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Július Nôta tragikus halála
Február 20-án a kora délutáni órákban
Rimajánosiban, otthonától alig pár száz méterre
brutális gyilkosság áldozata lett Július Nôta neves
futballista, kapusedző, kétgyerekes családapa. Hazatérve munkahelyéről a kutyáját sétáltatta és tanította,
amikor a jelen pillanatban még ismeretlen gyilkos
rátámadt és olyan súlyos sebet ejtett a nyakán, hogy
az azonnal kiérkező mentők sem tudtak rajta segíteni.
A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást,
s nem hivatalos értesülések szerint forró nyomon
vannak. Cifruš István, Rimaszombat polgármestere
levélben fordult Róbert Kaliňák belügyminiszterhez,
amelyben kérte, hogy a rendőrség mindent tegyen
meg a gyilkos, gyilkosok mielőbbi kézrekerítéséért.

Magát a polgármestert, aki munkaadója, barátja volt
az áldozatnak, sőt távoli rokonok is, megrázta a 37
éves, igen népszerű és nagyon tisztelt sportoló halála.
Február 24-én szülőfalujában közel kétezer ember
kísérte utolsó útjára, amelyen egykori rimaszombati
és magyarországi csapattársai, szurkolói is tiszteletüket tették. Búcsúbeszédet Pavel Brndiar volt és Cifruš
István jelenlegi rimaszombati polgármester mondott,
aki magyarul is elkÖszÖnt Nôta Gyulától, aki pályája
jelentős részét Magyarországon töltötte. A rimaszombati csapat tagjai szokásos győzelmi csatakiáltásukkal,
a vadásztársak díszlövésekkel, míg fia egy sírba dobott,
virágokból készült focilabdával búcsúzott.
Kép és szöveg: jdj

Figyelem!

Képviselő-testületi ülés március 3-án
Július Nôta tragikus halála miatt elhalasztotta ülését
a rimaszombati képviselő-testület, amelyre március 3-án, kedden kerül sor 9.00 órai kezdettel a volt
Megyeháza üléstermében. A napirendi pontok között
szerepel a város biztonsági helyzetének az értékelése,
vagyonjogi és személyi kérdések, a sportegyesületek támogatása és az MFK csapatának helyzete is.

„Szegény
a forgandó
tündér
szerencse,//hogy
e csodát
újólag megteremtse” – írja Kosztolányi Dezső
halhatatlan versében. A verssel
ellentétben sajnos az ember
tényleg halandó, ezért is
döbbenetes, amikor egyre több
erőszakos halálesetről értesülünk. Az elmúlt hónapokban
csak kapkodtuk a fejünket,
amikor a veszprémi, a nagycsécsi vagy a tatárszentgyörgyi
esetekről hallottunk. Szörnyülködtünk egyet, de aztán
nyugodtan fordultunk át
éjszaka a másik oldalunkra
abban a hitben, hogy velünk
ez nem történhet meg. S mint
derült égből a villámcsapás,
jött a hír, hogy mégis. Egy
kétgyerekes, példás családéletet élő, a falujára és a tágabb
közösségére is dicsőséget hozó,
az ismerősei által végtelenül
nyugodt embernek tartott
sportembert fényes nappal
lemészároltak. Sorjáznak a ma
még megválaszolhatatlannak
tűnő kérdések, a miértek,
holott csak egy kérdést kellene
feltennünk: hogyan juthatott
el odáig ez a magát demokratikusnak nevező társadalom,
hogy gondolkodás nélkül öljön.
Mi vezetett el addig, hogy
feladta önnön ezeréves törvényeit, s nem ismer sem embert,
sem istent. Eddig legalább
a büntetéstől való félelem tartott vissza minket, ha már a hit
és a szeretet nem. Vajon ki lesz
a következő áldozat?

A Városi Tanács döntése alapján a gazdasági válságra
hivatkozva nem tárgyalnak viszont a város polgármesterének, helyettesének ill. a főellenőrének az
esedékes félévi javadalmazásáról, valamint a távhő
árának emeléséről sem.
jdj

Lapunk eseménynaptárral
jelentkezik, amelyben megtalálhatják szűkebb régiónk
magyar szervezeteinek fontosabb idei rendezvényeit.
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Újabb stoptábla
a dohányosoknak

Tragikus
baleset
Garamszécsen
12 halottat követelt az a tragikus baleset
Garamszécsen (Polomka), amely február 21-én,
szombaton délelőtt történt egy fényjelzés és
sorompó nélküli vasúti átjáróban. A busz báni
(Bánovce nad Brebravou) síelőket szállított
Garamszécsre, de elakadt a vasúti átjárón, és
belerohant a menetrendszerűen közel 70 km/h
sebességgel közlekedő motoros vonat, amely
ráadásul a busz közepét kapta el. A 12 halott
között hét nő és öt férfi, köztük három házaspár

található. A legfiatalabb áldozat 1974-ben, a
legidősebb 1946-ban született. A sérültek egy
részét a breznóbányai és a nagyrőcei kórházban,
hat súlyos sérültet a besztercebányai Roosevelt
Kórházban vettek kezelésbe. A vonatban utazók
csak kisebb sérüléseket szenvedtek.
A kormány rendelete alapján a baleset másnapján 8.00 és 20.00 óra között gyásznap volt. Az
autóbusz sofőrjét, mivel könnyebb sérülésekkel megúszta, pár nappal később kiengedték
a kórházból, s nevében fia kért bocsánatot az
áldozatok hozzátartozóitól. A közös gyászszertartást Bánban csütörtökön tartották.
A garamszécsi tragédia az önálló Szlovákia
egyik legsúlyosabb balesete volt, s bár a vasút
szerint a balesetet egyértelműen az autóbusz
sofőrje okozta, úgy döntöttek, hogy az andráskeresztet fényjelzéses sorompóval váltják fel.
jdj, fotó: internet

Megkérdeztük a szakembert
Nemrég szereztem munkahelyet a járási székhelyen, amely tőlünk 24 km-re található. Egyik
ismerősömtől úgy tudtam, hogy kötelesek az útiköltségemet megtéríteni, amennyiben a lakhelyem és a munkahely közötti távolság meghaladja
a 20 kilométert. Neki tisztességesen ki is fizeti a
munkahelye. Nekem viszont nem hajlandóak, s
azzal érvelnek, hogy mivel a fizetésem meghaladja a minimálbér összegét, nem kötelesek erre. Igen
ám, de ha levonom az útiköltséget, akkor már a
minimálbért sem kapom kézhez. Köteles a munkaadóm útiköltség-térítést fizetni? – kérdezi olvasónk. A kérdésre JUDr. Nyitray László ügyvéd
válaszol.
Azt, hogy milyen esetekben köteles a munkaadó
a munkavállalóval szemben megtéríteni ennek
útiköltséggel és más kiadásaival kapcsolatos kiadásait, a 283/2002 számú jogszabály tárgyalja,
mely utoljára 275/2008 számú törvény által lett
módosítva. Ez a jogszabály azonban azon esetekre vonatkozik, amikor a munkaadó a munkavállalót munkavégzésre a munkaadó székhelyén kívüli munkavégzésre küldi ki, tehát más városba,
vagy községbe. Pl. a munkaadó székhelye Rimaszombat, de a munkaadó által felvállalt munká-

kat a munkavállalónak pl. Tornalján, Rozsnyón,
tehát a cég székhelyén kívül kell elvégezni. Az
idézett jogszabály aprólékosan tárgyalja, milyen
kiadásait kell ilyen esetekben a munkaadónak a
munkavállalóval szemben téríteni. Ezen problémával konkrétan a Munkatörvénykönyv 145
§-a 1. és 2. bekezdései is foglalkozik, ami szerint
ezen kérdéseket a kollektív szerződésben foglaltak alapján vagy konkrétan a munkavállalási
szerződés megkötésekor kell megoldani és abba
befoglalni. Tehát ha olyan esetről van szó, hogy
a munkavállaló munkavégzés céljából állandó
jelleggel, tartós-állandó lakhelyéről a munkaadó székhelyére utazik és a munkaszerződésben
vállalt munkát itt végzi, csak olyan esetben van a
munkavállalónak igénye arra, hogy a munkaadó
hozzájáruljon útiköltségének megtérítéséhez,
ha ezen kérdéssel a kollektív szerződés foglalkozik, vagy erről a körülményről a munkaszerződés megkötésekor, vagy esetleg utólagosan a
munkaadó és a munkavállaló megegyeznek és
ezt a munkaszerződésbe foglalják.
Február 13-án a parlament elfogadott egy új
jogszabályt, amely március elsején lépett életbe,
s célja a foglalkoztatottság megőrzése bizonyos
anyagi támogatottságok mellett.

A szlovák parlament 111 igen szavazattal
elfogadta a dohányzás szigorításáról szóló
jogszabályt, így április elsejétől tilos lesz a
dohányzás a kórházakban és közintézményekben (színházak, mozik, iskolák, repülőterek). A kórházakban csak a pszichiátriai osztályon engedélyezik a füstölgést.
Tilos lesz cigarettát árusító automatát üzemeltetni, buszmegállók körül négyméteres
körzetben teljesen tilos lesz a dohányzás.
Szeptember elsejétől olyan vendéglátóipari egységekben, ahol ételt szolgálnak fel,
csak fallal elválasztott helyiségben lehet
majd cigarettázni. Ez a rész nem lehet
nagyobb, mint a nem dohányzók helyisége
és nem lehet a bejáratnál. A WC bejáratának is a nem dohányzó részben kell lennie,
hogy a nem dohányzóknak ne kelljen
átmenni a dohányzó szakaszon. Azokra a
helyekre, ahol viszont nem szolgálnak fel
ételt, nem vonatkozik a jogszabály, így a
vállalkozó eldöntheti, hogy a bárban vagy
kocsmában lehet-e füstölögni vagy sem.
jdj

Már nincs orvosi
ügyelet Feleden
Február elsejétől nincs éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet Feleden, a szolgáltató
Legamed cég a huszonnyolc falut ellátó
orvosi ügyeletet ráfizetésre hivatkozva megszüntette. A Legamed viszont
megerősítette a rimaszombati Rimava
egészségügyi központ épületében működő
szolgálatot, ahol ügyeletenként két orvos
várja a betegek jelentkezését, akik közül az
egyik ambuláns kezelést nyújt, míg a másik
szükség esetén házhoz megy. Sürgős esetben továbbra is a 112-es telefonszámot kell
hívni, s a mentőknek 15 perc alatt a térség
legtávolabbi településére is el kell jutniuk.
jdj
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Az eseménynaptár elé
Ez sem született meg egyszerűen. Holott már az
is egyedülálló volt, hogy a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya végre egy asztalhoz
ültette a rimaszombati magyar szervezeteket. A
cél elsősorban az egyeztetés volt, hisz azt senki
sem várta el, hogy kibékíthetetlen személyi ellentétek mentén egy csapásra komoly kibékülések és ezáltal közös rendezvények szülessenek. Így továbbra is több helyen ünnepelhetjük
nemzeti ünnepeinket és mást is. Holott rohamos
ütemben (el)fogyunk erről a vidékről, s nem vigasztalhat bennünket az sem, hogy ez nem kizárólagosan magyar jelenség. Mégis mindig az
asszimilációnak is kitett kisebbség érzi meg a
leépítést sokszorosan, s még nem is sejthetjük,
hogy mit hoz a gazdasági válság. Ezért is volna

Olasz kajákkal
várták
a vendégeket
Tavaly ősszel magyar kajákkal, decemberben egészséges életmóddal,
a napokban pedig
olasz
ételekkel
várta vendégeit az
Egyesített Szakközépiskola a Fekete
Sas és Junior Komplex éttermekben. Az
érdeklődők speciális olasz kajákkal ismerkedhettek meg, így elsősorban a hagyományos olasz levesekből, tésztafélékből
kaphattak ízelítőt, de nem hiányozhattak
a számunkra exotikusnak tűnő fűszerek
sem. Ahogy az iskola igazgatójától, Jaroslav
Bagačkától megtudtuk, az akciót a Nowaco
céggel szervezték, s annak főszakácsa, Martin Kovarský vezetésével az iskola diákjai
készítették a finomságokat, akik két nap
elteltével már egyedül próbálhatták ki
a tanultakat. Az ilyen akció jó alkalom arra
is, hogy teszteljék a közönséget, s egy-egy
nagy sikert aratott étel később felkerül az
étterem étlapjára is. Első nap a tésztafélék
és az olasz módra elkészített csirke aratott
sikert, míg a halételek iránt kevesebben
érdeklődtek. Olyan exotikus nevű kajákat is megkóstolhattak a vendgek, mint az
Angello al posimoro, Pollo in papela vagy a
Frutti di mare. Az olasz kaják után áprilisban hagyományos szlovák ételekkel várják
a vendégeket.
Kép és szöveg: jdj

rettenetesen fontos az összefogás, mert a rimaszombati gyalogmagyarok többségét nem érdeklik a személyi konfliktusoktól terhes viták, ők
csak színvonalas rendezvényeket szeretnének
látni, hogy ezáltal is erősítsék nemzettudatukat.
De nem más nemzetek, nemzetiségek rovására.
Hiszen tudjuk, hogy az elkeseredettség, az elégedetlenség nagyon könnyen megteremti a szélsőségeket, ezért is kiemelt feladat lenne a fiatalok
bevonása, de nemcsak nézőként, hanem aktív
szervezőként is, mivel ők fogják megőrizni az elkövetkező években-évtizedekben ennek a régiónak a szellemiségét. Persze, ha nem a könnyebbik utat választják és el nem menekülnek innét.
De ehhez szükségük volna egy regionális öntudat kialakítására, hogy büszkék legyenek erre a
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vidékre, őseikre és megtalálják a közös hangot
mind nemzettársaikkal, mind a szlovákokkal és
a romákkal. Örömteli volt, hogy a magyar szervezetek leültek és szóba álltak egymással. Kevésbé
örömteli, hogy felállva az asztaltól, a másik háta
mögött már ismét áskálódtak és tücsköt-bogarat szórtak a vélt vagy valós ellenfélre. S mire az
eseménynaptár valósággá válhatott volna, több
szervezet is jelezte, hogy a másikkal nem akar
egy lapon szerepelni. A Gömöri Hírlap a régió
magyarságának, minden magyar polgárnak a
lapja, ezért döntöttünk úgy, hogy az eseménynaptár mégis megjelenik és abból nem rekesztünk ki senkit. Ez alól kivételt csak szélsőséges
szervezetek képeztek, amelyeknek semmilyen
keresnivalójuk nincs sem ebben a lapban, sem a
régió magyarságának közgondolkodásában. Kérjük, fogadják a naptárt szeretettel és főleg látogassanak el minden rendezvényre, ha tehetik!
Juhász Dósa János

Halászlé és versek Hizsnyai
Zoltán asztalán
Rimaszombatban született a kórházban, Rimaszécsen nőtt fel, Kassán került
kapcsolatba az irodalommal és a színészettel, Pozsonyban a lapszerkesztéssel, míg
mostanában Kovácspatakon, az Ipoly és a Duna összefolyásánál, visszavonulva a köz
dolgaitól, ír és alkot Hizsnyai Zoltán József Attila-díjas költő, akit a munkásságáról,
az életéről Szászi Zoltán faggatott a Három Rózsa kávéházban a PLIKK keretén belül.

Egy-egy pohár szilvapálinka lehörpintése után
a két költő az asztalt kÖzépre állítva ott folytatta, ahol a sarokban vagy legutóbb Hizsnyai
otthonában abbahagyták. Hizsnyai nemcsak
a pályafutásáról és gondolkodásmódjáról
árult el érdekes részleteket, hanem egykori
színész mivoltát is megcsillantotta. Annak
idején ugyanis a Szép Szó irodalmi színpadban
ismerkedett a versekkel, majd négy évadot
a Tháliában töltött. S ekkoriban kezdett el
verseket is írni, később pedig az élete úgy hozta,

hogy a Kalligram élén évekig kéziratokat szerkeszthetett. A látszólag visszahúzódó életmódot
élő Hizsnyai a kilencvenes évek elején felkavarta az állóvizet is a vízilovak néven elhíresült
pamflettjeivel, de ahogy az már lenni szokott, ez
a csoda is három napig tartott. Ahogy Hizsnyai
azzal is tisztában van, hogy a költészetnek ma
már semmilyen társadalmi szerepe nincs. De
nem is ezért írja a verseit.
Kép és szöveg: jdj
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Jó tanácsok
a tavaszi
szünetre
Besztercebánya megyében a héten
kezdődött a tavaszi szünidő. A legtöbb
család attól függően tervezi a gyerek
szünidei programját, hogy hogyan tanult
csemetéje. Ha hanyagolta az iskolai
felkészülést, rossz jegyeket szerzett,
akkor természetes igyekezete a szülőknek, hogy ilyenkor akarják bepótoltatni
a lemaradást. De vajon jó ez minden
esetben? Erre és egyéb hasznos tanácsokra keressük a választ.
Mgr. Csank Gál Gabriella, a rimaszombati Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó Központ
iskolapszichológusát előbb arról kérdezem,
hogy milyen típusú szülőket különböztethetünk
meg?
A maximalista szülő nem engedheti meg magának, hogy a gyerek pont most ne csinálja meg a
feladatokat, és „ilyen sok szünet” után ne legyen
felkészülve. „Édes semmittevés” uralkodik ott,
ahol a szülők a szünidő alatt is dolgoznak, így a
gyereknek semmi különleges programot nem
tudnak biztosítani, amivel kissé elfelejtethetnék
vele az iskolába járás hétköznapjait. Marad hát
most is a TV és a számítógép. Vannak olyan haszontalanul lustálkodó és csapatokban randalírozó gyerekek, fiatalok is, akikre nem ügyel senki, akiket nem ellenőriznek, nem fegyelmeznek
felnőttek. Nem csak most, hanem úgy általában
sem. Ezen gyerekek szülei lehet, hogy maguk is
unatkozva tengetik napjaikat, nem látnak sok
értelmet a tanulásban, munkában, így a gyere-

Megalakult
a diákparlament
Rimaszombatban
A várostól jött a gondolat, hogy újra
kellene alakítani a diákparlamentet
Rimaszombatban, az elképzelést tettek
követték.
Pár hónappal ezelőtt diákjaink is elkezdtek foglalkozni a parlament gondolatával. Ezt megelőzte még a képviselőkkel november hetedikén
megejtett találkozó, ahol a tanulók kérdéseket
is tehettek fel a városi képviselőknek, a Városi
Hivatal vezetőinek. Itt vetődött fel annak a gondolata, hogy újra kell éleszteni egy olyan szerve-
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küket sem ösztönzik arra, hogy az a szünidőben
csináljon hasznos, értelmes dolgokat is, ne csak
úgy lógjon, ki tudja hol, ki tudja kikkel. Végül van
a túlhajszolt dolgozó szülők csapata, akik talán
okosan gondolva ilyenkor szabadságolnak, de
mivel ők maguk is fáradtak, inkább szabadjára
engedik a gyerekeiket, csak hogy kicsit maguk is
pihenhessenek. Nincs erejük a gyerekkel szórakozni, játszani, foglalkozni. Tehát ahány család,
annyi féle szünidei időtöltés.
Adódik a kérdés, hogy mit csináljon hát a gyerek a szünidőben?
Minden iskolai szünidő lényege a pihenés, a feltöltődés kellene, hogy legyen. Helytelenül teszik
ezért a tanárok, ha erre az időszakra időigényes,
komplikált feladatokkal, hosszú olvasmányokkal
terhelik a diákokat, mert így megfosztják őket
a gondtalan kikapcsolódástól. Hogyan tudná a
gyerek úgy élvezni az amúgy is rövidke szabadságot, ha közben bárdként lóg a feje fölött a temérdek megoldásra váró lecke? A gondos szülő
a szünidő programját már néhány héttel előre
megtervezi. Fontos, hogy ezek a tervek a gyerekkel való egyeztetés alapján valósuljanak meg. Az
ő kikapcsolódásáról van végül is szó. Minél nagyobb, annál több beleszólást engedélyezzünk
neki a programok szervezésébe. Érdemes ezekre
a szünidei napokra kirándulást tervezni, hadd
legyen a gyerek minél többet a friss levegőn,
szaladgáljon, játsszon a friss tavaszi időben. Ne
akarjuk olyan tevékenységekre kényszeríteni,
amiknél sokat kell összpontosítani, ülni. Hisz ezt
csinálja egész évben az iskolapadban.
Konkrét tanácsokat is tudnánk adni esetleg
azoknak, akik még nem választottak programot?
Jó, és viszonylag olcsó megoldás lehet a gyereket
néhány napos kiruccanásra küldeni a nagyszülőkhöz, távolabbi rokonokhoz, unokatestvérekhez. Persze csak abban az esetben, ha ez a gyereknek is örömet okoz, és nem azért küldjük oda,
hogy ne legyen otthon láb alatt.
A levegő és környezetváltozás csodákra képes.
Élményekkel feltöltődve nagyobb kedvvel megy

zetet Rimaszombatban, amely képviseli a diákok
érdekeit, s tartja a megfelelő kapcsolatot a városvezetéssel. Volt már ilyen törekvés korábban is,
de az nem működött, annak a helyszíne a Relax
Szabadidőközpont volt, az újraalakult diákparlament a VMK bábtermében kapott helyet. Az
alakuló összejövetelre február 16-án került sor,
melyre minden iskola kapott meghívót, de nem
mindenhonnan érkeztek diákok, a legaktívabbak
azonban részt vállaltak a közös gondolkodásban.
Összejöveteleiket Regina Špitálová, a Városi
Művelődési Központ munkatársa koordinálja,
s továbbra is az ő szakmai segítségével zajlanak
majd a tanácskozások. A frissen alakult diákparlament elnökévé titkos szavazással Kovács
Lillát, a Tompa Mihály Református Gimnázium
Diákönkormányzatának a vezetőjét választotta.
Vele készült beszélgetésünket következő számunkban olvashatják.
he

majd később a tanulás is. A szünidőben a nagyobbacska gyerek hadd foglalkozzon a hobbijával,
azzal, amit szeret, ami érdekli. A serdülő kaphat
nagyobb szabadságot, hadd gyakorolja a helyes
időbeosztást, és az önálló döntéshozatal készségét. Persze beszélgessünk is el vele ezekről a fogalmakról, hogy érezze a saját felelősségét, hogy
hogyan használja ki a szabadidejét.
A kikapcsolódás mellett mennyi időt érdemes
fordítani a tanulásra?
A szünidő vége felé megint természetes kellene,
hogy legyen a napi 1-2 óra tanulás, tananyagismétlés, hisz ekkor már lassan vissza kell a gyereknek szoknia az iskola, a kötelességek hangulatára. Nem szabad viszont még a rossz tanulót
sem teljes szobafogságra ítélni a szünidőben,
hisz a kikapcsolódás mindenkinek kijár a jegyeitől függetlenül. Tanulni az egész iskolai évben
lehet, és rendszeresen kell is, most viszont a szórakozásnak, pihenésnek van itt az ideje!
Kellemes és hasznos kikapcsolódást kívánunk
tanulóinknak.
Kérdezett: Homoly E.

Villámlátogatás
a Tompában
Ajtócserék

A Tompa Mihály Alapiskola diákjai frissen
átépített ajtókon léphetik át az iskola
küszöbeit. Február folyamán, ahogyan azt
Orosz István iskolaigazgatótól megtudtuk,
összesen négy ajtót cseréltek ki. A belső főbejárati ajtót, az épület udvarára nyíló jobb
és bal oldali ajtókat, de az egykori Tompa-szoba ajtaját is. Az iskolában nagyobb
fegyelmet vezettek be, s komolyan veszik a
biztonsági intézkedéseket is. Az ajtócserét
a fenntartó segítségével, s a meglévő anyagi
források átcsoportosításával végezték el.

Klubhelyiség készül

Az egykori Tompa-szoba többfunkciós
teremmé alakul át, ahol a még tanórákat
követően iskolában tartózkodó tanulók
is hasznosan tölthetik szabadidejüket.
Az iskola igazgatósága úgy tervezi, hogy
kisebb könyvtárat, olvasási, tanulási körülményeknek megfelelő termet rendez be itt,
ahol akár videózni is lehet majd.

Friss honlappal

A szülők illetve a leendő csemetéiket a
Tompa Alapiskolába írató szülők soksok érdekes információra lelhetnek az
iskola új honlapján, melynek elérhetősége:
http://zstompamihaly.edupage.sk. A jól
szerkesztett honlap áttekinthető, kön�nyedén tájékoztat, akár a beíratásról vagy
újdonságokról legyen szó. De a tanárokról s
órákról, a szakkörökről is tájékozódhatnak,
sőt az egyes osztályoknak lehetőségük van
akár saját felületet is működtetni.
moly

kultúra

2009. 3. 2.

5

,,Nagybalogon a Csemadok a legaktívabb civil szerveződés…”
- hangzott el a helyi szervezet évzáró
közgyűlésén Csúr Tibor polgármestertől, aki ígéretet tett arra is, hogy a
szervezetet támogatni kívánja anyagilag is, hisz ez a szervezet önzetlenül
tesz a falu kulturális fejlődéséért.
A 160 tagot számláló szervezet elnöke, Pál Csaba
mérnök hosszan sorolta és méltatta a megvalósított akciókat. Kiemelte az 1848-as magyar nemzeti forradalom 160. évfordulójának tiszteletére
emelt kopjafa avatását, amire a nagybalogi református templom kertjében került sor. A kopjafát
a helyi szervezet önköltségesen, támogatók segítségével állította, s alkotója is balogi, Miko József asztalosmester. Augusztusban tömegeket
vonzott a nemzetiségek dalos, táncos, zenés kistérségi találkozója, amelyet a szlovák kulturális
tárca támogatott. Negyedszer emlékeztek meg
a „málenkij robot”-ra elhurcolt 136 nagybalogi
áldozatról. A tagság egynapos kiránduláson vett
részt, hogy felelevenítse ismereteit az egykor

A nagybalogi évzáró taggyűlés
a nagybalogi kis Csemadokosok előadásával
kezdődött, akik népmesét adtak elő

híres balogi várról. Jártak Csetneken, egykori
várkapitányuk, Gyöngyösi István felújított síremlékénél, hogy ott elhelyezzék az emlékezés virágait. Részt vettek színházlátogatáson is. Megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról. A
rendszeres munkához anyagiakra is szükség van,
ezért karácsonyi bált rendeztek, annak bevételéből fedezzék majd a 2009. évi kiadásainkat.

Váraljai fesztivál és
tanévnyitó Ajnácskőn
A vártnál kisebb részvétellel, de így is kellemes
hangulatban tartotta évzáróját az ajnácskői Csemadok, ahol Szamos Zsuzsa elnök hosszasan sorolta a megvalósított rendezvényeket és az idei
tervekkel sem fukarkodtak.
A legfontosabb rendezvényük már hosszú évek
óta a tavaly nyolcadik alkalommal megrendezett Váraljai Népművészeti Fesztivál, amelyen
a környék csoportjai mellett önálló műsorával
fellépett a Palóc Néptáncegyüttes, de volt kézműves-foglalkozás és íjászbemutató is. Többéves kihagyás után tavaly ismét ellátogatott a

Az évzáró résztvevőit a helyi
kisiskola tanulói is köszöntötték.

községbe a kassai Thália Színház, akik zsúfolt
ház előtt mutatták be az Imádok férjhez menni
c. vígjátékot. Több kirándulást és színházlátogatást is megvalósítottak, Salgótarjánban több
előadást is megtekintettek. Nem maradhatott el
a bolondos farsangolás, a már hagyományos gya-

A tervek szerint sok feladat vár rájuk, a legigényesebbek: a március 15- i emlékműsor, Gyöngyösi István születésének 380. és halálának 305.
évfordulójáról való megemlékezés, koszorúzás
Csetneken és Nagybalogon, nemzetközi részvétellel. Emlékünnepség az aradi vértanúk napján, annak 160. évfordulója alkalmából. Nem
feledkeznek meg Radnóti Miklós születésének
100. évfordulójáról sem. Terveznek gyermeknappal egybekötött várlátogatást íjászokkal,
barantásokkal, cserkészekkel és karácsonyi bált
is magyarországi zenekarral. A helyi szervezet
munkája elképzelhetetlen volna a Csemadok
tagokból álló Szivárvány Népdalkör és a Gyöngyösi István Irodalmi Kör áldásos tevékenysége
nélkül. Végezetül Žilka József, a Csemadok RTV
képviselőjének szavait idézem: ,,A szervezet nagyon jó munkát végzett. Örömmel tölt el az is,
hogy a tagság egyre gyarapszik”.
Koós István, kép: Pál Gabriella

logtúrák és a március 15-i megemlékezés sem.
A rendezvényekre támogatást kaptak a szlovák
kulturális minisztériumtól és a magyar oktatási
tárcától is. Az idén is folytatódnak a már megszokott rendezvények, június 21-én rendezik meg
a népművészeti fesztivált, de előtte az idén is
megemlékeznek az 1848-as szabadságharcról, s
az ünnepi műsorban fellép a rimaszombati Sorsvirág is. Május 9-én majális jellegű Csemadokbált tartanak és pályázatot nyújtottak be három
felvidéki magyar színház bemutatkozására is. Az
évzárón Hunyák József polgármester köszönetet
mondott a szervezet munkájáért, s bejelentette,
hogy az SZMPSZ döntése értelmében augusztus
29-én a községben tartják az országos felvidéki
tanévnyitót.
Kép és szöveg: jdj

Lélekemelő állandó tárlat Beretkén
Száztíz fotót
számláló állandó
galériát rendeztek be a pár éve
példásan
felújított
beretkei
Tornallyay család
kastélyában.
Nemzetközivé nőtte ki magát egy egyszerű,
de annál is nagyszerűbb elképzelés. Benedek
László, a Gömöri Fotóklub vezetőjének (felvételünkön) régi nagy álma valósult meg február

15-én Beretkén. „Többen megkérdezték tőlem,
hogy miért itt az Isten háta mögött” – kezdte
beszédében Benedek László, majd rávilágított,
hogy egyszer csak mennyire közelivé is vált ez a
rozsnyói járásbeli kisközség, ahová több évtizede barlangkutatói csoport tagjaként, s az utóbbi
években fotósként is vissza-vissza jár. Beretke
község élni akar, fejlődik, s maradandót alkot. A
falu vezetése, élén Giczei Anna polgármesteras�szonnyal büszkén számolhat be róla, hogy egyre
több turistacsoport keresi fel Beretkét, s ez a kiállítás értékes színfoltjává válik az idelátogatók
élménykészletében. A Gömöri Fotóklub két évvel ezelőtti megalakulásakor elhatározta, hogy

egy olyan fotós közösséget hoz létre, amely azon
túl, hogy tagjainak szakmai előmenetelében segít, megörökíti, s elérhetővé teszi mindannyiunk
számára értékeinket, nevezetességeinek, természeti kincseinek. Gyümölcsöző kapcsolatot
alakítottak ki a salgótarjáni székhelyű Nógrád
Megyei Fotó Egyesülettel valamint a Balassagyarmati Fotó Körrel, így a kastély helyiségeinek
a falaira e három fotóközösség művészeinek szemet kápráztató alkotásai kerültek, melyeket egyegy közös fotótúrán készítettek, s ajándékoztak
a községnek. A kiállítást a Kultúráért Gömörben
és Gömörön túl polgári társulás szervezte.
Kép és szöveg: Homoly E.
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Ajánló
Popély Árpád:
1968 és a csehszlovákiai
magyarság
1968-as események a kor
dokumentumai alapján

A közzétett 150 dokumentum túlnyomó többsége a magyar kisebbség
érdekvédelmét a „prágai tavasz” idején nyíltan
felvállaló, s nemzetiségpolitikai célkitűzéseket
is megfogalmazó Csemadok tevékenységéhez
kapcsolódik. Popély Árpád az iratok között
azonban úgy válogatott, hogy a gyűjtemény a
Csemadok érdekvédelmi munkássága mellett
átfogó képet nyújtson többek között a Magyar
Ifjúsági Szövetség megalakulásának folyamatáról, a nemzetiségi kérdésről, a sajtó hasábjain
folytatott szlovák-magyar vitáról, az állami
és pártszervek nemzetiségekkel kapcsolatos
döntéseiről, a magyar lakosságnak az augusztusi katonai megszállás elleni tiltakozásáról, a
nemzetiségi alkotmánytörvény megalkotásának
folyamatáról, a reformfolyamat eredményeként
létrejött ún. nemzetiségi szervek tevékenységé-

nek kezdeti szakaszáról, végül pedig a vis�szarendeződésről, a reformfolyamatban aktív
szerepet vállalt személyeknek a közéletből való
eltávolításáról.

Irodalmi Szemle 2009/2

Irodalom, kritika, társadalomtudomány
A Madách-Posonium Könyv- és
Lapkiadó Kft. kiadásában megjelenő lap idei második száma
változatos eszmefuttatást közöl Cselényi László
költészetének zenei értelmezhetőségéről Csehy
Zoltán tollából: „Minek zene minek fog minek
oboa”. Fónod Zoltán Koncsol Lászlóval beszélget, Grendel Lajos Mészöly Miklósra emlékezik.
A lapban bemutatják Poór József új kötetét, s
több vers és kortárs próza mellett megemlékeznek az év elején elhunyt Milan Rúfusról is.
A kiadványok megvásárolhatóak a Tompa Mihály Könyvesboltban.
moly

Kerti munkák
a 10. hétre
Gyümölcsöskert

Legfontosabb teendőink közé tartozik
a metszés. Távolítsuk el a korona belseje
felé növő, a túl sűrűn álló és a párosan fejlődő veszőket, ágakat. A vastagabb ágakat
fűrésszel vágjuk ki, majd a sebfelületet
kezeljük. Tavasszal csak az almatermésű
fákat metsszük. A csonthéjas gyümölcsfákon gyakori a mézgásodás. Ennek okát
elég nehéz egyértelműen meghatározni, de
a tüneteket kezelnünk kell. A mézgát szedjük le és az alatta lévő szöveteket késsel
tisztítsuk ki, majd faseb-kezelő anyaggal
kenjük be. A ribizli- és az egresbokrokat
ritkítsuk ki. Vegyük figyelembe, hogy
a fekete ribizli az egyéves hajtásokon hozza
a termést, míg a piros- és a fehér ribizli a
kétéveseken. A ribizlit és az egrest tőosztással szaporíthatjuk.

Szőlő

Egészségünkre

Influenza, nátha
Az influenza vírusos megbetegedés, amelynek jelei: hőemelkedés, hidegrázás, amelyhez
később csatlakozik a fejfájás, az izületek és
izmok elgyengülése, fáradtság és izzadás.
Mindezt követheti az étvágy fokozatos elvesztése is. A nátha megfázás esetén jelentkezik,
fejfájással, az orr eldugulásával, hőemelkedéssel
és a szagló- és ízlelőszervek ideiglenes akadályoztatásával jár.
Mi a teendő ilyenkor? Láz esetén nem árt
a néhány napos koplalás, hársfatea rendszeres
fogyasztása és mindenekelőtt ki kell feküdni
a betegséget. Amennyiben valaki nem fekszi
ki a betegséget, az komolyabb szövődményekkel is járhat, amelyek esetleg csak évek múlva
jelentkeznek. A vírus ill. a toxinok megtámad-

hatják és annyira károsíthatják egyes belső
szerveket (vese), hogy már csak a dialízis
segíthet. Ne haragudjanak azokra az orvosokra,
akik az influenzára nem írnak ki gyógyszereket,
ugyanis azok nem is léteznek. A láz, amíg nem
emelkedik 39°C fölé, nem okoz gondot, sőt
a megemelkedett hőmérséklet segít a kórokozók likvidálásában. Akinél évente ismétlődik az
influenza, megelőzés céljából nyugodtan használhat homeopatikumokat, amelyek szabadon
kaphatók. Pl. használhatunk oscillococcinumot
hetente egy alkalommal, amíg a tubus kitart.
Ha már megbetegedtünk, akkor használjunk
paragrippe tablettát, s vegyünk be belőle
kétóránként két szemet. A nátha gyógyítására
elegendő a hársfatea, az izzadás és a koplalás.
Ha kérdésük van, azt küldjék a balaz@hnusta.
org címre.
Baláž Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
10 . hét

Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal. A Toplista játék mellett olvasóink hetente
kaphatnak 10 százalékos kedvezményt a könyvesboltban. Ehhez elég, ha kivágják szelvényünket és azt beviszik a könyvesboltba. Fontos, hogy
a kivágott szelvény csak az aktuális héten érvényes, a későbbiekben azt nem fogadják el, s azt
nem lehet fénymásolni sem.

A nagyobb fagyok elmúltával nekiállhatunk szőlőbokraink metszésének. Az új
szőlő telepítéséhez a kártevők elleni talajfertőtlenítőszert egyenletesen szórjuk ki
a talajra, majd munkáljuk be.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorban kezdhetjük a hónapos retek szedését. A fűtetlen fóliasátorba
még vethetünk hónapos retket. A korábban vetett állományt szükség esetén egyeljük. Kezdjük a fejessaláta palántázását és
a karalábé alá a talaj előkészítését. A hajtatott burgonya előcsíráztatott gumóit ültessük 40x20 cm-es kötésbe. Még érdemes
zöldborsót is vetnünk. A szabadföldi paradicsom palántáit tűzdeljük 7 cm-es tápkockába. Kezdjük a paprika és a tojásgyümölcs
vetését szaporítóládába. A magvetést tartsuk 25 °C-on, sziklevelek megjelenése után
a hőmérsékletet csökkentsük 20 °C-ra.
A kelkáposzta magját vessük melegágyba.
Az átteleltetett fejessaláta ágyását sekélyen
kapáljuk meg. Vethetünk spenótot és
vöröshagymát. Folytassuk a borsó, a petrezselyem és a pasztinák vetését. Amint lehet,
vessük a sárgarépát. A 2,5-3 cm átmérőjű
dughagymát ültessük zöldhagymának.

Díszkert

Szobanövényeinket lehetőleg teleltessük
mérsékelten meleg, de egyenletes hőfokon. Az öntözést vízigényüktől függően
végezzük. A központi fűtésű lakásokban
kezdhetjük átültetésüket. Átültetés után
növényeinket gyakran vízzel permetezzük.
Farsang István
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„Ne döntsenek rólunk helyettünk”

Területszervezés és Gömör

A területszervezés felelőssége az adott
területen történő beruházások
területi-műszaki jellegű előkészítése,
amely figyelembe veszi az adott hely
városképi, műszaki, építészeti szempontjait. A területszervezési 50/76-os törvény és annak módosításainak értelmében, a beruházást 9 különböző mértékű
dokumentáció elkészítése előzi meg.
Területileg a legátfogóbb a nagytérségi
területrendezési tervrajz, amely jelen
esetben 5 000 km2-nyi területet képvisel.
Az egyes részek funkcióját 1990-ig a helyi
és terület rendezési tervek határozták meg. Az
1996-os régió fejlesztési törvény javaslatában a
törvény céljaként a környezet egyensúlyi szociális és gazdasági fejlődésének elősegítése, átfogó
térségfejlesztési politika létrehozása, valamint
a régiófejlesztés és területszervezés koordinálása volt megjelölve. 1990-ig a területszervezési
dokumentáció létrehozásáért a járási nemzeti
bizottságok által kinevezett járási főépítész volt
felelős. 1990 után ez a feladat áthárult az önkormányzatokra, amelyeknek kötelességévé vált
ezen dokumentumok átértékelése és esetleges
változtatások elfogadása a képviselő-testületek
által. A 2001-es területszervezési tervek értékelésekor megállapítást nyert, hogy a rimaszombati járás 107 települése közül csak 35, míg a
nagyrőcei járás 42 falvából csak 15-nek volt megfelelő dokumentációja. Ezt követően kidolgozásra került az alábbi falvak – Lénártfala, Alsósziklás, Cserencsény, Guszona, Balogfala, Uzapanyit,
Rimazaluzsány, Feled – területszervezési terve.
Emellett aktualizálták a városok terveit is. A
főépítészi jogkör és az országos szervezet megszűnte után hiányzik a dokumentumok kidolgozásának megfelelő koordinációja és szakmai
háttere. Ugyanez a helyzet jellemzi a kerületi és
országos jellegű tevékenységeket.
A besztercebányai nagytérség területi
feldolgozására a 238/98-as és a 281/98-as kormányrendeletek értelmében került sor. Meghatározza és rámutat a régió területi elhelyezkedésére, körülhatárolja a fejlődést meghatározó

impulzusokat, az infrastruktúrákban található
lehetőségeket. Ezen dokumentációban létrejött
változásokat később további szervezetek módosították. Hogy a járási önkormányzatok milyen
mértékben foglalkoztak továbbiakban ezekkel
az eredményekkel, nehéz meghatározni. Ezen a
helyen szeretném megjegyezni, hogy az országos jellegű dokumentumok, mint például Szlovákia területfejlődési koncepciója sem adtak
megfelelő választ Gömör specifikus problémáira. A rimaszombati székhelyű SAŽP 1992-ben és
1997-ben nemzetközi részvétellel konferenciát
szervezett Gömör területi fejlődéséről.
A különböző szakterületek képviselői
széles körben prezentálták a lehetséges megoldásokat. A szemináriumokon elhangzott ajánlások kifejezik a legelapvetőbb irányelveket. Az
1990-ben kidolgozásra került dokumentumcsomag Gömör és Szlovákia – urbanizáció és
szervezési szerkezetek cím alatt egyfajta kezdeményezés a kormány felé, melynek elsődleges
célja a demokratikus elvek szerinti kommunikáció volt. Elsődleges célja annak megelőzése,
hogy ne döntsenek rólunk helyettünk.
A dokumentum Gömör Délközép-Szlovákián belüli helyzetét analizálja, amely megérdemelne további bővítést és szakmai vitát. A mi
kistérségünk körülményei közt több nagytérségnyi területet átfogó dokumentum is született: A
Cserhát dombság területi terve (a rimaszombati
és losonci járás déli része), Gömör régió területszervezési tervének urbanisztikai tanulmánya,
amely jelenleg még nem készült el teljesen a
törvénymódosítás miatt, Rimaszombat, Rozsnyó, Nagyrőce járások ökológiai stabilitásának
tanulmánya. További tanulmányok is készültek,
amelyek elsősorban az idegenforgalmi lehetőségekkel foglalkoznak az egyes járásokon belül.
Az egyes területek lehetséges fejlődését
a közelmúltban megjelent új dokumentum-típusok próbálják leírni, mint például az egyes
régiók operatív tervezetei. Létrejöttek a kistérségek, amelyek hálózata teljes mértékben lefedi
térségünk területét. Soknak van önálló fejlesztési koncepciója, amelyek viszont koránt sincsenek összhangban az általános területszervezési

dokumentációval. Az egyes önkormányzatok
által elfogadott gazdasági, szociális és fejlődést
leíró elképzelések és a magasabb szintű tervezetek elképzelései közti kapcsolat nem teljesen
világos. Az egyes falufejlesztési programok sok
polgármestert bizonytalanná tettek, hisz semmi
sem garantálta az egyes elképzelések egymásra épülését és nem voltak képesek ezen tervek
megfelelő anyagi hátterének biztosítására. A
terület az ún. növekedési pólusok irányában van
szerkezetileg felépítve. A jövőbeli hatások sem
teljesen világosak. Ezek olyan tények, amelyeket
nem hagyhatunk figyelmen kívül.
Fontos figyelembe vennünk az egyes
kormányhatározatokat és a kormány gazdasági
tanácsának eredményeit. Ezért több mint időszerűnek tartom az ezen folyamatokban való
aktív részvételt, képviselőink, vállalkozóink és a
nyilvánosság bovonásával. Az alapdokumentum
helyes kezdeményezés, de Gömör egyes szerkezeti elemeinek is megvan benne a maguk fontos
helye. Ha víszintes (kelet-nyugat) és a függőleges (észak-dél) fejlődési vonalakat szeretnénk
prezentálni, szükséges a nemzetközi széleskörű
szemlélet. Erről kézzelfogható információink
léteznek. Az országos jellegű dokumentumokban is szemléltetve van egy osztóvonal, miközben Gömör területe Szlovákia közepe, amelyre
a KURS kidolgozása közben is rámutattunk. Az
észak-déli folyosót egyértelműen Gömör és Nógrád közt kell diferenciálnunk elsősorban a közlekedési és energetikai folyosók szempontjából.
A Sajószentkirály-Miskolc határátkelőnek BAZ
megyében kitüntetett szerepe van. Az átkelőhelyet a Skandinávia-Balkán vonal számára hozták létre. A tervezett Tornalja-SajószentkirályFeled logisztikai központ egy figyelemreméltó
elgondolás, ugyanúgy, ahogy a magyar fél által
elképzelt, a szlovák határig tartó Szolnok környéki korridor.
Ez a területszervezéssel kapcsolatos pár
megjegyzés elsősorban szeretett volna rámutatni az egyes kapcsolatrendszerekre és figyelmeztetni a múlt és jelen kapcsolatára, abban
az időszakban, amikor kezdődik a besztercebányai nagytérség területszervezési terveinek
időszerűsítése.
A Sajó és Rima Unió alapszabályzatának
értelmében, annak ellenére, hogy nem lett erre
felkérve, kötelességének érezte belépni ebbe a
folyamatba, s kidolgozta a saját álláspontját.
A megfelelő szemléletmód nélkül kidolgozott nagytérségi területszervezési dokumentáció
nélkül, a fiatal korosztály nem lesz megfelelően
ösztönözve arra, hogy a régióban maradjon és
teljes értékűnek érezze magát. Úgyhogy elvárásaink teljes mértékben megalapozottak.

Ing. Ján Šimon, ford: lr
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Választási körzetek

2009. 3. 2.

Rimaszombat választási körzetei a 2009-es
köztársaságielnök-választásra
A választás napja: 2009. március 21.
(1. forduló) és 2009. április 4. (2. forduló)
Utca – választók száma

– 4, Rozsnyói u. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 31, 33
– 371, Szabópuszta – 80, Samarianka – 21, Iskola
u. – 264, Vásár u. – 72, Együtt: 1085

1. sz. körzet – Városi Hivatal, Rimaszombat, Svätopluk u. 5

9. sz. körzet – Alsópokorágyi kultúrház,
59. sz.

utca nélkül – 250, Fő tér – 26, Hviezdoslav u.
– 33, Š. M. Daxner tér – 280, Felkelés u. – 50,
Svätopluk u. – 21, Škultéty u. – 162, Tomášik u. –
19, Együtt: 841

2. sz. körzet – Tompa M. Alapiskola,
Rimaszombat, Šrobár u. 12.

Bartók B. u. – 69, Bakulínyi u. – 22, Botto u. – 42,
Francisci u. – 49, Fučík u. – 43, Hurban u. – 67,
Fábry u. – 11, Kuzmány u. – 23, Tompa tér – 3,
Šrobár u. – 27, Tompa u. – 25, Vásártér – 20,
Vasút u. – 86, Együtt: 487

3. sz. körzet – Tompa Református Gimnázium, Daxner u. 42.

Alsópokorágy – 182, Együtt: 182

10. sz. körzet – Bakti kultúrház, 80. sz.
Bakti – 246, Együtt: 246

11. sz. körzet – Kereskedelmi Akadémia,
Rimaszombat, Mikszáth u. 1.
Cukorgyári u. – 301, Hatvani I. u. – 157, Jánošík
u. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 – 178, Sörgyári u. – 45,
Kertész u. – 65, Együtt: 746

12. sz. körzet – Ivan Krasko Gimnázium,
Hostinský u. 3.
Kishonti u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 –
695, Hostinský 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 – 150,
Együtt: 845

Cserencsényi u. – 42, Daxner u. – 81, Dosztojevszkij u. – 39, Gorkij u. – 194, Tavaszi u. – 44,
Jesenský u. – 24, Kassai u. – 17, Krasko u. – 30,
Kubányi u. – 12, Podjavorinská u. – 12, Építők u.
– 32, Tolsztoj u. – 19, Tormás – 8, Valach puszta
– 4, Együtt: 558

13. sz. körzet – Ivan Krasko Gimnázium,
Hostinský u. 3.

4. sz. körzet – Tompa Református Gimnázium, Daxner u. 42.

14. sz. körzet – Óvoda, Rima lakótelep
30. sz.

Markuš u. – 154, Mikszáth u. – 169, Gyöngyvirág
u. – 11, A Tormáson u. – 35, Nárcisz u. – 36, Orgona u. – 27, Pokorágyi u. – 24, Pitypang u. – 27,
Napos u. – 33, Tulipán u. – 134, Együtt: 650

5. sz. körzet – Felsőpokorágyi kultúrház, 14. sz.
Felsőpokorágy – 206, Együtt: 206

6. sz. körzet – Speciális Alapiskola,
Botto u. 13.

Rozsnyói u. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 – 920, Szőlő
– 103, Együtt: 1023

7. sz. körzet – Speciális Alapiskola, Botto
u. 13.
Ákácfa u. 40, Útkarbantartók (Cestárska u.)
u. – 94, Cseresznye u. – 14, Szövetkezeti u. – 247,
Gesztenye u. – 58, Almafa u. – 34, Jávorfa u. –
45, Mogyorófa u. – 100, Málna u. – 12, Rózsa
u. – 45, Sári puszta – 8, Akasztóhegy – 21, Szeles
– 196, Vasutas u. – 136, Együtt: 1050

8. sz. körzet – Gépészeti Szakközépiskola, Rimaszombat, Iskola u. 15.
Duklai hősök u. – 69, Fürdő u. – 32, Ifjúsági u. –
85, Malom u. – 21, Új u. – 66, Élelmiszeripari u.

Rima lakótelep 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26 – 700, Együtt: 700

Kishonti u. 11, 13, 15, 17, 19, 21 – 163, Rima lakótelep 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34,
36 – 719, Együtt: 882

15. sz. körzet – Egyesített Szakközépiskola, Sport u. 1.

Jánošík u. 20, 22, 24, 26 – 109, Virágos u. – 12,
Kishonti u. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53 – 403, Rima lakótelep 35, 37,
39, 41, 43, 45 – 156, Sport u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – 179,
Együtt: 859

16. sz. körzet – Egyesített Szakközépiskola, Sport u. 1.
Kishonti u. 18, 20, 22, 24, 26 – 683, Sport u. 10,
12 – 80, Stadion u. – 4, Együtt: 767

17. sz. körzet – Daxner Alapiskola,
Rimavská Sobota, Clementis u. 13

229, Együtt: 834

19. sz. körzet – Daxner Alapiskola,
Rimavská Sobota, Clementis u. 13.

Bodon u. 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – 439,
Novomeský u. 13, 15, 17, 19, 21 – 232, Svoboda u.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – 270, Ušiak hadnagy u.
273, Együtt: 1214

20. sz. körzet – Daxner Alapiskola,
Rimavská Sobota, Clementis u. 13.

Kelecsény – 4, Štefánik u. – 25, Šafárik u. – 15,
Szabadka – 342, Žánov u. – 20, Együtt: 406

21. sz. körzet – Tompa Alapiskola,
Novomeský u. 2070

Clementis u. 2, 4, 6 – 150, Novomeský u. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11 – 442
Svoboda u. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 – 356,
Vansová u. – 284, Együtt: 1232

22. sz. körzet – Tompa Alapiskola,
Novomeský u. 2070

Cseh u. – 659, Clementis u. 1, 3, 5, 7, 9, 11 – 231,
Kirejev u. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 – 338,
Kollár u. – 46, Együtt: 1274

23. sz. körzet – Dobšinsky Alapiskola,
Dobšinský u. 1744. sz.

Kurinc – 39, Dobšinský u. – 499, Hostinský u.
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 – 242, Méhes –
34, Együtt: 814

24. sz. körzet – Közösségi ház (volt óvoda), Šmál kpt. u. 3.

Putra E. u. – 28, J. Kráľ u. – 83, Kirejev u. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23 – 110, Kolíni u. – 19, Šmál kpt. u. – 14,
Szélső u. – 56, Nyári u. – 66, Hársfa u. – 45, Kis
u. – 9, Nógrádi u.
96, Szakszervezeti u. – 20, Körút – 182, Paraszt
u. – 183, Tégla u. – 38, Tamásfalvai u. – 134,
Együtt: 1083

25. sz. körzet – Alapiskola, Dúsai út 11.

Dúsai út – 535
Együtt: 535

26. sz. körzet – Mezőtelkesi kultúrház,
2. sz.

Bodon u. 2, 4, 6, 8, 10 – 241, L. Svoboda u. 1, 2, 3,
4, 5, 6 – 303, Rima u. – 239, Halász u. – 1, 3, 5, 7,
9 – 121, Együtt: 904

Mezőtelkes – 110, Együtt: 110

18. sz. körzet – Daxner Alapiskola,
Rimavská Sobota, Clementis u. 13

Dúsa – 127, Együtt: 127

L. Svoboda u. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 – 605, Halász u. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 –

27. sz. körzet – Városrészi bizottság
hivatali helyisége, Dúsa sz. 49.
Az összes választásra jogosult személy:
19 660

KÖZLEMÉNYEK

2009. 3. 2.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 10. hétre
Március 7-én, szombaton
Gyógyszertár a Kauflandban
Március 8-án, vasárnap
Jázmin gyógyszertár

Fogorvos
Március 7-8-án, szombat-vasárnap
MUDr. Sklenková E., Clementis AI.,
0908 902 065

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
február 24-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Štefan Mogyoródi, Štefan Habodász,
Viktor Chlpoš, Pavel Borláš, Otto
Kusza, Peter Lecsö, Gabriel Szántó,
Ľubomír Antal, Marek Urbančok,
Peter Stehlík, Michal Maňúr, Peter
Rapčan Rimaszombatból, Jaroslav
Kmeť, Miroslav Talán Szabatkáról,
Ján Deraj Felsőpokorágyról, Róbert
Varga, Ján Ušiak Tornaljáról, Janka
Gergelyová, Jana Bystrianska,
Ivan Klapiš Utekáč-ról, Zoltán
Váradi Feledről, Zuzana Ručkayová,
Simona Masárová, Robert Masár,
Michal Mrnka Nyustyáról, Elena
Mészárosová Osgyánból, Ing.
Július Balga Gernyőpusztáról,
Ondrej Bolacsek Sajószentkirályról,
Jaroslava Bálintová Rimaszécsről,
Csányi Edit Gömörpanyitról, Váradi
András Szkárosról, Vladimír Kuchta
Tiszolcról, Ján Kušpál Kislibercséről,
Zoltán Šimon Tóthegymegről.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Március 4-5., 18.00

Vicky Cristina
Barcelona

Meghívók
Dr. Szepesházy Kálmán emléknap
– március 8.

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének főszervezésében és a Csemadok Nagybalogi
Alapszervezetének valamint a Nagybalogi Református Egyházközség társszervezésében 2009. március
8-án Dr. Szepesházy Kálmánra emlékeznek 13 órai
kezdettel a helyi katolikus temetőben majd a református templomban.

DANCEFORMING – március 6.

Felhívások
Kedves virágai a Palócföldnek
– még lehet jelentkezni

A magyar széppróza kimagasló alakja, Mikszáth
Kálmán emberi-írói hagyatékának ápolására a Palóc Társaság hetedik alkalommal hirdet országos
prózamondó versenyt. A fenti címmel 2009. március 28-án Losoncon rendezendő versenybe a szlovákiai magyar középiskolák diákjai nevezhetnek be.
A benevezés ingyenes. A versenyzőknek egy Mikszáth-elbeszélést vagy regényrészletet kell könyv
nélkül előadni. A jelentkezéseket a Palóc Társaság,
991 11 Balog nad Ipľom, Kör u. 194 címre, illetve a
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre várják.

Sajó Károly vetélkedő
– jel. március 3-ig

amerikai-belga 3D-s animációs mesefilm

Pedagógustalálkozó
– jel. március 11-ig

Hazugságok hálója
amerikai akcióthriller

Út a Holdra

Március 6-7-8., 20.00

Szextúra

amerikai komédia

Pegazus Alkotópályázat
– jel. április 20-ig.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát középiskolás korú alkotók részére. Beküldési határidő: 2009. április 20.
Bővebb információ: 92901 Dunajská Streda, Erzsébet tér 1203., Tel./Fax: 031/552-79-64, 0911/239-479,
e-mail: szmit@mail.t-com.sk.

Értesítések

Munkaajánlat

Március 6-7-8., 16.00 és 18.00

Március 4-5., 20.00

érdeklődő pedagógust szeretettel várnak a szervezők. Jelentkezési határidő: 2009. március 11. Info:
www.szmpsz.sk, 035 771 3572, 035 771 4755.

Az IMPULZ táncklub mindenkit szeretettel vár
DANCEFORMING összejöveteleire, ahol táncolhat
és ismerkedhet is. Az első találkozóra március 6-án,
Információs nap az Adóhivatalban
pénteken 18.00 órai kezdettel kerül sor a rimaszom– március 12.
bati Városi Művelődési Központban (E bejárat).
A rimaszombati Adóhivatal értesíti az ügyfeleit,
hogy 2009 március 12-én, csütörtökön 10.00 órai
Mindent a nőkről – március 13.
kezdettel a hivatal tanácstermében információs naMiro Gavran Mindent a nőkről c. vígjátékát mupot tart, amelyen az érdeklődők hasznos tanácsokat
tatja be a pozsonyi APOLLO Színház a rimaszomkaphatnak az adóbevallásukkal és az adótörvények
bati Városi Művelődési Központban március 13-án,
módosításával kapcsolatban.
pénteken 19.00 órai kezdettel. Az előadás főbb
szerepeiben A. Karnasovát, D. Bruckmayerovát, A.
Zimányová-Profantovát láthatják, rendezője: M. F.
Otzow.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a
Természetbúvár Alapítvány meghirdeti a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny felvidéki fordulóját a szlovákiai magyar iskolák
felső tagozatos diákjai részére. Információ kérhető
és nevezni lehet a következő címen: Bagita Judit, II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovich u. 3., 946 03
Kolárovo, bagitajudit@gmail.com, tel: 035/7771362.
Nevezési határidő: 2009. március 3.

amerikai-spanyol romantikus
vígjáték
R. Woody Allen
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2009.
március 28-29-én Rozsnyón „Tervezhető-e az oktatás?” címmel kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XV. Országos Találkozóját. A konferenciára minden

Rimaszombat Város várja az érdeklődők jelentkezését a Városi Sportklub Rimaszombat Kft. – Mestský
športový klub Rimavská Sobota, s. r. o. ügyvezetői
posztjára. (a város 100 %-os részvételével)
Szakképzettségi előfeltételek:
• befejezett főiskolai végzettség (I. vagy II. fokozat)
• befejezett középiskolai végzettség érettségivel •
kvalifikációs előfeltételek az 552/2003 és 553/2003
sz. törvény alapján • minimum 5 év szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek:
• feddhetetlenség (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány)
• a közigazgatásban való jártasság • menedzselési és szervezési képességek • dinamikus és erős
egyéniség • reprezentációs képesség • kreativitás és
professzionális hozzáállás
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• kitöltött személyi kérdőívet • szakmai önéletrajzot
• részletes írásbeli előterjesztést a Városi Sportklub
Kft. működtetésére, amely tartalmazza a gazdasági
és a személyi elképzeléseket is • a szakképzettséget
igazoló okiratok hitelesített másolatát (főiskola –
diploma, középiskola – érettségi bizonyítvány) • 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt • a jelentkező írásbeli beleegyezését a személyi adatok
felhasználására a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal és mellékletekkel együtt zárt borítékban „VK - NEOTVÁRAŤ
“ megjelöléssel 2009. március 9-én 14.00 óráig
kérik benyújtani az alábbi címre: Mestský úrad, Ing.
Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9.,
979 01 Rimavská Sobota. A meghallgatás időpontjáról az előfeltételeknek megfelelt érdeklődőket
írásban értesítik.
MUDr. Cifruš István MPH, polgármester
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Hirdetés

Szolgáltatások
• Minőségi könyvelés. Tel.: 0911
846 062.
147-9

• Autószállítás, költöztetés. Tel.: 0903
515 109.
148-9

2009. 3. 2.

lakás a Nyugat-lakótelepen. Tel.: 0908
735 792.
263-11

• Kicserélek négyszobás lakást a
Nyugat-lakótelepen egy vagy kétszobás
lakásra a városban. Tel: 0908 735 792.

Egyéb
• Eladó búza, árpa, zab, tritikále 12 €/
1 q Rimaszombatban. T.: 0902 114 558,
0910 587 096

248-9

266-10

• www.makroreality.sk
1305-19

• Eladó-bérbe adó egyszobás lakás.
Tel.: 0904 592 962, 0910 380 506.
197-9

• Bérbe adó egyszobás lakás
a Dobšinský u. Tel.: 047/56 24 940.
201-9 		
• Felvásárlok egy- vagy kétszobás
lakást Rimaszombatban, eladósodottat
is. Tel.: 0918 797 715.
212-11

• Felvásárlok három- vagy négyszobás
lakást Rimaszombatban, eladósodottat
is. Tel.: 0914 257 237.
213-11

• Rimaszombatban a SzNF utcában
a 25-ös szám alatt kiadó egy pizzéria
(berendezéssel vagy anélkül), ami más
szolgáltatás nyújtására is alkalmas,
mint pl. bár, cukrászda, kávézó. Belépés
azonnal, az ár megegyezéssel. Tel. sz.:
0902 960 400, 0902 960 444

• Eladó ingamérleg súlyokkal. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0944 018 904.
249-9

• Eladó olcsón üzlethelyiségi berendezés textilboltba, állványok, pultok,
fogasok – 0,03€/db. Tel: 0944 018 904.

Könnycsepp gördül végig az
arcunkon,
Ez azért van, mert hiányzol
nagyon,
Szíved ott pihen a sírba zárva
mélyen,
De a lelked itt ragyog fenn a
csillagos égen.

236-11

• Eladó családi ház Felsőpokorágyon,
házszám 18. Tel.: 0904 434531.
240-9

• Eladó családi ház az Akasztóhegyen
Rimaszombatban, tel.: 0904 821 835.
253-10

• Bérbe adom új irodahelyiséget a Mikszáth K. 27. sz. alatt Rimaszombatban.
Tel.: 0904 821 835.
254-10

• Bérbe adok üzlethelyiséget, irodahelyiséget Rimaszombat belvárosában.
Kapcsolat: 0908 508 195, 047/5634
901
258-10
• Eladó négyszobás kétgenerációs

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Osztrák, olasz, görög finomságokat kóstolhat nálunk.
Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

Fájó szívvel és könnyes
szemmel emlékezünk
2003. március 6-ra, amikor
örökké elhagyott bennünket
a drága és szeretett férjem.

Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség – SzNF u. 18.

250-9

- A Colins üzlethelyiség
berendezéssel
- Új presszó a VÚB Bank
bejáratával szemben.

• Nagyon olcsón eladó használt ruha,
nagyobb mennyiségben is second handból. Tel: 0944 018 904.
251-9

Tel.: 0918 392 513

2009

Állatok

Csíkos András,
Rimaszombat

• Eladó Yorkshier terrier szuka kutyakölyök. Tel.: 0904 276 809.
241-9		
• Eladók németjuhász kutyakölyök tiszta fekete színben. Tel.: 0904 276 809.

Szeretettel emlékszik rá
szomorú és gyászoló felesége
Katalin,
valamint a család többi tagja.

242-9

•* Keressük Šamanka és Rufus névre
hallgató kutyáinkat. Piros nyakörvük
van. A megtalálót jutalomban részesítjük. Telefon: 0905 360 798, 0905
205 178.

Pusztító láng az élet,
az álmok is elégnek.

238-9

235-11

• Rimaszombatban a Temetői u. 712-es
utcában több helyiséget is bérbe adok,
amelyek alkalmasak garázs-, szerelőműhely számára, külön bejárattal,
udvarral, kerítéssel, valamint központi
fűtéssel. Belépés azonnal, ár megegyezéses alapon. Tel. sz.: 0902 960 400,
0902 960 444

EUROMOTEL

264-11

• Jóslás kártyából, múlt, jelen, jövő.
Cserencsényi út. 22. (a munkaügyi hivatal mellett) Rimaszombatban. Hétfőtől
– péntekig: 9.00 – 15.00 ó. Kapcsolat:
0915 228 482.

Ingatlanok

Hirdessen
magyarul is!

Állás
• Rimaszombatban a GEMERSTAV s. r. o.
cég felvesz 2 építész technikust építésvezető állásra. Gyakorlattal rendelkezők előnyben, belépés azonnal. Tel. sz.:
0902 960 400, 0902 960 444

Fájó szívvel emlékezünk
FEBRUÁR 19-én halálának
9. évfordulóján

Reisz András

VARGA ISTVÁNNÉRA
Emlékét örökké őrző férje és
lánya családjával.

234-11

MEZŐGAZDASÁGI BOLT

ÓZD, VASVÁR ÚT 59. (A NAGYPARKOLÓVAL SZEMBEN)
Széles áruválaszték, ingyenes szaktanácsadás

Eladásra
kínálok
tűzifát.
M: 0918 605 511

Minőségi vetőmagok, lemosók, permetszerek, műtrágyák stb.
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási kisgépek
Alkatrészüzlete és szakszervize.
(kapálógép, fűkasza, fűnyíró, láncfűrész stb.)
Fűrészláncok készítése méretre!
MTD gépek garanciális szervize.
NYITVA: H-P: 7.30 – 15.30, Sz.: 7.00 – 12.00
Tel.: 48/472-029, 48/472-271, 06-20/2042232

A hét folyamán alapvetően enyhe,
gyakran nagy nedvességtartalmú
léghullámok érik el a Kárpát-medencét, csak a hét vége felé érkezik
hidegebb levegő, ezért alapvetően
enyhe, változékony időre számíthatunk. A kevés napsütés mellett
gyakran lesz borult az ég és több
alkalommal várható eső, záporeső, főleg a hét második felében
helyenként jelentős mennyiségű
csapadék valószínű. Éjszaka csak
helyenként lesz gyenge fagy, napközben többnyire 5, 9 fok között
alakul a hőmérséklet.

2201-35

SZÜKSÉGE VAN
KÖLCSÖNRE?
HÍVJON! M.: 0905 357 572
202_9

www.proficredit.sk

2045_10
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Második lett az 1998-as évfolyam

Indul a futball I. liga

Hazai pályán rendezett nagyszabású tornár az ŠK Tempus 1998-as évfolyama, s a hat csapat mindegyike megmérkőzött a másikkal. A győzelmet
az erdőbádonyiak (Badín) szerezték meg a hazaiak és a sacaiak előtt.
Eredmények: ŠK Tempus Rimaszombat – ŠK Badín 2:4 g. Morong (2),
MFK Rožňava 1:3 g. Filipiak, FK Šaca 1:0 g. Filipiak, Dukla Banská
Bystrica 1:0 g. Morong, MFK Košice 3:1 g. Petráš, Morong és Filipiak.
Végeredmény: 1. ŠK Badín, 2. ŠK Tempus Rimaszombat, 3. FK Šaca, 4.
MFK Rožňava, 5. Dukla BB, 6. MFK Košice
A hazaiak összeállítása: Slaniniak, Petráš, Pál, Lehocký, Kočiš, Morong,
Filipiak, Jablonský, Balciar, Matyas, edző: Štefan Balog.

Szombaton útjára indul a labdarúgó I. liga tavaszi idénye,
amelynek számunkra legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e
a rimaszombati MFK-nak a bravúr, s megelőzve a listavezető Intert
feljutni az extraligába.

Sima győzelem a keletiek ellen
Az I. liga keleti csoportjának 10. fordulójában az eperjesieket és
a bártfaiakat fogadta a rimaszombati Mladosť Relax csapata és mindkét
mérkőzésen kiütéses győzelmet aratott.
Mladosť Relax Rimaszombat – Štart VD Prešov 12:2, a hazaiak pontszerzői – Horváth 3.5,
Mladosť Relax Rimaszombat – TJ Družba Bardejov 10:4, a hazaiak
pontszerzői – Polgári 3.5, Horváth 3, Voliar 2.5, Huszti 1.
A Mladosť Relax csapata 44 ponttal a bajnokság 4. helyén tanyázik.

Slíž második, Gódor harmadik lett Kassán
A Mladosť Relax Rimaszombat két serdülő cselgáncsozója indult a Kassa
város nagydíjáért rendezett nemzetközi versenyen, amelyre 54 versenyző nevezett be. A 66 kilósok között Kristián Slíž ezüstérmet szerzett, míg
a 73 kilósok között Jakub Gódor a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Besztercebányán a felnőttek és ifjúságiak közép-szlovákiai bajnokságán
két versenyzőnk ért el érmes helyezést. Id. Richard Útis a 73 kg-ban illetve
Jirko Petříček a 100 kilósok között lett ezüstérmes. Igaz, ez utóbbi kategóriában csak két versenyző indult.

Röplabda:

A Slovan megnyerte az
alapszakaszt

Az őszi idény számokban

Ősszel Karol Kisel edző védencei 18 mérkőzést játszottak, 10 meccset
megnyertek, 4 alkalommal döntetleneztek és négyszer kikaptak, így 34
pontot szereztek, a csapat gólaránya 23:13. Itthon 7 alkalommal győztek
és kétszer értek el döntetlent (a trencséniek és a pozsonyi Inter ellen), ezzel 23 pontot szereztek (16:4-es gólarány). Idegenben háromszor győztek,
kétszer játszottak döntetlent és négyszer kikaptak, ami 11 pontot és 7:9-es
gólarányt jelent.
Az őszi idény góllövői (23): Gibala (7), Čižmár, Líška és Piszár (3), Filo és
Živanovič (2), Siheľský, Lazúr és Geri (1).
Sárga lapok (35): Gibala (5), Mráz és Filo (4), Rubint és Mujkoš (3), Líška,
Janečka, Čižmár, Geri, Vargic, Živanovič és Ádám (2), Siheľský és Kuciak
(1). Piros lap (2): Geri és Čižmár
Lejátszott mérkőzések és percek:
Richard Rubint 18 mérkőzés/1 620 perc (az egyetlen, aki csere nélkül az
összes mérkőzést végigjátszotta) ;
Martin Kuciak 18/ 1 617, Branislav Mráz és Milan Siheľský 17/ 1 530, Geri
Gergely 17/ 1 508, Piszár József 18/ 1 408, Miloš Gibala 17/ 1 358, Michal
Filo 17/ 1 316, Roman Lazúr 14/ 1 259, Ádám Ivan 16/ 1 057, Nenad
Živanovič 16/ 968, Juraj Líška 14/ 786, Marek Janečka 8/ 720 (a 8. forduló után a besztercebányai csapathoz szerződött), Milan Mujkoš 10/ 677,
Martin Čižmár 13/ 361, Matej Vargic 8/ 123, Stanislav Morháč 6/ 6, Fedor
Norbert 1/ 3 perc.
Nem hozott eredményt a Városi Sportklub Rimaszombat Kft. ügyvezetői
posztjára kiírt pályázat, amely re mindössze egy jelentkező akadt Július
Vrábeľ személyében, de a szakmai bizottság a pályázatát nem fogadta el,
s új pályázat kiírása mellett döntött.
Tavasszal a csapat idehaza nyolc mérkőzésen lép pályára, míg idegenben
csak hét alkalommal szerepel. A kedvezőtlen időjárás miatt a szövetség
elhalasztotta a nyitófordulót, amelyet március 24-25-én pótolnak. A rimaszombati MFK első tavaszi mérkőzésére március 8-án, 10.30 órai
kezdettel Rózsahegyen kerül sor.
jdj

Mivel mindkét mérkőzésen legyőzte a Slovan női röplabdacsapata a besztercebányai ellenfelét, megnyerte az I. liga keleti csoportját, s immár készülhet az osztályozókra.
VK Slovan Rimaszombat – VK Milanotrade Banská Bystrica 3:0 (16,
22, 11) és 3:1 (18, 17, -27, 18)
A rimaszombatiak összeállítása: Megelová, Rendeková, Pálmayová,
Drugdová, ifj. Kudlíková, Zvarová – Chodúrová, Kačániová, Štubniaková,
Kureková.
Az alapszakaszban a Slovan együttese 45 pontot szerzett (21 győzelem és
3 vereség), így a rájátszást az első helyről kezdi a csapat. Amennyiben sikerül a bajnokságot megnyerni, következhetnek az osztályozók, s ahogy
Štefan Balážtól, a klub elnökétől megtudtuk, a csapat szeretné ezt az akadályt is sikerrel venni, s feljutni az extraligába. Ez a csapat negyvenéves
történelmének eddigi legnagyobb sikere, de nem szeretnének itt megállni,
bár az egypontos előny a Slávia TU Kassa csapata előtt nem tűnik soknak.
A rájátszásban a négy legjobb csapat folytatja, a két kassai csapat mellett még a nyustyaiakkal is meg kell küzdenie a gárdának. Megkérdeztük
Cifruš István polgármestert is, aki szerint csak üdvözölni lehet a csapat
remek eredményeit, de ha sikerülne a feljutás az extraligába, szponzorokat kell szerezni, mert a város a költségvetéséből képtelen többet áldozni
az együttesre.
jdj

Vas Ferenc is a díjazottak között
Lapunk 7. számában beszámoltunk róla, hogy Tiszolcon különdíjakat adtak át a járás legjobb sportolóinak. Mivel szerkesztőségünk lapzárta miatt
nem tudott részt venni a rendezvényen, s a lapunknak előzetesen megküldött listán nem szerepelt, kimaradt Vas Ferenc kiváló labdarúgóedzőnek, az MFK egykori edzőjének a neve, akinek ezúton gratulálunk.

Homonnán sem sikerült a pontszerzés
A II. jégkorong liga keleti csoportjának rájátszásában ezúttal Homonnára
látogatott a rimaszombati HKM csapata, de pontot ezúttal sem sikerült
szereznie, és sima 7:1 arányú vereséget szenvedett. A vendégek egyetlen
gólját Durmis ütötte.

A téli stadion nyitva tartása
a 10. hétre (március 2. – március 8.)
Hétfő: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30, Kedd: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
Szerda: 09.00 – 13.00, 18.30 – 20.00, Csütörtök: 09.00 – 11.30, 12.00
– 14.30, 15.00 – 16.00, Péntek: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30, Szombat:
09.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00, Vasárnap: 14.00 – 16.30,
17.00 – 19.30
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Isten veled, Julo!
Egyszer, kapus létére, gólt is rúgott. A rimaszombati futball addigi legnagyobb sikerének napján, amikor már biztos volt, hogy a csapat – története során először – felkerül az élvonalba, a szezon utolsó mérkőzésén,
tizenegyesből. Mámorosan integetett a tomboló lelátóknak.
A kapuban soha nem ünnepeltette magát. „Az a dolgom, hogy védjek” –
mondta mosolyogva. És védett, nem akárhogyan.
Ha pedig nem védett, akkor sem panaszkodott, hanem még keményebben
edzett, mert hitte, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét.
Egyszer meg akarták vesztegetni. A Diósgyőr Intertotó-meccset játszott
a máltai Sliema Wanderers ellen, melynek soraiban egy cseh játékos is
szerepelt. Az ő feladata lett volna, hogy a nyelvrokonságot kihasználva
leegyezze a bundát – csakhogy ez a cseh játékos nem ismerte Julot.
Julo Notát nem lehetett lefizetni, irtózott minden becstelenségtől.
„Ilyen nincs, ilyet nem lehet csinálni” – háborgott mindig, ha úgy érezte,
a bíró megkárosította szeretett rimaszombati csapatát, ahol pályafutását
kezdte, ahová visszatért pályafutása végén, s ahol aztán kapusedzőként
dolgozott.
Ahol edzést tartott még pénteken délután is.
Aztán hazament Jánosiba, és elvágták a nyakát.
Hiába ismételgetjük, hogy ilyen nincs, ilyet nem lehet csinálni.
B. T.

Július Nôta (1971–2009)
1971. április 23-án született. Jánosiban kezdett futballozni, tehetsége
már kiskorában megmutatkozott, így hamar a rimaszombati diákcsapat
játékosa lett. 1996-ban parádés védéseivel komoly részt vállalt abban,
hogy a rimaszombati futballcsapat története során először feljutott az élvonalba. 1997 nyarán lett a Diósgyőr játékosa, ahol Tornyi Barnabás volt
az edzője. Miskolcon másfél évet töltött, majd megfordult a Dunaferr, a
ZTE, a Kispest és a Vasas csapatában is. Összesen 82 mérkőzésen szerepelt a magyar élvonalban. 2002 telén tért vissza Rimaszombatba, bajnoki
meccsen utoljára 2003. októberében lépett pályára. Ezután kapusedzőként és másodedzőként dolgozott a klubnál, s tavaly óta ezt a tisztséget
töltötte be a szlovák U16-os és U17-es válogatottaknál is. Szurkolói és
barátai mellett felesége és két fia, Július és Jakub gyászolja.

Diósgyőri emlékezők

Karol Nagy

PLASZT ABLAKOK ÉS AJTÓK
Hatvani I. 350., Rimaszombat tel.: 0905 916626

ÚJ RIMASZO
M

• Minőségi OSZTRÁK PROFIL

BATBAN!

• Kiváló hang és hőszigetelés
• Bemérés és kalkuláció 24 órán belül
• Szerelés egyeztetett időpontban.
• 2009. 03. 31-ig SPECIÁLIS BÓNUSZ!

MOST ÁRENGEDMÉNY 30%-ig!!!

„Jóval többek voltunk, mint csapattársak, Gyulával szobatársak voltunk
szinte minden alkalommal, amikor összetartáson vagy edzőtáborban
voltunk. Szörnyű ez az egész, és bár nem tudom, hogy mi történt, de
kizártnak tartom, hogy valami leszámolás vagy más, alvilághoz köthető
dolog miatt következett be ez a szörnyűség, mert Gyula tisztességes,
jószándékú ember volt. Volt... Tényleg nem értem az egészet, elképesztő,
hogy milyen világban élünk...” (Kiser László)
„Miért? Egyszerűen nem hiszem el, hogy fordulhat elő ilyen... Az igazi
Gyulát szerintem kevesen ismerték, olyan szerény ember volt, hogy még
azon is »problémázott«, ha jó teljesítménye miatt ő került a kapuba.
Lehet, sokan nem értik meg, de túl profi volt a hozzáállása. Mivel a feleségem sajóbábonyi, emlékszem, ha autóval jött vagy motorral, több alkalommal is ő vitt haza Sajóbábonyba az edzések után...” (Ternován Ferenc)
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