdetett
nemes ,, olvasási versenynek.
Kovács Tibor - a Ferenczy István
Alapiskola magyartanárának - ötletét az induláskor felkarolta az
SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya nevében Csúsz László, a
Tompa Mihály Alapiskola jelenlegi
igazgatója.
Akkor Gárdonyi Géza Egri csillagok címû regényérõl - lévén akkor
százéves jubileuma a regény megjelenésének - szerveztek irodalmi - honismereti vetélkedõt közösen az egri
Eszterházy Károly Fõiskola Gyakorló Iskolájával. A következõ olvasóvetélkedõ Móricz Légy jó mindhalálig-ját ,,szedte ízekre. A résztvevõk
pedig jutalmul meglátogatták Deb-

recent és Nyilas Mihály kollégiumát.
Következett Jókai A lõcsei fehér aszszonya, majd Mikszáth Kálmán
Beszterce ostroma , amit tavaly a
nagy palóc A fekete város címû regénye követett. Ismert irodalmi közhely, hogy Krúdy mennyire tisztelte
regényiró elõdeit. Annyira, hogy a
Podolinban töltött középiskolás élményeken is alapuló A podolini kisértet cimû
regényét Mikszáth Beszterce ostroma címû regényére épitette. A szervezõk ezért választották ezt a felvidéki

Sportnap a szellemi
egészség házában

A Rimaszombati Szellemi
Egészség Háza idén sem feledkezett meg a sportnap szervezésérõl. Május 23-án került
megrendezésre. Részesei voltak a Védett Lakás Intézetének
ügyfelei, a Rehabilitációs Központ látogatói, a Nagybalogi

Peter Kováè Ruomberok (Rózsahegy) fényképkiállítása

Mi, emberek

A Rimaszombati Mûvelõdési
Otthon Genevia képtermében Mi
emberek cím alatt nyílt kiállítás.
A Ruomberokban élõ Peter Kováè
fiatal fényképész alkotásait mutatja be. A Zsolnai Egyetem informatikai karának elsõéves hallgatója.
Nem véletlenül állít ki Rimaszombatban.Ott volt a Letavy
utóbbi három évfolyamán, a digitális
fényképészet alkotó mûhelyében.
Ott jött létre a Gypses fénykép
kollekció, mely a Dúsai lakótelepen
élõ Romák történeteit örökíti meg.
A felvételek telve vannak emócióval, árad belõlük a hangulat.
A kiállítás második részét arcképek, rendezett fényképek alkotják. De vannak itt spontán felvételek is, amelyek visszavetítik az
emberi testre ráhulló fényt.
Apám közvetítésével jutottam
el a fényképezésig. Kezdetben kicseréltem néhány kompakt fényképezõgépet. Mikor már nem tetszett a családi események fényképezése, szüleim segítségével tükrös digitális fényképezõgépet szereztem be, amely újabb lehetõségeket nyitott meg elõttem,- állítja
Peter Kováè, aki már több szerzõi

ihletésû regényt a vetélkedõ idei tárgyának.
A döntõbe, az iskolai fordulók
után bejutott csapatok május utolsó
keddjén mérkõztek meg Krúdy Gyula történelmi regényébõl. A gyõztes a Tompa Mihaly Alapiskola csapata lett. Õket az Almágyi AI,
a Párkányi Nyolcosztályos Gimnázium, a Komáromi Munka utcai AI,
a Tompa Mihály Református Gimnázium, a Párkányi AI és a Gesztetei
AI követték eredményeikkel.
A színvonalas, jól szervezett találkozónak remélhetõleg hosszú éveken át lesz még folytatása. -csk-

kiállítást tud maga mögött. Az egyiket a lengyelországi Krosnoban rendezték.Az EUROPHOTO Egyszerû ember témájú fényképész versenyének gyõztese. Legszívesebben
dokumentáris- és riport felvételeket
készít. Rimaszombati kiállítása június 20-ig tekinthetõ meg. kan- (kz)

Szociális Otthon és a Naprágyi Szociális Otthon lakói.
Különbözõ sportágakban versenyeztek és nagyon jól szórakoztak.
A szervezõk célja volt hogy
védenceiknek felszabadult
környezetben egy kellemes
napot szerezzenek. A sportteljesímények után következett a kiértékelés és a díjkiosztás. Végezetül átvonultunk a terített asztalokhoz,
ahol ízletes katlangulyás várt
bennünket. A kitûnõ ebéd után
a fáradt versenyzõk még együtt maradtak, hogy kávé vagy
tea mellett elbeszélgessenek
élményeikrõl és zene mellett
tovább folytassák a kellemes
szórakozást.
DDZ (kz)

Rendõrnapló
Almát és citromot
osztogattak

Rendhagyó forgalmi ellenõrzés folyt az elmúlt héten országszerte. A rendõrök mellett
gyermekek is ellenõrizték
a forgalmat. Almát és citromot
osztogattak.
Az alma a fegyelmezett vezetõk-, a savanyú citrom pedig
a fegyelmezetlenek jutalma
volt. A vegyes járõrök 78 gépjármûvezetõt ellenõriztek a Rimaszombati járásban. Almát
érdemelt ki 4 hölgy és 32 férfi.
Citrommal jutalmaztak 7 nõt
és 35 férfit.

Pénzhamisítás

Rimaszombati rendõrnyomozók május 28-án pénzhamisítás
vádjával indítottak büntetõeljárást
ismeretlen tettes ellen. Klenócon
egy bárban valaki hamis 1000 koronás bankóval fizetett. A bár tulajdonosa elszámolóskor lett figyelmes a gyanús fizetõeszközre.

Köszönõlevél:

A Kiút a Jobb Életbe polgári
társulás vezetõi ezennel megköszönik pozitív hozzáállásukat
a tamásfalvai Csemadok
alapszervezetének és minden
kedves támogatónak, akik segítségével létrejöhetett az idei feledhetetlen Majális ünnepség a
Farkas kastély udvarán.

Szórakozás, vagy zsiványság?

Az utóbbi években talán már minden sofõrrel megtörtént, éjszakai nyugovója alatt valami eltûnt
a leparkolt kedvenc autójából. Ablaktörlõ, anténa, szelepsapkák, az utóbbi idõben pedig a márkajelzések van-

nak divatban: pl.koda, Volswagen, BMW, SEAT,
Audi, Mercedes...
Csak találgathatjuk, mi ösztönzi fõként a fiatalokat
ilyen cselekvésre  szórakozásvágy, gyüjtõszenvedély?
A lopás izgalma? Merészségüket, férfiasságukat
akarják demonstrálni? Egyet biztosra tudunk: nem
fiatal lányokról van szó. Mire lenne jó nekik az autómárka? Hogy megajándékozzák kedvesüket?
Ez a szórakozás kezd veszélyes méreteket ölteni. A lakótelepeken többtucat, sõt többszáz olyan
jármûvet találhatunk, amelyekrõl hiányzik
a márkajelzés. Értékük 300-tól egészen 1500 koronáig terjed. A problémával kapcsolatban felteszem
a kérdést: Mit keresnek a fiatalkorúak az éjszakai
órákban az utcákon, lakótelepeken? Mit tesznek
a szüleik, mikor észre sem veszik késõ éjszaka hazatérõ csemetéjüket? Talán még ki is díszítik gyermekszobájukat a lopott autómárkákkal!
Foto: M. Kanalová (kz)

Idénynyitás elõtt Meleghegyen már lehet fürödni

Hajómodellezõk országos bajnoksága
Hurrá, itt a nyár! A szokottnál korábban érkezett, az évszakhoz mérten szokatlan kánikullával. Ki-ki ízlése szerint fogadta. A szabadidõközpontokban is eltérõek
voltak a vélemények. Meleghegyen, az ORMET strandon sem volt ez másként.

Ott jártam május 25 és 27 között.
A tó vizének hõmérséklete meghaladta a 24 celsius fokot. Ostrom István tulajdonossal és legidõsebb alkalmazottjával, Matheidesz bácsival beszélgetve megtudtam, napjainkban is sokan érdeklõdnek már
a strand iránt. Érkezésemkor egy
autóbuszba szálltak be üdülõ vendégek. Turèianska tiavnièkából érkeztek. Egésznapos túrára indultak
a Derencséni Karsztba.
Alig hagyták el a strand területét, egész sor személyautóra lettem
figyelmes. Hajómodellezõk Nyitott

a Szlovákiai Hajómodellezõ Szövetség Kassa (Koice I. klubja).
Figyelmesebben körülnéztem.

tették a versenyre. A megnyitásig
maradt még pár perc, a versenyigazgató és a vezetõ bíró is készség-

A nyitott országos bajnokság legifjabb résztvevõje, a budapesti Danielfy Anna Sára, alig tíz éves.

Meleghegyen már fürödnek.
A strand személyzetének
segítségével
sikerült találSzlovákiai Bajnokságra gyülekez- koznom Boa Milan mérnökkel,
tek, szárazelembõl, illetve akkumu- a verseny igazgatójával. Tõle tudlátorból táplált, kicsiny villanymo- tam meg, hogy a verseny külföldi
torral hajtott, távirányítású hajó- hajómodellezõ klubok elõtt is nyimedelljeikkel. Szervezõ volt tott. Hamar meg is érkeztek hazai
klubjainkkal együtt
a magyarországi
versenyzõk is Miskolcról, Nagykátáról, Szegedrõl,
Budapestrõl Szentendrérõl, Jászberénybõl...
Milan Boa mérnök, a verseny igazgatója, Ferdinand
Filický vezetõ bíróval és a többi rendezõkkel együtt
rendkívül mozgalmas napot élt át.
A hazai és külföldi
klubok tagjait rugalmasan elszállásolták, a versenyzõk
még rugalmasabA versenyzõk és szakkör vezetõik szorgosan ké- ban munkához látszülõdnek, az utolsó simításokat végzik hajóikon.
tak: hajóikat készíMegérkezek az országos hajómodellezõ
bajnokság résztvevõi.

gel segített.
A verseny idõrendi programja
szerint szombaton 10.30 órakor
került sor a megnyitásra. Milan

Rajt... Hajókat a vízre...

Boa mérnök köszöntötte a résztvevõket. Magyar nyelvre Ferdinand
Filický tolmácsolt.
Délelõtt 11.00 órakor helyezték
a vízre az elsõ hajómedelleket. Az
Eco Mini rajtolt. A futamra megszabott idõpont 5 perc volt. A versenyzõk sorrendjét a bólyákkal kijelölt pályán ezen idõ alatt megtett
körök száma szabta meg. Száguldottak is a vízen a kb. 30 cm hosszú
modellek. Irányítóik, a fiatal versenyzõk ügyeltek rá, nehogy hajójuk

Idénynyitás elõtt Meleghegyen már lehet fürödni

Hajómodellezõk országos bajnoksága
elkerülje a pályát jelölõ bóják valamelyikét.
Következett az Eco start kategória, majd az Eco
standard-I és Eco
standard II kategóriák jöttek. Végére maradtak a legnagyobb
hajók, a Mono I és
a Mono II.
Az ebédszünetet
még egy futam követte, ugyanezen ketegóriákban.
Vasárnap reggel
8.00 órára volt idõzítve a második versenynap, a harmadik futam
nyitánya. Ki is futottak
a vízre az elsõ hajók, de
a rendezvényt hamarosan
zivatar szakította félbe.
Szerencsére nem sokáig
szakadt az esõ.
Tizenegy órakor már rajtolhatott a negyedik futam.
Ebédszünet után jöhetett az
eredményhirdetés.
Az elõfutamokban a legjobbak begyûjtötték a
lehetõ legtöbb, 1000 pontot. A Mini Eco standardban ifj. Dánielfy Csaba (Magyar
Köztársaság), az Eco Stardban
a Lipany-i klub aratott. 1000 pon-

tos tefan Filièko Marián Dujava
667 pontot, Mário Strelec 334
pontot szerzett. Mono 1: Péter

Jöhetett a döntõ

A nagyobb méretû hajók 60-70
km/óra sebességgel száguldottak
a bólyák között.
Eco Standard: Az elsõ futamban

Bubeník, 2. Ján Bubeník, 3. Marián
Doèkal (mind Bratislava).

Végeredmény
1.Marián Doèkal, 2. Milan Jeík, 3. Tomá Bubeník, 4. Rõder
Zoltán, 5. Karol
Koubek, 6. Ján
Bubeník, 7. Dánielfy Csaba, 8.
Zdenìk Sládek.

Következik
a folytatás

Róbert (Nagykáta, Magyarország,
Mono 2  Michal Dobrota (Besztercebánya  Banská Bystrica).

gyõzött Milan Jeík, (AMK B.
Bystrica), 2. Karol Koubek (Banská Bystrica), 3. Dánielfy Csaba
(Asbóth O., Magyarország).
A döntõ második futama: Tomá

Meleghegyen
az elmúlt hétvégén a Szlovákiai
bajnokság elsõ
fordulója zajlott.
A második fordulóra Komáromban kerül
sor, nyár közepén. A harmadik
forduló színhelye újból Meleghegy lesz, elõzetes tervek szerint 2007 szeptember 15-16án, majd a nyugat-Szlovákiai Kútiban lesz a végkifejlet.
Viszontlátásra Meleghegyen,
szeptember második felében.
Kép és szöveg: Kovács Z.

A Kicsi Hang
ismét turné elõtt

Gömöri és ipolyi turnéra indul a Kicsi Hang(Menyhárt
József, Borbély Katalin) verséneklõ együttes. A malomnak nincsen köve címû mûsort óvodásoknak és alsó tagozatos alapiskolásoknak ajánlják, a felsõ tagozatos
és középiskolás diákok részére a Ki viszi át? címû öszszeállítással készülnek.

Felsorakoztak a versenyzõk, a szervezõ vezérkar megnyitja a versenyt.

A turné állomásai:
Június 4.hétfõ: 8.15 Hanva - iskola
10.00 Kövecses - iskola
11.30 Méhi - iskola
5.kedd: 8.30 Ipolyszakállas - kultúrház
10.30 Palást - az iskola kápolnája
12.30 Ipolynyék - kultúrház
6.szerda: 9.00 Ipolyság - református alapiskola és gimnázium
10.30 Ipolyság- református alapiskola és gimnázium
12.30 Ipolyság - gimnázium
7.csütörtök: 8.30 Sávoly -iskola
10.00 Síd - kultúrház
12.30 Fülek - iskola

Romos háztömbök és többmilliós adósság a lakótelepen

A város terhére marad a Dúsai út?
A Besztercebányai Kerületi Hivatal kezdeményezésébõl jött létre a Rimaszombati Városi Hivatalban az
a munkaértekezlet, melynek célja volt konkrét intézkedések megfogalmazása a Dúsai úti lakótelep kedvezõtlen állapotának megoldására.
A tanácskozást Elena Buksová
a kerületi hivatal elöljárói hivatalának dolgozója vezette. A meghívást
Cifru István, Rimaszombat polgármestere is elfogadta. Jelen volt
továbbá tefan Balá, a VH osztályvezetõje, továbbá a Rimaszombati Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatal , valamint az SzK
Kormánya roma kisebbség-ügyi
hivatalának képviselõi.
Több mint háromórás vitát váltott ki a lakótelep eladósodása.
2001 és 2006 között meghaladta a
15 millió korona összeget. 2005
májusában a Dúsai úti lakótelepet
lekapcsolták a nyilvános vízvezetékhálózatról  sokan nem fizették
a vízdíjat, az adósság 3,6 millió
koronára rúgott. A telep lakói azóta vödörben, vagy mûanyag üvegekben hordják a vizet lakásaikba.
A telepet a melegvízellátásról és
a fûtésrõl és áramellátásról már korábban lekapcsolták.
Amint Ján Òuòuk, a KözépSzlovákiai Energetikei Vállalat igazgatója elmondotta, a cég nemrégen
közel 3 millió koronát fordított új

transzformátor állomás létesítésére,
mert a régebbi berendezés már életveszélyessé vált. Gondot jelentenek
a kiásott és ellopott kábelvezetékek.
Az áramot is lopták, a telep lakói
havonta mintegy 80 ezer Sk kárt
okoztak az áramlopással, illegális
árambekötésekkel.
Svätozár Müller, a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat igazgatója elmondotta, a telepen korábban öt lakástömböt adtak el személyi tulajdonba, nemrégen továbbá lakástömb került magánkézre. Átadás
elõtt a lakások adósságmentesítve
voltak. Az épületeket azonban
a lakók maguk tették tönkre, rendbehozataluk most jelentõs anyagi
ráfordítást igényel. Az ú.n. Fekete
Város lakóinak fizetésképtenesége
a régió nagyfokú munkanélküliségi
arányára, az elégtelen (átlagban havi
3000 Sk) szociális segélyezésre vezethetõ vissza.
Rimaszombatban beindította
a termelést a Sewon kóreai cég, amely
jelenleg mintegy 300 alkalmazottat
foglalkoztat a Tauris telepén és az
egykori kaszárnyában.

A közeljövõben tervezi az alkalmazottak számának bõvítését további
900 személlyel. Ezzel a ténnyel
kapcsolatban Cifru István polgármester megemlítette  a Dúsai úti
telep lakóit semmi nem gátolja abban, hogy munkát vállaljanak az
említett vállalatban. A Sewon ugyanis többnyire alapiskolát végzett
polgároknak kínál munkát. Követelmény a jó munkaerkölcs. Talán éppen itt gyökereznek a problémák.
A hosszú évek óta foglalkozásnélküli romák leszoktak a munkáról.
Sokan közülük mégis munkát találtak a Sewonban.
Összegezésül? Elana Buksová így
fejezte ki nézetét: Levonhatjuk

A holokauszt áldozatainak tragikus sorsáról

Vagon projekt
A Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma VAGON címen érdekes projektet készített elõ. A rendezvény
a holokauszt áldozatainak sorsát
eleveníti fel és a szlovákiai zsidóság

deportálásának 65. évforulójára emlékeztet.
1942 március 25-én indult el
a poprádi vasútállomásról az a vonatszerelvény, amely ezer zsidó lányt

vitt magával Szlovákia keleti részérõl. Úticélja volt  Oszviencsim.
A nehéz utazás keserveit egy lány
nem élte túl. 1942 október végéig 58
ezer zsidó polgártársunkat toloncolták el ily módon. A háborút csak elenyészõ százalékuk élte át.
A tragikus emberi sorsokat az
SzNF egyedülálló vándorkiállítása
korabeli vagonokban mutatja be. Rimaszombatban, a vasútállomáson június 4-e és 8-a között lesz megtekinthetõ. Az elsõ vagon bevezetõ jellegû.Falain felelevenednek a zsidóellenes intézkedések 1938-tól a két
hullámban megvalósult deportációig. A zsidó holokauszton kívül
a roma holokauszt is felelevendeik.
A második vagon érzékekre ható 
üres. Az expozíció részét képezik
deportáltakat imitáló figurák is.
A látogatók tompított fény mellett
lesznek bezárva a vagonokba, hogy
mélyebben emlékezetükbe véshessék
a deportáció élményét. -kan- (kz)

a következtetést, további munkaértekezletet kell összehívni, amelyen
jelen lesznek a BBÖK és a régiófejlesztés képviselõi, akik ezúttal nem
jelentek meg annak ellenére, hogy
meghívást kaptak. A következõ öszszejövetelt a Roma Közösség Kormánymegbízotti Hivatala fogja
koordinálni. Meg lesz híva Duan
Èaploviè, az SzK Kormányának
alelnöke. a VLV igazgatója javasolta, hogy a lakótelepen elõzetes felmérést végeznek a felújítási költségek összegének megállapítására.
A helyzet további rendezését az
elemzés eredményeihez alkalmazkodva módosítják.
Marta Kanalová (kz)

Meghívó
A Besztercebányai Önkormányzati Kerület
és a Rimaszombati GömörKishhonti Múzeum
meghívja Önt

MÁS TÉRSÉGEK
válogatás
Gabriel Viktor Kurilla
alkotásaiból

címû, a festõ életjubileuma
alkalmából rendezett kiállításra
2007 június 8-án 16.00
órakor
a múzeum kiállítási termeibe.
A kiállítás kurátora:
PhDr. Alena Pivovarèiová.

Hirdetések

Kezdés: 18.30 és 21.00 ó
Június 8.-10.
Péntek - Vasárnap

A Rimaszombati Kórházban 2007. május
29-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: tefan Gako, Ondrej Hank, Pavol ika,
Július Botto, Gabriela Homoliaková, Milan ulek,
Roman Èarnoký, Zsolt inko, ¼ubomír Antal, Emil
Gecko, Gabriela Dibdiaková, ¼uboslav Lajgút, Ivan
Krajòák, Dezider Bartók, tefan Szöke, Katarína Gaálová, Vladimír Struhár
Rimavská Sobota, Peter Bálint Moèiar, Ján Talán, tefan Komora, Zuzana
tudencová Èerenèany, Tibor Asztalo, Irena Javoová Torna¾a, Gyöngyi
Tóthová Behynce, Ladislav Joná Èoltovo, tefan Faltus Gemerská Ves,
Ladislav Borák, Pavol Pauko, Vladimír Koiak, Július Jurík, Ondrej Dobo,
Radoslav Dobo, Andrea Hoková Hnúa, tefan Tóth, Tibor Sebök, ¼ubica Seböková Stránska, Róbert Zagyi Gemerské Dechtáre, Ján Vengrín
Rimavská Píla, Zoltán Váradi, Vojtech Mács Èí, Ondrej Bolacsek Krá¾,
¼ubomír Urc Utekáè, Peter Dianika Tisovec.
Elõször adott vért: Vladimír Vetrák, Ervin Bálint, Bohu Miurák
Rimavská Sobota, Denisa Guzmová Èerenèany.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

SPIDER-MAN 3

Nyitunk: 2007, 5. 30.

Amerikai kaland film.
Szereplõk: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Topher
Grace
Belépõ: 70 Sk.

Meghívjuk újonnan nyílt
bútorüzletünkbe, Rimaszombatban,
a Cintorínska (Temetõ) utcában.
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Tel.: 56 31 267, 0905 152 800.

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

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

Legolcsóbb gumiabroncsok
2729

Szuper akciós árak !

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

Gabriel Steiner Autoservíz,
Potravinárska 18, Fiat telep.

Tel.: 56 32 196, 0903 530 476.

Hirdetések

Egyéb
Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812-30
n Autófuvarozás, költöztetés. Tel.:
0903 515 109.
209ob.
n

022.
999
n 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 Kismamáknak nadrágkosztümök, blúzok. eleznièná (Vasút
utca) 9, Rimaszombat.
517
n Eladók egy évig használt radiátorok, új, MS forrasztófejek
(7 db.) + vágó és egyéb gépi felszerelések házi ezermestereknek.
M.: 0908 859 850.
513
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 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 gyakorlattal rendelkezõ kamionsofõröket
alkalmaz. Tel.:0905 880 055. 539
n DIGI TV-javítás az Ön költségére. 0905 435 823.
545
n HR Consulting kft.magyarországi

Alkalmazunk elárusitót/nõt
bútorüzletbe
Rimaszombatban

MUNKÁBA LÉPÉS AZONNAL.
Feltételek: magyar nyelvtudás,
PC számitógépkezelés, szakmai
gyakorlat.
Info:
TOP-UNION, Cintorinska ul. (az
Ádam épitõanyagárusitás mellett)

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

(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 bútort,
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
n Eladó : Octavia TDI 1,9 Elegan-

ce, gyárt. év 9/ 01. Tel.: 0907 287
796, 56 32 250.
570
n Felveszek teherautó sofört,
azonnali belépéssel. Info.: 0915
827 832.
577
n Kölcsönök 20 000  tól nyugdíjasoknak is. Tel.: 0915 955 056,
0907 764 785.
585-24
n Építkezési, belsõlakás átépítési, demolációs és ásatási munkát vállalunk. Tel. sz.: 0910 667
325.
602  26

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

2721-23

Bérbe adó terület az E-50-es út
mellett. Egy évre 250 Sk/m2. Tel.:
0903 515 109.
208
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 lakás a városköszpontban, átalakítva.
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 Eladó 2 szobás lakás Rimaszombatban. Tel.: 0905 716
480.
603- 26
n Kiadok albérletbe 3 szobás lakást a Rimava lakótelepen. Tel.:
0905 922 955.
590-25

n

n Eladó koda 125 L. Tel.: 0907

Jármûvezetõi
jogosítvány (A+B).

Tel.: 56 34 777, 0908 260 305.

Rimaszombat város bérbe adja a volt üzemi étkezde épületét
Rimaszombatban, a Gorkij u. 10. alatt. (Jelenleg TAVERNA
étkezde).
Bérleti szerzõdést lehet kötni 2007. július 1-tõl. Havi bérleti díj
22 422 Sk + üzemeltetési költségek.
A kínálati eljárás 2007 június 7-én, 14.00 órai kezdettel folyik
le a Rimaszombati Városi Hivatalban (Svätopluk u. 9, a második
emeleti ülésteremben). Részt vehetnek azon érdeklõdõk, akik
írásban benyújtják kérvényüket 2007 június 6-ig.
Információk: Mestský úrad, jogi és vagyoni osztály (právne
a majetkové oddelenie)  vagyonigazgatási részleg, Rimavská
Sobota. Telefonszám: 047/560 46 26. 560 46 31, 560 46 33.
Írásbeli kérvényeiket címezzék: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat

2743

2726

Lakás-ingatlan

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.

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:
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.

Véghajrában az eddigi legmagasabb gyõzelem, gondtalan ellenféllel szemben

Méltó búcsú, keserû utóízzel
FC Rimaszombat-Dubnica 5:1 (3:0). Gólszerzõk:
A mérkõzést 621 nézõ elõtt Havrilla vezette. Sárga lapok: Kuzma, Jaku, Ján Zápotoka. Felállítások: FC:
imon  Janeèka, Kuèeròák, Sivèeviè, Mráz  Hlouek (87.Miga¾a), Hílek, ivanoviè, Lazúr  Pisár
(84.Tesák), Líka (74.Gibala); Dubnica : Kopèan  Pleva, Adámik, Bajza, Ondrá  T.Zápotoka, Kopaèka,
Jaku (64.Sokol), J.Zápotoka (78.Nosek)  Kuzma,
Mouhamadou Seye (58.Grendel).

A Corgoò liga immáron biztos felsõgarami résztvevõje lényegében
a várható, erõsen improvizált felállításban lépett pályára, sok tartalékossal. Ám velük is bizonyította az alkalmazóképességen, kombinációs elõnyökön alapuló játékstílus elõnyét.
Lazúr már a 4. percben lövés helyezetet teremtett. A vendégek kapuvédõje, ha kétszerre is de hárított.
A 12. percben Pisár, tizenegyesek évek óta kiszemelt végrehajtója
csak jelezte a kapuralövést, a valódi
gólgyáros, Sivèeviè viszont védhetetlenül bombázott a léc alá. A 18.
percben Lazúr dubnicai védõjátékos
mögül újra meglepetéssel próbálkozott, szépen futott a középreadásra, de fejese szorosan a kapu mellett hagyta el a pályát.
Félórányi játék után Piszár csapatkapitány összjátékban Hílekkel,
háttal az ellenfél kapujának, pontos
leadással töltötte fel ivanoviè ágyúját, aki nem a legszerencsésebben
találta el a labdát, ám lövése talán
éppen ezért kötött ki a hálóban  2:0.
A 39. percben imon kesztûit
kemény, 30 méteres lövéssel porolta le Adámik, aki szögletrúgást követõen szorosan a kapu mellé fejelt.
A vendégcsapat védelmének tétová-

Széljegyzet

zását követõen Piszár megszerezte
Batyi harmadik gólját.
A félidei szünet után is volt mit
nézni. Tomá Zápotoka hozta helyzetbe a vendégegyüttes és a felsõsarokban szépen elhelyezett lövéssel csökkentette a hazai elõnyt.
Azután lépett pályára a 18 éves válogatott Grendel, aki nemcsak formálta a játék képét, hanme a befejezéssel sem maradt adós. A vendégek fokozták a támadójáték iramát, s közben megfeledkeztek
a védekezésrõl. Elõbb ivanoviè

ijesztett rá Kopèan kapusra, majd
Lazúr gyors ellentámadását követõen Líka tovább növelte a hazaiak
elõnyét. A végeredményt a cserejátékos Gibala állította be, aki a 88.
percben második gólját is megszerezhette volna, de megcsúszva képtelen volt átdobni a vendégek kapusát.
Mindkét részrõl laza volt a meccs
lefolyása, a vendégek szinte gondta-

lanul játszottak. Több mint nyilvánvaló volt, nekik már semmin nem
múlik. A játékból talán ezért is hiányzott a drámai töltet. A játékosok
lelkesedése a gólokat követõen sem
volt olyan kitörõ, mint azokon
a mérkõzéseken, mikor még értékes
pontokért folyt a játék. A hazai
együttes szép gyõzelemmel és
a csapatvezetéssel együtt a kerítés
melletti köszöntéssel búcsúztak
a szurkolóktól és az idénytõl.

Felvétel: M. Lichanec

A sajtótájékoztatón hallottuk

Juraj Bútora a dubnicai edzõ
asszisztense: - Gratulálok az ellenfélnek a gyõzelemhez a szép játékhoz és a gyõzelemhez. Gondolom, nem játszottunk olyan rosszul,
mint az eredmény mutatja. 3:1-es
állásnál szorongattuk az ellenfelet,
gólhelyzetünk is volt Gyors ellentámadásból gólt kaptunk, s ezzel eldõlt a mérkõzés sorsa. Azzal érkeztünk a mérkõzésre, hogy a továbbjutás már biztos számunkra. Viszont
szerettük volna kipróbálni az új játékosokat. Számunkra ez sem sikerült a legfényesebben, de bízom
benne a fiatal játékosok levonják a
tanulságot és még keményebben

Mikor már nincs semmi tét...

A félresikerült felepítési és barázs kísérletezéssel, klubon
belüli problémáinkkal megpecsételt idény búcsúztatásán
a legalacsonyabb nézõszámot jegyeztünk fel a rimaszombati stadionban. Bár az idõjárás szuper volt...Még a rendkívül gyászos
idõjárású 2006 november 26-án is tizenkettõvel volt magasabb
a nézõszám.
A meglepetések tovább követték egymást a meccs jegyzõkönyvét szemlélve:felallításunkban Geri szerepelt, de ivanoviè játszott, aki csak a cserepadra volt jegyezve.Együtt a 16 éves Vladimír Migalával, aki az idényt még a fiatalabb serdülõk korcsoportjában kezdte, de már az I. ligában is bemutatkozott. A cserepadon
további ifi is szerepelt, Milan Murín személyében. A vendégcsapatban viszont mindössze 5 olyan játékost láttunk, akik a Trnava
elleni, rendkívül fontos mérkõzésen is szerepeltek. Ezt a tényt
a vendégek játéka is visszatükrözte.

fognak dolgozni magukon. Remélem
az új idényben helytállunk a ligában,
s felsorakozunk a jobb együttesek
közé.Csapatkapitányunk, legtapasztaltabb játékosunk, Kopaèka
szereplése kényszermegoldás volt.
Az erõsen megfiatalított csapatban
szükség volt tapasztalt játékosra,
maga is törekedett, de a egy nappal
a meccs elõtt megsérült edzés közben.
Mikulá Komanický, Rimaszombat edzõje: - Mikor a meccs
elõtt láttam a vendégcsapatot, az öltözõben bevallottuk, ezek a fiatalok
tudnak futbalozni, egyben megelõzhetnek bennünket: mozgásban, futásban.Elvégre mi a tavaszi idényt 1012 játékossal küzdöttük végig. Ezért
átengedtük a pályát az ellenfélnek, kivártunk, ellentámadásokra építettünk.
Ami nem sikerült a fontos mérkõzéseken, mikor kenyértörés volt a tét,
mikor még bejuthattunk volna az elsõ
négy közé, a Moèenokkal, Trnavával,
fõleg pedig Trenèínnel vívott vívott
hazai mérkõzéseken, ma minden
bejött nekünk. Szinte minden lövésünk gólt hozott. Végül gyõztes
meccsel búcsúztunk hálás közönségünktõl, bár ez már nem vígasztaló
gyõzelem. Merem állítani, ha Rimaszombatban minden rendben
lenne, fölényesen benn vagyunk
a Corgoò ligában. Bosszant a dolog,
mert a legközelebbi két évben nem
látok ilyen könnyû lehetõséget a
továbbjutásra.

Hogyan játszottak
a többi ellenfelek

=

A 14. forduló további eredményei: Trnava  a¾a 1:0, Zlaté
Moravce  Trenèín 0:0, Moèenok
 Inter Bratislava 2:0.

BEFEJEZÖ TÁBLÁZAT:

1. Trnava
2. D u b n i c a
3. Zl. Moravce
4. Trenèín
5. Inter
6. M o è e n o k
7. Rim. Sobota
8.  a ¾ a
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14
14
14
14
14
14
14
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7
5
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4
1

4
5
1
6
4
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3
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3
3
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3
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18 :13
16 :15
20 :15
20 :17
14 :15
16 :18
20 :23
15 :23

25
23
22
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18
15
8

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

Sport

Arattak a hazai csapatok

4. liga  24. forduló:
Tisovec-Ajnácskõ 6:0, a járási
rangadó a hazai együttes kifejezõ
gyõzelmét hozta, ami meg is felel
úgy a játékképnek, mint a csapatok
helyezésének. Felállítás: Tisovec:
Belica  Hrvol, Michalko, Tibor
ándor, Slaan  Dacho, Hurák,
Sihelský, Bálint  Vengrín, Peter
ándor; cseréltek: Sudor, Wollinger
és Vývlek. Ajnácskõ: Juhász  Gápár, Budai, Pataki, Szókovács, Pál,
Szó, Szendrei, Szókiss, Ruszó,
Molnár; cseréltek: Marián Berky,
Adrián Berky.

Feled-Kalinovo 3:2 (1:0). A hazai
edzõ, Szántó István szavai szerint
csapata megérdemelte a gyõzelmet.
A vezetõ gólt Váradi szerezte meg tizenegyesbõl. Szünet után szép távoli
lövéssel növelte az elõnyt Czene Adrián. A vendégek szögletrúgásból
szépítettek. Mogyoródi kontrázott 
3:1. A 85. percben a vendégek ismételten szögletrúgásból szépítettek, így
drámai lett a hajrá. Felállítás: Benko  Radiè, Trizna, Figei, Petøíèek 
Lukács, Váradi, Lakatos, Laczko 
Mogyoródi, Czene; cseréltek Boros
a Fekiaè.

Befejezetlen meccs Hnúán,
kevesen voltak a vendégek

5. liga  24. forduló:
Hnúa-Mýtna 6:0  félbeszakított mérkõzés. A táblázatban azonos pontszámmal rendelkezõ szomszédcsapatok rangadójára Mýtna
mindössze 8 játékossal érkezett!!!
Nem csoda, hogy a 36. percben már
6:0 volt az állás és a vendégcsapat
két játékosa lesérült. Létszáma így
a megedett alá süllyedt és a játékvezetõ kénytelen volt lefújni a meccset.
Gólok: Dobo és aliga 2-2, Zemanoviè, Wereský. Felállítás: Dominik
 Peter Petrok, agúl. Szöke, Wereszký  Sroka, Marián Petrok, Ze-

manoviè, Weiss  Dobo, aliga.
Nagybalog-Hrnèiarske Zaluany 5:0 (2:0. Egyoldalú játék folyt
a pályán, a labda 90 pec során jóformán át sem került a hazaiak térfelére.Magasabb is lehetett volna a balogiak gyõzelme, hiszen maga Roman
Gubala akár féltucat gólt is rúghatott
volna. A gyõztes csapatból Drugda
két gólt rúgott, egyet-egyet hozzáadtak: Gubala, Valkuèák és Laco. Felállítás: Czene  Repka, Drugda, Vrábel, Laco  Otrom, Kret, Krahulec,
Valkuèák  Gubala, Doleel; cserélt
miro.

A tippverseny értékelése

Mindenki az Interben bízott

Legfelsõbbfokú labdarúgó versenyeink hajrájára hagyományosan olvasói tippversenyt készítettünk. Míg tippelõink egyhangúlag az MK ilinát tekintették bajnoknak, egyikük
sem találta el a négy továbbjutó csapatot (Trnava, Dubnica,
Zlaté Moravce, Trenèín), mikor minden tippszelvényen
a további három továbbjutó között az Inter Bratislava is szerepelt. A tippversenynek tehát nincs nyertese.

ElI.osztály
van 20.döntve:
Jánosi jut tovább
forduló:

Osgyán-Ve¾ké Teriakovce 0:0.
Nagyon sportszerû találkozó, sárga lapok nélkül. Száz nézõ elõtt Machyniak vezette a játékot. A hazaiak végig
mezõnyfölényben voltak, mégsem
tudtak gólt elérni.
Muráò-Krá¾ 3:1 (1:0). A hazaiak
bizonyos körülmények között még lehetnek harmadikok, éppen vasárnapi
ellenfelük rovására. Muráò mindhárom
gólját Radovan Matajsz rúgta, a vendégek részérõl az utolsó percben szépített Hugyár Péter.
Hanva-Bátka 4:1. Bátka tavaszi eredményeit figyelembe véve meglepõen sima
hanvai gyõzelem. A gyõztes csapat gólszerzõi:Eduard Brindzák, Kárász Béla,
Seres Gyula és Zsíros János.
Guszona -Revúèka 5:2 (3:1). Gólok: Peter Fazeka 2, Oto Nagyferencz,
Jozef Adamec, Tomá Kovács  Pavel
epík, Marek Derdák.

Rimaszombati serdülõk ezúttal pont nélkül

Döntés a hosszabbításban

II. liga  28. forduló:
Idõsebb serdülõk: Koice B-FC
Rimaszombat 3:2 (2:2). Kegyetlen
vereség. Ificsapatunk ugyanis a
döntõ gólt a 93. percben kapta,
szögletrúgásból. Pedig több mint
egyenrangú ellenfél volt, legalább egy
pontot megérdemelt volna. A meccs
során kétszer is egyenlíteni tudtak
a Batyiak. Elõbb a frissen érettségizett Laco avina, majd Milan Murín is büntetõbõl. A második félidõben játékosaink jól kombináltak, Jozef Negyesi a gyõztes gólt is megszerezhette volna. Végül a hosszabbításban kényszerültek fenékig
kiüríteni a keserûség poharát... Felállítás: Bobek  Tóth, Murín, Ján
Betík, Miga¾a  Gibala, Negyesi,
Baldovský, avina  Halaj, Árvai;
cserélt Dávid Betík és Dragijský.
Fiatalabb serdülõk: Koice BFC Rimaszombat 3:0 (2:0). Az

idõsebb serdülõktõl eltérõen megérdemelt volt a kassaiak gyõzelme. Egyértelmûen jobbak voltak. Elvégre az
elõzõ négy mérkõzésen nem vesztettek pontot és a gólarányuk 29:0 volt...
Még 0:0-ás állásnál csapatunk négy

szögletrúgáshoz jutott, de egyet sem
tudott hasznosítani. A második játékrészben Tomá Bystriansky megszerezhette volna a kontaktus gólt,
ám lövését a hazai kapus szinte csodával határos módon mentette.

Balogfala-Sajógömör 1:11 (1:5).
A vendégcsapat Csutor Zoltán által
szerzett vezetõ góljára két percen belül Hanyus Ferenc válaszolt. Ezzel ki
is merült a hazai puskapor készlet.
Már csak a vendégek voltak eredményesek:a 20. és az 53. percben Balog
Zsolt, a 8. és 33. percben Barczi Csaba, 24. p. Zoltán Vrkový, 47. p. Csutor Zoltán, 74. p. Ján Maki tizenegyesbõl, 76. p. Peter Ulický és 88. p.
Ivan Drnaj. Játékvezetõ Ivanik, sárga
lapok: Ladislav Antal, Gyerpál Gyula, Bálint Zsolt, Miroslav Karkus,
Lõkös László  Zoltán Vrkový, Gergely Kálmán.
Oldalfala-Rimajánosi 1:13 (0:5).
A tornaljai stadionban a területi liga
eddigi rekord gyõzelmét vívta kia vendégcsapat. Gólok: Roman Uhrin 6,
Nicolas ibrita 4, Attila Kokény, Gabriel Tóth, Duan Brezovický.
A hazaiak becsületgólját 0:8-as
állásnál Vojtech omovári lõtte.
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Pauly Jenõ emlékverseny

Június 2-án szombaton a Rimaszombati Gimnázium tornatermében immár 14. alkalommal rendezték meg a Pauly Jenõ emlékversenyt. A tornát a kitûnõ volt futbalista, edzõ emlékére szervezik egykori játékostársai, neveltjei és barátai. Olyan ismert arcokat láthattunk,
mint pl. Gabo Koháry, Ján Dudok,,
Milan Mihók, Peter Dragijský, Peter tubniak, ..
Hat résztvevõ csapat két csoportra volt osztva. Tavalyi elsõségét
védte a Pauly Club.

Eredmények: 1. csoport: : Pauly
Club  Hajnáèka 4:0, gólok : Dragijský 3, Tengler; Techan 1:2, gólok:
tubniak  Borlá, Útis; Techan 
Hajnáèka 9:0, gólok: Borlá 5, Balciar 3, Útis; 2.csoport: Old Boys 
Gymnázium 1:2, gólok: Jozefík 
Zibrin, Mihók; Drink Team 1:3,
gólok: Tóth  Nagy, Farka, Kraus;
Gymnázium  Drink Team 3:0, gólok: Barát 2, Laczko.
Semifinále : Techan  Drink
Team 5:4, gólok: Balciar és Útis 22, Lás  Kraus és Farka 2 (a Techan

már 0:3-as vesztésre állt), Pauly
Club  Gymnázium 1:2, gólok: tubniak  Barát, Laczko. A 3. helyért:
Pauly Club  Drink Team 1:3, gólok: Dragijský  Farka, Nagy,
Kraus. Döntõ: Techan  Gymnázium 3:2, gólok: Bodnár 2, Lás 
Laczko, Mihók.
A gyõztes csapat csere nélkül játszotta végig a döntõt Balciar, Bodnár, Lás, Útis felállításban, mivel az
addigi legjobb góllövõnek, Ondrej
Borlának távoznia kellett, s a gyõztes együttesnek nem volt cserejátékosa.
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