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Iveta Radičová 2009. március 11-én (Nagycsalomjáról
érkezik, ahol 13 órától lesz a
találkozója) 16 órára látogat
el Rimaszombatba. A polgármesteri fogadás után a
Városi Művelődési Központ
gömbteremében találkozik az
érdeklődőkkel, a járás polgármestereivel. A beszélgetést
követően sajtótájékoztatót tart.
Március 12-én 9.00 és 11.00
óra között Füleken a Városházán, 12.00 órától Tornalján az
esketőteremben, 15.00 órától
pedig Rozsnyón a Fő téren
találkozhatnak az ellenzék és
az MKP által is támogatott
Iveta Radičová köztársaságielnök-jelölttel. A köztársaságielnök-választás első fordulójára
március 21-én, az esetleges
második fordulóra április 4-én
kerül sor. Az elnökválasztásról
2. oldalunkon is olvashatnak.
he

Emlékezzünk az
1848-as hősökre!
Március 15-én országszerte
megemlékezünk az 1848-as
szabadságharcról. 7. oldalunkon részletesen közöljük a
régióban zajló megemlékezések pontos menetrendjét.

Petőfi Sándor
Szabadság, szerelem!

A város is spórol

Nem lesznek jutalmak, de nem épül meg a medence sem
Lekerült a rimaszombati Városi Képviselő-testület
idei első ülésének programjáról a város három vezetőjének (polgármester, alpolgármester, főellenőr) jutalmazása, amit a gazdasági válság miatt a Városi Tanács
legutóbbi ülésén maga Cifruš István polgármester
javasolt. Másutt is érvénybe lépnek a megszorító
intézkedések, s már készül az az intézkedéstervezet,
amelynek segítségével a Városi Hivatal megpróbál
takarékoskodni, ahol csak lehet. Az előzetesen
megszabott keret túllépése miatt nem épül meg a tervezett medence sem, így erre minimum egy évig még
várniuk kell a rimaszombatiaknak. Az így felszabadult
pénzt a város inkább a csatornahálózat rekonstruk-

ciójára, az egykori kaszárnya területének kiépítésére
szánja, hisz az ottani infrastruktúra befejezésével
további 400-500 munkahely létesülhet. Döntött a
képviselő-testület arról is, hogy április 28-án választja
meg az új főellenőrt, Csank Lajos mandátuma ugyanis
lejárt. Leköszönt a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti
Szerkesztőbizottságának elnöki posztjáról Hacsi
Attila, akinek a helyét valószínűleg B. Kovács István
foglalja el. Elfogadták a város közbiztonságáról szóló
jelentést is. A bűncselekmények száma csökkent, a
szociális helyzet viszont romlott a városban.
Részletek a 3. oldalon
mak, amb, jdj, fotó: mak

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.
(Pest, 1847. január 1.)

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.

8 588004 101029 >

2

KÖZÉLET

2009. 3. 9.

Látogatóban a nagybalogi
lelkésznél

Elkezdődött az
elnökválasztási
kampány

Még tavaly ősszel, 2008. szeptemberében búcsúzott el a nagybalogi és az
uzapanyiti-balogtamási egyházközségtől
Nt. Sasák Attila lelkész és felesége,
Nt. Sasák Ilona. A gyülekezetek hamar
új lelkipásztorra leltek, akinek mára
már sikerült beilleszkednie az új
környezetbe, és hamar megszerette az
ittenieket. A napokban Nt. Gebe László református lelkésznél jártunk.
Nt. Gebe László a Rozsnyó melletti Jólészen
nevelkedett, de balogvölgyi származását sem titkolja, ugyanis anyai ágon a nagybalogi születésű
Pozor Pál unokája, aki később Balogújfaluba
költözött. Érdekességként említendő meg, hogy
Gebe László első legációját, 2000 karácsonyán
éppen a Balog-völgyében tartotta. A teológia
elvégzése után komáromi segédlelkészként tevékenykedett 2 évig, majd a szalóci és vígtelki
gyülekezetekbe került, mert mindenképpen
Gömörben szeretett volna elhelyezkedni. Később azonban, az ottaniakkal közösen megszületett döntés alapján, az éppen Nagybalogon
megüresedett lelkészi állást fogadta el, így a
Balog-völgyében szolgálhat, egyelőre esperesi
segédlelkészként.
„Nagybalogot nagyon hamar megszerettem. Szerintem Felvidék egyik legszebb fekvésű, régies,
egyedi stílusú parókiájába kerültünk. Kisebbnagyobb ráfordítással párja nem lesz e lelkészlaknak.” – nyilatkozta nagy lelkesedéssel Nt.
Gebe László. A gyülekezetekben is megtalálta a
helyét, s azt is konstatálta, hosszú folyamat elé
néz céljai megvalósításában, hogy ezek a gyülekezetek élő közösségekké válhassanak. „Az itteni
emberek nagy odafigyelést igényelnek, és az a célom, hogy belsőségesebb kapcsolatot építsünk ki,
hogy együtt tegyük gazdagabbá a gyülekezeteinket. Fazekas László püspök úr annak idején azzal

Felvételünkön Nt. Gebe László kedves feleségével,
Gebe Renátával és kisfiukkal, a fél éves Áronnal, nagybalogi új otthonukban.

bocsátott el, hogy ne akarjak mindent azonnal és
egyszerre megoldani. Ehhez próbálom magam
tartani, s az emberekkel újra megszerettetni a
templomba járást és az Ige olvasást.” – mondja
a tiszteletes. „Az ismerkedésen és a helyzetfelmérésen már túl vagyunk, következő lépésünk
tavasszal a családlátogatások megindítása, és
néhány „rég nem látott testvér” megszólítása
lesz, melynél azért segítségre is számítok a presbitériumok részéről” – fejti ki Gebe László bizakodva, hogy idővel egyre jobban megerősödik és
megnövekszik hitben és számban is ez a három
gyülekezet. Ezúton is szeretettel hívja és várja a
református híveket az alkalmakra.
Balogtamásiban pénteken 17.00 órakor tartanak
bibliaórát, szombatonként 10.30-kor van hittan a gyerekek számára, az istentisztelet pedig
vasárnap 9.30-kor kezdődik. Uzapanyiton csütörtökönként tartanak bibliaórát 18.00 órától
az iskolában, az istentisztelet pedig vasárnap
10.30-kor kezdődik. Nagybalogon a bibliaórák
szerdánként vannak megtartva 18.00 órától a
gyülekezeti teremben, az istentisztelet pedig
11.30-kor kezdődik vasárnap.
Kép és szöveg: Homoly E.

Tisztelgés Arany János előtt
Nagy költőnk, Arany János születésének évfordulójához közeledve, immáron XIV. alkalommal
rendezték meg Nagyszalontán február 28-án a
nemzetközivé terebélyesült Arany János Versés Prózamondó Versenyt. Rimaszombatot, mely
testvérvárosa Szalontának, három ügyes diák
képviselte: Bede Krisztina (TMAI), Bak Orsolya (TMRG) különdíjjal és Bodolló Nikoletta
(TMRG) 2. helyezéssel tértek haza. A nemzetközi mezőnyben az erdélyi (székelykeresztúri,
árpádi, nagyszalontai, biharszentjánosi) diákok
mellett derecskei és hajdúböszörményi versmondók is bemutatták tudásukat. Szombat este
a döntő után zenés- táncos szórakoztató műsor

várta a fiatalokat. Ezt követően vasárnap körsétát tettünk, melynek során érintettük Nagyszalonta nagy szülötteinek (Zilahy Lajos, Sinka
István, Arany János, Kulin György) szülőházát,
majd megtekintettük a szoborparkot, illetve az
Arany János Múzeumot. Ezek után elhelyeztük
a megemlékezés koszorúját, ezzel is leróva tiszteletünket a költőóriás előtt. Az élményekben
gazdag hétvégét ezúton szeretnénk megköszönni Rimaszombat Városának is, amely lehetővé
tette számunkra, hogy részt vehessünk e nagyszabású rendezvényen.
Dohnányi Éva

Pénteken elkezdődött az elnökválasztási
kampány, ami március 19-éig tart. Ezt
követi a 48 órás kampánycsend. A kampány
ideje alatt mind a hét államfőjelöltnek
egyforma szereplési lehetőséget kell
kapnia az elektronikus médiumokban.
A törvény azonban különbséget tesz a
közszolgálati és a kereskedelmi médiumok
között. Az előbbieknek ez kötelelességük
is és az ebből adódó költségeket az állam
a költségvetésből téríti meg. A kereskedelmi médiumok viszont csak akkor
kapcsolódnak be a kampányba, ha akarnak
és ezért – mintha fizetett hirdetés lenne –
pénzt is kérhetnek. A jelöltekre kiszabott
azonos időtartam biztosítása és betartása azonban mind a két típusú médium
számára kötelező. A frekvenciatanács ha
törvénysértést tapasztal, akkor pénzbüntetést is kiszabhat. A televíziók esetében a
maximális pénzbüntetés 165 ezer €, azaz
5 millió korona, míg a rádiók esetében 50
ezer €, vagyis másfél millió korona lehet.
Régiónk is készül az elnökválasztásokra,
s megalakult a Körzeti Választási Bizottság
(Rimaszombati és Nagyrőcei járás), amelynek elnöke sorsolással Bán István mérnök
(MKP) lett, alelnöke pedig JUDr. Janka
Pavellová (SDKÚ). A bizottság titkárának
Pósa Zoltánt nevezték ki. A bizottság tagjai
legközelebb március 17-én találkoznak.
Az elnökválasztással kapcsolatos hír,
hogy amennyiben valaki részt akar venni
az elnökválasztáson, de nem tartózkodik
az adott időpontban otthon, másutt is
szavazhat, de ahhoz szükséges a választói
igazolvány kiállítása. Az igazolvány kiállítását a községi önkormányzattól lell kérni.
Külföldön viszont nem lehet szavazni.
jdj
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Csökken a távhő ára,
de nem épül meg a városi strand
A Városi Képviselő-testület idei első
ülésén kiemelt helyen foglalkozott
a város közbiztonságával, s meghallgatta a Járási Rendőrkapitányság
vezetőjének, Ján Miháliknak és a Városi Rendőrség vezetőjének, Berecz
Péternek a beszámolóját is. Tavaly
csökkent ugyan az elkövetett bűncselekmények száma, de így is 628 bűntény
történt, amellyel az állami rendőrség
rimaszombati körzete foglalkozott.
Részletek jövő heti számunkban.

Az idén sem épül meg a városi strand

Az ülés egyik legnagyobb érdeklődéssel várt
napirendi pontja az évek óta várt városi
medence kiépítésével kapcsolatos legújabb
fejlemények voltak. Mint kiderült, a város
nyilvános közbeszerzési eljárást írt ki, amelyre
5 cég jelentkezett. Közülük négy nem fért bele
a megadott anyagi keretbe (1 695 696 €), míg
egy cég más követelményeknek nem tudott
megfelelni. A város mérlegelve a lehetőségeit,
úgy döntött, hogy az idén már nem foglalkozik

Leverték
a varjúfészkeket
Ahogy már beszámoltunk róla,
eltávolították a varjúfészkeket
a Krasko utcában, a Rima lakótelepen illetve a Városkertben.
A műveletre már tavaly szerettek
volna sort keríteni, de egy hajléktalan tragikus halála miatt
akkor ezt elhalasztották.
A varjak nemcsak hangos károgásuk miatt
zavarták az itt lakók nyugalmát, hanem
a konténerekben is koldultak, sőt a Városkertben értékes fákat is veszélyeztettek az
ürülékükkel. Bozó János, a Városi Hivatal
Környezetvédelmi Szakosztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy mivel Szlovákiában a vetési varjú a védett madárfajták közé tartozik, kivételt kértek és kaptak
a környezetvédelmi tárcától, ezért kerülhetett sor ún. holt időszakban a madárfészkek eltávolítására. „Ha ez nem segít, akkor
kénytelenek leszünk más módszerekhez
folyamodni”– tette hozzá Bozó. A levert
fészkeket a pozsonyi Komenský Egyetem
Természettudományi Karának hallgatói is megvizsgálták, akik főleg a varjak
táplálkozásai szokásaira voltak kíváncsiak.
Martin Ambróz/jdj

a kérdéssel, így aki fürödni akar, az továbbra
is Meleghegyet, Tornalját vagy a csízi fürdőt
választhatja.

tanácsába Anna Vargovát, míg a Dúsa utcai alapiskola és a Halász utcai óvoda tanácsába Orosz
István helyett Chovan Máriát választották.

Új főellenőr, új parkolási rendelet

Csökken a távhő ára, megalakult
az ifjúsági parlament

Arról is döntöttek, hogy titkos szavazással
április 28-án választanak új főellenőrt, ugyanis
Csank Lajos mandátuma, aki 2003-tól tölti be
ezt a tisztséget, április végén lejár.
Módosítottak a parkolási rendeleten is, amely
részletesen taglalja a parkolási engedélyek
kiadásának feltételeit, s beépítették a súlyos
testi fogyatékkal élők ill. a vállalkozók és intézmények kéréseit is. Június 30-ig meghosszabbították a Brantner Gemerrel kötött szerződést
is, amely a parkolási díjak beszedését biztosítja.
A képviselők döntése értelmében az iskolai
beíratkozásra ezentúl mindig az adott év februárjának első szerdáján kerül sor, s módosították
a gondozói szolgálat feltételeit s annak díjszabásait is. Mivel tavaly a Ferenczy István Alapiskola
megszűnt, változtak az iskolai körzetek is.
A képviselők megtárgyalták és jóváhagyták azt
a jelentést is, ami a nemrégiben a város vezetőinek a helyi vállalozókkal történt találkozója
alapján készült, és a jelentés értelmében szeretnék a kapcsolatokat az eddiginél intenzívebbé
tenni.
Magda Valušová lemondása után a Rozsnyói
utcai Óvoda és a Botto utcai speciális alapiskola

Elfogadták a képviselők a távhő új árát is, ami
690,90 Sk/GJ (22,934 eur/GJ) lesz. Ez kb. 20
százalékkal kevesebb, mint decemberben volt
és az év folyamán további csökkenés várható.
Megszavazták a képviselők a többfunkciós
játszótér kialakításának a városra eső költségeit,
s elfogadták a városi sportklubok félévi támogatását is (részletesen a 11. oldalon). A képviselők
nem gördítettek akadályt a minap megalakult
ifjúsági parlament elé sem, amelynek a céljai
közé tartozik a fiatalok képviselete, a várossal való jobb kapcsolattartás, s pályázatok
közös megfogalmazása. Az ifjúsági parlament
elnökével készült beszélgetésünket a 4. oldalon
olvashatják.
Felszólalt az ülésen Dušan Rybár, aki
a holokauszt 65. évfordulója alkalmával
tartandó városi megemlékezések előkészületeiről számolt be, s Hacsi Attila is bejelentette
távozását a Szerkesztőbizottság éléről. Utódja
valószínűleg B. Kovács István lesz.
Martin Ambróz/jdj

Štefan Kocka és Birkás István
kiállítása

A Gömör-Kishonti Múzeumban štefan
Kocka Kenyai impressziók, míg a Városi
Galériában Birkás István kiállítását
tekinthetik meg az érdeklődők.
Štefan Kocka 2003-ban járt Kenyában, s az ott
készült, valamint a régebbi évekből származó
alkotásait láthatják március 31-ig. Az alkotóról
tudni kell, hogy Besztercebányán él és alkot.
Birkás István Kunmadarason született 1947-ben,

s fordulatokkal teli művészi pályája során a harsogó expresszionista képeket fokozatosan felváltották a visszafogott színvilágú kollázsok, majd
a magyar népi tárgykultúra elemeit közvetlenül
felváltó nagy méretű assemlage-ok, amelyeken
nyomokban fellelhetőek a paraszti tárgykultúra
elemei. A kiállítást, amely április 13-ig látogatható, a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet biztosította.
Kép és szöveg: jdj
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Kiértékelték a FIKIV-et
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya 2009. február 27-én értékelte ki
a VIII. Ferenczy István Képzőművészeti és Irodalmi Versenyt a Tompa Mihály Alapiskola
nyugat-lakótelepi épületében, ahol az alkotásokból kiállítást is rendeztek.
Az országosan meghirdetett versenyre három
korcsoportban lehetett nevezni. Az irodalmi
versenybe idén csak 14 pályamunka érkezett.
A Kedvenc festményem-szobrom (műelemzés)
témában Árvai Viktória, a Tompa Mihály Alapiskola diákja ért el II. kategóriában harmadik
helyet, míg a Ferenczy István naplójából (élményszerű elbeszélés) témába a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai neveztek
be a második kategóriában, ahol az első helyen
Samu Gabriella Réka, második helyen pedig
Krizso Ágnes végzett. Részt vettek még komáromi és dunaszerdahelyi diákok is a versenyben.

A képzőművészeti verseny iránt lényegesen nagyobb volt az érdeklődés, összesen 168 pályamunka érkezett. Itt is két témában pályázhattak,
a Séta a korzón Ferenczy korában (városkép) c.
témában nem született gömöri helyezett, míg a
második témában az Álmomban Ferenczynél
jártam – képregény kidolgozásában az I. kategóriában a rimaszombatiak küldték be a legjobb
alkotásokat. Első helyen Gyurán Adrián (TMAI),
második helyen Bálint Barbara (TMRG), harmadik helyen Tatai Valentína (TMAI) végzett. Elismerő oklevélben Honéczy Gabriella (TMAI), Pál
Réka ill. Lichtmannegger Lívia (TMRG) része-

moly, fotó: Gecse Attila

Saláta-kóstoló
a Daxner utcai
óvodában

Keresik a megfelelő
hangot a várossal
Kovács Lilla a Tompa Mihály Református Gimnázium harmadikos diákja. Nagyon szeret úszni
és olvasni, kedvenc témája az ókori Egyiptom
és a középkori Anglia, de szívesen böngész koncentrációs táborokról szóló írásokat is. Jövőre
érettségizik, s nemzetközi kapcsolatok-diplomácia szakon szeretne tovább tanulni. Részt vett
a Tompa Mihály szavalóversenyen is, melynek
járási fordulóján aranysávos minősítést ért el.
Az iskolában a Diákönkormányzat elnöki funkcióját tölti be, 2009. február 16-án pedig a városban megalakuló Diákparlament vezetőjévé
is megválasztották. Lapunknak elárulta, hogy
meglepetésként érte, s egyáltalán nem számított
rá, hogy a titkos szavazás eredménye ez lesz, hozzátette, hogy azért is illetődött meg, mert szlovák
többségű diákparlament választotta meg. Ez viszont igazolja, hogy semmilyen nyelvi akadálya
nincs a magyar nyelvű iskolának, sőt semmilyen
jele sincs a nagypolitikában erősen felnagyított szlovák-magyar ellentétnek. Ahogyan Lilla
mondja, az ő korosztálya ezen felül tud kerekedni. Megbízását szeptemberig vállalta, s hogy
milyen célkitűzéseik és terveik vannak, arról a
következőképpen nyilatkozott: „Mindenképpen
szeretnénk programot készíteni a fiataloknak,
így iskolaidőben, de a nyárra is. Mert kaptunk
olyan visszajelzést, hogy nyáron nem lehet semmit sem csinálni Rimaszombatban, ami tulajdonképpen igaz is, mert bár a Városi Művelődési
Központ igenis szervezi őket, és azok propagálva
is vannak, az emberek részéről nincs érdeklődés.
A mai fiatalság egyik legnagyobb problémája,
hogy nincs kiépítve Kurinc. Én magam viszont
nem szeretek ezzel a témával foglalkozni, mert

sült. A II. kategóriában szintén ebben a témában
első Zagyi Boglárka (TMAI), második Balyo Erzsébet (TMAI), harmadik Krizso Ágnes (TMRG)
lett. Pályamunkák érkeztek még Rimajánosiból,
Feledről, Gesztetéből, Kassáról, Komáromból,
Alistálról, Dunaszerdahelyről, Bátorkesziből,
Szentesről, sőt még Nagykanizsáról is.

egy diákparlament kevés ahhoz, hogy egy többmilliós beruházást igénylő komplexum kiépüljön. Amit mi be tudnánk biztosítani, hogy a Fő
térre nyáron meghívnánk egy zenekart, lehetne
egy táncos estet szervezni. Regina Špitálová, a
koordinátorunk elvégzett egy ankétot a diákok
körében, amelynek eredményei még nem ismertek, de az már kezd kirajzolódni, hogy valóban
Kurincot, a gördeszkapályát ill. a városi strandot
tartják a leginkább égető kérdésnek. Viszont az
jogos felvetés a város részéről, hogy azok a létesítmények, amelyek már megvannak, pl. az
uszoda, a jégpálya kellőképpen ki vannak-e használva.” – szögezi le a frissen választott Diákparlament vezetője, s hozzáteszi, az összejöveteleiken
igyekezni fognak a városvezetéssel kialakított jó
kapcsolatok révén a diákok érdekeit képviselni, s
véleményüket megfelelő módon tolmácsolni.

Február 27-én, szerdán a rimaszombati Daxner utcai óvodában nagy volt
a sürgés-forgás. A szakács nénik már kora
reggeltől készítették a friss gyümölcsöt és
a zöldséget. A gyermekek türelmetlenül
várták, hogy mindent behozzanak az osztályokba. A bevezető mozgásjáték segítségével megismerkedtek a salátakészítés többi
hozzávalójával is, mint a cukor, só, olaj,
ecet. Aztán saját kezűleg felvágták a narancsot, ananászt, reszelték a sárgarépát,
almát, majd a recept szerint összekeverték,
és így készült el az alma-narancs, valamint
a sárgarépa-ananász saláta. A szakács nénik még további négy salátával leptek meg
bennünket: savanyú káposzta sárgarépával,
kínai káposzta kukoricával, nyers zöldség
saláta, valamint narancs sárgarépával.
Az óvodások nagy étvággyal kóstolgatták
az elkészített egészséges ételeket, amiről
a gyorsan fogyó salátakupacok árulkodtak.
Meggyőződésünk, hogy a gyermekek még
sokáig emlékeznek majd erre a napra és mi
a továbbiakban is az egészséges táplálkozásra és életmódra vezetjük őket.

moly, fotó: archív

Mgr. Horváth Zsuzsa, igazgatónő
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Egy csésze kávé

Szárnyalás Tóth Zoltánnal, a Kerecsen Motoros Egyesület elnökével
A napokban jegyezték be nagybalogi
székhellyel a Kerecsen Motoros
Egyesületet, amely polgári társulás életre
hívásában s működésében a hazaszeretet,
testvériség, tisztesség, segítségnyújtás
eszmeisége fontos szerepet tölt be.
Vezetőjükkel, Tóth Zoltánnal beszélgettem.
Miért alakítottatok motoros egyesületet?
Először magam motoroztam, aztán ezzel az
életstílussal „megfertőztem” a körülöttem lévő
embereket. Amikor összejött a csapat, akkor úgy
éreztük, hogy ennek keretet is kell adni. Édesanyámnak sokat köszönhetek, hogy belénk nevelte a tisztességet és a hazaszeretet, s a természetes szülői aggodalmán túl mindig mellettünk
áll és segít. Ezenkívül találkoztam a Felvidéki
Farkasok Motoros Egyesülettel, ők keleten működnek, s ösztönöztek bennünket is, hogy mi itt
Gömörben hozzuk létre az egyesületünket.
Gömörben még nincs kultúrája a motoros társadalomnak.
Ez így igaz, le akarjuk rakni az alapokat. Először
is a motorosokat, akik velünk akarnak tartani,
meg kell tanítanunk csoportban, biztonságosan
motorozni, fegyelmezetten figyelni egymásra.
Szívesen is várjuk túráinkra az eddig egyedül
motorozókat (kerecsenmotorosok@inmail.hu).
Úgy érzem, jó irányban haladunk, s ha elképzeléseinket tovább tudjuk vinni, akkor lesz kultúránk, ami minket fog jellemezni.
Az út nem „kikövezett”. A motorozásotok tehát
küldetéstudattal is párosul?
Meg akarjuk mutatni az embereknek, hogy vannak intelligens, meggondolt és határozott moto-

Jobbról Tóth Zoltán, a Kerecsen Motoros Egyesület elnöke, középen Tóth András, az egyesület alelnöke

rosok, akik tudnak dinamikusan és biztonságosan motorozni. Úgy gondolom, hogy ideje lenne,
ha az emberek gondolatmenete megváltozna,
s nem csak pénzcentrikusan gondolkodnának,
hanem számítana a barátság, a testvériség, hogy
tudjunk hinni egymásnak, hogy felébresszük a
többiekben is a sajnos mára már elveszett emberi értékeket.
Milyen rendezvényeket tűztetek ki erre az évre?
Március 15-én részt veszünk a nemzeti ünnepünkre rendezett megemlékezéseken Rimaszombatban. Elmegyünk Jászóra a Felvidéki
Farkasok motorostalálkozójára, Csíksomlyóra
a búcsúra, a Monori erdőbe, Krasznahorkára a
Kárpátia koncertre, tervben van, hogy szeretnénk meglátogatni az ipolybalogi templomot,
ahol a Szent Korona mása van.
Milyen más feladatot vállaltok még fel?
Egy kisfiú számára szeretnénk adományt gyűjteni gyógyulásához, akinek egy betegség miatt elég

sanyarú sors szabatott. A segítséget azért tartjuk
fontosnak, mert igyekszünk mindig az igazság oldalára állni, s úgy érzem, hogy ez jó ügyet szolgál,
s ilyenkor nem szabad habozni. Motoros berkeken belül meg a legfontosabb feladatomnak azt
tartom, hogy a magyar motorosokat összefogjuk.
Olyan helyekre menjünk el együtt, ahová egyedül nem jutnánk el, amelyek az emberek tudatából már kivesztek, pont a rohanó életstílus miatt,
ami rossz irányba viszi ezt a világot.
Megállítható folyamatnak tartod ezt?
Bízni kell, mert ha elveszítjük a reményünket,
akkor mindent elveszítünk. Én magam is bízok
benne, hogy minden kis lépés egy bizonyos úthoz vezet, s ha erre az útra többen is rálépünk,
akkor egyre jobban szélesedik az út, s valami elindul. Legegyszerűbben pedig egyesületünk jelszavával válaszolnék: Ne félj, csak bízz!
Köszönöm a beszélgetést, s kitartást kívánok!
Kérdezett: Homoly E., kép: a szerző

Hírmorzsák

A Bástya a proHáló Rejtélyes adakozó
előadója volt
Zsípben

Új honlapja
van Balogfalának

A proHáló marketing munkacsoportja 2009.
február 24-26. között tartotta szakmai találkozóját Ipolytarnócon. A szervező, házigazda
feladatot ezúttal a salgótarjáni Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete vállalta fel.
A proHáló programot 2003-ban 18 magyarországi nonprofit szervezet kezdeményezte, hogy
igényes szolgáltatásokkal, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással
szolgálja a nonprofit-szektor fejlődését. Az idei
ipolytarnóci munkaértekezletükre, melyen salgótarjáni, egri, debreceni, pécsi civilek tanácskoztak, meghívták a rimaszombati székhelyű
Bástya Egyesületet is, hogy vezetői megosszák
dél-szlovákiai tapasztalataikat. he

Rendszeresen jár Zsípbe egy osztrák katolikus
pap adományt osztani a helyi romáknak, van
akinek még házat is vett. Minden hónapban, a
munkanélküli segély osztás után két héttel jelenik meg, amikor már elfogyott a segély. A helyi
kisboltban vásárol be, s kizárólag élelmiszert, alkoholt és dohányterméket nem. „Ez az egész úgy
zajlik, hogy bejön az üzletbe, és névsor szerint
jönnek az emberek, egymás után, kinek mire van
szüksége, bevásárol, beütjük a kasszába, felírjuk
egy papírra, s a végösszeget összeszámoljuk, és
ő kifizeti.” – tudtuk meg Zsíros Jolán bolttulajdonostól, aki hozzátette, hogy legutóbb 7 euró
értékben vásárolt egy-egy családnak.

Tavaly ősszel a Szülőföld Alap és a Szövetség a
Közös Célokért jóvoltából megújult Balogfala
honlapja. A www.blhovce.sk címen szinte mindent megtudhat a községről magyar és szlovák
nyelven, de német és angol nyelven is kaphat
információkat. Az aktuális történések mellett
bemutatkoznak a községben működő civil szervezetek, vállalkozások, valamint az iskola és az
óvoda is. Olvashat a község testvértelepüléséről, Borsodszentgyörgyről és a vendégkönyvben
elmondhatja a véleményét is a faluval, az ottani
eseményekkel kapcsolatban. S nem utolsósorban a Balogfalai Hírmondó egyes számait is letöltheti.

he
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Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
februári toplistája a következő:
1. Rhonda Byrne: A titok
2. Roberto Saviano: Gomorra
3. Friderikusz eddig
4. Danielle Steel: Az igazi
5. Leslie L. Lawrence: A lófejű démon
6. Ken Follett: Az idők végezetéig
7. Simon Attila: Telepesek és telepes falvak DélSzlovákiában
8. Hunčík Péter: Határeset
9. Csáky Pál: Harmatos reggelek álmai
10. Magyarország vármegyéi és városai: GömörKishont vármegye

Februári játékunkban azt kértük kedves Olvasóinktól, hogy lepjék meg szerkesztőségünket jó
csokoládés recept, vagy egy finom disznótoros
finomság leírásával. Kérésünket egyedül
Juhász Ákos abafalvai olvasónk teljesítette,
így őt illeti a 16 eurós könyvutalvány, melyet a
Tompa Mihály Könyvesboltban személyesen
vásárolhat le. Márciusi toplista játékunkkal is
nyerhetnek, ha eljuttatják szerkesztőségünk
címeire (97901 Rimaszombat, Svätopluk u.
5., gomorihirlap@rimavskasobota.sk) 2009.
március 27-ig, hogy hogy hívják azt a bátkai
származású történész-tanárt, akinek a nemrégiben jelent meg a Telepesek és telepes falvak
Dél-Szlovákiában című könyve.
he

A Zsapka-CD nyertese
A Gömöri Hírlap idei 8. számában Zsapka Attilával olvashattak beszélgetést az Egy csésze kávé
rovatunkban. Ekkor játékot is hirdettünk, s arra
a kérdésre kellett beküldeniük a helyes választ,

hogy Mi a neve annak az együttesnek, melynek
Zsapka Attila alapító tagja? Többen is helyesen válaszoltak, hogy ez a Kor-zár egyettüs.
A szerencse Pál Gábor nagybalogi olvasónknak
kedvezett. Nyereménye Zsapka Attila Madárjós
című cédéje.
he

CD Ajánló
Hazai csokor
– cseh-szlovákiai magyar
költők versei Dráfi Mátyás
előadásában 1918-2008
A közelmúltban jelent meg Dráfi Mátyás Hazai
csokor c. dupla CD-je, amelyen szokatlan
feladatra vállalkozott: cseh-szlovákiai magyar
költők verseit gyűjtötte össze. Dráfi jó érzékkel
igen jó összeállítást készített, amelyben a ha-

Minden évben sok ember ismétlődő gondja a tavaszi fáradtság. Bár van, akiknél ez egész évben
kitart. Ilyenkor még a mindennapi teendőinket
sem könnyű elvégezni, az ember figyelmetlen,
nincs kitartása. Mi okozza a tavaszi fáradtságot?
Legfőképpen a máj leterheltsége. Fő oka a téli
túltáplálkozás, s a májat megviseli a felszedett
zsírok és cukrok lebontása. Már a régmúlt
időkben is tartottak különböző tisztító kúrákat,
amelyek igen hatásosak voltak és nem is kerültek sokba. De mintha ma erről elfeledkeznénk,
inkább kávéval és különböző energiaitalokkal
tömjük magunkat, amelyek csak növelik a bajt,
ugyanis erőt nem adnak, inkább elvesznek,
amivel az egész szervezetet még jobban legyengítik. Sokkal gyorsabb és hatásosabb megoldás a

Gyümölcsöskert

Az alma- és szilvafák gyökereiből előtörő
gyökérsarjakat saját kertünkben alanyként
hasznosíthatjuk. Ezeket ássuk ki, majd 10
cm-re vágjuk vissza és csemetekertünkbe
ültessük ki. A sövény gyümölcsfák karjait
vízszintesen kötözzük ki a huzalhoz. A
fákról szedjük le a téli védelmet nyújtó
anyagot. A betakart fügefákat is bontsuk
ki majd az elszáradt elöregedett ágakat
vágjuk ki. A rügypattanás előtti lemosó
permetezést elkezdhetjük.

Szőlő

Lassan fejezzük be a szerves- és műtrágyázást. A trágyákat egyszerre dolgozzuk
a talajba. Tőkeművelés esetén nyissuk
a befedett szőlőket. Pótoljuk a kipusztult
tőkéket. Körzetünkben csak oltványt használjunk. Fiatal szőlőben ne feledkezzünk
meg a harmatgyökerezésről, ellenkező
esetben a nemes saját-gyökerűvé válik.
Oltványokat csak megbízható helyről
vásároljunk.

Zöldségeskert

záért, az anyanyelvért való aggódás éppúgy megtalálható, mint a bürokrácia bájos leleplezése, a
lét elmúlását szomorúan konstatáló költemény
vagy a költészet legelemibb témája, a szerelem.
S nem hiányozhatnak róla a gömöri költők sem,
többek között Győry Dezső, Hizsnyai Zoltán,
Kövesdi Károly, Cselényi László, Tőzsér Árpád,
Mihályi Molnár László és Juhász Katalin egyegy versét is megtalálhatjuk rajta.
jdj

Egészségünkre

Tavaszi fáradtság

Kerti munkák
a 11. hétre

teakúra, de mivel ezek a teák keserűek, nem túl
kedveltek. S még egy, bár a leglassúbb megoldás,
ha megfelelő étkezési kúrát választunk. A májnak főleg a savanyú és főleg a savanyított ételek
segítenek, mint a hordós káposzta, a savas
tejtermékek, s a keserédes gyümölcsök (grapefruit, zöldségek, zöldséglevek). Ne feledkezzünk
el a rostdús táplálékokról sem. Nagyon finom és
ízletes reggelit lehet készíteni pl. zabpehelyből,
amelyet ízesíthetünk különböző aszalt gyümölcsökkel. De nagyon hasznos a tabletta formájában kapható Spirulina és Chlorella bevitele
szervezetünkbe. Ez utóbbi olyan regenerációs
faktort is tartalmaz, amely gyorsan megújítja a
sejtjeinket. De ne feledkezzünk el a B vitaminról sem. Ha kérdésük van, azt küldjék a balaz@
hnusta.org címre.
Baláž Zoltán

A fűtött fóliában szedjük a retket és
a salátát. Az uborkapalántákat a cserépbe
kötözzük 50 cm-es pálcához. A fölösleges kacsokat távolítsuk el. A fűtetlen
fóliasátorba rendszeresen öntözzük
a retket. Kezdjük a karalábé kiültetését.
A sorok közé ültessünk 2,5-3 cm átmérőjű
dughagymát. A sárgadinnye palántákat
a 4. levél után csípjük vissza. A spárgatök
hajtatásaihoz is neveljünk palántát. Az
előcsíráztatott magvakat vessük 10 cm-es
cserepekbe. Készítsük elő a talajt a karfiol
kiültetéséhez. Vetjük a szabadföldi paradicsom magját. Most már tűzdelés nélkül
neveljük, ezért négyzetméterenként 2 g
magot vetünk. A korábbi vetésűeket két
lombleveles állapotban 10x10 cm-es kötésbe tűzdeljük. Tűzdelés nélküli palántaneveléshez vetjük a paprikát is. 1 m2-re 5-6 g
magot vetünk. A korai burgonya és a korai
káposztafélék talaját készítsük elő. Már
vethetjük a sóskát is. Folytatjuk a hónapos
retek, a hagyma, a spenót a borsó, a sárgarépa, a petrezselyem és a pasztinák vetését.
A nagyobb méretű dughagymát ültetjük.
A póréhagymát is vethetjük. A három évnél
idősebb spárgát töltsük fel 40 cm széles és
35 cm magas bakháttal.

Díszkert

Az ősz folyamán becserepezett és eddig
vermelőben tartott hagymás virágokat
a virágbimbó megjelenése után állítsuk
22 °C-os, világos helyre.
Farsang István
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 11. hétre
Március 14-én, szombaton
Gyógyszertár az Oroszlánnál /U leva
Március 15-én, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Március 14-15-én, szom.-vas.
MUDr. Štovčík Michal, Sport u. 1.,
047/ 56 27 353

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
március 3-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ján Štefančík, Ing. Michal Kováčik,
Ondrej Nemeš, Jozef Červienka,
Zuzana Červienková, Juraj Gál,
Miloš Tomeček, Peter Bálint és
Papanecz Sándor Rimaszombatból, František Bika Losoncról,
Alexander Albertus, Štefan Gembický
és Júlia Gembická Zeherjéről,
Vincze József Felsővályból, Jozef
Gazda Oldalfaláról, Ing.Dušan
Liptay Rimapíláról, Pavel Holík
Rimajánosiból, Ján Bakša, Dana
Bakšová Fazekaszaluzsányból,
Štefan Mede Tiszolcról és Alena
Ivaníková Feledből
Először adott vért: Peter Gonda
és Kovács Zoltán Rimaszombatból,
Andrej Vlček Radisáról
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
március 12.-13., csüt., 18.00
és 20.00, pént. csak 20.00

Nők

am. komédia, r: Diane English
március 13-15.,
péntek-vas., 18.00

Falco

osztrák zenés film
márc. 14-15., szombat
-vasárnap, 20.00

Büszkeség és
dicsőség

amerikai dráma, r: Gavin
O´Connor

Hirdessen
magyarul is!

Meghívók
Megemlékezések március idusán
* Nagybalogon ünnepi istentisztelettel kezdenek
A Nagybalogi Csemadok koszorúzást tart a magyar
szabadságharc tiszteletére 2009. március 15-én a
templomkertben felállított kopjafánál. A megemlékezés 11.30-kor kezdődik a helyi református templomban, ahol igét hirdet Nt. Gebe László ref. lelkész
és közreműködik a Gyöngyösi István Irodalmi Kör
és a Szivárvány Népdalkör Lévay Tibor karnagy vezetésével. A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete
mindenkit szeretettel vár!
* Rimaszombatban a civilek a Petőfi-háznál kezdenek
A Bástya Egyesület március idusán ünnepli megalakulásának ötödik évfordulóját. Ez alkalomból a
március 14-én a Daxner utcai cserkészotthonban
tartanak ünnepi gyűlést 17.00 órai kezdettel. Másnap, március 15-én 15.00 órakor kezdődik a Petőfiháznál a megemlékezés civil szervezetek és a Kerecsen motorosok részvételével. A koszorúzásnál és a
megemlékezésnél közreműködik Bodonyi András.
Ezt követően a megemlékezők átvonulnak a Csemadok által szervezett központi ünnepségre. A Bástya Egyesület Információs és Kulturális Központja
minden érdeklődőt szeretettel vár.
* Rimaszombatban Tőzsér Árpád mond ünnepi
beszédet
A Csemadok Rimaszombat Alapszervezete és a Rimaszombat és Vidéke Társaság tisztelettel hívja és
várja Önt és hozzátartozóit az 1848/49-es polgári
forradalom és szabadságharc kitörésének 2009. évi
emlékező ünnepségeire, Rimaszombatba. Március
14-én, 18.00 órai kezdettel ünnepi estet tartanak a
Művelődési Ház gömbtermében. (Öt éve avatták fel
Petőfi Sándor rimaszombati szobrát.) A műsorban
közreműködnek: Kováts Marcell és Écsi Gyöngyi,
Koncz Károly és Balázs István előadóművészek. Az
ünnepi est díszvendége: dr. Gubcsi Lajos Levente,
a Magyar Művészetért Díj kuratóriumának elnöke.
Március 15-én 16.00 órai kezdettel koszorúzás lesz
Petőfi Sándor és Tompa Mihály köztéri szobránál.
Ünnepi beszédet mond Tőzsér Árpád Kossuth-díjas
költő. Közreműködik a Sobotienka Fúvószenekar és
Balázs István előadóművész. Mindenkit szeretettel
vár a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete.
* Bátkában Mács József mond ünnepi beszédet
A Magyar Koalíció Pártjának Bátkai Alapszervezete
és a Balogvölgy 2008 polgári társulás minden érdeklődőt szeretettel vár Bátkába a március 15-i megemlékezésre. Az ünnepség a Községi Hivatal épülete
előtt 17.00 órakor veszi kezdetét. A kultúrműsorban
fellépnek a helyi óvoda és az iskola tanulói. Ünnepi beszédet mond Mács József író. Ezt követően
barantás és cserkész díszőrség mellett koszorúzásra
kerül sor a kopjafánál. Az MKP és a Balogvölgy 2008
PT sok szeretettel vár minden megemlékezőt.
* Füleken és Losoncon Bauer Edit mond ünnepi
beszédet
Füleken az ünnepi megemlékezés március 15-én
15.00 órakor kezdődik a Vigadóban (Fő u. 12.). Ünnepi beszédet Bauer Edit európai parlamenti kép-
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viselő mond, s a műsorban fellépnek a helyi iskolák
diákjai. A megemlékezés a Hősök terén tavaly felállított 1848-as emlékműnél koszorúzással zárul. Losoncon a 40. Kármán Napok keretén belül rendezik
meg a március 15-i ünnepségeket, 16.30 órai kezdettel a Kármán emléktáblánál kerül sor a koszorúzásra. Ezt követően az ünnepi műsor a Vigadó színháztermében folytatódik, ahol ünnepi beszédet szintén
Bauer Edit mond. Közreműködik a Serly Női Kamarakórus és a Kármán Színház tagjai. Az MKP és a
Csemadok helyi szervezetei és a Csemadok Nógrádi
Területi Választmánya minden érdeklődőt szeretettel várnak.
* Ajnácskőn a Sorsvirággal ünnepelnek
Ajnácskőn március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából a kultúrházban 17.00 órai kezdettel kerül sor
az ünnepi műsorra, melyben a Sorsvirág kisegyüttes ad ünnepi koncertet. Ezt követően a templom
melletti kopjafánál helyezik el a kegyelet virágait. A
Csemadok Ajnácskői Alapszervezete várja Önt is a
megemlékezésre.
* Tornalján Albert Sándor lesz a szónok
Tornalján hagyományosan ökumenikus istentisztelettel kezdik a március 15-i megemlékezést a
református templomban 16 órai kezdettel. Majd
17.00-kor a Zoltán-kúria udvarán folytatódik az
ünnepség, koszorúzással. Ünnepi szónok Albert
Sándor professzor lesz, az ünnepi műsorban közreműködnek a Kazinczy Ferenc Alapiskola diákjai és
az Andante Vegyeskórus. Mindenkit szeretettel vár
a Csemadok Tornaljai Alapszervezete és Területi
Választmánya.

Petőfi nyomában Felvidéken
az M1-en
Március 15-én, 14.35 órai kezdettel rendkívüli adással jelentkezik Ráday Mihály sorozata Az unokáink
sem fogják látni, amely Petőfi felvidéki útját kíséri
nyomon az Úti jegyzetek alapján. A műsor társszerkesztője Görföl Jenő volt, akivel négy nap alatt bebarangolták szinte egész Felvidéket, s jártak Iglón,
Késmárkon, Eperjesen, Kassán, Lőcsén, de nem maradhatott ki Somoskőújfalu, Losonc, Fülek, Várgede,
Gortva, Vecseklő és Rimaszombat sem, ahol B. Kovács István kalauzolta a nézőket, s ahol ellátogattak
a Múzsák Házához és a Petőfi-szoborhoz is.

Mindent a nőkről – március 13.

Miro Gavran Mindent a nőkről c. vígjátékát mutatja be a pozsonyi APOLLO Színház a rimaszombati Városi Művelődési Központban március 13-án,
pénteken 19.00 órai kezdettel. Az előadás főbb
szerepeiben A. Karnasovát, D. Bruckmayerovát, A.
Zimányová-Profantovát láthatják, rendezője: M. F.
Otzow.

Máriásverseny Cserencsényben –
március 14.

Cserencsényben 2009. március 14-én harmadik alkalommal rendezik meg a máriásozók Farkas Géza
emléktornáját a helyi kultúrházban. A prezentációra 8.30 és 9.00 között kerül sor, a verseny a sorsolás
után 9.40-kor kezdődik. Érdeklődni Ján Májošnál
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Városi KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZAT
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete, a
T.t. 596/2003 számú, az államigazgatásról az
iskolaügyben és az iskolai önkormányatokban
szóló törvény 4. §-a és néhány törvény változása
és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete
a T.t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról
szóló törvény 5. §-a alapján
pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére
iskolai nevelési-művelődési intézménybe:
Relax Szabadidő Központ, SzNF utca 9.,
Rimaszombat
Feltételezhető belépési határidő 2009.
július 1.
Kvalifikációs feltételek:
az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a
szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat
polgári és erkölcsi feddhetetlenség
megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a
vezetői állás betöltésére
az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
a képesítést igazoló okmányok hitelesített
másolatai
igazolás a pedagógiai gyakorlatról
szakmai életrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának
leadása
a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes
adatainak felhasználásához a pályázati kiértékelés szükségleteire
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal
együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell
jelölni „Pályázati kiírás – az iskola neve és címe
– Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009.
március 31-ig lehet beküldeni vagy személyesen
leadni az alábbi címre: Városi Hivatal – Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat.
A pályázati kiértékelés idejéről és helyéről
a meghirdető a bejelentkezett érdeklődőket
legkésőbb 7 nappal előre értesíti.
Rimaszombatban, 2009. február 27-én
MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester

PÁLYÁZAT
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete, a
T.t. 596/2003 számú, az államigazgatásról az
iskolaügyben és az iskolai önkormányatokban
szóló törvény 4. §-a és néhány törvény változása
és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete
a T.t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról
szóló törvény 5. §-a alapján
pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére
iskolai nevelési-művelődési intézménybe:
Óvoda – Hatvani I. utca 321., Rimaszombat
Feltételezhető belépési határidő 2009.
július 1.

2009. 3. 9.
Kvalifikációs feltételek:
az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a
szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat
polgári és erkölcsi feddhetetlenség
megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a
vezetői állás betöltésére
az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
a képesítést igazoló okmányok hitelesített
másolatai
igazolás a pedagógiai gyakorlatról,
szakmai életrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának
leadása
a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes
adatainak felhasználásához a pályázati kiértékelés szükségleteire.
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal
együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell
jelölni „Pályázati kiírás – az iskola neve és címe
– Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009.
március 31-ig lehet beküldeni vagy személyesen
leadni az alábbi címre: Városi Hivatal – Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat.
A pályázati kiértékelés idejéről és helyéről
a meghirdető a bejelentkezett érdeklődőket
legkésőbb 7 nappal előre értesíti.
Rimaszombatban, 2009. február 27-én
MUDr. Cifruš István MPH, polgármester

PÁLYÁZAT
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete, a
T.t. 596/2003 számú, az államigazgatásról az
iskolaügyben és az iskolai önkormányatokban
szóló törvény 4. §-a és néhány törvény változása
és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete
a T.t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról
szóló törvény 5. §-a alapján
pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére
iskolai nevelési-művelődési intézménybe:
Óvoda – P. Dobšinský utca 1., Rimaszombat
Feltételezhető belépési határidő 2009.
július 1.
Kvalifikációs feltételek:
az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a
szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat
polgári és erkölcsi feddhetetlenség
megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a
vezetői állás betöltésére
az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
a képesítést igazoló okmányok hitelesített
másolatai
igazolás a pedagógiai gyakorlatról
szakmai életrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának

leadása
a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes
adatainak felhasználásához a pályázati kiértékelés szükségleteire.
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal
együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell
jelölni „Pályázati kiírás – az iskola neve és címe
– Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009.
március 31-ig lehet beküldeni vagy személyesen
leadni az alábbi címre: Városi Hivatal – Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat.
A pályázati kiértékelés idejéről és helyéről
a meghirdető a bejelentkezett érdeklődőket
legkésőbb 7 nappal előre értesíti.
Rimaszombatban, 2009. február 27-én
MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester

PÁLYÁZAT
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete, a
T.t. 596/2003 számú, az államigazgatásról az
iskolaügyben és az iskolai önkormányatokban
szóló törvény 4. §-a és néhány törvény változása
és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete
a T.t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról
szóló törvény 5. §-a alapján
pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére
iskolai nevelési-művelődési intézménybe:
Művészeti Alapiskola, Salva utca 1, Rimaszombat, Feltételezhető belépési határidő
2009. július 1.
Kvalifikációs feltételek:
az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a
szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat
polgári és erkölcsi feddhetetlenség
megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a
vezetői állás betöltésére
az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
a képesítést igazoló okmányok hitelesített
másolatai
igazolás a pedagógiai gyakorlatról
szakmai életrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának
leadása
a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes
adatainak felhasználásához a pályázati kiértékelés szükségleteire.
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal
együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell
jelölni „Pályázati kiírás – az iskola neve és címe
– Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009.
március 31-ig lehet beküldeni vagy személyesen
leadni az alábbi címre: Városi Hivatal – Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat.
A pályázati kiértékelés idejéről és helyéről
a meghirdető a bejelentkezett érdeklődőket
legkésőbb 7 nappal előre értesíti.
Rimaszombatban, 2009. február 27-én
MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester

Egyéb
• Eladó búza, árpa, zab, tritikále 12 €/
1 q Rimaszombatban. T.: 0902 114 558,
0910 587 096
266-10

• Előregyártott, fémkampókkal ellátott
tetőgerendák gyártása. Tel: 0910
242 649.
278-11		

• Eladó burgonya, 5 € = 25 kg. Tel:
0917 087 912.
280-12

Ingatlanok
• Eladó családi ház Rimaszombatban, a Kirejevszki utcában. Tel: 0903
765 612.
270-11

• www.makroreality.sk
1305-19		
• 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
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
236-11

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

Auto – moto
• Eladó VW Polo 1.2/ 47 kW, AO4
(70 000 km), Trendline 3 a., gyártási
év: 2003, ezüst metalíza – mint az új.
Ár: 5 300 €. Tel: 0908 972 019, 0915
347 387.
272-10

Állatok
• Postagalambok eladók. Tel: 0907
036 585.
285-11

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
234-11

Magyar magazin
2009. március 11. STV 2, 16:30
Ismétlés: március 12., 7:15
A Magyar magazin ellátogat
Fülekre, a Mocsáry Lajos Alapiskolába, ahol délutánonként a
népi iparművész tanító néni az ősi
mesterségekbe, a neves néptáncos
pedig a népi játékokba avatja be
a gyerekekeket. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
felmérése szerint szeptembertől
kevesebb lesz az elsős a magyar
iskolákban – erről beszélgetünk
a szakemberrel. Miért nem lehet
jelenleg magyarul vizsgázni a szlovákiai autóiskolákban és mikorra
lesznek magyar tesztek – erre is
választ ad a magazin, amelyben
bemutatjuk a Dunaszerdahelyen
megnyílt Fogyatékosságtörténeti
vándorkiállítást is. A műsorvezető
Bárdos Ágnes.

253-10

• Bérbe adok 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
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.
264-11
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Hirdetés

2009. 3. 9.

Hírek magyar nyelven minden
hétköznap, STV 2, 19:10

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

www.proficredit.sk

Gypsy spirit 2009 – Díj a roma
közösségek segítéséért

Az ACEC kulturális, művelődési
és kommunikációs szövetség
többéves, romák körében végzett
tevékenység eredményeként hozta
létre Gypsy Spirit nevű projektjét,
amely mindazok munkáját hivatott segíteni és elismerni, akik a
hazai romák helyzetének jevításán
fáradoznak. Gypsy Spirit díjban
részesülhetnek mindazok, akik
a roma lakosságot ténylegesen
segítik, akár felvilágosítómunkájuk, akár konkrét, a romák életkörülményeinek javítását célzó
tetteikl, projektjeik révén, akiknek
romákat segítő tetteik mérhetők
és értékelhetők, időtartalmuk
behatárolható, ötletesek és kreatívak, motivációs hatással vannak
a környezetre, s a közvélemény
rokonszenvét is élvezik. A jelentkezéseket vagy jelöléseket írásban,
a megfelelő adatok feltüntetésével
kell elküldeni az alábbi címre:
Asociácia pre kultúru, vzdelávaciu
a komunmikáciu (ACEC),
Laurinská 2., 811 02 Bratislava,
gypsyspirit@acec.sk. Jelentkezési
határidő: 2009. március 13.

Bemutatkoznak az idősebbek is – március 18.

Az idősebbek szabadidős tevékenységéből kaphatunk ízelítőt
március 18-án, 10.00 órától a
rimaszombati VMK-ban. A seregszemlén belül A tű varázsa címmel
kiállítás nyílik a rimaszombati
nyugdíjasegylet kézimunkáiból.
A rendezvényt a Gömör-Kishonti
Népművelési Központ és Rimaszombat városa is támogatja.

Antifasiszták területi konferenciája – március 11.

Március 11-én, 9.00 órai kezdettel
Rimaszombatban (Daxner u. 15.)
rendezi területi konferenciáját a
Szlovákiai Antifasiszták Szövetsége. A szövetség várja a szimpatizánsokat is, ugyanis ma már
nemcsak az egykori aktív résztvevők lehetnek tagjai a szövetségnek,
hanem mindazok a baloldaliak,
akik egyetértenek a szövetség
eszméivel.

A téli stadion nyitva tartása a 11. hétre
(március 9. – március 15.)
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: 11.30 – 15.30

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
Hal ételkülönlegességek
- grillezett cápa
- pikáns pisztráng

Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség – SzNF u. 18.

- A Colins üzlethelyiség
berendezéssel
- Új presszó a VÚB Bank
bejáratával szemben.
Tel.: 0918 392 513

2009

Az Atlanti-óceán felől egymás után
érkeznek majd a frontok, ezért
meglehetősen változékony időre
van kilátás. A több-kevesebb napsütés mellett gyakran lesz erősen
felhős az ég és több alkalommal
várható eső, záporeső, főleg a hét
vége felé, elsősorban a hegyekben
havazás is. A szél gyakran megerősödik. Eleinte az átlagosnak
megfelelő hőmérsékletre számíthatunk, általában 7, 9 fokra, de a
hét második felében már lehűlés
valószínű.
Reisz András

LILIPUT
Gyermekruha Rimaszombatban a posta mellett.

Kínálatunk:
Eredeti Disney
pólók, pizsamák
Hannah Montana
High School
Musical
Camp Rock
2014-2,4
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Húszéves a tajti sportszervezet
Február közepén ünnepelte újraalakulásának 20. évfordulóját a tajti sportszervezet, amely jelenleg a területi II.
osztályban szerepel, s célja, hogy újra
felkerüljön az I. osztályba.
„Fociztak Tajtin korábban is, de a hetvenes
években valahogy megszakadt a hagyomány.
1989-ben 18 év kihagyás után alakult újjá a sportszervezet” – meséli Molnár Gyula, Tajti polgármestere, az alapító tagok egyike.
„Hosszú ideig nem volt rendes focipálya
a faluban, csak a zöld rét. Az első időszakban így
nagyon fontos volt Molnár Ervin mérnök segítsége, aki az újbásti szövetkezet közgazdásza volt,
és ő intézte a pálya kimérését, körbekerítését. A
sportszervezet újjáalakulását az akkori önkormányzat tagjai hagyták jóvá, a foci mellett asztalitenisz-szakosztályunk is volt, ám az pár évvel
később megszűnt” – idézi fel a kezdeteket a polgármester.
A klub mindjárt be is szerzett egy saját
autóbuszt, a határ melletti faluból ugyanis még
Rimaszombatba is 42 kilométer az út. „Amikor
a Nagyrőcei járás csapatait is hozzánk csatolták,
nagyon megnőttek az utazási költségeink: Muráň
meg Revúčka 109 kilométerre van tőlünk, ekkora távolságok talán még a IV. ligában sincsenek!”
– magyarázza a polgármester.
A 20 év során nem volt minden zökkenőmentes Tajtiban. „2006-ban az önkormányzat
szigorította az anyagi feltételeket, ráadásul nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt Pál László, a
sportszervezet akkori elnöke. Az anyagi gondok
és a szervezési problémák miatt hosszas tanako-

Azt már korábban hallottuk, hogy Sajógömörön
csak félig elégedettek a labdarúgók őszi szereplésével. Most mikor a téli felkészülés javában
tart, Jankósik Zoltán polgármestert szólítottam
meg egy rövid értékelés erejéig: „a csapat a vártnál gyengébben szerepelt, a kilencedik helytől
valamivel jobbra számítottunk. Az okokat a játékosok hozzáállásában látom. A becsületes, kitartó edzések hiánya miatt egyeseken a második
félidőben már a fáradtság jelei mutatkoztak. Ez
a kondícióhiány nem egyszer volt szembetűnő.
Ezen a jövőben változtatni kell. Az edző hiába
végzi munkáját, egyesek hajtanak, igyekeznek,
de a futball az csapatsport. Ennek ellenére a jövőbe kell tekintenünk. Most három játékosunknak is vissza kellene térni a vendégszereplésről
– remélem, Barczi, Szántó és Vršovský erősítik
majd a csapat egészét, s ez pozitív változásokat
hoz. Ezen kívül már tapasztalataink is vannak,
ismerjük az ellenfeleket a pályákat, edzőket,
játékvezetőket, sportvezetőket, s ez mind a futballhoz tartozik. Ezért is gondoljuk úgy, hogy
a középmezőnyben a helyünk, s ezt most célul
tűztük ki.
polgári

dás után úgy döntöttünk, nem indítjuk a felnőtt
csapatot a bajnokságban. A két korosztályos csapat folytatta, így végül nem is igazán sikerült spórolnunk, hiszen őket utaztatni kellett. Ráadásul
a kilépés miatt a legalacsonyabb osztályban kellett kezdenünk. Most a II. osztályban az élen áll
a csapat, csakúgy, mint az ifik, ráadásul mindkét
gárda veretlen. A célunk, hogy visszakerüljünk
az I. osztályba” – jelenti ki Molnár Gyula, Básti
Róbert, a sportegyesület titkára pedig buzgón
helyesel: „Soha nem álltunk még ilyen jól, hogy
a felnőttek és az ifik is vezették a táblázatot. Az
I. osztályból feljebb meg soha nem is törekedtünk, hiszen már ott is mi voltunk a legkisebb
község. Viszont többször jó eredményt értünk el
a hagyományos Medvesaljai Kupán. Ennek az az
érdekessége, hogy öt medvesaljai település vehet részt rajta – Medveshidegkút, Óbást, Újbást,
Tajti és Vecseklő, és mindegyik csapatban csak
az adott településen állandó lakhellyel rendelkező játékosok játszhatnak. Aki utolsó helyen
végez, az a következő évben kimarad, így mindig
négy résztvevője van a tornának. Mi 2000-ben
nyertünk utoljára, és legközelebb 2010-ben kerül ránk a sor rendezőként.”

A kitüntetettek

A futballklub a 20 éves jubileum alkalmából ünnepi vacsorát rendezett, amelyre több mint 100
vendéget hívott meg. Az egykori alapító tagok,
edzők, támogatók kitüntetésben is részesültek.
Básti Elek – egykori elnök, Szmurák József –
egykori gazdasági felelős, Molnár Péter – a csapat támogatója, Pál Nándor – volt polgármester,
Básti Nándor – egykori játékos és edző, Molnár
Ervin – volt vezetőségi tag, Básti Sándor – volt

edző, Básti Zoltán – volt játékos, jelenlegi edző,
Tóth Tamás – volt játékos és edző, Danyi László
– volt edző, Kiss László – a járási szövetség volt
elnöke, Forgon János – a területi szövetség titkára, Básti Róbert – jelenlegi gazdasági felelős,
Molnár Gyula – alapító tag, Básti Norbert – jelenlegi elnök, Molnár Mária – támogató (Csillag
vendéglő), Molnár Erzsébet – támogató (Casanova presszó)
In memoriam kitüntetések: Ing. Molnár
Ervin – alapító és vezetőségi tag, Pál László – a
sportszervezet elnöke 2002 és 2006 között,
Pádár Géza – alapító és vezetőségi tag, Básti Barna – alapító és vezetőségi tag, Molnár Gyula – a
Casanova presszó tulajdonosa, támogató
A Területi Labdarúgó Szövetség emlékplakettjét Molnár Gyula, Básti Elek és Szmurák
József vehette át.

Rövid mérlegvonás:

Irány a középmezőny!

B. T.
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Baranta a 2 m-es bot
jegyében

I. RIM-ART KUPA
putnoki sikerrel

Rimaszombatban a 4. baranta szemináriumra 2009. február 27. –
március 1-e között került sor az Árvay Miska Baranta Szakosztály
tagjai számára.

Első alkalommal került megrendezésre 2009. február 27-én a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi tornatermében a RIM-ART
KUPA.

A szemináriumi edzések előtt az Árvay Miska Baranta Szakosztály kép- A RIM-ART stúdió szervezésében, valamint a Tompa Mihály Alapiskola
viselete – Kopecsni Gábor és Szászfali István személyében – korona- és
és a Bástya Egyesület együttműködésében megrendezett terem-labdadíszőrséget állt Ipolybalogon a Szent Korona másának megtekintésénél
rúgótornán négy középiskola fiúcsapata vett részt. A füleki gimnázium, a
és a rovásírásos helységtábla avatásánál. Majd a gömöri barantások nagy
tornaljai gimnázium, a putnoki Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdaszeretettel s tortával köszöntötték vezetőedzőjüket, Kopecsni Gábort, aki
sági Szakközépiskola valamint a rimaszombati Tompa Mihály Reformáfebruár 14-én Székelyszenterzsébeten szablyavívásban megnyerte a Ba- tus Gimnázium csapata mérkőzött meg egymással a díszes serlegért. A
lassi-kupát. A márciusi szeminárium fő témája a kétméteres bot alapfogá- tornát Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója nyitotta meg.
sainak az elsajátítása volt, de ezen kívül a ifjú barantások több érdekes já- A tanulók a tornaterem adta kiváló körülmények között játszottak nagy
tékkal megismerkedhettek, s a birkózás alapelemeibe is belekóstolhattak. kedvvel és igen sportszerűen. A Rimaszombat-Fülek meccs előtt a játékoKöszönet illeti Homoly Klára mestercukrászt, Mács Barbarát, Szászfali
sok és labdarúgók egyperces néma csenddel adóztak a tragikusan elhunyt
Istvánt és a Vígh, Dudás szülőket, akik a testi táplálékot –, Tóth Andrást, remek kapus, Nôta Gyula emléke előtt. A mérkőzések kétszer tízpercesek
aki a botokat –, valamint a Tompa Mihály Alapiskola igazgatóságát, akik a
voltak, Mihály Tibor sípmester vezette valamennyit, hibátlanul. A torna
helyszínt biztosították a szeminárium idejére. Az Árvay Miska Barantát
igen izgalmasan alakult, végül, vesztett mérkőzés nélkül a putnoki gimnámeglátogatták budapesti barátaik is, akik – Németh Zoltán személyében
zium csapata nyerte a kupát, megérdemelten, s közülük került ki a legjobb
– turult ábrázoló kerámia domborművel ajándékozták meg a csapatot. A játékos is, Barkó Tamás személyében. Második a hazai csapat, a Tompa
Bástya Egyesület mellett működő Árvay Miska Baranta Szakosztály első Mihály Református Gimnázium csapata lett, s a gólkirály pedig innen volt
bemutatójára a rimaszombati Városnapokon kerül sor, 2009. május – Bartha Attila személyében, aki 6 gólt ért el. A legjobb kapus Válint Ádám
5-én. Ezt május elején megelőzi az 5. baranta szeminárium, de addig is
lett Tornaljáról. Harmadik Fülek, negyedik helyen pedig Tornalja végzett.
március 11-től szerdánként tartanak baranta edzéseket, melyre a kez- Jövőre a szervezők ismét megrendezik e tornát, s bíznak benne, hogy még
dőket, haladókat egyaránt nagy szeretettel várják. Bővebb információ a
több középiskolás csapat képviselteti magát.
bastyaegyesulet@citromail.hu e-mail címen kérhető.
Eredmények: Tornalja-Fülek 2:10, Rimaszombat-Putnok 1:4, Tornaljamoly
Rimaszombat 0:4, Putnok-Fülek 2:1, Rimaszombat-Fülek 1:0, TornaljaPutnok 0:6.

Döntöttek a félévi
támogatásokról
Az ifjúsági- és sportbizottság javaslata alapján 18 400 eurót osztott szét
a rimaszombati Városi Képviselő-testület az első félévre a város sportegyesületei között. Ahogy Štefan Koháry elmondta, a tavaly elért eredmények és a taglétszám alapján döntöttek az összeg nagyságáról, s a kritériumok között szerepelt a tavaly kapott összeggel való pontos elszámolás is.
TJ Mladosť Relax (cselgáncs, asztalitenisz) – 2 500 €, HKM jégkorongklub – 2 200 €, ŠK Slovan röplabdaklub és TJ Lokomotíva (birkózás,
cselgáncs) – 2 000 €, TJ ŠK Tempus – 1 500 €, Úszóklub – 1 200 €, TJ ŠK
Uraken (karate), Tekeklub – 1 000 €, Járási Testnevelési Szövetség – 800
€, 1. DFC – női fociklub – 700 €, Városi Teniszklub, Szlovákiai Turisták
Klubja, Rimatex (futsal) – 500 €, Modellezők Klubja, Taekwondo WTF
klub, Rendőrségi Sportklub (asztalitenisz, lövészet), SŠK Magnum – 300
€, DSTK (asztalitenisz), Szlovák Speleológiai Társaság, Többpróbázók
Klubja, Carmina lovasklub – 200 €

Az MFK serdülői ezüstérmesek lettek
Az MFK Rimaszombat műfüves pályán nemzetközi labdarúgó versenyt
rendezett serdülőcsapata részére, amelyen az elsőligás bártfaiak mellett
a salgótarjáni SBTC és a Putnok SE is elindult.
MFK Rimavská Sobota – SBTC Salgótarján 4:0, g.: Szabó, Brndiar,
Köböl, Jankovič, Bardejov – Putnok 7-2
A 3. helyért: SBTC Salgótarján - Putnok SE 8:0
Döntő: MFK Rimavská Sobota – BŠK Bardejov 0:0, 11-kel: 4:5
Az MFK legjobb játékosának a balogfalai Szabó Tamást választották.
Az MFK összeállítása: Juhász, Szőke – Kľuka, Kulčár, Durec, Dragijský,
Szabó, Jankovič, Pavlov, Gibaľa, Köböl, Pál, Brndiar, Árvay, Kiss, Klement,
Trizna, Betík

Vörös Attila, főszervező

Újdonságok a rimaszombati tekeklubban
A rimaszombati tekeklubban elkezdődött a rendszeres foglalkozás az ifjúsággal is. A 2008/2009-es évadban az I. liga keleti csoportjába, de a városi
ligába is benevezett a serdülő csapat is. Több ifjúsági korú versenyző közel
került ahhoz, hogy bekerüljön a felnőtt csapatba, ez pl. a 19 éves Marek
Sendreinek már sikerült is. Egy füleki tornán a 16 éves Mária Toporová
a 15 fős mezőnyben a kitűnő 4. helyen végzett, s kereken 500 pontot ért
el. Ugyanitt a még csak 13 éves Dominik Prílepok 446 ponttal a 11. helyen
végzett. Négy verseny után Toporová az 5., míg Prílepok a 12. helyen áll,
míg a csak három versenyen indult 13 éves Michelle Hartwigová a 14., a 12
éves Michaela Čelinská a 14.
A rimaszombati tekeklub a továbbiakban is várja az érdeklődőket, akik a klub elnökénél, Róbert Šmatlíknál jelentkezhetnek a 56 321
82, 0903 683 869-as telefonszámokon ill. a robert.smatlik@mail.t-com.
sk. e-mail címen. A klubnak saját internetes címe is van: www.kolkyrs.
weblahko.sk.

Salgótarjánban versenyeztek
a futballista hölgyek
Március elsején Salgótarjánban nyolcadik alkalommal rendezték meg
a Garami János futsaltornát, amelyen az 1. DFC játékosai is elindultak,
s a rangos mezőnyben a harmadik helyen végezték. A tornát a magyar bajnok budapesti Univerzum csapata nyerte.
Összeállította: jdj
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Számunkra hízelgő eredmény

Ružomberok B – MFK Rimaszombat 0:0
A két csapat kölcsönös megegyezése alapján műfüves pályán
játszották le a találkozót, amelyen a hazaiak tűntek
élénkebbnek, de hiába dolgoztak ki több komoly gólhelyzetet,
nem sikerült gólt elérniük.

Kuciak biztos gólnak látszó helyzetben tudott menteni. A vendégek legjobb játékosa ezen a meccsen Kuciak kapus és Rubint voltak. A látottak
alapján a döntetlen a vendégcsapatra nézve hízelgő. A mérkőzést 350 néző
előtt Sedlák vezette.

A rimaszombatiak előtt az első helyzet a 8. percben adódott, de Rubint
szabadrúgása fölé szállt. A 20. percben veszélyeztettek először a hazaiak,
de Kuciak védeni tudott., s ő volt a főszereplője az utolsó perceknek is,
amikor ismét veszélyes helyzetben mentett.
A 2. félidő elején Lazúr lőtt a tizenhatosról mellé, míg a 65. percben
Živanovič szabadrúgását a hazaiak kapusa védte. Az utolsó húsz percben
fölénybe került a hazai csapat, de gólt nem sikerült lőnie. A 80. percben

Az MFK összeállítása: Kuciak – Adam – Rubint – Živanovič – Migaľa –
Vargic (46. Čižmár) – Lazúr – Piszár – Líška (90. Mujkoš) – Gibala. Sárga
lap: Piszár
A következő fordulóban, március 14-én az MFK csapata Privigyére
utazik.

Az MFK játékoskerete
a tavaszi idényre

Távolabb az extraligától

1. Martin Kuciak (1982. 3. 15.)
2. Stanislav Morháč (1989. 3. 11.)
3. Milan Mujkoš (1986. 5. 28.)
4. Lukáš Migaľa (1990. 7. 4.)
5. Branislav Mráz (1973. 7. 13.)
7. Michal Fiľo (1977. 12. 18.)
8. Miloš Gibala (1985. 5. 21.)

9. Piszár József (1971. 7. 20.)
10. Martin Čižmár (1980. 4. 23.)
11. Geri Gergely (1977. 1. 19.)
13. Nenad Živanovič (1980. 7. 20.)
14. Milan Siheľský (1985. 9. 13.)
15. Matej Vargic (1988. 9. 23.)
17. Juraj Líška (1985. 5. 15.)
18. Richard Rubint (1980. 6. 28.)
19. Roman Lazúr (1977. 11. 23.)
20. Fedor Norbert (1986. 4. 17.)
21. Ádám Iván (1978. 2. 20.)

Számlát nyitottak ifj. Július Nôta
támogatására
A Közép-Szlovákiai Futballszövetség és a Területi Futballszövetség Tehetség (Talent) név alatt a napokban számlát nyitott, amely által a nemrég
tragikusan elhunyt rimaszombati futballkapus, Július Nôta igen tehetséges 11 éves fiát, a szintén kapusnak készülő Julkot támogathatják. A számla száma: 0382652302/0900 (Slovenská sporiteľna).
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!!!

Zdeno Marek

A rájátszás első kettős fordulójában még sikerült a Slovan női röplabdacsapatának ha nehezen is, de itthon tartania mind a négy pontot a negyedik
helyen álló kassai ŠŠK Kométa csapatával szemben, de a második, szintén
kassai Slávia TU ellen már nem sikerült a bravúr, a csapat mindkét mérkőzését elveszítette, s ezzel helyet cserélt a táblázaton győztes ellenfelével.
VK Slovan RSz – ŠŠK Kométa Košice 3:2 (-21, 10, -22, 21, 8) és 3:1
(24, 14, -25, 14)
A hazaiak összeállítása: Megelová, Rendeková, Pálmayová, ifj. Kudlíková,
Drugdová, Zvarová – Chodúrová, Kačániová, Barthová, Štubniaková.
VK Slovan RSz – VK Slávia TU Košice 2:3 (-20, -25, 15, 28, -13)
és 0:3 (-21, -20, -19)
A rimaszombatiak összeállítása: Megelová, Rendeková, Pálmayová, ifj.
Kudlíková, Drugdová, Zvarová – Chodúrová, Kureková, Kačániová.
A Slovan ezzel a kettős vereséggel egy pont hátrányba került legnagyobb
vetélytársával szemben, s így, ha szeretne feljutni az extraligába, nem marad más hátra, mint a kassaiakat az otthonukban legyőzni.

Sporthírmorzsák
Kanátová ezüstérmet szerzett Ausztriában

Sophia Kanátová, a Mladosť Relax Rimaszombat ifjú cselgáncsozója is
elindult az ausztriai Vöcklabruckban 16. alkalommal rendezett nemzetközi versenyen, amelyen 15 ország versenyzői mérettették meg magukat.
Kanátová az ifjabb diákok 44 kg-s kategóriájában indult, s bejutott a döntőbe, ahol a hazaiak versenyzője várta, de egyikük sem tudta maga javára
fordítani a mérkőzést, amelyet végül bírói döntéssel a hazai versenyző
nyert meg.

Szoros vereség a rózsahegyiektől

A jégkorong II. liga keleti csoportjának rájátszásának a 8. fordulójában
a rózsahegyi MHK csapatát fogadta a rimaszombati csapat, s igen szoros
mérkőzésen 6:4-es vezetést követően 6:7 arányban alulmaradt, s ezzel sorozatban a hatodik vereségét szenvedte el.
HKM Rimaszombat – MHK Ružomberok 6:7 (2:1, 1:3, 3:3)
A hazaiak gólütői: Murgaš (2), Oštrom (2), Ponc, Báti
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