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Polgármesterünk fogadta
a volt pénzügyminisztert

Múlt héten csütörtökön járásunkba látogatott Ivan Miklo,
az SzK volt pénzügyminisztere. Félórás késéssel érkezett
a városházára, ahol Cifru István, Rimaszombat polgármestere, valamint Kovács László, a VH elöljárója fogadta.
A találkozón szóba került a Sewon
kóreai cég, melynek rimaszombati megjelenésével régiónkban jelentõsen

Látogatás Szalonta testvérvárosban

Június elsõ hétvégén Cifru István
polgármester vezette Rimaszombat
küldöttségét Romániába, Szalonta városába. Török László polgármester
meghívásának tettek eleget.
A 18 ezer lakosú erdélyi község
a közelmúltban ünnepelte létrejöttének
4000. évfordulóját. Az immár õsi város Biharmegyéhez tartozik, az AradTemesvár tengelyen. Gazdag program
várta a rimaszombati küldöttséget.
Szalonta partner város képviselõi
tájékoztattak bennünket. A két város
gondjai sokban hasonlóak.Náluk is

gondot okoz a nagyfokú munkanélküliség és a vele összefüggõ anyagi kérdések. Elvárják, hogy az EÚ csatlakozás
után számukra is újabb lehetõségek
nyílnak, beszámítva a külföldi beruházók jelenlétét.- tájékoztatott bennünket Bozó János mérnök, a küldöttség
tagja, a Rimaszombati VH környezetvédelmi részlegének vezetõje.
Szalonta városka egyik érdekessége, hogy Madaras közvetlen közelében fekszik, ahol a lakosság kb. 40 %a szlovák eredetû. Máig is használják
anyanyelvüket. Küldöttségünk Sza-

lontában részt vett a városalapító
szobrának megkoszorúzásán. Az SzK
honoráris konzulja , Miroslav Iabloncsik meghívására a konzulátus székházát is megtekintették.
kan-

csökkent a munkanélküliség aránya.
Rimaszombatban ez az arány jelenleg
18 % körül mozog. Rezonált az egészségügy és a kurinci aquapark építése
is, amihez a város igyekszik anyagi fedezetet biztosítani az EÚ strukturális
alapjaiból. Ezzel kapcsolatban I.
Miklo elmondta, ügynökséget
hoznak létre, amely segítené
a városok és falvak polgármestereit
(Folytatás a 2. oldalon)

Készül a városfejlesztési terv

Május utolsó napján bevezetõ
munkaértekezletet tartottak a Rimaszombati Városi Hivatalban
a Városfejlesztés 2007-2013 évi távlati kerettervével kapcsolatban.
Jelen voltak a városi hivatal vezetõ tisztségviselõi és az IBS Slovakia bojnicei kft. képviselõi, akikkel a városvezetés szerzõdést írt alá
a nyilvános versenypályázat keretében. Az IBS Slovakia képviselõi röviden ismertették tevékenységi
körüket. A munkaértekezlet tárgyát képezte a fejlesztési dokumentumok elemzése, a megvalósítás idõterve és a városi partner csoport
osszeállítása. A jelenlévõk megismerkedtek a projekt alapvetõ és fõ
céljával, a megvalósítás feltételeivel és a kockázatokkal, amelyek a
megvalósítás folyamán felvetõdhetnek.
Felmerült a városi partner csoport
létesítésének igénye. A csoportban
jelen lesz a városvezetés, a képvi-
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selõtestület,, a közigazgatás, kormányon kívüli szervezetek és a vállalkozói közeg. Számításba jön a
partnercsoportok, kb. 25 ragú képviselete. A városi képviselõtestület június
26-i ülésén dönt a partner csoport
összeállításáról.

Jobbról: Ján Bozó, Cifru István polgármester, M. Iabloncsik és Kovács
László a Rimaszombati Városi Hivatal elöljárója.

Rimaszombat város a 2007 évi városnapok alkalmából hirdetett

VERSENYT A LEGSZEBB VIRÁGOS ERKÉLYÉRT 
A LEGSZEBB VIRÁGOS KISKERTÉRT

A verseny befejezésének idõponrja:
2007 8. 31.
Az
eredményhirdetés
idõpontja:
2007 9. 28-ig.
Tisztelt polgárok,
mindannyiuk számára már nyolcadszor nyílik alkalom bekapcsolódni a meghirdetett versenybe, átadni tippjét
a legszebb virágos erkélyre, vagy virágos házelõtti kiskertre, lakóhelyének környékén. Az ankétlapot 2007 8. 31-ig
kell leadni a városházán elhelyezett dobozba.Tippjeik alapján a kinevezett bizottság kiértékeli a virágdíszeket
az erkélyeken és kiskertekben, fényképen is megörökítve a virágdíszeket. Értékelve lesz a sorrend elsõtõl
a harmadik helyezésig, úgy az erkélyek, mint a kiskertek versenyében. A virágoskertek versenye a városrészekre
(Felsõpokorágy, Alsópokorágy, Dúsa, Mezõtelkes, Bakti) is kiterjed.Az ünnepélyes eredményhirdetés
a városházán valósul meg, díjátadással egybekötve, sorrend szerint:
1.díj  3000 Sk ültetõanyag vásárlására+írásbeli elismerés+könyvjutalom
2.díj  2000 Sk ültetõanyag vásárlására+írásbeli elismerés+könyvjutalom
3.díj  1000 Sk ültetõanyag vásárlására+írásbeli elismerés+könyvjutalom
A verseny eredményeirõl a városi újságban tájékoztatunk, ahol az értékelt virágdíszek fényképeit is közöljük.
Reméljük, mindannyian kihasználják az alkalmat a környezetükben található legszebb virágos erkély, illetve
virágoskert értékelésére.
MUDr. Cifru István, MPH a város polgármestere

JAVASLAT A 2007 ÉVI LEGSZEBB VIRÁGOS ERKÉLYRE, VAGY VIRÁGOSKERTRE
Cím: ......................................................................................................................
Aláírás: ..................................................................................................................
A javaslatot benyújtotta (név, lakcím): ..................................................................
Dátum: .............................
Aláírás: ......................................

GH

2

Széljegyzet :

Megvéd az Euro?

Ivan Miklo volt miniszter (jobboldalt), a város elsõ polgárával, Cufru
Istvánnal beszélget.
Fotó: M. Kanalová

Polgármesterünk fogadta a volt pénzügyminisztert

(Folytatás az 1. oldalról)
európai projektek kidolgozásában.
A Kurinci Zöld Víz azért is jó
projekt, mert az EÚ ott már korábban is jelentõs összegeket fektetett
be. Annak ellenére, hogy ez a régió
a legbonyolultabbak közé tartozik,
örülök neki, hogy itt pozitívumok is
jelentkeznek. Ezek egyike a munkanélküliségi arány csökkenése, hála
a reformoknak és a gazdaságfejlesztés lendületének. Bízom benne,
további beruházók is éerkeznek ebbe
a térségbe.- mondotta I. Miklo. Az
ellenzék lépéseivel kapcsolatban
megjegyezte, hogy javaslatot terjesztettek elõ a jövedelmi adó 19-rõl
17 %-ra való csökkentésére. Bár je-

lenlegi helyzetükben ez nem lesz könnyû, mégis megróbálják véghezvinni
ezt a módosítást.
A kormánykoalíció három pártja
közül kettõnek szerepelt programjában az adócsökkentés. Meglátjuk,
mennyire gondolták ezt komolyan. Javaslatot tervezünk elõterjeszteni
a koncesszionárus illetmények csökkentésére is.- szögezte le a parlamenti képviselõ, aki a városvezetéssel folytatott tanácskozást követõen
nyílt vitán vett részt a Rimaszombati
Kereskedelmi Akadémiában. A diákokkal a gazdasági fejlõdésrõl, reformokról, az oktatásügy reformjának
szükségességérõl és az Euro bevezetésérõl folytatott eszmecserét.

2009 január 1-vel bevezetik
Szlovákiában az Eurot, amely
ezáltal törvényes fizetõeszközzé válik országunk területén.Vele kapcsolatban egész sor
egymásnak ellentmondó vélemény jelentkezik.Leginkább
elégedetlenek a legkevésbé fejlett, legnagyobb munkanélküli
aránnyal és alacsony bevételt
kimutató régiók polgárai.
Az emberek attól félnek, az
Euro nem sok jót hoz számukra.
Pénztárcájukban csupa fémpénz
marad, azért is jobb lenne, ha
a kormány elõbb kiegyenlítené
a régiók közti különbségeket,
s csak azután szorgalmazná az
Euro bevezetését.

Magyar virtus a Ferenczyben

2007. május 18  Táncház

Színes ruhás, fonott hajú lányok,
fehér ingben és bõ gatyában táncoló
fiúk sokaságára nem számítottam, mikor elindultam a rimaszombati Ferenczy István MTNY Alapiskola által szervezett táncházba.
Az érdeklõdõket jó idõben az iskola tornatermébe várták, ahol élvezhették a magyar muzsika varázsát. Az iskola diákjaiból szervezõdött két tánccsoport  a Ficánka és a Nyitnikék 

Folytatódik a tolókocsik akadályainak felszámolása

Interpellációk és válaszok
Anita Antalová képviselõ a márciusi testületi ülésen a mozgásképtelen polgárok életkörelményeinek
javítása ügyében interpellált. Figyelmeztetett a tönkrement járdákra és uttestekre. Kérte, helyezzék azokat
olyan állapotba, hogy a járdákat és utakat a tolókocsisok
is korlátozás nélkül használhassák, létesítsenek lépcsõmászókat, akadálytalanítsák a rehabilitációs központotés a készenléti szolgálatot, tippelejenk ki a városközpontban 2-3 olyan vendéglõt, ahol a mozgássérültek, egészségileg károsultak számára is hozzáférhetõvé teszik
a bejárást, a létesítmények kiépítésérõl szerezzenek anyagi
fedezetet a európai alapokból.
Az interpellációra Cifru Itsván polgármester válaszolt: Tény, hogy Rimaszombatban az utóbbi években új üzemegységek jöttek létre fõként régebbi családi
házakban, ahová valóban korlátozott, sõt esetenként lehetetlen a bejárááás a tolókocsisok számára. A meglévõ
régebbi épületek átalakításánál nincsenek meg a feltételek
az akadálymentes bejáratok kialakítására. A lehetõségekhez mérten egyes üzemegységek a mozgáskorlátolt
polgárok számára megjelölt csengõk vannak elhelyezve.
Vannak viszont épületek, amelyek elõtt a járda szélessége
nem teszi lehetõvé rámpa elhelyezését. Ilyen például az
Orange boltja a Felkelés utcán és a Bartók B. utcán,
a Pohoda bútorüzlet, vagy a benzintöltõ állomások. Ahol
azt a járda szélessége lehetõvé teszi, rámpák vannak
a szintkülönbségek elhárítására  Salvator gyógyszertár,
Szlovák Takarékpénztár, Allianz (az udvaron keresztül),
Szlovák Posta a Kishont utcában, Tatrabanka, a városi

Ivan Miklo parlamenti képviselõ állítja, hogy az Euro bevezetése egymagában sem nem csökkenti, sem nem növeli a polgárok
vásárlási erejét. Ráadásul a kereskedõk félévvel az új fizetési
eszköz bevezetése elõtt és egy évvel utána kötelesek lesznek szlovák koronában is feltüntetni az
árakat. Az Euro-nak elõ kellene
segíteni a szlovák közgazdaság
gyorsabb fejlõdését. A kormány
okos politikával a gazdasági fellendülést felhasználhatná a régiók közti különbségek kiegyensúlyozására. Bízhatunk ebben, ha
a kormány a múltban is mostohán
viszonyult a legelmaradottab régiókhoz?
-kan-

hivatal fõ épülete, a körzeti hivatal épülete, Általános
Egészségügyi Biztosító, Arany Bika szálloda, Dr. Og.
drogéria, a szintkülönbség elhárítása a park és a kultúrház,
valamint a Kaufland között, a Fábry utcai gyógyszertár,
vagy felszerelt lépcsõmászó az Általános Hitelbankban.
Az építési hivatal szigorúbban véleményezi az új épületeket, ahol a tervdokumentációnak tartalmaznia kell
a hozzáférhetõséget és akadálymentességet. Magától érthetõdõ az akadélymentesség az utóbbi négy évben befejezett épületekben  Billa, Hypernova, Kaufland bevásárló központok, autocentrumok, egészségügyi berendezések a P. Dobinský utcän, a Szem Pavilonja. Kérése
alapján feltérképezzük a középületek hozzáférhetõségét
és javaslatot teszünk, fokozatosan hogyan legyenek felszámolva a mozgásképtelenek akadályai. A város már
a múltban intézkedéseket hozott az akadályelhárításra,
hozzáférhetõvé tette pl. a városi hivatal bejáratát, a VKFV
módosította a járdákat és gyalogos átjárókat. Az akadályok elhárítását tovább kell folytatni. Rimaszombat város igénybe vette a Slovnaft kis projekteket támogató
grant sémáját, tavaly decemberben kérvényt nyújtott be
az egészségileg károsultak pihenéési zónájának finanszírozására.Kértünk 108 040 koronát a park átalakítására
a kultéty utcán, lócák elhelyezésére, gyepesítésre. Egyelõre nem ismerjük a grant séma eredményeit. A város
folyamatosan monitorozza a grant lehetõségeket, ha megfelelõ programok jelennek meg az egészségileg károsult
polgárok támogatására, azokat halasztás nélkül támogatjuk.
Feldolgozta: M. Kanalová

mûsorukkal igyekeztek kedvet csinálni a néptánchoz. A gyerekek tánca
után tartottak egy kis pihenõt, amíg
mindenki kifújta magát. Az anyukák
eg y m á s s a l m e g b e s z é l h e t t é k
a gyermeknevelés csínját-bínját,
a gyerekek pedig együtt játszhattak.
Aki kedvet kapott hozzá, rögtön táncba is vihette a párját, aki szégyenlõsebb volt, az kiülhetett a büfébe egy
zsíros kenyér társaságában. A miskolci
ESZTENÁS zenekar viszont egyre
hangosabban és vidámabban játszott.
Beléptem én is a terembe és kicsit
feszengtem. Mi tagadás, errefelé sajnos nem szokványos esemény
a táncház! Épp gyerekek táncoltak
körben, mulatósabb hangzású zenére,
néhol a körbe csatlakozott egy-egy
anyuka, apuka, tanító néni. A hangulat
határozottan családias volt, pedig nemcsak családok üldögéltek a teremben.
Aztán lassan befogadott a nagy család és én is kezdtem feloldódni.
A zenészek és a tánctanár jó hangulatot teremtettek  habár nem igazán
értek a hagyományos csángó zenéhez
 jól és örömmel húzták a talpalávalót.
És ugyebár hasznos, ha az ember már
ilyen fiatal korban megismeri saját kultúrája zenéjét?!
A gyerekek örömmel táncoltak,
minden kicsi vagy akár nagy kipróbálhatta tánctudását. A szülõk jókat mosolyogtak gyermekeik szárnypróbálgatásain. Én megpróbáltam különbséget keresni a miskolci vendégek és
a rimaszombati gyerekek között. Nem
találtam!
Ez egy igazi kis magyaros program
volt. Emellett kedves, békés péntek
esti zenés-táncos idõtöltés kicsiknek,
nagyoknak, családoknak!
Köszönet érte minden szervezõnek!
Egy hálás szülõ
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Ellenõrizték az alkoholfogyasztást és a közrend zavarását

Alapiskolások a legfiatalabb vétkesek

A Rimaszombati Városi Rendõrség az SzK Rendõrtestülete belügyi megelõzési osztályával, együttmûködve a munkaügyi hivatal dolgozójának, valamint a VH közrendvédelmi bizottsága bevonásával május végén az éjszakai órákban megelõzõ-biztonsági akciót hajtottak végre.
Fõ cél volt a közrendevédelem,valamint a 219/96 számú, az alkoholfogyasztás szabályozására
vonatkozó betartások ellenõrzése.
Az ellenõrzéseket az éjszakai
órákban olyan pontokon és vállalatokban hajtották végre, ahol
leggyakrabban fordul elõ
rendháborítás, vagy a közvagyon
károsítása.
Jártási székhelyünkön ilyen
gócok: az . m. Daxner tér, a Fõ
posta elõtti térség, a Svätopluk
utca, a Salva utca, a Rimava lak ó t e l e p é s a V á r o s k e r t.
A beavatkozás során 72 személyt
ellenõriztek. Közülük 46 személy volt alkoholos befolyás
alatt. Õket leheltvizsgára szólították fel. Alkoholfogyasztást
39 esetben állapítottak meg: 25 férfinél és 14 nõnél.Az elfogyasztott
alkohol mértéke 0,04 és 2,92 ezrelék között mozgott.
A vizsgának alá vetett legfiatalabb

korosztály 1992-ben született. Az ellenõrzés eredménye ennél a korcsoportnál 0,44-tõl 1,13 ezrelékig
mozgott. Ketten közülük alapiskolások.

Két vendéglátóipari egységben állapították meg az alkoholfogyasztás
a vásárlótól eltérõ más személy
általi fogyasztását.
Az ellenõrzés során sem néze-

teltérésre, sem személyi összetûzésre nem került sor. Az eredmények meglepõek voltak és elgondolkozásra késztetnek. Aránylag nagy
számban észleltünk alkoholfogyasztást 18 éven aluli fiatalok esetében. Ezúton is szeretnénk felhívni a szülõket: beszéljenek errõl a
jelenségrõl csemetéikkel,tegyék
mérlegre, mikor, hol és milyen
körülmények között engedik
szórakozni a gyermeket.
Azon családok, ahol bebizonyult a gyermekek általi alkoholfogyasztás, figyelmeztetést kapnak a város részérõl.
Ezzel figyelmeztetni kívánjuk
a szülõket, biztosítsanak gyermekeiknek helyes, ésszerõ szórakozást.
Reméljük, a szülõk megértéssel fogadják ezt a kezdeményezést, támogatnak bennünket és a legközelebbi ellenõrzéskor nem találkozunk
ittas fiatalokkal- értékelte
a a megelõzõ-biztonsági beavatkozást Fõzõ Zsolt, a Közrendevédelmi és bûnmegelõzési bizottság elnöke. Berecz Péter,
a városi rendõrség fõnöke

Barátom a rendõr

A Rendõrtestület Rimaszombati
Járási Igazgatósága a RELAX szabadidõközponttal és a Gömör-Kishonti Mûvelõdési Központtal együttmûködvesorrendben már hetedik alkalommal szervezett megelõzõ, mûvelõdési-nevelõ projektet az alapiskolás
tanulók részére A rendõr a barátom
címel.
A projekt a kiskorúak, illetve fiatalkorúak által elkövetett bûntények statisztikája alapján lett meghirdetve.
A projektbe a Rimaszombati P. Dobinský Alapiskola, . M. Daxner Alapiskola, a Nagyrõcei J. A. Komenský
és P. O. Hviezdoslav Alapiskolák 4.7. osztályos tanulói kapcsolódtak be.
A fiatalabb tanulók korcsoportjában
a Nagyrõcei J. A. Komenský Alapiskola 4. B. osztályának csapata
gyõzött 126 ponttal, az idõsebb tanulók
között a Nagyrõcei P. O. Hviezdoslav
Alapiskola 7. A osztálya bizonyult
legjobbnak 167 ponttal. Ez a két csapat továbbjutott a kerületi fordulóba, melyre 2007 jánius 20-án kerül
sor Besztercebányán.
A projekt várható hozadéka:
-a gyermekek és az ifjúság jogi tu-

datának fejlesztése,
-a kiskorúak és fiatalkorúak bûntevékenységének csökkentése a
saját viselkedésért viselt felelõsség
elmélyítésével,
-azon kockázat csökkentése, hogy
a fiatalok bûncselekmény áldozatává váljanak,
-a rendõrség és az ifjúság
együttmûködésének és kölcsönös
bizalmának javulása,
-a gyermekek és a fiatalkorúak, mint
a közforgalom résztvevõi részarányának csökkentése a baleseteknél,
-a gyermekek és fiatalok aktív bevonása a szabadidõ felhasználásába.

Egyúttal köszönetet mondunk
a Hypernova bevásárlóközpontnak
a gyõzteseknek juttatott szponzori
ajándékokért.
A Rendõrtestület Rimaszombati JI megelõzési csoportja
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Rendõrnapló
Életveszélyes
fenyegetéssel
zsarolt
Rendõrnyomozó zsarolás és testi
sértés vádjával indított büntetõ eljárást
a 25 éves D. István rimaszombati polgár ellen. Június 4-én a délelõtti órákban vétkes megtámadott egy 31 éves
rimaszombati polgárt. Többször arculütötte, kétezer koronát követelt tõle
azzal, hogy ha most nem kapja meg
a pénzt, az összeg legközelebb 4000
Sk lesz. Közben agyonütéssel fenyegetõzött. Az áldozatnak 7-tõl 10 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott. A vádlott ellen szabdlábon folyik a büntetõ eljárás, mivel állandó
mozgásban van. Kettõtõl hat évig terjedõ szabadságvesztás vár rá.
TOMPA MIHÁLY KLUB 
polgári társulás, Rimaszombat
2007. június 21-én
(csütörtök)
18.00 órai kezdettel
Rimaszombatban
a TÁTRA SZÁLLÓ
emeleti helyiségében
(kongresz terem)

KLUBESTET
SZERVEZ

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

Discodélután a legkisebbek részére

A Nyugat lakótelep, Szabadka és
K¾aèani városrész polgári bizottsága
az idén is sikeresen szervezte meg Zuzana Lukáèová elnöknõ vezetésével az
utcai gyermekdiscot. A L. Svoboda játszótéren jókedvvel fogadták a rendezvényt a kicsik, bár táncra perdültek az õket
elkísérõ szülõk és nagyszülõk is. Kuri-

ózumnak számított a legifjabb, kilenchónapos picurka, aki önfeldten ropta a
táncot, míg szólt a zene. A rendezvény
támogatója volt Cifrus István polgármester a saját orvosi rendelõje kapcsán.
Z. Lukáèová tervei szerint ismétlésre is
sor kerül még az idén, valamikor a nyári szünidõ végén.
-kan- (csk)

Közelebb a polgárokhoz

A Rendõrtestület Rimaszombati Járási Igazgatóságának Forgalmi Felügyelõsége közli, hogy 2007 június
4-tõl a gépkocsi nyilvántartási részlegen bõvíti az ügyfél fogadási órákat.

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

07.30
08.00
07.30
nincs
07.30

órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig
órától 12.00 óráig
órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
félfogadás
órától 12.00 óráig
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Korabeli vagonok emberi sorsokról

Mikor a rossz gyõzedelmeskedett a jó fölött

Az elmúlt hét során az érdeklõdõk Rimaszombatban is megtekinthették a Vagon projekt nevû
vándorkiállítást.
A projekt gondolata régebbi keletû. Az elmúlt év végén sikerült
beszereznünk a korabeli vagonokat. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a vonat
útnak indulhasson március 25én, mikor megemlékeztünk
a zsidók szlovákiai deportációja
kezdetének 65. évfordulójáról.
A vándorkiállítás útja október
26-án Èadcában ér véget. Azért
választottuk ezt az úticélt, mert
zsidó polgártársaink a SkalitáZwardoò határútkelõn lépték át
a német birodalom határát.mondotta Roman Hradecký,
a projekt koordinátora. Elmondta még, hogy a projekt célja feleleveníteni azt a korszakot, mikor a rossz gyõzedelmeskedett
a jó felett. A holokauszt problémája és tragédiája nemcsak
azoknak az embereknek a tragédiája, akiket közvetlenül érintett, hanem egész Szlovákia problémája.
Azért érdekünk úgy bemutatni és
emberközelbe hozni a kiállítást, hogy
látogatói személyesen átérezhessék,
milyen volt az elhurcoltak sorsa.
Mert elfelejteni a holokausztot, ez
egyben azt is jelentené, hogy újból
meghalni hagynjuk az áldozatait./
nyilatkozott R. Hradecký.
A kiállítás megnyitóján, múlt hét
hétfõjén részt vett Duan Rybár
a Rimaszombati Zsidó Egyházközség elnöke is. Elmondta, hogy számára ez a nap felidézte szülei emlékét, akik 1939-tõl saját bõrükön tapasztalták a Szlovák Állam törvényhozásának súlyát. 1940-ben át kellett adniuk személyi tárgyaikat: ruházat, bundák, rádió, fényképezõgép,
sítalpak. Csak meghatározott idõpontokban mehettek ki a városba, jól látható helyen viselve a zsidó csillagot.
Apám, mint állatorvos 1942-tõl
1944-ig kivételt kapott a deportáció
alól. A kivételt a szlovák állam köztársasági elnöke ajándékozta az ú.n.

gazdaságilag fontos embereknek,
mint orvosok, gyógyszerészek, állatorvosok, akik számára bizonyos formában lehetõvé tette hivatásuk gyakorlását.- nyilatkozta Duan Rybár és
még kiegészítette: A Szlovák Nem-

bér (Ïumbier) alatt élték át. A korszakra, mikor a rossz gyõzött a jó
felett, Hoffmann Iván is könnyes
szemmel emlékezett. Nem egészen
15 éves voltam, mikor ezt a területet
Horthy bekebelezte. Miskolcon jár-

zeti Felkelés kitörése után szüleim
Nová Baòáról Besztercebányára
költöztek át. A felkelés leverését
követõen csatlakoztak a partizánokhoz
és a felszabadulást valahol a Gyöm-

tam iskolába, a Kereskedelmi Akadémiára.Mikor megjöttek a németek,
az iskolából kidobtak. Családommal
a gettóba vittek. A többi fiúkkal együtt a tamásfalai gettó lett a szállásunk. A másik gettó a piaccal szemben, a régi gimnázium épületében

volt. Azt 80 társammal együtt a vasútállomáson bevagoníroztak bennönket. Kegyetlenül bántak velünk
a tábori csendõrök. Vertek, kínoztak, elvették a pénzünket
arany tárgyainkat, mindent
ami megtetszett nekik. Csak
az inget és a nadrágot hagyták meg. A vagont csak
Jolsván nyitották ki, ahol
másik vasúti kocsibe tereltek
át bennünket. Ukrajnában végeztünk, ahol bunkereket és
utat építettünk. Úgy két hét
múltán tereltek be a gettóba,
majd újból vagonba zártak,
anyámmal és öt évvel fiatalabb
te s t v é r e m m e l e g y ü t t
Oszviedcsimbe vittek. Mindketten elpusztultak. Csak
apám és én maradtunk életben.Hoffmann Iván az általa átélt gyötrelmeket legrosszabb
ellenségének sem kívánja.
Fájó szível emlékezik vissza.
Rimaszombatból közel 1100 zsidót
deportáltak. Közülük kb. 112 tért
haza. A zsidó temetõben olvasható
azok névsora, akik már nem tértek
vissza szeretteik körébe. Tragikus
so r s u k a t i d é z i a h o l o k a u s z t
emlékmûve is... Marta Kanalová
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Érettségi találkozó fél évzázad után

Hektikus korszakunkban semmi nem magától érthetõdõ, ha valaki nagyot és szépet tesz embertársai érdekében.
Lelkesítõ viszont minden cselekedet, amivel megtiszteli az idõsebb korosztályt, akik ötven évvel
ezelõtt a Gaudeamus igitur örömteli dallamaival hagyták el városunkat. Szeretett városunk, Rimaszomat
ez év május 18-án tárt karokkal várt bennünket. Két gimnáziumi osztály volt diákjai álltak alma máterük
elõtt, kölcsönösen üdvözölték egymást. A találkozó ünnepi hangulatát meghatványozta a Rimaszombati
Városházán rendezett fogadás. Cifru István forró szavakkal üdvözölte a véndiákokat, s a kultúrmûsor is
feledhetetlen élményt nyújtott. Köszönjük az õszinte szavakat, amelyek új erõt adtak további életünkhöz.
Köszönjük, szeretett városunk! Vivat Akademia!
Az A és B osztály 1957-ben érettségizett diákjai

Gömöri diákok országos sikere
Az iskolai év kezdetén kihasználtuk az iskolánk által felkínált lehetõséget, jelentkeztünk a vállalkozás az idegenforgalomban nem kötelezõ, választott tantárgy oktatására.
Jutalmunk lett a Junior Achievement nonprofit szervezet nemzetközileg elismert bizonyítványa. Legbátrabb reményekkel tekintettünk
a Legyen üdvözölve régiónkban
nevû országos verseny elé, amely
nagyvásár formájában volt rendezve
Besztercebányán.
Munkánkat Kovács A., a tantárgy
elõadó tanárnõje koordinálta. Segítettek továbbá a Rimaszombati Turisztikai és Tájékoztató Központ dolgozói. Köszönettel tartozunk mindenkinek, akitõl hasznos tanácsokat kaptunk. Segítõkészségben nem volt hiány. Elsõ helyen említeném iskolánk
igazgatói titkárságát és a tanári kart,
nem utolsó sorban pedig a Háj fol-

klóregyüttest.Közös erõvel sikerült
talán a legérdekesebb képet alkotni
az õsi Gömörrõl. Igyekeztünk szûkebb
hazánkat úgy megjeleníteni, hogy
mindenki emlékezetében megmaradjon legalább egy-egy darabja, s egyre
többen kedvet kapjanak a gömöri
lankák szépségeinek megtekintésére.
Neves mûvészeinkre, jelentõs személyiségeinkre, a természetre, elõdeink hagyományaira összpontosítottunk. Tizenketten dolgoztunk
a prezentáció elõkészítésén. A csoport
mûszaki agya volt P. Valu. I Pere¾ová nélkül sem ment volna. Örök
optimizmuséval erõvel töltött fel.
A D nap délután négy órakor
kezdõdött , az autóbusz indulásával

Szórakozás, játék JUNIOROK részére

A városi Relax szabadidõközpont a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából
gazdag programmal lepte meg az ifjúságot. Szabadon szórakozhatott minden
idelátogató gyermek. A gazdag programot kínáló délutánból nem hiányzott
a tánc, zene, képzõmûvészeti verseny, minizoo, várépítés és sok más érdekes, gyermekközpontú tevékenység.
- Az idén , hosszú évek után, elõször adott helyet a rendezvénynek a Relax
szabadidõközpont épülete. Kicsit nosztalgiáztunk, ugyanis a 30-as , 40-es
években zajlott hasonlóan egy ilyen nap. A hangulatot a táncosaink már a
disko elején biztosították, ugyanis nagy sikert aratva, õk is bemutatkoztak 
közölte Eva Greisigerová igazgatónõ.
-kan- (csk)

a rimaszombati állomásról. Cél:
a Besztercebányai Kultúrház. Itt
nagy megleptés várt bennünket.
A prezentációs terület jóval nagyobb volt, mint ahogyan vártuk.
Kénytelenek voltunk alkalmazni
minden rögtönzési készséget. Két
órás munka után kész volt kiállítási részlegünk.
Munkánkat két kategóriában
értékelték. Az egész nap legfeszültebb
pillanata volt a szakbizottság értékelése és az eredményhirdetés.
Felszínre tört a nagy öröm, mikor
Gömör csapatát gyõztesként hirdették ki.
PvCR
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Az Astropark megnyitotta kapuját

Csak állunk és bámulunk.... Minden, amire a pillantásunk esik  bokrok, fák, virágok, járdák, padok,
a kifinomult ízlésrõl árulkodó elrendezés  önerõbõl, ajándék útján, önkéntes munkából állt össze.
A Csillagvizsgáló parkja az idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját.
Az elsõ anyagi támogatást az elmúlt
évben kapták az Orange Konto jóvoltából, melyrõl a hírlap említést is tett.
Akkor mégcsak tervek, rajzok hevertek az asztalon, de októbertõl szokatlanul zajos lett a park a munkagépektõl és a szorgos munkáskezektõl.
A munkálatok gyors és látható változást hoztak. Az arborétum új lócákat,
új járdát kapott. Megépült a napórák
tartóoszlopa is. Tavasszal a n övényszaporításon túl új színt kaptak a régi
padok, az elkészített helyükre kerültek a napórák és az asztrológia bolygójelei. A változások kivitelezéséért
újból az önkénteseknek jár köszönet,
fõképp a MO SZAA soraiból érkeztek látható eredmények, és nem
utolsó sorban a szervezkedõ alkalmazottaknak, a tamásfalvai segítõkész lakosoknak, valamint a helyi
civil szervezetnek.
Az idelátogatók kellemes környezetben, színesen pompázó növények
között pihenhetnek, miközben tudomást szerezhetnek a napóra nem kevésbé érdekes mûködésérõl is.
A horoszkópböngészõk hamar rájöhetnek arra, hogy bizony a Napállás
már régen más, mint amit az egyes
állatövek súgnak nekünk. Tovább haladva kaktuszmezõ, miniatûr halastó, új távcsõsziget köszön vissza az
érdeklõdõkre.
Az ASTROPARK afféle élõ segédeszköz a mûvelõdésre vágyóknak.
Reméljük, hogy szerves része lesz
városunk apraja-nagyjának, akár asztrológiai, botanikus vagy relaxációs
érdekbõl. Kapuja mindenki elõtt nyitva áll. Daniela Rapavá (csk)
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Kerékpárosklubunk rendszeresen, a 2000-es év óta vesz részt a fent megnevezett körtúrán.
Ez év május 25-27.-ike között került megrendezésre a jubileumi, 40.-ik évfolyam. A rendezvény fõ szervezõje a Niná
na Orave-i testvérklubunk. A mi egyesületünkbõl 14 fõ, de az ismerõseinket is beleszámolva közel harminc bringás
vett részt, az akción. Viszont a szervezõk által közzétett létszám nem sokkal maradt el az ezres határ alatt. A túra
folyamán háromnapos körutat tettünk a Magas-Tátra körül. A hivatalos tvonal a következõ volt: Niná - Suchá Hora
 Zakopane - Lysá Po¾ana  diar - Tatranská Lomnica - trbské Pleso - Liptovský Mikulá  Zuberec Niná. Az
idõjárás kedvezett nekünk, csupán utolsó nap, útközben hazafelé tépázott meg minket egy kisebb zivatar.
A kirándulást Rimaszombatból egy terre levõ lengyel határig. Minden
nappal a hivatalos kezdés elõtt indí- településen az óvodások, iskolások
tottuk hogy aztán pénteken reggel és drukkerek hada biztatta a réré s z t v e h e s s ü n k
a Niná-i ünnepélyes
megnyitón. Május
24.-én, már a kora reggeli órákban elindultunk felpakolt kerékpárjainkon a hosszú és
fárasztó útra. Fokozatosan, a megbeszélt
terv szerint csatlakoztak hozzánk barátaink az útvonal
különbözõ pontjain /
Hnúta, Mýto pod
Ï u m b i e Rajt elött Ninán
rom, Liptovský Mikulá/. Voltak kísérõautóink is, melyek segítségével je- sztvevõket. A távolban feltûnt az
lentõsen könnyítettünk a közel 200 1722 m magas napsütötte Babia
km távú, magas hegyekkel tarkított hora havas csúcsa. A határátkelõheútvonalon. Kerékpárosklubunk magyarországi tagjai Tatabányáról saját autóbuszukkal jöttek Árvára.
Niná elõtt, Zuberecen beiktattunk programunkba egy kisebb
kitérõt és megfürödtünk az Oravice-i termálfürdõben. Fáradtan, de
épen és egészségesen beértünk Ninára, a szervezõknél bejelentkeztünk és üdvözöltük régi barátainkat, kikkel az elõzõ évfolyamok lyen a többéves rituál szerint csosorán rendszeresen találkozgatunk. portképfotózás volt, majd folytatSzállásunk az alapiskola tornatermében volt bebiztosítva, de az
igényesebb egyének választhattak a helyi hotel
valamint a kollégium szolgáltatásai közül is. Az
alapiskola körül
felállított falatozóbódék frissítõket, különbözõ sülteket,
Príslop nyereg (1081 m)
lángost kínáltak
az éhes sportolóknak, így aztán sötétedésig szóra- tuk utunkat a Nyugati- és a Magaskoztunk a bringások nagy táborában. Tátra északi oldala mentén, immár
Péntek reggel az ünnepélyes a lengyel oldalon. Útvonalunk promegnyitó után lassú tempóban meg- filja 700  1100 m tengerszint feletindult a résztvevõk hosszan kígyó- ti magasság közt ingadozott, gyér
zó sora Suchá Hora felé. A pelotónt forgalmú, fenyvesekkel körülvett
a helyi közlekedésrendészet gépko- csodálatos tájakon át tekertünk.
A környezõ lengyel vidék merõcsijai kísérték egészen a 25 kilomé-

ben eltér a szlovákiaitól, a hegyi patakok tiszták, rendezettek, az erdõk épek, szinte mindenütt szemet

gyönyörködtetõ faházikók és fatemplomok egészítik ki a tátrai tájat.
Évszázadok óta a fa, valamint a kõ

Kerékpárral
a Tátra körül
a legfõbb építkezési alapanyag ezen
a vidéken, ami harmónikusan beleilleszkedik a környezõ
természetbe. Ha belegondolunk hogy
e negyvenmilliós
n e mzet jelentõs hányada tömegesen látogatja a
lengyel Tátrát, akaratlanul is felmerül a kérdés,

miként lehetséges az hogy nekik
sokkal jobban sikerül védeni és óvni
a természetet mint nekünk, a hegygerinc másik oldalán,
ahol a magashegyi túrák alatt csak elvétve találkozunk szlovák állampolgárral...
Visszatérve útvonalunkhoz, érdemes rövid
kitérõt tenni bármelyik
lengyel tátrai völgybe,
uticélunk lehet valamelyik híresebb barlang,
menedékház, vízesés,
tengerszem vagy patakforrás. Sajnos kerékpárral csupán a Chocholowska-völgy látogatható, a többit kénytelen
a látogató gyalogosan vagy lóvontatású szekéren felkeresni.
A legszebbek közé tartoznak a Chocholowska, Koscieliska, Kondratowa, Sucha Woda és a Bialka völgyek, az utolsóként említett katlan végén található a két meseszép tengerszem, a Morskie Oko és a Czarny Staw.
Utunk mentén az iparosodás csupán minimális, túlnyomórészt
a mezõgazdasági termelés a mérvadó, annyi legelészõ tehéncsordát és
juhnyájat mint errrefelé, ritkán lát
a turista.
A vidék turisztikai központja
Zakopane. E harmincezres lélekszámú sí- és turistaparadicsomból indulnak ki a jelentõsebb jelzett túraösvények a lengyel Tátra különbözõ részeire. Minden évben másmás látnivalót keresünk fel a túrák
során, most például a feledhetetlen
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panorámával büszkélkedõ Gubalówka üdülõközpontot kerestük fel
kerékpáron, ahová Zakopaneból libegõ is közlekedik.
A városközpont megtekintése
után nekivágtunk a Lysá Po¾ana felé
vezetõ néhánykilométeres hegyi
szakasznak. Bizony, itt már elkellt
a jó kondíció, nem mindenki bírta
szusszal a több mint 300 méteres
magasságszintû emelkedõt. A vért
izzasztó szakasz után jutalmul
gyönyörködhettünk a Bélai Tátra
domináns csúcsaiban /Hav ran, diarska vidla/. Lassan viszszakanyarodtunk Szlovákiába,
leküzdöttük az utolsó nagyobb
emelkedõt is és a Príslop nyeregben
a szervezõk üdítõkkel várták
a fáradt és éhes kerekezõk hadát.
Az utolsó szakaszon Velká Lomnica-ig igazi napsütötte táj várt ránk,
de alighogy elszállásoltuk magunkat a panzióban, eleredt az esõ. Így
aztán már csak sajnálni tudtuk azokat a kollégákat, akik nem értek be
idõben fedél alá.
Vacsorára a helyi hotelban jöttünk össze, és kellemes
meglepetésben volt részünk.
Megállapítottok hogy az
étlapon szereplõ árak fölöttébb jutányosak, mi több, a
porciók minõsége és mennyisége is kedvezõ.
Szombat mint pihenõnap
szerepelt a hivatalos
programban, de azért mindenki megtalálta a számára
legkedvezõbb idõtöltés módját. Voltak akik autóval indultak kirándulni, mások kerékpárral vágtak neki a tátrai
völgyek valamelyikének. Így
aztán felkerestük a Zöld-,
Poprádi-, Csorba-, tavakat,
eljutottunk a Hrebienok-ra,
a Sliezsky dom-hoz, voltak
akik gyalogtúrán vettek részt és megmászták a Východná Vysoká (2428 m n.

Velicai tó
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Kerékpárral
a Tátra körül

Rajt...

A Zöld tónál

m.) hegyes csúcsát, melyrõl fantasztikus kilátás nyílt a Tátra központi vonulatára és a Zbojnícka menedékházra.
Még a nap folyamán hellyelközzel felettünk átvonuló zivatarok
sem tudták elrontani az élményekben gazdag túrát.
Estére a szervezõk kísérõprogramot állítottak össze, melyben különféle vetélkedõk, ügyességi versenyek szerepeltek, lobogott
a tábortûz -vagy inkább máglya-,
volt virslisütés, táncmulatság.
Utolsó napunk nem épp a várakozások szerint alakult, már a hajnali óráktól szemerkélt az esõ.
A vendéglátó háziaktól elbúcsúzva hazafelé vettük utunkat. A levegõ lehûlt, délig kisebb-nagyobb megszakításokkal esett az esõ. De azért
sikerült száraz bõrrel átverekedni
magunkat a Gömörországba vezetõ
dombocskákon: Popová, Besník, Javorinka, Predná hora, Dielik.
Bízzunk benne, hogy az elkövetkezõ 41.-ik évfolyamú Kerékpárral a Tátra körül is hasonló
népszerûségre tesz szert.
Kerékpárral a Tátra
körül számokban /május
24-27./ :
a rimaszombati és magyarországi kerékpárosok száma
/az SCK Rimava kerékpárosklub szervezésében/: 2 3
összkilométer a 4 nap alatt:
350  450 km tekeréssel eltöltött idõ: 8 -11 hod.
leghosszabb napi táv:
196 km /május 24./
legmagasabb pont kerékpárral:
1670 m n.
m. /Sliezsky dom/
legmagasabb pont gyalog: 2428 m n. m. /Východná Vysoká/
összmagasságszint a 4
nap alatt: 5500  6400 m
defekt: 2x, baleset: 0x
Maksi István
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Gyermeknap
Zeherjén

Szezonja van az erdei iskoláknak

Tanulás a természetben

A szennyezett város zajos utcáiról menekülõ gyermekcsoportok
legideálisabb területe a zöldövezet,
erdõk, hegyek kínálta lehetõségek. Élnek is ezzel az
iskolák, amennyiben van rá
igény és persze mód. Mi is
lehet hatásosabb egy tanóránál, mint az, hogy
a honismeret, természetismeret órákon átvett tananyag élõben, testközelben
nyújtson lehetõséget
a felfedezés megannyi örömeire. Nem beszélve
a közösség nevelési erejérõl,
a barátságok megszilárdulásáról, valamint az együtt
átélt  szülõktõl mentes  élményekrõl. Az a pár nap, amit távol
töltenek a tanulók a családi fészektõl
önállóságra ösztökél, megtanít gondoskodni, idõt aktívan beosztani,
valamint figyelni, tapasztalni.
A pedagógusok alapos szervezésének köszönhetõen egyre több és
több iskola valósítja meg a tanév
vége felé az egy hetes természeti
iskolát.
A Ferenczy István Alapiskola
az idén 38 kis diákkal vállalt barangolást a gyönyörû Magas-Tátrában. Jakab Gabriella, Szabó
Andrea és Tóth Katalin tanító
nénik Stará Lomnicán töltöttek
öt felejthetetlen napot. Az egészségügyi biztonságra is odafigyelõ pedagógusok Agócs Andrea doktornõt
hívták magukkal, hogy baleset esetén is kellõ ellátásban részesüljenek a gyerekek.
A rendhagyó honismereti órákon

a valóságban hasonlíthatták össze
a Lomnici-csúcsot a Gerlachfalvicsúccsal, megcsodálhatták a Csorba-

tavat, megtekintették a legnagyobb
síugrósáncot. Fogaskerekûvel jutottak fel a Hrebienokra, ahol a vízesés
ejtette õket ámulatba. Bejárták
a múzeumokat, hogy megismerhes-

sék a táj múltját, jelenét, állat- és
növényvilágát. Szomorúan vették
szemügyre a derékba tört fákat,
a csonka erdõrészt, melyek természeti katasztrófa
áldozatai lettek.
Sokat túráztak, sportoltak, játszottak, kitöltve
minden pillanatot, hogy
minél emlékezetesebbé tegyék az ötnapos kitérõt.
Jövõre is mennek. Persze mások, máshova. Egy
biztos : érdekük az, hogy
az erdei iskola elérje célját
és teljes mértékben megfeleljen küldetésének.
Õrömmel várjuk minden iskola élménybeszámolóját
a nyári vakáció elõtti tartalmas kirándulásokról, mely akár ötletként
is szolgálhat a szervezéshez.
-csk-

Zeherjén sem feledkeztek meg
a Gyemeknapról. A ZLOM (Zeherjén a Múltnál Jobban) polgári társulás június 2-án szervezte
az ünnepséget.
A gyermekek számára számos
játékot készítettek: góllövés, kosárdobás, karikadobás rudakra,
kúszás alagútban, taposó autóverseny, labdadobás dobozpiramisba, tekézés, várépítés ruha
csomagokból, céllövészet légpuskából és egyebek. Minden versenyszámban édességekkel jutalmazták a gyõzteseket.
Az apróságok egész nap nézegethették a tûzoltó autót, a Rimaszombati Tûzoltó és Mentõ
Testület dolgozói készséggel feleltek kiváncsi kérdéseikre.
A rendõrtestület is bemutatta
felszerelését, a gyermekek a fegyvereket is megszemlélhették.
A legnépszerûbb rendezvények közé tartozott a szép lipicai
lovak által vontatott hintón tett
séta a falu utcáin. Befejezésül
minden gyermek elismerõ oklevelet kapott a résztvételért, kaptak pexeso, kifestõfözet és egyéb
játék ajándékokat is.
A ZLOM polgári társulás
2007-ben aktivizálódott. Fõ célja Zeherje lakói életminõségének javítása, közhasznú projektek megvalósítása, kulturális és
sport rendezvények szervezése.
Az idei évi fõ célkitûzés könyvtár felszerelése, internett hozzáférés biztosítása minden polgár számára, a gyermekekkel,
ifjúsággal és idõsebb emberekkel való együttmûködés elmélyítése.
Mgr. Jozef Baka
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Járási honismereti verseny a Gömör-Kishonti Múzeumban

A Források XXIV. évfolyama

A Gömör-Kishonti Múzeum a
RELAX szabadidõközponttal együttmûködve rendezte meg a Járási
Honismereti verseny XXIV. évfolyamát. A Források címen futó verseny
regionális jellegû, megfelelõ módon egészíti ki az alapiskolák oktatási folyamatát.
Részesei az alapiskolák 7. évfolyamos tanulói. Öttagú csapatokban
versenyeznek. Az összes ismereti-tudási kérdések a múzeum állandó expozicióiból vannak merítve. Ilyen volt
a fõ cél 24 évvel ezelõtt: bevonni az
alapiskolás tanulókat a múzeumlátogatásba, felhívni a figyelmet GömörKishont mérhetetlen kulturális örökségére, melynek jelentõs részét õrzik
a ma már 125 éves múzeum történelmi falai.
A Források versenyben minden
évben részt vesznek a Rimaszombati
és a Nagyrõcei járások alapiskolái.
A tanulók már februártól látogatják az
állandó expozíciókat. Szakelõadások

alapján egyénileg készülnek a verseny
kicsúcsosodására, mely már 24 év óta
hagyományosan a Nemzetközi Múzeumi Napok keretében zajlik.
Idén két járásból 8 alapiskola csatlakozott, összesen 11 csapattal. Ismereteiket a következõ összetételû
szakbizottság bírálta: PhDr. O¾ga Bo-

dorová, PhDr. Alena Pivovarèiová,
Mgr. Monika Gálffyová, Mgr. ¼udmila Puliová, Mgr. Peter Kováèik és
Mgr. Chovanová, a Rimaszombati
Városi Hivatal dolgozója.
A Források járási honismereti verseny XXIV. évfolyam gyõztese
a Rimaszombati P. Dobinský Alap-

iskola Ján Kalmár, Michal Polivka, Miroslav Bielak, Frederik Ïdalak, Matej
Korti összetételû csapata. Második
helyen végzett a Rimaszombati P. K.
Hostinský Alapiskola csapata Pavel
Dzuroka, Miriam Kríková, Janka
Revúcka, Beata Babíková, Katarína Laáková összetételben. Harmadik Zuzana Franeková, Dominika Pisárová,
Erika Hrivòáková, Renáta Zacharová,
Stanislava Oliaková, szintén a P. K.
Hostinský Alapiskolából.
A Források versenyben nincs
gyõztes, sem vesztes, hiszen itt mindenki nyer. Sokat nyer azzal, hogy
újabb ismereteket visznek magukkal
a történelmi Gömör-Kishont megyébõl. Ez pedig tartós nyeremény.
A verseny szervezõi bíznak benne:
a régió történelmével kapcsolatos ismeretek örökre bevésõdnek a versenyzõk emlékezetébe, ami külön
jutalom azoknak is, akik a versenyt
évrõl évre megszervezik.

Gyermek ek alkotásainak kiállítása a romák életérõl

Romano dzsivipen
A Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum 1996 óta
szakosult a romák anyagi és szellemi kultúrájának
dokumentálására. Ezzel a munkakörrel nemcsak tudományos-kutatások függnek össze. Az intézmény
kiállításokat is szervez a témával kapcsolatban.

Közéjük tartozik a Romano dzsivipen  Roma élet nevû, gyermek
képzõmûvészeti alkotásokból összeállított szemle. Gyermekrajzok témája a roma kultúra, romák élete, lakáskultúrája, öltözködése, a romák viszonya a zenéhez, kézmûves foglalkozásokhoz, egyszóval minden, ami ezt az
etnikumot jellemzi.

A verseny 7. évfolyamába 15 iskola jelentkezett. Összesen 114 alkotást küldtek be, amelyeket
a következõ összetételû szakbizottság értékelt: Marián Lacko és Mihók
Ibolya a Mûvészeti Alapiskolából,
O¾ga Bodorová, Alena Pivovarèiová
és ¼udmila Puliová a Gömör-Kishonti Múzeumból. Az elsõ kategó-

riában (1-4. évfolyam) elsõ helyezett
Nikolete Procháczková a Málineci
Alapiskolából, második Kovács Mihály Várgedérõl, harmadikKristína Sivoková a Rimaszombati P. K. Hostinský Alapiskolából. A második kategóriában (5.-9. évfolyam) az elsõ helyet
Ivetka Sanková, a Lubeníki S. Tomáik Alapiskola tanulója szerezte meg,
második Berki Krisztián Gesztetérõl,
harmadik Martin ajben Jolsváról.
A kiállítás a Gyermeknap alkalmából
nyílt meg.
red-

Hacskó Marika nagysikert
aratott szülõ Városában a Zenei
Tavasz megnyitásán.

Szabad munkahelyek a régióban

A Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Hivatal a munkáltatók kínálatából a következõ munkalehetõségeket kínálja fel a foglalkozást keresõknek:
n GABRIEL CSÉPE- HÛTÕBERENDEZÉSEK JAVÍTÁSA, Rimaszombat, gépészeket alkalmaz. Feltétel: Teljes középiskolai végzettség, vagy érettségi vizsga szakmunkásképzõ középiskolában.
n ROLLER SPOL., KFT., Feled. Géptervezõt alkalmaz, fõiskolai
végzettséggel.
n DUA RADOSLAV, Tisovec. Alkalmaz szakképzett péket
n BENG LOUNG THI  SLOVIET VENDÉGLÕ, Rimaszombat,
alkalmaz szakképzett szakácsot és pincért
n Ing. UCHÁÒ  AZANAS, Rimaszombat  alkalmaz szakképzett szakácsot és teljes szakközépiskolát vágzett gyártásvezetõt
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A Rimaszombati Kórházban 2007. június
5.6 -én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:Ladislav Topor, Gyula Ilosfai, Elena
Katreniaková Rimavská Sobota, Frantiek Zvozil, Mária Kromholcová Hnúa, Anna Malatinská, Tomá Malatinský Kociha, Ladislav
Miklo Stránska, Eva Gregorcová Vyný Skálnik, Ondrej Tóth Ve¾ký Blh, Milan Vrábe¾ Teplý Vrch.
Elõször adott vért: Adrián Durec, ahim Hazír, Boris Kurek,
Vladimír Hoferica Rimavská Sobota.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Kezdés: 19.00 és 21.00 ó
Június 15.-17.
Péntek - Vasárnap

2729

Legolcsóbb gumiabroncsok
GOYA RÉMÁLMAI

Spanyol filmdráma.
Szereplõk: Natalie Portman,
Javier Bardem, Stellan Skarsgard,
Randy Quaid
Belépõ: 59 Sk.

2574

Kínálat:
Autófényezésre
karosszéria javításra és lakkozásra
biztosító társulások szerzõdéses partnere.
LAKKOZÁS ÉS ANYAG ELÕNYÖS ÁRON!

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

2672

SUPER ÁRAK

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.
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.

RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat

Tel.: 0904 044 000.

Tel.: 563 12 54 (054), mobil: 0903 531 470, 0903 527
301, 0905 386 421. 2620-20o

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

2726

Tel.: 56 32 196, 0903 530 476.

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

Játékok- sportcikkek Rimaszombat, Mikszáth K. utca
47 (a régi gimnázium mellett).

Gabriel Steiner Autoservíz,
Potravinárska 18, Fiat telep.

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.

Tel.: 56 31 267, 0905 152 800.

RENDEZVÉNYEINK JÚNIUS HÓNAPRA:
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.

Évre év jön, az idõ repül tova,
de mi nem feledünk soha. Fájó
szívvel emlékezünk június 11én halálának 25. évfordulóján
apukánkra

KULIK KÁLMÁNRA.
Emléked örökké szívünkben
él. Szeretõ családod.

Lakás-ingatlan
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 Bérbe adok 1-szobás lakást hoszszabb idõre, egy személy részére.
Telefonszám: 0907 257 465. 505
n Eladó három és fél szobás személyi tulajdonban levõ lakás Rimaszombatban  Dobinský 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 Befejezetlen családi ház (falak tetõ alatt), IBV Szabatkán.
Tel.:0905 446 136.
605-25
nEladó családi ház Új Vèelinecen.
Ár megegyezéssel. Mobil: 0905
441 454
615
nEladó 3 szobás lakás Hrnèiarska
Ves,6 lakásos tégla épületben. Bal-

n

kon,pince és garázs. Ár: 200 000 sk,
vagy megegyezéssel.Tel.. 0915
655 798.
622-26
nEladó 2,5 szobás lakás a Rimava
lakótelepen. Tel.: 0908 930 777,
0911 930 777.
628
n Eladó jól mûködõ butik az új
postánál Rimaszombatban. Információ:0905 349 773, vagy a butikban.
629-26
nEladó 2 szobás lakás a centrumban, vagy elcserélem 3- szobásra.
Tel.: 56 34 029.
630
nEladó családi ház Mojínban. Tel.:
0907 108 492.
631
nKicserélek 2- szobás lakást a Rimava
lakótelepen 1- szobásra + különbözet.
Tel.: 0905 710 225.
634- 32
n Kiadó 3 szobás lakás a Nyugat
lakótelepen,a L. Szvoboda utcán.
Tel.: 0903 450 490.
607-27
n Keresek 1  2 szobás lakást.
Tel.: 0915 867 006.
.
n Keresek 3 - 4 szobás lakást. Tel.:
0914 257 237.
1565-26
n Gyorsbüfé helységeket kínálunk
albérletbe Rimaszombatban. Infó.:
0903 449 164.
612-25
n Albérletbe keresek 1  2 szobás
lakást, Tornaján vagy Rimaszombatban. Tel.: 0914 167 151. 627- 25
n Kiadó 1-szobás bebútorozott lakás. Tel.: 0907 287 796.
633

Egyéb
Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812-30
n Autófuvarozás, költöztetés. Tel.:
0903 515 109.
209ob.
n Eladó koda 125 L. Tel.: 0907
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 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
(oroszlányi) munkavégzésre magyar
nyelvtudású betanított nõi és férfi
n

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
n Bérbe 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 Elegance, 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
n Kötöde felvesz segédmunkaerõt
állandó munkára. Tel.: 0903
804 986.
618
n Eladók fajtiszta Labrador kutyakölykök, július 14- étöl aktuális. Tel.:
047 56 96 353, 0904 577 200. 616-27
nKõmûves munkát vállalok. Tel.:
047 56 78 218.
609-32
n Akció  Adidas ingyen. Június 21.22.-én a Média Drogériában ,Rimaszombat fõtér 11.00-tól 17.00-ig.
Ha Adidas márkájú árut vásárolnak 299
sk értékben, akkor Adidas ajándékot
kapnak a kedves vevõk.
1566
n Eladó olcsón gyerekbicikli.
Tel.:0903 511 308.
.
nEladó használt vas csigalépcsõ.
Tel.: 56 26 887.
620-25

2519

Megemlékezés

11

Fürdetés, nyírás
és kutyakozmetika

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

2721-23

Hirdetések
GH

Jármûvezetõi
jogosítvány (A+B).

Tel.: 56 34 777, 0908 260 305.

A Tikotank benzinkút
értesíti az
autótulajdonosokat,
hogy elkezdte
a 2007-es autópálya
matrica árusítását 290
Alkalmazunk elárusitót/nõt
bútorüzletbe
Rimaszombatban

MUNKÁBA LÉPÉS AZONNAL.
Feltételek: magyar nyelvtudás,
PC számitógépkezelés, szakmai
gyakorlat.
2743
Info:
TOP-UNION, Cintorinska ul. (az
Ádam épitõanyagárusitás mellett).
Tel.: 047/44 91 304.

Frissen nyitott

Nõi és férfi alsónemû

hívja bevásárlásra:

Fürdõruhák új választéka A
Luxus kivitelû fehérnemû
ES
N
(SASSA MODE, GINA márka)
VA
férfi trikók, alsónadrágok (CORNETTE, GINO márka)
2751

Rimaszombat, Vasút utca 25 meghívja
palacsinták, kávé, csokoládé, koktélek,
fagylaltos poharak bõ választékára.

2751

Fõ tér 16 (Az Elektro VM2 mellett), Rimaszombat szivélyesen

Nyitva: hétfõ-szombat: 9.30-20.00 ó., vasárnap: 13.00-20.00 ó.
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GH

A tavaszi labdarúgó idény összegezése

Hílek egy percet sem hiányzott

a 3240 percet is végig játszotta!!!
A továbbjutási részben játékosaink a következõ mérleget érték el: Jaroslav Hílek 14 meccs /
1260 perc, Branislav Mráz 14/
1250.
A 20 gólon csatáraink a következõképen osztoztak:
Gólok: Sivèeviè 6, Líka és Lazúr
po 3, Pisár 2, Tesák, Filo, Hlouek,
Janeèka, ivanoviè és Gibala 1.
Sárga lapok (24): Geri 4, Sivèeviè, Hlouek, Janeèka, Hílek, Líka, imon, Kaèák, Filo és Mráz 22, ivanoviè a Lazúr 1-1.
Piros lapok (2): Janeèka a Geri.

A legutóbbi idény során Rimaszombat színeiben 26 játékos cserélt mezt. Közülük az
õszi fordulóban 22 (I. liga).
A tavaszi, továbbjutási fordulóban négy új játékos jelent meg
a csapatban: imon, Líka,
Tesákcés Miga¾a, de az õszi fordulóból heten már nem rúgtak
labdába: Benko, Ristiè, Hrabáè,
Miklas, Kubinec, Albert és
Tomko.
Csodálatra méltó volt Laroslav Hílek teljesíménye, aki
nem csak mind a 36 bajnoki
meccsen szerepelt, hanem mind

A TEMPUS SK labdarúgó sikerei

*A közelmúltban Kassán aratott
sikereket sikerült megismételni
a Rimaszombati Tempus SK labdarúgó reménységeinek (1999-ben
születettek) Besztercebányán,
ahol remek teljesítménnyel bizonyított fõként Jozef Morong,
a Tempus gólkirálya.
A Tempus eredményei: Juventus
ilina 2:0 (gólok Koèi és Vilèek) Luèenec 2:0 (Morong,Hruka), Podbrezová 1:1 (Morong), Badín 1:0 (Morong), Martin 4:2 (Morong 2, Poliak,
Balciar), Banská Bystrica B 4:0 (Mo-

rong 4), Banská Bystrica 1:1 (Morong).
*A fiúk gyõzelemsorozatukat másnap
Magyarországon, Salgótarjánban folytatták, ahol nemzetközi tornán gyõztek a következõ eredményekkel: Kalvária 4:1 (gólok: Pelle 2, Koèi, Nôta):Pásztó 4:0 (Morong 2, Nôta, Poliak); algótarján B 0:0; algótarján 2:1
(Poliak, Balciar). A torna legjobb játékosáként lett kiértékelveTomá
Koèi, legjobb kapusként Julko Nôta.
*A salgótarjáni tornán a Tempus
további két csapata is rajtolt. Az
1996-ban született évfolyam nagy

fölénnyel, pontveszteség nélkül gyõzött a következõ eredményekkel:
algótarján 2:0 (Boros 2), Nagybátony 5:1 (Galo 3, Gilian, Itók),
elödöntö: algótarján II. 4:1 (Itók 2,
Gilian, Boros), döntö: Gyarmati Palóc farkasok 2:0 (Polívka Galo).
*A kiemelkedõ teljesítményekbem az 1997-ben született évfolyam sem maradt alul, Ivan Sihelský
edzõ irányítása alatt. Egyetlen vereségét a döntõben könyvelte el,
ott is tizenegyesbõl kapott góllal.
Eredmények: Gyöngyös 1:0 (Mú-

èik), algótarján 2:0 (Èieok, Lehocký), Nagybátony 3:1 (Múèik, Balyo, Szunyai); elõdöntõ: algótarján
B 3:1 (Múèik, Èieok, Krák); döntö: Pásztó 1:1.
*A Rimaszombati Tempus SK
legifjabb labdarúgó reménységei,
a Közép-Szlovákiai kerület elõkészítõ csapatainak I. ligájában rajtoló
ifik kelet-Szlovákiában, Eperjesen
játszottak barátságos mérkõzéseket.
Eredmények: Preov-Tempus 2:1
(1996-os évfolyam), a Tempus Gólszerõje Boro), 4:1 (1997-os évfolyam Václavík)és 6 :4 (1998-os évfolyam Koèi 2, Hruka, Poliak).

A Rimaszombati Tempus K arany és ezüstérmesei Salgótarjánban: alsó sor (1999-os évfolyam) : Martin Balciar, edzõ Ondrej Václavik, Jakub Hruka, Roman
Vilèek, Daniel Rapèan, Andrej Poliak, Jozef Morong, Matyas Pelle, Tomá Koèi, Julo Nôta, Peter Mezõ, a bestercebányai tornán játszot Juraj Janíèek; felsõ sorban
(1997 -os évfolyam) : Ivan Sihelský edzõ , Zsolt Múèik, Jakub Èieok, Erik Krák, Alex Szunayi, Kritof Csank, tefan Maïar, Norbert Balyo, Richard Lehocký.
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