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„Merjünk jobbak lenni!”
Iveta Radičová Rimaszombatban
Ivan Gašparovič hivatalban lévő köztársasági
elnök( jelölt) után legnagyobb ellenfele, az ellenzéki
pártok (SDKÚ, KDH, MKP) jelöltje, Iveta Radičová
is meglátogatta Rimaszombatot és a környékbeli nagyobb városokat. A Városi Művelődési Központ előtt
Cifruš István polgármester és Simon Zsolt, az MKP
járási elnöke fogadta a vendéget, de a szép számú
érdeklődő között ott volt Csáky Pál, az MKP elnöke és
Bugár Béla parlamenti képviselő is.
Radičová a találkozó elején elárulta, hogy nem ismeretlen számára Gömör, férje, a neves humorista Stano
Radič Kálnóról (Kalinovo) származott, s szociológusként sokat járt ezen a vidéken, helyismeretével
nemrég még az újonnan megválasztott rozsnyói
katolikus püspököt is meglepte. Az igen közvetlen
hangulatú találkozón Cifruš István külön is köszöntötte az elnökjelöltet, aki kijelentette, hogy csak
közösen oldhatók meg a régió gondjai, s maximálisan

ki kell használni az európai struktúrákat. Radičová
a kiemelt feladatok közé sorolta az infrastruktúra
fejlesztését, az egészség- és iskolaügy támogatását, a
lakáshelyzet javítását. „Új energiára, új megoldásokra,
új szellemiségre van szükségünk a múlt bűnös árnyéka nélkül” – jelentette ki. Újságírói kérdésre elárulta,
hogy sokat gondolkozott azon, elfogadja-e a felkérést,
s csak akkor válaszolt igennel, amikor a lánya is támogatásáról biztosította. A jelölt szerint a köztársasági
elnöki intézmény nem áll gyenge lábakon, csak ki kell
használni a lehetőségeket, s a köztársasági elnöknek
az ország állampolgárait, s nem egyes pártokat kell
szolgálnia. Szociológusként igen sokat foglalkozott
a romák helyzetével is, hisz szinte az összes roma telepet végigjárta, de szerinte nincs egységes megoldás,
hanem minden helyzetre az adott településen, az
önkormányzattal közösen kell találni a megoldást.
Kép és szöveg: jdj
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Azt mondják, hogy minden
közösségnek olyan vezetői vannak, amelyet megválaszt magának. Madarat tolláról, közösséget vezetőjéről – ferdíthetnénk
el a közmondást. Mégis, azt
kell mondjam, nem volt túl
nagy szerencsénk az 1993-ban
önállósult ország eddigi első
számú vezetőivel. Az elsőt még
a parlament választotta, de
igazából csak akkor hallottunk
róla, amikor szembefordult
addigi mecénásaival. Őt követte
az első, nép által választott
elnök, aki már közelebb állt
hozzánk is, de mégis inkább
Alaszkán és az Amazonas
mentén érezte otthon magát. A
minap néztem meg a legújabb
kiállítását Pozsonyban, tényleg
van hozzá érzéke. Öt évvel
ezelőtt meglepetésre két olyan
politikus került a második
fordulóba, akiket nem igen
vártunk, s nem igen maradt választási lehetőségünk. Az idén
némileg más a helyzet, az előzetes közvéleménykutatások
alapján a jelenlegi köztársasági
elnök komoly ellenfélre akadt,
s a kihívója a gyengébb nemet
képviseli, s ahogy ő maga
mondja, a szakmai tudása és a
diplomáciai érzéke mellett a
sármjára is számít a vélhetőleg
kétfordulós megmérettetésen.
Azok, akik a változás hívei, akik
le akarnak számolni a múlttal,
valószínűleg őt választják. Mi
innen csak azt üzenhetjük,
bárhogy döntsenek is, március
21-én és április 4-én mindenképpen érdemes elmenni.
Nehogy ismét azok döntsenek,
akik otthon maradnak.
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Mivel az alkotmánybíróság érvénytelenítette a helyhatósági választások
eredményeit, április 25-én az urnákhoz járulhatnak a falu lakosai, hogy
megválasszák a falu új vezetőjét. A választásokon már nem indul Szálasi
Mária eddigi polgármester, akit akkori ellenfele, Tóth Róbert a szavazatok manipulálásával és egyes választók megfélemlítésével vádolt meg.
A 2006-os választást Szálasi hét szavazatnyi előnnyel nyerte meg. Tóth
Róbert (MKP) ellenfele április 25-én Oto Veres független jelölt lesz.
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Nyelvünk védelmében
KÖZÉLET

Több hazai magyar országos érdekvédelmi szervezet és az MKP aláírásgyűjtő akcióba kezdett
a kisebbségi nyelvi jogok védelme érdekében.
A kormány a múlt héten tárgyalta az államnyelvről szóló törvény módosítását, s így az már
áprilisban a törvényhozás elé kerülhet. A nyelvtörvény nem engedélyezi nem szlovák nyelven
sugárzó tévé- és rádióadások működését, s a módosítás érinti a földrajzi nevek használatát is.
A törvény megszegőire súlyos, 100-5 000 eurós
pénzbírság is kiróható. A magyar szervezetek és
az MKP által elindított petíció pontjai:
- állítsák vissza a Pátria rádió magyar műsorának
vételi lehetőségét Dél- Szlovákia magyarok által
is lakott járásaiban, a törvény engedélyezze ma-
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gyar nyelvű regionális rádió- és televízióadók
nyelvhasználatát, ne legyen kötelező a kétnyelvű
sugárzás, ne korlátozzák tovább nyelvi jogainkat,
ellenkezőleg, ismerjék el a magyar nyelvet regionális nyelvként és szélesítsék ki használatának
lehetőségét, s az oktatási minisztérium tartsa
tiszteletben a szabad tankönyvhasználat jogát
és a tankönyvek nyelvhasználatának 2006 előtti
gyakorlatát.
Povinszky Elvirától, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának titkárától megtudtuk, hogy a petíciós íveket eljuttatták az alapszervezetekhez, s Rimaszombatban aláírható
a Tompa Mihály könyvesboltban is.
jdj

Adóbevallás - 2009
Legkésőbb március végéig kell
benyújtanunk személyi jövedelemadónk
bevallását az illetékes adóhivatalhoz, bár
a Központi Adóigazgatóság közlése alapján
ha valaki 3. 17-ig megkérvényezi, akár 3
hónap haladékot is kaphat. Ha valakinek
külföldről származó bevétele is volt,
akkor max. hat hónap haladékot kaphat.
Ezzel együtt természetesen az adóilleték
befizetésének határideje is kitolódik.
Mindenki köteles személyi jövedelemadó-bevallást tenni, akinek az elmúlt évben az adóköteles
bevételei meghaladták a 49 248 koronát (1 635
€) és február 16-ig nem kérte a munkáltatóját az
éves elszámolásra. Ha az adóalap 513 ezer korona (1 703 €) vagy ennél alacsonyabb összeg, az
adózatlan rész 98 496 korona (3 269 €). Ha az

adóalap meghaladja az 513 ezer koronát, az adózatlan rész 226 746 korona (7 527 €) és az alap
negyedének megfelelő összeg közötti különbözetnek felel meg. Az adóívek beszerezhetőek az
adóhivataloknál vagy az erre szakosodott üzletekben, de az letölthető a www.drsr.sk honlapról
is. Sőt azt ki is tölthetik közvetlenül ezen a honlapon, amit kinyomtatva postán is elküldhetnek.
Az idén is kétfajta adóív közül lehet választani.
Az A típusút azok vehetik igénybe, akiknek tavaly csak a munkáltatójuktól voltak bevételeik,
de nem kérték fel azt február 16-ig elszámolásra.
A B típusú íven azok vallhatják be az adójukat,
akiknek egyéb adóköteles bevételeik is voltak.
Ezen az íven adózhatnak a vállalkozók és azok,
akiknek tőkebefektetésből származó bevételeik
voltak.

A szeszes italok jövedéki adójáról
szóló törvény változása
Szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, hogy
2009. március elsejétől életbe lépett a szeszes
italok jövedéki adójáról szóló 105/2004-es számú törvény (Zákon o spotrebnej dani z liehu)
változása, amely a Törvénytárban az 52/2009
szám alatt jelent meg és elsősorban a szeszes
italokat forgalmazó kereskedőket érinti. Ezen
kereskedők az eddig érvényben lévő törvényi
rendelkezés értelmében minden hónap 25-ig
kötelesek voltak bejelenteni az illetékes vámhivatalnak az előző hónapban vásárolt, eladott és
raktáron maradt szeszes italok mennyiségét. Ez
a kötelezettség 2009. március elsejétől megszűnt,
viszont a jelenleg is érvényes törvényi rendelkezés értelmében a szeszes italt forgalmazó
kereskedőknek nyilvántartási kötelezettségük

van, tehát kötelesek havi felbontásban vezetni
az átvett (megvásárolt), kiadott (eladott) és raktáron maradt szeszes italok mennyiségét. Ezeket az adatokat viszont már nem kell lejelenteni
az illetékes vámhivatalnak és mivel a törvény
2009. március elsejétől lépett érvénybe, ezért
már a február havi jelentést sem kell a kereskedőknek leadni, esetleg postázni. Ezen változásokról és más törvényi rendelkezésekről bővebb
információt a www.colnasprava.sk honlapon, az
info.cubb@colnasprava.sk e-mail címen, esetleg személyesen a vámhivatal kirendeltségein
kaphatnak az érdeklődők (Feled – Jesenské, ul.
Sobotská 204).
A Besztercebányai Vámhivatal sajtóközleménye nyomán/tb

Március 21-én
elnökválasztás
Az idén több fontos választásra is sor kerül
Szlovákiában. Az első közülük a köztársasági elnök megválasztása, amelynek az első
fordulójára március 21-én kerül sor reggel
7.00 és 22.00 óra között. Az esetleges második fordulót április negyedikén tartják.
Külföldön nem lehet szavazni, s a lakhelyétől eltérő választási körzetben is csak az
szavazhat, aki előzőleg kikérte a választási
igazolványát az illetékes önkormányzattól. A rimaszombati választási körzeteket
lapunk 9. oldalán közöljük.
Hét elnökjelölt – Dagmar Bollová (független), Zuzana Martináková (Szabad Fórum),
František Mikloško (Szlovákia Konzervatív
Demokratái), Milan Melník (NéppártHZDS), Milan Sidor (kommunista), Iveta
Radičová (az SDKÚ, KDH és MKP) és Ivan
Gašparovič jelenlegi köztársasági elnök (a
Smer és az SNS) – indul az első fordulóban,
de a közvéleménykutatások alapján csak
két jelöltnek vannak győzelmi esélyei.
A szlovák belügyminisztérium közölte,
hogy az elnökválasztás lebonyolítása
9,5 millió euróba fog kerülni. Az előző,
2004-es választás költségei 7,16 millió
eurót tettek ki.

Ivan Gašparovič 1941 március 27-én

született Poltáron, a pozsonyi Comenius
Egyetem Jogi Karán végzett. 1969 januárjától ugyanitt tanított, s 1990 júliusában
nevezték ki az akkori Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság főügyészévé. 1992-től
parlamenti képviselő a HZDS színeiben,
s egészen az 1998-as választásokig a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke. 2002-ben
kilépett a pártból, s megalapította a HZD
nevű pártot, amelynek a színeiben sokak
meglepetésére megnyerte a 2002-es elnökválasztást. Több mint 300 ezer szavazattal
előzte meg Vladimír Mečiart. Nős, két
gyereke van.

Iveta Radičová 1956. december 7-én

született Pozsonyban, s 1979-ben végzett
a pozsonyi Comenius Egyetem Filozófia Karán, mint szociológus. 1979 és 89
között a Szlovák Tudományos Akadémia
Szociológiai Intézetében dolgozott, később
az egyetemen tanított. 1990 és 92 között
a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mozgalom tagja volt. 2005-ben függetlenként
lett a Dzurinda-kabinet tagja, 2006-ban
már az SDKÚ tagjaként került be a szlovák
parlamentbe, s közel 250 ezer preferenciaszavazatot kapott.
jdj
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Nevelőszülők klubja alakult
Rimaszombatban 2009. február 28-án megalakult a nevelőszülők és a hivatásos nevelőszülők
klubja. A rendszeres találkozásokhoz a helyszínt a tamásfalvai Kiút a Jobb Életbe civil
szervezet székházában biztosítja.
Az első találkozás ismerkedés volt a helyzetekkel, egymással. Mindenkinek lehetősége volt
megosztani a másikkal nehézségeit, tapasztalatait. A találkozót megtisztelték jelenlétükkel
a Munka, Szociális és Családügyi Hivatal
Gyámhatóságának (Oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately) szakemberei,
akik biztosították a jelen lévő nevelőszülőket,
hogy mindenben segítségükre lesznek. A részlegvezető, Lívia Koóšová a pályázati lehetőségről is tájékoztatott, lapunknak pedig elmondta,

hogy a Rimaszombati járásban kb. 150 gyerek
nevelkedik intézetben, s mára 33%-át sikerült
nevelőszülőknél elhelyezni. A február végi ta-

Skót rendőrök a Dúsa
úti lakótelepen

Nőnapot is köszöntöttek

Szlovákiai tapasztalatszerző körútra
érkeztek Glasgow város rendőrei és
önkormányzati képviselői, ugyanis a skót
nagyvárosban is közel 1 500 Közép-Európából érkezett roma telepedett le. A helyiek nem fogadták túl nagy lelkesedéssel
a mentalitásukkal a helyiektől teljesen
elütő romákat, akik nem igazán fogadták
el a helyi törvényeket, gyerekeik nem
járnak iskolába, s a helyi lakosság számára
elfogadhatatlan rendezetlen életvitelt
folytatnak. A skót rendőrök meglepődtek
a látottakon, hiszen a náluk letelepedett
romák sokkal jobb körülmények között
élnek, mégis képtelenek a beilleszkedésre.
Rimaszombat mellett a glasgowiak felkeresték még Rimaszécset, Nagyszombatot,
a kassai Luník IX. lakótelepet és a gálszécsi
romatelepet is.

A Rimaszombati Városi Hivatal mellett működő Szlovákiai Közalkalmazottak Szakszervezete (SLOVES) 2009. március 10-én tartotta éves
közgyűlését. Eduard Lesko, a helyi szervezet elnöke köszöntötte a tagságot, s beszámolt a 2008.
évi tevékenységükről, mellyel hozzájárultak
a Városi Hivatal közalkalmazottjainak kikapcsolódásához, regenerálódáshoz, hiszen lehetőség
volt kedvezményes kirándulásokra, sportolási
lehetőségekre, úgy ahogyan azt idén is tervezik.
A szervezet figyelemmel kíséri a jubileumok
megünneplését is, de köszöntik az egykori kollégáikat is jeles évfordulóikon. Tavaly külföldi kirándulás is programon volt, idén a szűkös anyagi
helyzet miatt ezt kénytelenek lesznek nélkülözni, de a fürdési, síelési lehetőségek továbbra is
biztosítottak. A taggyűlés jóváhagyta a gazdasá-

jdj

Emelt óraszámban
az angol
A dunaszerdahelyi Magán Szakközépiskola
rimaszombati kihelyezett részlegének
tanulói abban a szerencsés helyzetben
vannak, hogy emelt óraszámban tanulhatnak egy világnyelvet. Az iskolában ugyanis
megemelték az angol órák számát heti
négyről hat órára. Az idegen nyelvet egy
Nagy Britanniából származó lektor oktatja.
Így a diákok nemcsak nyelvi ismeretek
birtokába juthatnak, hanem alkalmuk
nyílik megismerkedni egy másik nemzet
kultúrájával is. A szimpatikus pedagógus
irányítása alatt pedig a tanulás szinte
magától megy.
Szabó Zsuzsanna

lálkozón hét hivatásos nevelőszülő merített egymástól erőt a munka ellátásához, hiszen nem
egyszerű az eleve szociális hátránnyal, érzelmi
deficittel érkező, magára hagyott gyermekek
nevelését felvállalni. A hivatásos nevelőszülők
azonban elkötelezettek, hogy teljes értékű
életet biztosítsanak a nehéz sorsa jutott gyerekeknek. Az összejövetelen képviseltette magát
a Návrat Alapítvány Besztercebányáról, és szituációs játékokra is sor került (felvételünkön).
Végül pedig a megalakult klub vezetőjévé Virág
Lajost választotta, akivel későbbi számunkban
beszélgetést is olvashatnak. A klub legközelebbi
találkozója március 27-én 16.00 órától lesz
a Kiút a Jobb Életbe civil szervezet székházában.
Kép és szöveg: moly

gi beszámolót, kollektív szerződés módosítását,
a 2009-re vonatkozó terveket. S mielőtt még
nőnap alkalmából a szakszervezet elnöke és
az alpolgármester átadták volna nőtagjaiknak
az ajándékutalványt, Cifruš István polgármester köszöntötte a nőket. Beszédében elmondta,
hogy nem híve az előző rendszer Nemzetközi
Nőnapjának, hiszen minden napnak nőnapnak
kellene lennie. „Nem elég elégszer kifejezni köszönetünket, hálánkat a nőknek, akik az egyenrangúságban a munkahelyen kívül nőként, anyaként, háztartásban is helyt kell állniuk. Kívánom,
hogy örömmel tudjanak hazatérni családjaikhoz,
s a nagyon fontos egészség mellett, jó szerencsét
is kívánok az előttünk álló nehéz időszak átvészeléséhez.“ – zárta szavait a polgármester.
moly

Antifasiszták találkoztak
A rimaszombati Nyugdíjasok
Klubjában jöttek össze a Szlovákiai
Antifasiszták Szövetsége területi
szervezetének a küldöttei, akik három
év múltán találkoztak ismét, hogy
számot vessenek az eltelt időszak
eredményeiről.
Elnöki beszámolójában Pavol Brndiar részletesen beszámolt az eltelt időszakban elvégzett
munkáról, a taglétszám alakulásáról és a szervezet előtt álló feladatokról. A szervezet legfontosabb feladai között említette az antifasiszta
ellenállási harc üzenetének a teljesítését, a fiatalabb nemzedékek felvilágosítását és nem utolsósorban a gondoskodást a még élő ellenállókról.

A szervezetbe az elmúlt három év alatt 144 új tag
lépett be, míg 248 tag elhalálozott, így jelenleg
22 alapszervezetben 1068 tagjuk van. Az elnök
köszönetet mondott egyes önkormányzatoknak
a segítségéért, akik főleg a helyi háborús emlékművek ápolásánál segédkeznek. Kiemelt feladatnak nevezte fiatalok bevonását a szervezetbe,
s eljuttatni az iskolákba is az antifasiszta ellenállás máig érvényes üzenetét. A Gömör-Kishonti
Múzeummal közösen december 18-án nyitották
meg a Szlovák Nemzeti Felkelés (SzNF) gömöri
eseményeit bemutató tárlatot, amelyhez a megyei önkormányzat is jelentős összeggel hozzájárult, s véradó akciót is szerveztek az SzNF
tiszteletére.
jdj
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A katolikus kör története
A rimaszombati Magyar Katolikus Kör tagjai 2009. március 4-én összejövetelen vettek
részt, úgy mint ahogy azt teszik minden hónap első szerdáján a Zeneiskola épületében.
Pelle Tibor, a kör alelnöke nyitotta meg a programot, melyen Dr. Danis Tamás tartott
előadást A katolikus kör a kezdetektől címmel.
A tanár úr érdekes és tanulságos előadásából a
következőket tudhattuk meg: 1893-ban Hollósy
József elnöksége alatt 15 éven át működött a
kör, 1898-ban saját székházzal rendelkeztek,
1908-ban Váry János igazgató-tanító 33 éven
át elnökölt. 1910. november 6-án felszentelték
a kibővített székházat. Az első világháborúban
karitatív tevékenységet folytattak, pl. hadiárvákat, özvegyeket, rokkantakat, kórházi sebesülteket segítettek. 1923-ban Mécs László költői
estjére került sor. Nagyon sok anyagi segítséget
nyújtott a székház kibővítésénél Széman Endre,
aki kísérletet tett leánynevelő-intézet megala-

pítására is. A harmincas évek elején visszaállították a magyar nyelvű kismisét. 1931-től 34-ig
Dr. Bányai József volt az elnök, majd őt 1934-38
között Hizsnyan Béla ruhakereskedő követte.
1939-től Dr. Gabonás János alpolgármester folytatta a tevékenységüket. Radány Lajos esperes
plébános 1939-től a kör egyházi elnöke, ekkor új
elnevezéssel, új alapszabályokat alkottak. Megalakult a leánynevelő-intézet, 1939. november
6-án átadták a teljesen megújult épületet. Tóth
Sándor hitoktató a kornak megfelelő tekepályát
létesített, nagy hozzáértéssel megszervezte
1943. május 28-án, a kör fennállásának 50.

Vastapsot kapott a Fonó
Zenekar Rimaszécsen

évfordulóját, s annak méltó megünneplését.
Ezután 63 évig szünet következett…
Kép és szöveg: Csölle Edit

Dobfeneki
az új füleki
szépségkirálynő

Póczos Barbara

Rimaszécsen a könyvhónap alkalmából
irodalmi összejövetelt és könyvvásárral
egybekötött könyvkiállítást szerveztek
március második hetében.
2009. március 9-én a Rimaszécsi Polgárok
és Vállalkozók Szövetsége Polgári Társulás
magasszínvonalú kultúrával töltötte meg a
rimaszécsi kultúrház mindkét termét, amikor
is a könyvhónap alkalmából rendezett könyvkiállítás megnyitójára a híres Fonó Zenekart hívta
meg. A szép magyar szót ünnepelték, az eredeti
palóc ízhatást idézték fel, s ehhez segítségül hívták a szlovákiai magyar irodalmi élet jeles képviselőit, a járás szülötteinek, a gömöri triátnak,
Tőzsér Árpádnak, Szászi Zoltánnak és Hizsnyai
Zoltánnak a verseit is. Utóbbi két költő szemé-

Korim Andrea

lyesen adta elő egy-egy versét, színesbítve a népzenei összeállítást. Hizsnyai Zoltán, Madách- és
József Attila-díjas költőt, a Szlovákiai Magyar
Írók Társaságának titkárát Rimaszécsen, mint
a falu szülöttjét 50. születésnapja alkalmából a
helybéli „pájinka” mellett Kubik Ferenc helyi
festő alkotásával ajándékozták meg. Az esten
színpadra lépett a gyűjtések élőforrása, Tamás
János felsővályi prímás is. A versekkel tarkított
népzenei koncert, Agócs Gergely páratlan stílusa
és humora, sőt a költők dalra fakasztása a jelenlévőkben megerősítette a megnyitón elhangzott
Kosztolányit idéző gondolatokat, miszerint az a
tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkodok, írok – életem legnagyobb
eseménye, melyhez nincs fogható...

A dobfeneki Póczos Barbarának szerencsét
hozott a 13-as szám, ugyanis a szakmai zsűri döntése alapján ő nyerte a 13. alkalommal megrendezett Miss Fülek elnevezésű
regionális szépségversenyt, amelyet a
füleki Kultúrház szervezett meg. A döntőbe
jutott kilenc versenyzőre a zsűri mellett
a nagyközönség is szavazhatott, s ahogy
lenni szokott, a zsűri ízlése nem teljesen
egyezett meg, hiszen a közel 1 600 beérkezett szavazat közül legtöbben a kalondai
Erdélyi Andreára (méretei: 88-73-90)
szavaztak, akit a zsűri csak a 3. helyre rangsorolt. A verseny nevezési feltételei között
szerepelt a 16-25 év közötti korhatár, a
min. 165 cm magasság és férjezett vagy
elvált hölgyek sem jelentkezhettek. A győzelmet a dobfeneki Póczos Andrea szerezte
meg, aki 17 éves, s a méretei: 85 60-90. A
második helyen a szintén 17 éves ajnácskői
Korim Andrea végzett (85-60-90).
A zsúfolt ház előtt megrendezett verseny
gálaprogramját Richard Sanitra vezette,
s fellépett a Cairo zenekar, Štefan Chlebo
tánccsoportja és Martina Števková.

Kép és szöveg: he

jdj, fotó: archív

Emléktábla Nagybalogon

Egy éve, hogy váratlanul elhunyt
a 89 éves, felsőbalogi születésű,
mindenki Kálmán bácsija: a tudós és
mecénás, csupaszív ember, aki
büszkén vallotta gömöri származását.
Dr. Szepesházy Kálmán az embert próbáló
huszadik század hozta sérelmek ellenére szerencsés embernek tartotta magát, akinek megadatott, hogy társulásoknak, intézményeknek
és egyéneknek önzetlenül adományozzon: festményeket, szőnyegeket, könyveket, házakat és
pénzt. Kálmán bácsi puritán életvitele, tragikusan végződő házasélete, a soha nem magányos
egyedülléte sok emberi pozitívumot, egyedi emberséget tartalmazott.
Ez a földi lét 2008. március 3-i bekövetkezett
halálával illetve, március 11-i nagybalogi temetésével ért véget, amikor rokonsága és barátai
elkísérték az egykori tudós geológust, a Magyar
Állami Földtani Intézet (MÁFI) munkatársát,
vezetőjét a katolikus temetőbe. Hogy miért ide?
Ez volt a vágya. Ahol született és gyermekkorát
töltötte, és igazán boldog volt, ott akart pihenni
is. Ezen nem változtatott semmit a Budapesten
töltött csaknem hatvan év sem.
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete úgy döntött, hogy Kálmán bácsi halálának
első évfordulójához közeli hétvégén emléknapot
tart fejfája előtt, 2009. március 8-án. Az előkészítésben a balogvölgyi rákóczisok segítségére siet-
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tek a nagybalogi Csemadok tagjai, a Nagybalogi
Református Egyházközség és a Községi Hivatal.
A megemlékezésen az említett szervezetek és
intézmények képviselőin kívül megjelentek egykori munkatársai, a MÁFI dolgozói Papp Péter
vezetésével, Szalóki István Szolnokról, a Rákóczi
Szövetség képviselői Budapestről Kun Ferencz
alelnök és Lukács Ferencz pénzügyi titkár képviseletében; a putnoki Tóth Ede Alkotókör Tamás István-, és a Magyarok Világszövetségének
Gömöri Tagozata Forray György vezetésével,
illetve Bán Zoltán a Simonyi Alapítvány képviseletében. A katolikus temetőben kegyeleti műsort
a nagybalogi Szivárvány énekkar és a Gyöngyösi
István Irodalmi Kör szolgáltatta. A száznál is több
emlékező együtt imádkozott a putnoki katolikus
kanonokkal, Cseh Istvánnal, majd a tisztelők
elhelyezték a sírhalmon a kegyelet virágait. Ezután átvonultak a református templomba, ahol
Nt. Gebe László üdvözölte a gyülekezetet, igét
pedig Nt. Dérer Zsolt Attila putnoki református
lelkész hirdetett. Itt leplezte le, s koszorúzta meg
(felvételünkön) Ibos Szilárd nagybalogi gondnok
Dr. Szepesházy Kálmán emléktábláját, aki jelentős adománnyal járult hozzá a templom 2007-es
felújításhoz. Mindezért köszönetet és méltató
szavakat a nagybalogi református gyülekezet
gondnokasszonya, özv. Valent Jánosné mondott.
Az emlékezők az istentisztelet után áthelyezkedtek a helyi iskola épületébe, ahol először vetítették le nyilvánosság előtt Kálmán bácsi életéről
szóló filmet. A szeretetvendégségen szót kapott
Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke, aki
pár becses gondolattal hozzájárult a megemlékezéshez, s felhívta a jelenlévők figyelmét Kálmán bácsi páratlan adomázó képességére is. Ezt
követően az érdeklődők Pál Dénes vezényletével
megtekinthették Kálmán bácsi Nagybalogon vásárolt házát is.
Ez a nap egy emberről szólt, egy emberről,
akit nem szédített meg a siker és a vagyon, akit
nem tört meg a négy éves orosz fogság, a családi
tragédia és a fájdalom. Ember volt a talpán, több
diplomás tudós, jószívű segítőkész. Aki John
Ruskin szavait élte: „Fáradozásunk legnagyobb
jutalma nem az, amit kapunk érte, hanem amivé
válunk általa.”

Dr. Szepesházy Kálmán

geológus-tudós, mecénás, a Rákóczi
Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke
halálának első évfordulóján

DVD is őrzi
emlékét
„Az ember annyit ér, amennyit egy közösségnek ad” – volt Szepesházy Kálmán
ars poeticája, s erre a végtelenül egyszerű
és mégis az életét a közösségnek odadobó nagybetűs EMBER-re emlékezett
a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezete Nagybalogon, ahol emléknapot
tartott a tavaly elhunyt tudós tiszteletére.
Az alkalomból egy DVD-t is megjelentettek, amelynek első részében Szepesházy
Kálmán budapesti Mák utcai otthonába
látogathatunk, ahol 2006-ban Vörös
Attila beszélgetett vele a munkájáról, a
maga mögött hagyott évtizedekről, míg a
második részben a 2009. március 2-án a
MÁFI-ban rendezett konferencia előadóit
hallgathatjuk. „Arcpirító és felháborító
volt a szerénysége ennek az embernek,
aki mindig azt csinálhatta, amit akart”
– mondta róla Kun Ferencz, a Rákóczi
Szövetség alelnöke. S talán ő fogalmazta
meg legpontosabban ennek az embernek
az életét, amikor nemes egyszerűséggel
reneszánsz embernek nevezte, aki mindig
mindenkinek csak adott. A DVD-t Homoly
Erzsébet készítette, s az megrendelhető
a balogvolgy@citromail.hu címen, vagy
megvásárolható a rimaszombati Tompa
Mihály Könyvesboltban. A DVD megvételével a Nagybalogon tervezett emléktábla
felállítását támogatják.
jdj

Koós István,fotó: Homoly Klára

Budapesten a MÁFI előadónappal tisztelgett
2009. március 2-án a MÁFI belső udvarán
Szepesházy Kálmán által több, mint harminc
éve magról ültetett-nevelt, mediterrán tájakról
származó császárfa tövében emléktáblát
avattak, ahol a Rákóczi Szövetség és balogvölgyi
szervezete elhelyezte a kegyelet koszorúját. Az
előadónap a MÁFI dísztermében folytatódott
Brezsnyánszky Károly egykori vezető elnökle-

tével. Előadott: Juhász Árpád és Szederkényi
Tibor a kőzettani és szerkezeti felismerésekről,
Kertész Róbert és Szalóki István a Rotary első
Mecénás-díjasáról, Kárpáti László a miskolci
szőnyeggyűjteményről, Kun Ferencz Kálmán
bácsiról, mint reneszánsz emberről, CsorbaSimon László, grafikus az utolsó hetekről, Budai
Tamás a Magyar Földtani Társulat ösztön-

díjrendszeréről, Nagy Béla pedig felidézte a
Mauritz-tanítványok találkozóinak a pillanatait.
Első hozzászólalóként B. Kovács István kapott
szót, aki úgy mutatkozott be, mint a Simonyi
Alapítvány Igazgatótanácsának az igazgatója, s
közölte a jelenlévőkkel, hogy Kálmán bácsi budapesti otthonát ezen alapítvány örökölte meg.
moly
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Könyvajánló
Fekete István: Vadászok

Az Öreg utakon Fekete István
korai vadászírásainak első
válogatása, e korszakos kötet
kiegészítéseként állították
össze az életműsorozat újabb
darabját. A kalendáriumi elvet
követő mintának megfelelően az elbeszélések
egy része a hónapok váltakozását idézi, a többi
az írói szemléletmód folyamatos átalakulásának
és a változatos témaválasztásnak megannyi
szemléletes példája.

Danielle Steel: Az igazi

egy kollégájába. De egyszerre
minden megváltozik. A volt férj
egy pusztító erejű földrengés
hatására – amelyben gyerekek
százai maradnak árván – gondtalan playboyból felelősségteljes
felnőtté válik. Ráadásul arra
kéri volt feleségét, mint a gyerekkori traumák
világhírű szakértőjét, segítsen neki humanitárius programja megvalósításában…
A könyvek megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban.
he

Az asszony sorsa rendeződni látszik: beleszeret

Az epével és az emésztéssel igen sokan küszködnek. Az orvosok különböző diétákat írnak
elő, amelyeket figyelni nem túl egyszerű feladat.
A máj és az epe működése szorosan összefügg
egymással. Ami árt a májnak, az árt az epének
is. Az élelmiszerek közül a zsírok, a tejtermékek,
a tojás, a cukor, a hús (köztük a füstölt), valamint
a gyógyszerek. Kivételt csak a halfélék jelentenek. Segít viszont a savanyított zöldség és a csírázó magvak.
A máj működése hatással van a szemre, a látás gyengülése esetén erősíteni kell a májat.
A fényiszony (túlzott érzékenység a fényre) szintén összefüggésbe hozható a májjal. Az érzelmi
területen a harag, az agresszivitás, a sértődékenység, alvászavarok lehetnek a máj betegségének jellemzői. A máj szabályozza a vércukorszintet és koleszterolt termel, így a magasabb
koleszterolszint, valamint a cukorbetegség
esetén szintén gyógyítani kell a májat. Az epezavarok főleg az éjszakai órákban jelentkeznek,
ugyanis az főleg éjjel egy és három óra között

fejti ki tevékenységét. Ezért az epebetegek főleg
ezekben az órákban keresik fel az orvosi ügyeletet. S mit lehet tenni az epekővel? Az orvosok
szerint az egyedüli megoldás a műtét, amivel
nem érthetünk teljes mértékben egyet, ugyanis
az epekövet fel lehet oldani, de ezzel jobb nem
várni, amíg nem jönnek létre nagyobb kövek.
Sokkal könnyebb ún. epesárként megszabadulni tőle. Ez anyagilag sem kerül sokba és annyira
egyszerű, hogy a megfelelő gyógyszert otthon
is elkészíthetjük. Vegyünk epeteát, amely lehet
szórt vagy zacskós is. 10 zacskót vagy 10 kanálnyit áztassunk be 2 dcl 30 százalékos alkoholba
(vodka), adjunk hozzá egy kávéskanálnyi mézet
(ezt el is hagyhatjuk). Egy hét múlva szűrjük le
kávészűrőn keresztül. Ezáltal olyan gyógyszert
kapunk, amelyet akár hosszabb ideig is használhatunk. Étkezés előtt 1 kávéskanálnyit öntsünk
negyed pohár vízbe. Ha nehezet ettünk, akkor
étkezés után is használhatjuk, de ekkor a men�nyiséget is emelhetjük, s 2-3 kávéskanálnyit
öntsünk fél pohár vízbe. Ha kérdésük van, azt
küldjék a balaz@hnusta.org címre.
Baláž Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
12 . hét

Gyümölcsöskert

Kezdjük meg az őszibarackok termőre
metszését. A vezérvesszőket messük vissza
egyharmadára, de minden esetben külső
állású csúcsrügyre. A vezérvesszőkből
kinövő termővesszőket messük felváltva,
úgy, hogy az egyiket hagyjuk meg hos�szabb termővesszőnek, a másikat pedig
vágjuk ugar-vesszőnek. A túl sűrűn álló
termővesszőket ritkítsuk meg. Ha a fák
törzsén nyúlrágást észlelünk, akkor ezt
áthidalással mentsük meg a pusztulástól.
Már telepíthetjük a ribiszke, egres, málna
és szeder bokrait.

Szőlő

Egészségünkre

Epe – emésztés

Kerti munkák
a 12. hétre

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.

Az új telepítés előtt alaposan lássuk el a talajt tápanyaggal. A talajt 60-70 cm mélyen
forgassuk meg. 100 m2-re szórjunk ki 5-6
mázsa istállótrágyát, 5-6 kg nitrogén- és
4-6 kg foszforműtrágyát. A termő szőlő
metszésekor vegyük figyelembe, hogy az
adott fajta rövid vagy hosszú csapon hoz-e
termést. Az ültetés előtt metsszük vissza
a szőlőoltvány gyökereit. A pincében a barnatöréses bort kénezzük.

Zöldségeskert

A fűtött fóliában folyamatosan szedjük a retket, a salátát és a karalábét.
A karalábét érés előtt csak kisebb vízadaggal öntözzük, különben a gumók felrepednek. Készítsük elő a sárgadinnye talaját.
A fűtetlen fóliasátor másodhasznosítására kezdjük az uborka palánta-nevelését.
A magvakat előcsíráztatjuk. A vetést ne
engedjük kiszáradni. A sárgadinnye-palántákat a negyedik levél felett csípjük vissza.
Tűzdeljük az előcsíráztatott spárgatököt.
A karfiolpalántákat ültessük ki.
Szabadföldi termesztésre a február közepén vetett paradicsompalántákat tűzdeljük.
Kezdjük a tárolásra szánt zeller palántanevelését. Palántának már vethetjük a fejes-,
kel- és vöröskáposzta hosszú tenyészidejű
fajtáit. Helybe vetjük a fejes salátát. Még
vethetünk tárolásra alkalmas sárgarépafajtákat, borsót, sóskát és spenótot is. Készítsük elő a nyári retek ágyását. Főzőhagymának ültetjük a dughagymát.

Díszkert

A szabadgyökerű díszfákat és díszcserjéket
addig ültetjük, míg a rügyek fejlődésnek
nem indulnak. A nagyobb fáknak készítsünk támasztékot. Tisztítsuk ki a sziklakertet. Megkezdjük a földlabdás évelők
telepítését.
Farsang István

160 éve történt
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Előkészületek a tavaszi hadjáratra
A kápolnai
csata Than Mór
festményén

1849 március
A kápolnai csata és következményei. A szolnoki csata,
a haditanács egri ülése.
1849 február második felére megteremtődtek
a feltételek a magyar seregek ellentámadására
a császári csapatok ellen. Erről már az osztrákoknak is sejtésük volt. 1849. február 18-19-én
kapta a császári vezérkar az első biztos híreket
arról, hogy a magyar fősereg Mezőkövesd és
Eger környékén összpontosul, s valószínűleg
Pest ellen szándékozik támadni. Windischgrätz
ezért elhatározta, hogy csapatait Gödöllő térségében összpontosítja, majd a Hatvan-HortGyöngyös-Kápolna útvonalon elindult a magyar
csapatok felé, szándéka szerint felvenni
a kapcsolatot Schlickkel és megelőzni a magyar
seregek előnyomulását.
Február 26-án a Tarna vonalán, Kompoltnál
a két sereg találkozott. A három magyar hadtest
23 dandárjából összesen hét tartózkodott
a helyszínen – a fővezér Dembinski másfél
héttel későbbre várta az összecsapást, így a magyar csapatösszevonás lassan haladt. Viszont
a harcok elkezdődtek a kompolti erdő és a Tarna
folyó mentén.
Maga Dembinski Görgeivel éppen ebédelt
Egerben Lévay Sándor kanonoknál, amikor
meghallották az ágyúdörgést a Tarna mellől.
Rögtön Kápolnára siettek, s úgy sötétedés előtt
meg is érkeztek.
Csak most láthatta Dembinski stratégiájának hibáit. A lengyel altábornagy ugyanis, hogy
alvezérei „okvetetlenkedéseit” kiiktassa, úgy
határozott, hogy hadtesteiket széttagolja, s hadosztályonként veti be őket. Így fordulhatott elő,
hogy február 26-án a Dembinski főparancsnoksága alatti I., II. és VII. hadtestek kilenc hadosztályából – kb. 35 000 ember – mindössze négy
állt a Tarna vonalán – 17 000 katona. További
hiba volt még, hogy Dembinski még ekkor is
késlekedett a távollévő hadosztályok harcvonalba rendelésével. Így február 27-én a császáriak
létszámfölénybe kerültek, Verpelétet Schlick
elfoglalta.
A kétnapos csata magyar vereséggel végződött, az ellentámadás lehetősége azonban nem
veszett el – bár 1 700 halottat számláltak. Ezt
bizonyította, hogy már február 28-án Mezőkövesdnél a magyar huszárok megkergették az
őket üldöző császári lovasdandárt, s négy ágyút
is zsákmányoltak. Örömteli hír volt akkor az
is, hogy Bem kiszorította Karl Urban ezredes
csapatait Erdélyből.
Március elsején viszont Török Miklós
császári őrnagy különítménye megszállta Egert,
s kivégeztek négy maklári lakost. Másodikán
Görgei feladta Poroszlót, s Tiszafüredre vonult

vissza, ahol Szemere Bertalan kormánybiztos a tisztikar kérésére leváltotta Henryk
Dembinskit, s helyette Görgei Artúrt bízta meg
a fősereg parancsnokságával, amit a tiszafüredi
táborba érkező Kossuth, mint az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke ötödikén megerősített.
A kápolnai csatát követően Windischgrätz
elhamarkodottan és túlzó optimizmussal a
következő hadijelentést küldte az Olmützben
(Olomouc) tartózkodó császári udvarba: „A lázadó csordákat szétvertem, néhány napon belül
Debrecenben leszek.” Erre március negyedikén
az uralkodó feloszlatta a Kremsierben ülésező
Birodalmi Gyűlést, s alkotmányt adott népeinek. Ez az alkotmány ugyanakkor megszüntette
az eddigi területi különbségeket, Magyarországról leválasztotta Erdélyt a Részekkel – Partium
–, az egymással egyesítendő Horvátországot,
Szlavóniát és a Tengermelléket, a Határőrvidéket, a Bácskából és a Temesközből szervezendő
Szerb Vajdaságot. E tartományok, valamint
a különállását elvesztő Magyar Királyság is az
„egy és oszthatatlan ausztriai császárság részei”.
Az alkotmány kimondta a nemzetiségek egyenjogúságát. Ezután a magyar politikai vezetés
nem sok értelmét látta, hogy az ország a Habsburg Birodalmon belül maradjon.
Már március másodikán megkezdődött a Szolnok elleni bekerítő hadművelet. Ennek még
a fősereg támadása előtt kellett volna történnie,
de a kápolnai vereség ezt meghiúsította, azonban a támadás stratégiája jó volt: Damjanich
János és Vécsey Károly vezérőrnagyok hadosztályai (III. hadtest) március ötödikén lerohanták a Szolnokon állomásozó császári csapatokat.
Ugyanezen a napon a császáriak megkezdik
kiüríteni Egert.
Március tizenharmadikán a császáriak kiürítették Egert. Losoncon, éppen március 15-én,
Oroszhegyi Józsa pesti szabad portyázó csapata
rajtaütött a császári helyőrségen és átmenetileg
elfoglalta a várost.
Egy évvel a forradalom kezdetének évfordulóján Táncsics Mihály „Új alkotmány javaslat”
címmel röpiratot adott ki, melyben követelte
a regálék megszüntetését, a szabadságharc-

ban részt vevő volt majorsági jobbágyok által
használt földek állami megváltását, a katonák
20 holdnyi földbirtokhoz juttatását és minden
feudális szolgáltatás eltörlését. Egyben javasolta
Kossuth Lajos teljhatalommal való felruházását.
Egy nappal később Szemere Bertalan felhívja
a Felvidék lakosságát a „felső-magyarországi
védsereg” megalakítására, a Szlovák Nemzeti
Tanács képviselői pedig március 19-én feliratot intéznek a királyhoz és az önálló szlovák
tartomány megszervezését kérik, de azt Ferenc
József elutasította. Az olmützi alkotmányt március 20-án hirdették ki, egyszersmind hangsúlyozták, hogy az 1848. évi áprilisi törvények azon
részei érvényben maradnak, amelyek összhangban vannak az olmützi alkotmánnyal.
Kossuth diktátori hatalommal való felruházását célozta meg az a javaslat is, amelyet
március 24-én az Egyenlőségi Társulat tett.
A Madarász László vezette radikálisok – érezve
térvesztésüket – azt javasolták Kossuthnak,
hogy állíttassa haditörvényszék elé Görgeit,
a hadsereg főparancsnokává nevezze ki Bemet,
s az országgyűlést a háború végéig oszlassa fel.
Kossuth valamennyi ajánlatot visszautasította.
Irányi Dániel tett hasonló javaslatot az országgyűlés ülésének elnapolására, de nem kapott
többséget.
Eközben Beniczky Lajos őrnagy a VII. hadtest
különítményével legyőzte Almásy Lajos császári
különítményét, majd megszállta Losoncot. Március 29-én már Tornalján vonult át Beniczky
Lajos kormánybiztos büntetőosztaga, s Görgei
parancsának megfelelően a Szepességre
igyekezett biztosítani Kassát és Eperjest az ott
tevékenykedő császáriak és szlovák önkéntesek
esetleges támadása ellen. A gyorsosztag – kb
ezer fő, köztük 400 gömöri önkéntes – április
elsején ért Iglóra.
Március 30-án a Kossuth jelenlétében
tartott egri haditanácson Klapka György tervei
alapján kidolgozták és elfogadták a honvédsereg
ellentámadásának tervét. Kossuth Lajos másnap kinevezte – a betegeskedő Vetter helyett –
Görgei Artúrt a honvédsereg főparancsnokává.
És elkezdődik a „dicsőséges tavaszi hadjárat”...
Kovács Tibor
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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
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 12. hétre
Március 21-én, szombaton
Média gyógyszertár
Március 22-én, vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
Március 21-22-én, szom.-vas.
MUDr. Illéšová Judita,
Feled, 56 985 37

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
március 10-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Tibor Štec, Eva Štecová, Róbert
Emödy, Radovan Antal, Agneša
Víghová, Ondrej Kret, Roman
Drugda, Rastislav Šuľko, Helena
Katreniaková Rimaszombatból,
Tibor Asztaloš, Ján Budai, Irena
Kosztiková Tornaljáról, Dušan
Kochan Felsőpokorágyból, Štefan
Ráši Hubóról, Ondrej Melich
Fazekaszaluzsányból, Jozef Sarvaš
Gortváról, Ladislav Ebergényi,
Pavel Koščo Nyustyáról, Ladislav
Mikloš Oldalfaláról, Miroslav
Gajdoš Kecegéről, Vladimír Boroš
Rimakokaváról, Gecse Antal
Sajószentkirályról, Bán Aladár
Bátkából, Vladimír Bystrianský
Meleghegyről, Ľubomír Vrábeľ Feketerétről, Jozef Markotán Susányból,
Ľubomír Auxt, Miroslav Juhaniak
Rimajánosiból.
Először adott vért: Mikuláš
Fedor Rimaszombatból, Pavel Földi
Osgyánból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Március 18-19-én
szerdán 18.00 és 20.00
órától,
csüt. 20.00 órától

Bangkok Dangerous
amerikai thriller

Március 19-22-ig, 18.00
órától

Arcátlan
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PÁLYÁZATOK
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

Óvoda – Hatvani I. utca 321., 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.

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.

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.

cseh komédia
Március 20-án, 20 órától

SAW W

amerikai thriller
Március 21-22. 18.00 órától

Szúnyogtangó

szlovák tragikomédia

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
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Zárva lesz az uszoda

Szolgáltatások

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

• Minőségi könyvelés. Tel.: 0911
846 062.

278-11		

• Autójavítás, költöztetés. Tel.: 0903
515 109.

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

147-11

148-11

Állatok
• Postagalambok eladók. Tel: 0907
036 585.

300-13

285-11

• 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.

A Városi Közterület-fenntartó
Vállalat értesíti a lakosságot, hogy
a fedett uszoda felújítási munkák
miatt 2009 április 6.-tól előreláthatólag május 4-ig zárva tart.

A csillagászat napja
– március 22.

Feleden. Alkalmas más felhasználásra
is. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905
609 944.

Ingatlanok

EUROMOTEL

Egy éve hunytad örök álomra két
szemed,
Nem könnyen adtad fel, meg
kellett küzdened.
Most könnyes szemmel megállunk sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk,
hogy hívtál.
Mi szólítunk, de a néma sír nem
felel,
Szerető szívünkben örökké
létezel.

A csillagászat nemzetközi éve
keretén belül március 22-én
mindenkit szeretettel hív a
rimaszombati csillagvizsgálóba
15.00 és 21.00 között. A látogatók
megnézhetik az asztroparkot, a
napórákat, a bolygómodelleket.
17.00-kor előadás hangzik el a
tavaszi égboltról s a Napról. Jó idő
esetén akár a Napot és a Vénuszt is
meg lehet figyelni, sötétedés után
pedig a Szaturnuszt és a téli ill.
tavaszi égbolt csillagait is.

Ismét találkozóra hívják
a város vállalkozóit
– március 25.

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
Vaslapos csirkecomb
Szezámmagos csirkefalatok
Baconba tekert csirkemáj

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

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 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

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

Fájdalommal emlékezünk 2009.
március 17-én halálának 1.
évfordulóján

IBOS KÁLMÁNRA
(Nagybalog)
Köszönet mindazoknak, akik velünk emlékeznek ezen a szomorú
évfordulón.
Emlékét örökké szívében hordja
gyászoló családja.

A Rimaszombati Városi Hivatal
március 25-én, szerdán 14.00 órai
kezdettel második alkalommal is
megbeszélésre invitálja a város
vállalkozóit. A találkozón megismerkedhetnek azokkal a vállalkozásokat támogató lehetőségekkel,
amelyet a Munkaügyi Hivatal, a
Fejlesztési Bank és a Regionális
Fejlesztési Ügynökség tud felkínálni illetve javaslatot tehetnek a
polgármester tanácsadó testületébe.

Hirdessen
magyarul is!

Autóiskola ŠeFo - Štefan Folk
Tavaszi u. 14., Rimaszombat

Értesíti az érdeklődőket, hogy tanfolyamain jogosítvány szerezhető: A1-es csoportra 125 cm3-ig, A csoport 25
kW-ig és 25 kW fölött (nagy motorkerékpárok), B + E csoport, csatlakozó járművek 750 kg fölött.

Info: 047/ 5622581, 0905 829 970

2050

Lakhatásra nem alkalmas helyiségeket kínálok albérletbe
Rimaszombat központjában kedvező áron. Felhasználási
lehetőségek: irodák, üzletek és egyéb szolgáltatások.
M.: 0908 948 971

2003-51

A téli stadion nyitva tartása a 12. hétre
(március 16. – március 22.)
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, Szombat: 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00, Vasárnap: 14.00 – 16.30,
17.00 – 19.30

A hét elején kellemes, tavaszi
idő várható sok napsütéssel,
számottevő csapadék nélkül, a
hőmérséklet 10 fok fölé emelkedik.
A hét közepére azonban észak
felől markáns hidegfront vonul át
a Kárpát-medence felett, amely
mögött több hullámban hideg,
sarkvidéki eredetű levegő érkezik.
Éppen ezért szerdától visszaesik
a hőmérséklet, többfelé viharossá
fokozódik a szél és szórványosan
záporok, majd hózáporok alakulnak ki.
Reisz András

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356
2002

Pénzre van
szüksége?
Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk
2005-51
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Rimaszombaté a Kárpát-medencei

Segédpontok döntöttek

Csodaszarvas Kupa!

Közös összpontosítással és a hetedik, utolsó forduló
lebonyolításával befejeződött a sakkozók Gömöri ligájának
harmadik évfolyama. A két éllovas az utolsó fordulót is
sikerrel vette, így csak a segédpontok döntöttek, méghozzá
az olimpiai pontozás alapján.

Az immáron hagyományos Kárpát-medencei Magyar Középiskolások Csodaszarvas Teremlabdarúgó Kupáját az idén a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium ifjai hódították
el. Az igen rangos, nemzetközi mezőnyben öt ország hét
magyar középiskolás csapata versengett a szép kupáért.

Az utolsó fordulóra Tornalján került sor, ahol az egyéni versenyzők villámsakk bajnokságát is lebonyolították, amelyen csak azok a versenyzők
indulhattak a svájci rendszerben lebonyolított, hétfordulós versenyben,
akik a csapatok nevezési listáján is szerepeltek. A Területi Sportszövetség
képviselője, Ladislav Slanec adta át a díjakat és az okleveleket. A csapatok
vándorserlegét a csetneki ŠK Baník vihette haza, amely csapat ugyanúgy 10 pontot gyűjtött, mint a második helyen végzett tornaljai csapat.
A bronzérmet a nagyrőcei ŠK CVČD csapata szerezte meg nyolc ponttal.
Egyéniben a nagyrőcei Jozef Vrbjar vitte el a pálmát a csetneki Jiří Chyla
és a bátkai Bodnár Gábor előtt.

A helyszín Miskolc volt, a Lévay József Református Gimnázium tornaterme, s a fő szervező is e gimnázium ill. annak Bükk Cserkészcsapata voltak, Parajos Tibor tanár úr, cserkésztiszt vezérletével. Erdélyből, Horvátországból, Kárpátaljáról és Felvidékről érkeztek a csapatok a tornára. A
rimaszombati csapat tavaly már szerepelt e tornán, ahol akkor harmadik
helyet szerzett. A mieink izgalmas mérkőzéseket vívtak. Először a Marosvásárhelyi Református Kollégium csapatát győzték le 3-2 arányban, majd
a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola csapata fölött diadalmaskodtak,
3-0 arányban. Harmadik meccsükön is győztek a fiúk a Horvátországi Oktatási Központok csapata ellen, szintén 3-0 arányban. Majd ezt követően,
a döntőben bizonyultak jobbnak a másik marosvásárhelyi csapat, a Bolyai
Líceum csapata ellen, 1-0 arányban. A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium csapata megérdemelten nyerte a díszes serleget, jó
volt látni az örömöt a lelkes fiúk arcán az aranyérmek átvételekor. Különdíjként, Veréb Györgytől, a Diósgyőri Futball Klub szakosztályvezetőjétől
még egy, a játékosok által dedikált labdát is kapott a rimaszombati csapat.
Második a tavalyi győztes, a Bolyai Líceum csapata lett, harmadik pedig
a hazai, Lévay József Református Gimnázium csapata. Igen tartalmas
hétvégét mondhatnak a Tompások maguk mögött, március 6-án, az érkezés után végigszurkolták a magyar női kézilabda-válogatott svédek elleni
győztes mérkőzését (31-29), a Pannon Kupán, s a kézis lányok tornagyőzelmének lehettek szemtanúi a zsúfolásig megtöltött miskolci Sportcsarnokban, másnap megnyerték a Csodaszarvas kupát, s este még megtekintették a DVTK-Kispest (0-0) NB 1-es labdarúgó-mérkőzést, mely közel
hatezer néző előtt zajlott, remek hangulatban. Soha rosszabb hétvégét,
fiúk! A győztes csapat tagjai: Brindza, Köböl, Petrik, Vörös, Illés, Pecsők,
Csincsik, Bartha, Javora. Felkészítő tanár és csapatvezető: Csízi Zoltán
tanár úr. Köszönet Homovics Tamás úrnak, aki lelkes Diósgyőr szurkoló
és támogató, és segítette, kalauzolta a rimaszombatiakat a kézilabda mérkőzésen s a városban.

Kép és szöveg: polgári

A győztes csapatok kapitányai: Pavol Siman (Nagyrőce),
Ján Sisík (Csetnek), Ladislav Slanec és Ján Nágel (Tornalja)

Polgári és Horváth a bajnokok
A kálnói alapiskola tornaterme adott otthont az idei területi asztaliteniszbajnokságnak (Losonc, Poltár, Rimaszombat, Nagyrőce), amelyen 30 játékos mérte össze a tudását.
Egyesben a versenyt a rimaszombati Mladosť Relax játékosa, Polgári
Gábor nyerte, aki ezzel megvédte bajnoki címét. A döntőben klubtársát,
Horváthot győzte le, míg a harmadik helyen a losonci STK versenyzője,
Ingemar Péter végzett.
A párosban Polgári duplázott, Horváthhal közösen itt sem talált legyőzőre.
A döntőben a nagyrőcei Rogos-Kelich párosnál bizonyultak jobbnak.

Csak a becsületgól jött össze
A kilencedik fordulóban Gölnicbányára látogatott a HKM jégkorongcsapata a második liga keleti csoportjában, de sok siker itt sem termett a számára és sima vereséget szenvedett.
HK Slovan Gelnica – HKM Rimaszombat 7 : 1 (1:0, 2:0, 4:1)
A HKM összeállítása: Pecník, Kaulec – Slovák, Ľalík, Lentovský,
Durmis, Golian, Lacko, Báti, Kováč, Oštrom, Klincko. 425 néző,
Ľalík, kiállítások – 14:13, emberelőny – 3:0, emberhátrány – 0:0.
Rimaszombati gólszerző: Ľalík

Vörös Attila

Hobbisportolók olimpiája
Tavaly a rimaszombati Városi Hivatal a Városi Képviselő-testület Ifjúságiés Sportbizottságával közösen megrendezte a Hobbisportolók olimpiáját.
A projekt elsődleges célja volt, hogy rendszeres mozgási lehetőséget biztosítson a 25 évnél idősebbeknek, s ehhez négy sportágat hívott segítségül
(futás, tenisz, úszás és teke). De mivel a vártnál jóval kevesebben jelentkeztek, így utólag a rendezvény a nulladik sorszámot kapta. A napokban
átadták az elismeréseket is a legjobbaknak. Az összesítésbe azok kerültek
be, akik legalább három versenyszámot abszolváltak. A 25 év fölötti kategóriában Ing. Ivan Pivník bizonyult a legeredményesebbnek, 35 év fölött Pavel Láska vitte el a pálmát Róbertom Šmatlík előtt, 45 év fölött Mgr.
Viliam Vidinský győzött Štefan Stank és Ondrejom Borláš előtt, a 60 év fölöttiek kategóriájában Daniel Púdelka lett az első Igor Antalt megelőzve.
A város az idén is megrendezi az olimpiát, s néhány újdonságot is találunk
a versenyfelhívásban. A választható sportágak száma ötre emelkedett, s
az érdeklődők asztaliteniszben is kipróbálhatják magukat, amelyből négy
abszolválása kötelező. A korhatárt is némileg megváltoztatták (20, 30, 40,
50, 60 és 65 év fölött). A szervezők bíznak benne, hogy az idén a tavalyinál nagyobb lesz a részvétel, hisz a verseny elnevezése ellenére aktív és
regisztrált sportolók is benevezhetnek.

12

sport / Hirdetés

2009. 3. 16.

Vitatható büntetővel kapott ki a csapat

Privigye – Rimaszombat 2:1
Nem tudott pontot szerezni Privigyén a rimaszombati labdarúgócsapat az
I. labdarúgóliga 21. fordulójában. Karol Kisel védencei ugyan jól kezdték
a mérkőzést, ám Fiľo kapufát lőtt, Gibala ziccerben hibázott, az első félidő hosszabbításában pedig Masár betalált Kuciak kapujába. „Egy ilyen
tapasztalt csapattal, mint mi vagyunk, ennek már nem lenne szabad megtörténnie… Jobban oda kellett volna figyelnünk a félidő végén” – bosszankodott Karol Kisel vezetőedző, s hozzátette: „Szünet után természetesen
azzal futottunk ki a pályára, hogy megpróbálunk egyenlíteni, de sajnos
nem sikerült. Ráadásul lefújtak ellenünk egy büntetőt, egy olyan vitatható szabálytalanság után, ami még a 16-oson kívül volt… Ezt még a hazai
drukkerek is elismerték. A meccs végén ugyan Líška buktatása után mi is
tizenegyeshez jutottunk, de már csak szépíteni tudtunk.”

Az MFK mint az MŠK
futballszakosztálya

Privigye – Rimaszombat 2:1 (1:0)
Góllövők: Masár (45.), Helbich (67., 11-esből), ill. Piszár (93, 11-esből).
Sárga lap: Gibala
Játékvezető: Smolák, 870 néző.
Az MFK összeállítása: Kuciak – Ádám – Geri – Rubint – Mráz – Migaľa (64.
Líška) – Živanovič – Fiľo – Piszár – Lazúr – Gibala (86. Čižmár)
A 22. fordulóban, március 21-én szombaton 15.00-tól a rimaszombatiak
a vágsellyei Duslót fogadják.
B. T.

Köszönetnyilvánítás

Február 23-án jegyezték be az üzleti regiszterbe az MŠK sportklubot, de a focicsapat az évad végéig még MFK néven szerepel.
A tavaszi idénytől kezdve az MFK focicsapata mint a Városi Sportklub
futballszakosztálya működik. A sportklub az alapszabálya értelmében
bármilyen klubot működtethet, s a 2009/2009-es évad végéig a focicsapat
az MFK néven szerepel a bajnokságban. A Városi Sportklub K.F.T. a Városi Képviselő-testület döntése alapján a focicsapat összes kötelezettségét
átvette, de a Szlovák labdarúgószövetséggel történt megegyezés alapján
mint a K.F.T. szervezeti egysége fog működni.
Az MŠK-t február 23-án jegyezték be az üzleti regiszterbe, miután a képviselő-testület decemberi ülésén erről határozott, s Rábely Pál
személyében megválasztotta annak ügyvezetőjét is. A posztra pályázatot
írtak ki, amelyre egy jelentkező akadt Július Vrábeľ személyében, akinek
a pályázatát nem fogadták el. A megismételt pályázatra március 9-ig lehetett jelentkezni.
jdj

Egy egyszerű kérdés, amelyre máig nem érkezett válasz. Miért kellett
elmennie? Miért ily korán? Ily gyorsan, búcsú nélkül, örökre. A férjem,
egy remek ember, egy kiváló futballkapus, Julo Nôta értelmetlen halála
mindannyiunkat megsebzett. S ez a seb már soha nem gyógyul be. A legnehezebb pillanatokban mégis nagyon sok jó ember akadt, akik felajánlották
a segítségüket és próbálták enyhíteni a mérhetetlen fájdalmunkat.
Köszönöm mindenkinek, a családnak, a barátoknak, az ismerősöknek, a
vadásztársaknak. S ugyanúgy köszönetet szeretnék mondani a kollégáinak, edzőtársainak, a klub tisztviselőinek, az itthoni és a magyarországi
rajongóknak, akik nem felejtették el őt és eljöttek tőle elbúcsúzni. S köszönetet mondok mindazoknak, akik elkísérték férjemet az utolsó útján.
Gyászoló felesége, Zuzana

Sítalpakon
a Murányi-fennsíkon át

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!!!

Március hetedikén rendezték meg a Murány-fennsíki sítúra 52.-ik évfordulóját. Míg a rimaszombati járás déli részén semmi sem jelezte ennek
lehetőségét, addig a járás északi részén 20-40 cm-nyi hó várta a résztvevőket. A nedves hó miatt a sítalpak viaszozása kicsit nehézkes volt, végül
a szürke kliszter vált be, amely a meredekebb emelkedőkön is megfelelő
tapadást biztosított.
A Zbojské – Murány közti 32 kilométeres távot 12 versenyző teljesítette. A célban frissítő és oklevél várta őket. Köszönetet szeretnénk
mondani Tiszolc polgármesterének, Mináč úrnak a túra szervezésekor
nyújtott segítségéért. Szintén köszönettel tartozunk a rimaszombati KST
egyesületnek és a rimaszombati KST regionális tanácsának, akik az egész
rendezvény lebonyolítását végezték. Természetesen szeretnénk megköszönni a rimaszombati kistérség és Breznó turistáinak a részvételt.
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