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„A tanító, ki fénybe tör”
„Ilyen kívántam lenni én is, ott a / homokba szúrt nyárfa: – a tanító,/ ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,/
irány azoknak, jel és bíztató,/ kik jönnek barázdákban
botladozva.” – Váci Mihály Jegenye – fényben c. versével köszöntötte a pedagógusokat Povinszky Elvira
azon a fogadáson, amelyet Cifruš István polgármester
adott a pedagógusnap alkalmából. A már hagyományos köszöntőt a Polgári Ügyek Testülete szervezte, s
ahogy az a város sportolóinál is szokás, a helyi iskolák
javasolhattak kitüntetésre egy-egy pedagógust, akik
az elismerő oklevél s a virágcsokor mellett beírhatták nevüket a város emlékkönyvébe is. „Legnagyobb

sikere egy tanítónak, ha látja érvényesülni a diákjait” – mondta ünnepi beszédében a polgármester, aki
szerint, ha bonyolult helyzetben van is az oktatási
rendszer, Rimaszombatban kielégítő szinten működik,
hiszen az óvodáktól kezdve az alap- és középiskolákon
át a művészeti alapiskolákon át teljes a skála. Az idén
25 pedagógus vehetett át elismerő oklevelet, köztük a
Tompa Mihály Alapiskola két pedagógusa, Csúsz László és Magdeme Rozália, Mede Hildegard a Dúsa úti
Alapiskolából és Zsélyi Katalin a Tompa Mihály Református Gimnáziumból.
jdj, fotó: amb

Április negyedikén második forduló
Mivel az első forduló nem hozott eredményt, április 4-én kerül sor a köztársaságielnök-választás második
fordulójára, amelybe Ivan Gašparovič jelenlegi köztársasági elnök és Iveta Radičová került. Szavazni ugyanazokban a választási körzetekben, s ugyanazon feltételek mellett lehet, mint az 1. fordulóban. A szavazóhelyiségek 7.00 és 22.00 óra között tartanak nyitva. Ha valaki nem tud helyben szavazni, az választói igazolványt kérhet a második fordulóra is. Rimaszombatban ezt április 3-án 12.00 óráig teheti meg a Városi Hivatal Svätopluk
u. 7. szám alatti épületében a 30 és 31. sz. irodákban (földszint). Félfogadás 7.30 és 16.00 óra között.

Értelmes és erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen embert.
Egyszer megkérdeztek egy
igazgatót, hogy miért választott egy fontos pozícióra olyan
embert, aki semmiben sem
járatos. Őszintén válaszolt –
„tudom, hogy hülye, de a saját
tanácsadóimat adom mellé,
így legalább nem fogja a saját
nézeteit átültetni a gyakorlatba!”. Vegyük tudomásul, hogy
ha mindenki emelkedni fog a
szamárlétrán, akkor akadnak
olyanok, akik egy fokkal magasabbra kerülnek, mint ahogy
kellene. S így éltünk túl olyan
köztársasági elnököket, akik
csak járási titkárok szintjén
gondolkodtak, olyan külügyminisztereket, akik bájosak
lettek volna a pult mögött, s
olyan miniszterelnököket, akik
bármelyik termelőszövetkezetet fellendítették volna. Ha
mindig csak a kisebbik rosszat
válasszuk, akkor nem teszünk
egyebet, mint egy politikai
stílust képviselünk, amely elfogadja a gyenge jellemeket és a
koncepció nélküli elképzeléseket is, s a végén olyan elnökünk
lesz, akiknek több a szavazatuk
mint a választójuk, ahogy erről
nyíltan értekezett Ľubomír
Lipták történész is. Nehogy azt
higgyük, ha az emberek nyilvánosan kijelentik, hogy nem
szeretik a politikusokat, a legnagyobb esélyük a civileknek
lesz. De hiszem, hogy idővel az
emberek rájönnek arra, hogy
a kormányzás nem csupán a
közszereplésre összpontosul,
hanem pontos és nehéz munka,
amelyet meg is kell tanulni.
Ellenkező esetben ugyanis
bármelyik szakácsnő is köztársasági elnök lehetne, ahogy azt
Lenin feltételezte.
ford./jdj

Találkozó a vállalkozókkal
A Városi Művelődési Központban másodszor is vendégül látta a Városi Hivatal a helyi vállalkozókat.
Az eseményről részletesen jövő heti számunkban olvashatnak.
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Elnökválasztás számokban

Ahogy lapunk legutóbbi számában beszámoltunk róla, Ivan Gašparovič és Iveta Radičová
került a második fordulóba. A rimaszombati választási körzetben (Rimaszombati és Nagyrőcei
járás) Iveta Radičová győzött, aki a szavazatok
46,05 százalékát szerezte meg.
Nem történt nagy változás a 2006-os parlamenti választásokhoz képest, a jelenleg ellenzékben lévő pártok Pozsonyban és Kassán
illetve a déli járásokban szerepeltek jól, míg
a kormánypártok ill. Ivan Gašparovič elnök
az északi járásokban és a többnyire szlovákok
lakta településeken tudott győzni. Figyelmeztető lehet Radičová számára, hogy Gašparovič
a nagykürtösi és tőketerebesi járásban is győzni
tudott. Meglephette viszont a kormánykoalíciót, hogy Radičová Besztercebányán megelőzte
Gašparovičot. A második fordulóban az is sokat

számíthat, hogy a kiesett elnökjelöltek szavazói
elmennek-e szavazni, s ha igen, akkor kit választanak. Gašparovič a kommunisták, míg Radičová
František Mikloško és Zuzana Martináková szavazóira számíthat.
A rimaszombati választási körzetben nem volt
túl nagy a választási kedv, hiszen a választók
38,78 %-a volt választani, míg az országos átlag
43,63 %-os volt.
Rimaszombatban a választók 38,74 %-a járult
az urnákhoz, Tornalján 30,56, Nagyrőcén 37,40,
Tiszolcon 42,42, Nyustyán 39,07, Feleden 30,03
%. A legtöbben Szútorban mentek el szavazni
(81,94 %), a legkevesebben Sajókesziben (9,70
%), de nem sokkal többen voltak Baracán (14,67
%) és Martonfalán (15,47 %) sem. Főleg a romákat nem tudták megszólítani az elnökjelöltek,
azokon a településeken, ahol jelentős roma la-

„Erzsébet a iné nezmysly” – Báthory
Erzsébetről a Hrebenda Könyvtárban
A rimaszomati Matej Hrebenda Könyvtár is
bekapcsolódott az évente megrendezendő
Szlovákiai könyvtárak hete címet viselő rendezvénysorozatba, amelyet az idén már tizedik
alkalommal rendezett meg a Szlovákiai Könyvtárak Szövetsége. A rimaszombati rendezvények
közül mindenképpen kiemelkedett az Andrej
Štiavnickýval tartott találkozó, amelyre a neves
Báthory Erzsébet-kutató azzal a céllal érkezett,
hogy megmondja az igazat a csejtei rémről.
De a találkozó inkább csak a kérdőjeleket
sorakoztatta egymás mellé, hiszen még az se derült ki egyértelműen, hogy hogyan írta a nevét
Báthory Erzsébet. Azt mindenesetre megtudhattuk, hogy szerzőnk eddig hat művet tett le
az asztalra, amely Báthory Erzsébettel és korával foglalkozik. Bár Štiavnický nagyra becsülte
Jozef Nižnánský klasszikus regényét, de rögtön
leszögezte, hogy az több valótlanságot tartalmaz,
hiszen pl. Báthory nem fürödhetett fiatal lányok
vérében, mivel az orvosilag lehetetlen.
Štiavnický, bár többször is visszakozott, mégsem

kosság él, igen alacsony volt a választási kedv. Ez
alól kivételt pl. a már említett Szútor jelentett,
amely a Gašparovič egyik fő támogatójának számító Jozef Šimko szülőfaluja. Egyes szlovák falvakban viszont a lakók nagy számban járultak az
urnákhoz, s ezekben a falvakban Iveta Radičová
nem sok vizet zavart.
Ami az egyes jelöltek támogatását illeti,
a körzet két részre szakadt. Az északi részen
élő színtiszta szlovák községek óriási fölén�nyel Ivan Gašparovičot választották, bár a legnagyobb aránnyal Szútorban győzött (94,66 %).
Iveta Radičová a magyarlakta településeken volt
eredményesebb, Lénártfalán 96,46, Zsípen 95,45,
Jesztében 94,18, Felsőráson 93,84, Dúlházán
93,33, míg Gömördétérben 92,26 %-ot ért el.
A legszorosabb eredmény Osgyánban és
Rimajánosiban alakult ki. Az előbbiben Radičová
207 (45,69 %), míg Gašparovič 192 (29,67 %),
míg Rimajánosiban Radičová 169 (47,20 %),
Gašparovič 159 (44,41 % ) szavazatot szerzett.

Ivan Gašparovič

Iveta Radičová

Rimaszombat:
2 819 (37,86 %)
3 951 (53,06 %)
Tornalja:		
412 (21,72 %)
1 361 (71,78 %)
Nyustya:		
1 446 (65,99 %)
469 (21,40 %)
Tiszolc:		
851 (61,31 %)
347 (25,00 %)
Feled: 			
193 (37,25 %)
301 (58,10 %)
Rimaszécs:		
26 (6,70 %)
346 (89,17 %)
Juhász Dósa János

Krízisben
a krízisközpont

tudta elkerülni, hogy előadása jelentős részében
Juraj Jakubisko filmjét bírálja, amelyet nem történelmi drámának, hanem fikciós love storynak
nevezett, amely bizonyos magyar körök megrendelésére készült, hogy lemossa a Báthoryak nevéről a gyalázatot, s egyúttal besározza a Thurzó
család nevét.
A kutató szerint Báthory Erzsébet viselkedését a következő tulajdonságai határozták meg:
a szadizmus, a szexuális deviancia, a kannibalizmus és a sátánizmus.
Az egyik érdeklődő azt vetette Jakubisko szemére, hogy a filmben következetesen Erzsébet
szerepel Alžbeta helyett, mire štiavnický csak
annyit válaszolt, hogy amíg a csehek ezer évig
a germán, addig a szlovákok a magyar kultúra
hatása alatt álltak, s abban az időben nem is létezett önálló szlovák állam. „Ideje lenne, ha Slota
sületlenségei helyett tudomásul vennénk, hogy
a magyarok és a szlovákok ezer szállal kötődnek
egymáshoz” – zárta válaszát a Báthory-kutató.

A bezárás fenyegeti
az otthonukban
bántalmazott nők
számára létesített
kríziscentrumot
Rimaszombatban,
ugyanis nincs pénz a
további működtetésére. Az eddigi szponzorok többsége a gazdasági válság miatt visszalépett. Lapunknak
Jana Husárová, a létesítmény igazgatónője
megerősítette, hogy csak a működtetéshez
félévre 5 000 € ( 150 630 Sk) lenne szükség.
Milan Murgaš megyeelnök támogatta az
idén eddig a központot, de ígért segítséget
Irena Belohorská európai parlamenti
képviselő is. Husárová szerint fennállása
óta még soha nem volt ilyen súlyos helyzetben a központ, hiszen sürgősen ki kellene
cserélni az ablakokat is, amelyek balesetveszélyes állapotban vannak.

jdj
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A Városi Rendőrség évértékelése
A Városi Képviselő-testület márciusi ülése
elé tárta jelentését Berecz Péter, a Városi
Rendőrség parancsnoka. Konstatálták, hogy
a 2008-as évben semmilyen komolyabb
rendbontás nem történt Rimaszombatban,
bár összesen 3 128 ügyet kellett ellátni,
ami több mint 30%-kal több, mint az előző
két évben volt.

Személyzet

A képviselők 2007-es határozata alapján fokozatosan növelték a városi rendőrök létszámát,
akik részt vettek a szükséges képzéseken is.
Jelenleg 14 rendőr dolgozik, járőrözik, figyeli a
kamerarendszert.

Kamerák

olykor vissza is élnek a helyzettel, s olyankor is
kérik a rendőrség segítségét, amikor csak önmaguk akarnak megszabadulni a kutyáiktól (pl.
kiteszik a lakóház elé egy dobozba, vagy kikötik
az erődben). A Városi Rendőrségnek nincs megfelelő területe a kutyák tartására, a székhelye
pedig a városban van, ahol a kutyaugatás miatt
panaszt emelnek a szomszédok. A ketrecek már
nincsenek megfelelő állapotban, így ebben a
szolgáltatásba a későbbiekben anyagi forrást
kell fordítani. A lakóházak gondnokainak adott
év március 31-ig kell lejelenteniük a hatáskörükbe tartozó kutyák számát, melyek sokszor
nem pontosak, s nem fedik a valóságot, ezért
ebben az évben ezt felülvizsgálja majd a Városi
Rendőrség.

Szemétügy

Rimaszombatban 2005 augusztusában helyezték ki az első közteret figyelő kamerát, melyet
azóta kamerarendszerré fejlesztettek, s négy
fázisban mára hat térfigyelő (Fő téren – 2,
Tompa téren – 2, postánál, autóbuszmegállóban) s két statikus kamerát (a Városi Hivatal
bejáratára és a VH pénztárában) szereltek fel. A
kamerák megelőző jelleget is betöltenek, de a
bűnügyek felderítésében is segítségül szolgáltak
pl. szemetesek, közlekedési táblák, autófeltörések ügyében.

A lakosok nagyobb része nem tájékozott a
veszélyes és egyéb hulladék Brantnerben vagy a
Detoxba történő ingyenes leadási lehetőségéről,
s inkább a ház elé, a konténer mellé helyezi el a
szemetét. Tavaly 70 illegális lerakatot számoltak fel, amelyből 44 esetben az elkövetőnek a
számlájára számolták azt fel. Gyakori eset volt,
hogy a lakóházak felújítását végző cég a munkájából származó hulladékot a helyszínen hagyta,
178 ilyen esetet tartanak nyilván.

A legtöbb problémás eset péntekenként és
az esti órákban történik, főképpen a Daxner-,
Tompa-téren és Rima-lakótelepen fordul elő
csoportosulás s majd konfliktus. Gyakori a
fiatalok alkohol, kábítószer hatására történő
agresszív fellépése, engedetlensége. A városi
rendőrség rendszeres járőrözést folytat a város
egész területén, s részt vesz a városi rendezvények biztosításában. 2008-ban 3 128 esetet
oldottak meg.

Egyre több az autó a városban, s nincs elegendő
parkolóhely, gyakran fordul ezért elő, hogy az
autósok a járdán vagy tiltott helyen kénytelenek
parkolni. A városi rendőröknek nem volt célja a
büntetés, hanem a problémát igyekeztek megoldani, sokszor a kamera által rögzített eseteket
azonnal kezelték, a 2007-es évhez képest felére
csökkent az ebből adódó büntetés. 2008-ban 1
865 közlekedés kihágási ügyet kezeltek, a legtöbb probléma a külföldiekkel adódott.

Járőrözés

Kutyaprobléma

A kóbor kutyák évről-évre nagyobb gondot
jelentenek. Tavaly összesen 70 kutyát fogtak
be, melyeknek a legtöbb esetben új gazdát
kerestek, vagy a régit találták meg. A polgárok

Parkolás

Feldolgozta: moly

Csillagászat napja
Rimaszombatban
Március 22-én a Csillagászat Nemzetközi Napja alkalmából a rimaszombati
csillagvizsgálóban a látogatók megnézhették az asztroparkot, a napórákat,
a bolygómodelleket, s meghallgathatták Kerekes Katalin csillagász előadását, amelyet filmvetítéssel kötött egybe.

hetővé. A program célja, hogy bemutassa a roma
és a nem roma közösségek egymáshoz kötődő
viszonyait, együttműködéseit, mely fotódokumentációból már ízelítőt is be tudtak mutatni a
norvég nagykövetnek az iskola diákjai. A program december végéig tart.

A látogatók élvezhették a bolygókról és a
Napról vetített filmet. Pár érdekességet kiemelnék: akkor amikor nagyon erős a napkitörés, a skandináv országokban látható
az északi sarki fény, ami lenyűgöző élményt
nyújt azoknak, akik láthatják ezt a jelenséget.
2009. december 31-én vagyis szilveszterkor
este háromnegyed nyolctól kilenc óráig lesz
látható, ahogy a Hold eltakarja a Nap egy kis
részét. A Nap tízmilliárd éve izzik és világít,
s még egyszer ennyi időt jósolnak a létezésének. Tizenegy évenként lehet látni a napfoltot, ami viszont változó, mert ez lehet tíz
vagy tizenkét év is. Meteorraj lesz látható
április 20-a körül és augusztusban is. Április 2-tól 5-ig 100 óra asztronómia címmel
nemzetközi programra kerül sor, az eseményeket az interneten keresztül is lehet követni (http://www.100hoursofastronomy.
org/program/75-live-24-hour-researchobservatory-webcast), de ebben időben az
érdeklődők személyesen is részt vehetnek
a rimaszombati csillagvizsgáló által szervezett programokon. A rimaszombati gimnazisták számára Kerekes Katalin csillagász
egy filmet is levetített a távcsövek alakulásáról a mai napig, ahogyan fokozatosan
tökéletesítették. Új-Mexikóban számos
épületnagyságú teleszkóp működik, amik
már a legmodernebb felszereléssel vannak
ellátva. Rimaszombatban minden hétfőn
az esti órákban a nyílt napon várják az érdeklődőket, hogy kémlelhessék az eget a
teleszkópokkal.

he, fotó: TMAI archívuma

Csölle Edit

Alkohol, kábítószer

Az alkoholos ügyek esete két év alatt átlag
50-ről 139-re emelkedett. A városi rendőrök
együttműködve az államiakkal rendszeresen
tartottak razziákat az esti órákban szórako-

Norvég nagykövet
a Tompában
2009. március 19-én Gömörbe látogatott a norvég nagykövet, Brit Lovset, aki munkatalálkozót
folytatott a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolának és a rimaróhói Ozveny polgári társulásnak a Norvég Nagykövetség által támogatott
projektjeinek a koordinátoraival.
A Tompa Mihály Alapiskolában Egyenlő
esély címmel indult programhoz nyújtott anyagi támogatást a norvég nagykövetség. Diktafont,
nyomtatót, számítógépet, fényképezőgépet
ajándékozott az iskolának, mely segédeszközökkel a másfél éves projekt megvalósítását tette le-

zóhelyeken, nyilvános helyeken, ahol gyakori
volt, hogy fiatalkorúakat találtak alkoholos
állapotban, ezt jelentették a szülőknek. A
rendőrség megelőző munkát is kifejtett e téren,
s meglátogatták az iskolákat, előadásokat tartottak, de „Életem a drog nélkül” címmel immár
negyedik alkalommal képzőművészeti versenyt
is szerveztek, amelybe a város kilenc iskolájának kb. 950 tanulója kapcsolódott be. A 2009-es
évre a város kriminalitásának, a társadalomellenes jelenségeinek a feldolgozására is figyelmet
fordítanak.
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Vendégségben Füleken
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Gömör közvetlen szomszédságában
Fülek városa ezer
szállal kötődik
Gömörhöz (ahogy
Gömör is Fülekhez),
s ezt nemcsak a földrajzi közelségének,
hanem lakói nyitottságának is
köszönheti. Bár
a rendszerváltás
után a több száz
gömörinek is munkát biztosító Kovosmalt
megszűnt, mégis a kapcsolat
tartós és nyitott maradt, s mivel
Fülek számtalan turisztikai és kulturális
látványossággal rendelkezik, ma is várja
a gömörieket és az anyaországból
érkezőket egyaránt.
A város gazdag történelmi múlttal rendelkezik. A városról szóló első írásos emlék 1246-ból
származik. A vár első közismert tulajdonosa
Trencséni Csák Máté volt. 1423-ban Fülek, mint
„Oppidum Fylek” városi előjogot kapott. A füleki
vár később a Perényieké, Brandýsi Ján Jiskráé és
Bebek Ferencé lett. 1554-ben a vár török hódoltság alá került és a szandzsák székhelyévé vált. A
16. században Fülek a térség kézműves központja
volt. A város fénykorát feltételezhetően a 17. században élte, amikor Nógrád, Hont, Heves és Pest
vármegyék székhelye volt. Olyan híres várkapitányai voltak, mint Bosnyák Tamás, Wesselényi
Ferenc és II. Koháry István. 1682-ben Thököly
Imre a várat és a várost leromboltatta. Fülek a
18. században mezőváros volt, a 19. században
járási székhely lett. A 20. század elején megépült
a nemzetközi hírű zománcgyár, mely 1989-ig
a környék legnagyobb vállalata volt, s fénykorában több mint 5 ezer embernek adott munkát.
- Füleken munkalehetőség ma is akad, hiszen az
iparban 2 500 ember dolgozik, s bár a gazdasági
válság miatt ezeknek az embereknek a 10-15 százaléka felmondást kapott, azért remélem, hogy
idővel ezek a munkahelyek újrateremtődnek –
kezdi beszélgetésünket Agócs József, a város
polgármestere. – Fülek keleti kataszteri határa
egyben Gömör határa is, így a környező falvakkal
és a Medvesaljával igen szoros a kapcsolatunk.
Például Dobfenekről és Péterfaláról is hozzánk
adják a gyerekeket iskolába, s ezt talán azzal is
magyarázhatjuk, hogy az itteni magyarság ös�szetartó ereje biztonságérzetet nyújt ezeknek
az embereknek is. De az, hogy ezeknek az embereknek a bizalmát megszereztük, az itt élő emberek aktivitásának köszönhető. Nagyon gazdag
civil élet zajlik a városban, kb. 35 kulturális, 8-10
társadalmi, s 6 nonprofit szervezet működik,
s ezek az élet minden területét lefedik. Minimális városi támogatás mellett ezek a szervezetek
nagyon komoly értékeket tudnak teremteni. Ez
észlelhető pl. a turizmus fellendülésében is, az

elmúlt évben rohamosan emelkedett a füleki vár
látogatóinak a száma, s ezáltal megemelkedett
a városban szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások száma is, amelyek új munkalehetőségeket
teremtettek. A fejlődést láthatjuk a városközpontban, ahol a vállalkozók kb. 80 millió koronát
építettek be a saját létesítményeikbe. Javultak
a szálláslehetőségek is, a Pepita és a Bebek panziók mellett a Magyar Közösségi Házban és a Nógrádi Turisztikai Információs Központban is van
már lehetőség elszállásolásra. Nagyon sikeresnek mondhatók az elmúlt évek, kb. 150 millió
koronát sikerült behozni a városba, vállalkozói
inkubátort építettünk, elkészült az információs
központ, most fejezzük be a nyugdíjasotthont,
s 12 millió koronát költöttünk a vár felújítására
és állagának megóvására is. A napokban adtuk át
a második nagy bevásárlóközpontot, s a harmadik építése is folyamatban van.
- A helyi lakosság mennyire észleli a változásokat?
- A lakosság többsége abszolút szolidáris, s pozitívan értékeli a változásokat, de ahogy mindenütt, itt is akadnak rossz akaratú emberek, de ezt
be kell kalkulálnunk a mindennapi életünkbe.
Viszont büszke vagyok arra, hogy városunkat
elkerülték a botrányok. Természetesen nálunk
is akadnak érdekellentétek, de mindig vannak az
egyéni célok mellett olyan közös célok, amelyek
összetartják az embereket, s közösséget tudnak
kovácsolni. Létrehoztunk egy civil alapot, ez
az idén 420 ezer korona (13 941€), s ez egyfajta
gyorssegélyként működik, hogy a civil szervezetek rugalmasan tudjanak működni.
- Mit hozott a városnak a schengeni határok felszámolása?
- Két várossal, Bátonyterenyével és Szécsénnyel
írtunk alá testvérvárosi szerződést, de ez kevesebbet hozott a vártnál, ugyanis az a régió a határ másik oldalán talán még rosszabb anyagi
helyzetben van, mint mi. Viszont nagyon sok
közös rendezvényünk van, s ebben sokat segít
a Nógrád-Novohrad Geopark, amelynek a munkájába 28 szlovákiai és 63 magyar település kap-

Tavaly avatták fel az 1848-as hősök emlékművét

csolódott be, s szeretnénk bejuttatni az Európai
Geoparkok Szövetségébe.
- Füleken jelentős roma közösség is él.
- A romák száma hivatalosan ugyan csak 411 fő,
de a romák számát kb. 3 ezerre becsüljük. Sajnos
a foglalkoztatottságuk igen minimális, s ehhez azt
is tudni kell, hogy a munkanélküliség a városban
24 százalék körül mozog, de minden lehetőséget
megragadunk arra, hogy segítsünk a romáknak
is áthidalni ezt a nehéz időszakot. S a közhangulat nem rossz, jelzi ezt az is, hogy városunkat „elkerülték” a komolyabb bűncselekmények. Megpróbálunk mindenre odafigyelni, s amennyiben
szükséges, időben lépünk. Kilenctagú városi
rendőrséget tartunk fenn két szolgálati autóval s
5 térfigyelő kamerát is elhelyeztünk.
- Nagyon fájó gondja ennek a régiónak is az ún.
agyelszívás. Nagyon sok tehetséges ember elvégezvén az egyetemi tanulmányait munka- és művelődési lehetőségek híján nem jön vissza. Mit tud
ezeknek az embereknek a város felkínálni?
- Válaszomban visszatérnék a civil szervezetekhez. Ezekben ugyanis nagyon tehetséges, fiatal
közösségek jöttek létre, s én nagyon bízom benne, hogy ezeknek a vonzerejük képes lesz hazahozni embereket. S nem utolsósorban ezeken
keresztül tudunk új munkahelyeket is létrehozni, s mindez együtt talán biztosíték lehet arra,
hogy azok a fiatalok, akik innen indultak el, hogy
világot lássanak, egyszer haza is térjenek szülővárosukba.

Vendégségben Füleken
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Látnivalók Füleken
Havi rendszerességgel
jelenik meg a Füleki Hírlap
c. kiadvány

Füleken igen gazdag kulturális és közösségi élet
zajlik. A város által működtetett szervezetek
mellett több tucat kulturális egyesület fejti ki áldásos tevékenységet. A Városi Művelődési Központ (Vigadó) a kulturális élet egyik motorja, s
ottjártunkkor fejeződött be az irodák és a mellékhelyiségek felújítása. Mázik Istvántól, a VMK
igazgatójától megtudjuk, hogy szinte állandóan
foglalt a színházterem, hiszen a Zsákszínház
mellett az Agócs Mária vezette Melódia Nőikar
és a Tódor Sándor vezette Pro Cultura Férfikar, a
Varga Norbert és Lia által vezetett Rakonca próbái is itt zajlanak. A kulturális programok közül
kiemelkedik majd az idén már XIX. alkalommal
megrendezendő Palóc Napok, a palóc húsvét, a
májusi Gulyásfesztivál, a X. Füleki Történelmi
Várjátékok, az Elszármazottak találkozója, a XIV.
Nemzetközi Nógrádi Folklórfesztivál, a Borvirág-fesztivál, az V. Eszterlánc gyermeknéptánc
fesztivál és az adventi koncert. De nem hiányozhat a palettáról a szlovákiai magyar profi színtársulatok fellépése sem, s a könyvtárban havi
rendszerességgel jelentkezik a Pénteki randevú
is, ahol a város közismert személyiségeivel beszélgetnek. A Zsákszínház mellett bemutatóval
jelentkezik a Szvorák Zsuzsa vezette Apropó Diákszínpad is, amely az idén ismét balladákat visz
színpadra. A Vigadó mellett a helyi magyarság
másik központja a Közösségi Ház, ahol nemrég

szabadtéri színpad is épült.
Mázik Istvántól azt is megtudjuk, hogy az
idén ünnepli harmincadik születésnapját a
Zsákszínház, s ez alkalomból a Vértestvérek c.
musicalt veszik majd elő, amely előadásban élő
zenekar működik közre a Megasztárban megismert Génya Ferenc vezetésével, aki maga is elvállalt egy szerepet. Mellette Sz. Danyi Irén, Tóth
Mónika, Balázs István, Nagy András és Gulyás
László kapnak fontosabb feladatot. De ha már a
kultúránál tartunk, nem feledkezhetünk meg az
Agócs Attila által vezetett Palóc Táncműhelyről
és a Motolla Kézművesműhelyről sem, amelyek
Gömörben is gyakorta megfordulnak.
Fülek legfontosabb látványossága a vár, ahol
nemrég adták át a Bebek torony új kerengőjét, s
immár rendszeres kiállításoknak is helyet biztosít. Jelenleg is látható a Rovás Társulás művészeinek A Nibelung gyűrűje c. kortárs festészeti kiállítása, s április 9-én nyílik a Játékország c. tárlat,
ahol finnugor és mexikói népi játékokkal, japán

A Bebek toronyban nyílt meg, s április 6-ig
látható A Nibelung gyűrűje c. kiállítás

papírsárkányokkal, magyar és indiai babákkal
találkozhatnak az érdeklődők. Május 16-án, a
Múzeumok Éjszakáján pedig a Törökök Szlovákiában c. tárlatot nyitják meg, s a füleki várban
már megszokott hagyományos kísérőprogramok
sem maradhatnak el.

Tavaly mutatta be a Zsákszínház McDonagh Elveszett erkölcsök c. darabját.

Nógrádi Turisztikai Információs Központ
A Nógrádi Turisztikai Információs Központ
(rövidítése NTIC) Fülek Város égisze alatt
működő információs iroda. Fő célja az információk gyűjtése és azok közvetítése mind
Fülek város lakóinak, mind a belföldi, illetve
külföldi érdeklődőknek. A hatásköre főleg
a Besztercebánya megye déli és a magyarországi
Nógrád megye északi részére terjed ki,
de hasznos információkkal rendelkezik összszlovákiai viszonylatban is. Az NTIC együttműködik a Rimaszombati Turisztikai Információs
Központtal, a Losonci Városi Információs
Központtal, a Salgótarjáni TOURINFORMmal, az együttműködés következő formája
a testvérvárosi kapcsolat Bátonyterenyével

és Szécsénnyel. Úgyszintén együttműködik
turizmus és régiófejlesztési szakszervezetekkel,
mint Besztercebánya megye Önkörmányzati
Hivatala – kulturális és idegenforgalmi részleg,
Szlovákiai Környezetvédelmi Ügynökség,
Szlovákiai Turisták Szervezete, Cseres-hegység
Tájvédelmi Körzet Igazgatóság, a Neogradiensis
Régió, a Novohrad-Nógrád Geopark területén
lévő falvak önkormányzatai. Az együttműködés
ezekkel a szervekkel nagyon jó látványosságot
és propagációt biztosít a helyi rendezvények és
szervezetek számára.
A füleki anyagot összeállította:
jdj, fotó: Szekeres Éva, a szerző és archív
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Lap- és könyvajánló
Lélekemelő imádságok
Fohászok a mindennapokhoz
Izgalmas látni, ahogy az ima
felvillanyozza az embereket.
Természetesen a Biblia tele van
imádságokkal, Káin kegyelméért való könyörgéstől kezdve a végső Hallelujáig.
Ez a könyv éppen erről szól: az Írásból vett példákkal mutatja meg, hányféleképpen léphetünk
kapcsolatba Istennel. A kiválasztott fohászok
segítenek, hogy mindennapi életünk jobb és
tartalmasabb lehessen.

Irodalmi Szemle
2009/3. szám
A tartalomból: Faludy György:
Magyarország (vers); Pomogáts
Béla: Otthonosság és patriotizmus – Radnóti Miklós Nem
tudhatom című költeményének
világképe (esszé); Mács József: Szélhámosok

hajója (regényrészlet); Köszöntik az 50 éves
Hizsnyai Zoltánt; Majercsík Mária: Krúdy és
Podolin (tanulámány); Erdélyi Margit: Nyelvtudomány és nyelvhasználat Jakab István Anyanyelv és magyarságtudat című könyvéről.

Mázik István
Vallatom magam
Mázik István 1957-ben született
Füleken, de szülei Várgedéről
származnak. Egy ideig a
MATESZ kassai Thália Színpadának volt a színésze, később
Füleken lett népművelő, ahol jelenleg a Városi
Művelődési Központ igazgatója. A Zsákszínház
megalapítója és rendezője, színésze. Versei 1976
óta jelennek meg felvidéki lapjainkban, s ez az
első önálló verseskötete, amelyet a Plectrum
Kiadó jelentetett meg.
A kiadványok megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban.

Egészségünkre

Csontritkulás
A csontritkulás, mint ahogy a nevéből is kitűnik,
a csontokat alkotó ásványi anyagok folyamatos elfogyása okozta betegség, amely főleg az
idősebb korosztályt sújtja, amelynek gyakori kísérőjelensége az izületeket megtámadó artrózis.
Hogy ez ne alakuljon ki, már fiatal korunkban
kell kezdeni a megelőzést.
Csontjaink életünk 30-35.-ik évéig fejlődnek,
amely folyamatot jelentősen befolyásolja az
életvitelünk is. Mi is árt csontjainknak? Az
összes savképző étel. Ide sorolhatjuk a cukrot,
vörös húsokat, szénsavas italokat. Régóta
ismert tény, hogy a cukor nagymértékben
bontja a csontok vázát alkotó ásványi anyagokat.
Hatását fokozza a kávé és a szénsavas üdítők
fogyasztása. Mint minden betegségnél, ebben az

esetben is érvényes az aranyszabály, miszerint
könnyebb a megelőzés, mint a gyógyítás.
Mit is tehetünk? A lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a savképző ételek fogyasztását,
a húsokat fogyasszuk zöldségkörettel, de a
gyümölcsök használatát mellőzzük. A szénsavas
italokat és kávét kiválóan helyettesíti a maté
tea, különböző gyógynövényekkel keverve.

Tippünk:

1 liter forrásban lévő vízhez tegyen egyenlő
arányban elkevert maté teát mentával, esetleg
csipkebogyóval. 10 perc áztatás után az így
kapott italt ízesítheti mézzel és citromlével. Kiváló ital reggeli mellé, de nem ajánlott éjszakára,
mivel hatása hasonló mint a koffeint tartalmazó
italoké.
Ha kérdésük van, azt küldjék
a balaz@hnusta.org címre.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
14 . hét

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

Kerti munkák
a 14. hétre
Gyümölcsöskert

Itt az ideje fáink átoltásának. Fiatal fákat
héj alá oltással vagy hasítékoltással oltjuk
át, míg az idősebbeket (ezeket előzőleg
meg kell ifjítanunk) kecskelábékezéssel.
Ha a fiatal fák törzse nem vastagodik
kellőképp, akkor a törzs kérgét függőleges
irányban éles kacorral felhasítjuk. Ha
ültetjük a gyümölcsfákat, a csemetéket
egy napra állítsuk vízbe. Az almát védjük
a lisztharmat, a szamócát pedig a levélfoltosság ellen. Az üvegszárnyú ribiszkelepke
hernyóival fertőzött vesszőket ribizlibokrainkról távolítsuk el.

Szőlő

A februárban metszett szőlőket célszerű
átnézni, hogy a február végi fagy nem tett-e
kárt bennük, ha igen, úgy a vesszőket az ép
részig vágjuk vissza. A pincében az esetleg
kifolyt bort azonnal takarítsuk fel, különben elszaporodnak az ecetbaktériumok
valamint a vadélesztők.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorba ültetjük az uborkapalántákat. A palántákat földlabdával
ültetjük 125x 40 cm-es kötésbe. A földlabdát ültetés előtt áztassuk át. Készítsük
el a paradicsom támrendszerét valamint
talaját, melybe négyzetméterenként 5-8
kg istállótrágyát dolgozunk be, adjunk még
hozzá 5 dkg kálium és 8,5 dkg foszforműtrágyát. A fűtetlen fóliasátorba készítsük el
az uborka és a sárgadinnye ágyásait. Vetjük
a zöldbabot. A hajtatott zöldborsóról levehetjük a takarást. A szabadföldi paprika
palántáit tűzdeljük 5-8 cm-es tápkockákba.
Kezdjük a spárgatök palántanevelését.
Ültetjük a középkorai termesztésre szánt
karfiolfajták palántáit. A helybevetett
saláta talaját porhanyítsuk. Még vethetünk spenótot, korai tenyészidejű borsót,
hónapos és nyári retket. Most vessük a téli
sarjadékhagymát. Szükség esetén már
öntöznünk kell a következő vízadagokkal:
karalábé 10-15 mm, fejessaláta 10-15 mm,
gyökérzöldségek 15 mm, retek 5-10 mm.

Díszkert

Az erkélyládáinkat újítsuk fel és ültessük
be árvácskával, százszorszéppel, nefelejc�csel. Már kezdhetjük az új pázsit létesítését.
Gondozzuk az egynyári virágok magvetését. Talajfertőtlenítéssel előzzük meg
a palántadőlést. Ültessük át szobanövényeinket. Növényeinket általában kétévenként
ültessük át nagyobb cserépbe, friss földbe.
Farsang István

Sorozatunk véget ért. Az év többi tennivalóját tavalyi számainkban megtalálják.

Kultúra
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A rossz folyamatot megállítani sohasem késő,
és sohasem reménytelen
Elhangzott Bátkában, 2009. március
15-én az 1848/49-es forradalom
kitörésének emléknapján rendezett
megemlékezésen.
„Március 1848/49-e után, a bukás okozta levertséget és kiábrándultságot kiheverve, az Arad és
sok másfelől terjengő vérszagot elfeledve a történelme során annyi tragédiát megélt magyar
lassan emelgetni kezdte a fejét, mint az a soksok Lech mezei csatában elesett hős, akik félholt
állapotukban is megemelték fejüket, amikor
kivégzése előtti utolsó kívánságként dicsőséges
Lehel vezérük még egyszer belefújt a kürtjébe. S
a kürtszó ma is üzenetet továbbít nekünk fejünk
felemelésére, gerincünk kiegyenesítésére, akik
csak a Kárpát-medencében tizenötmillióan
élünk, az egész világot is beleértve pedig talán
húszmilliónál is többen. De mi volt, vagy mi
lehet az akkor elesettek üzenetének a ma is
levonható tanulsága? Erre keressük a választ
tudósokkal, írókkal, a szellem embereinek
legnagyobbjaival, akik arra a legtermészetesebb
következtetésre jutnak: ahhoz, hogy éljünk,
táplálkoznunk kell. Ahhoz, hogy magyarságunkban megmaradjunk, jó és nemzeti érzést erősítő
szellemi táplálékot kell magunkhoz venni. Ezt
történetesen magyar költészetünk kiválóságai
már március 15-e előtt is tudták, s a vereség után
is teljesen egyértelműen legnagyobb költőink
nyújtották nekünk. Kezdem mindjárt a sort
Arany Jánossal, aki talán legbölcsebb gondolatát foglalta ars poeticájába: ha a nép uralkodni
fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a
politikában is uralkodjék. Folytatom Petőfi
Sándorral, a negyvennyolcas március ifjak egyik
vezéralakjával, aki nagy elődje elgondolásához
igazodva a népet emelte feledhetetlenül költészetébe, s befejezhetem Vörösmarty Mihállyal,
akinek a Szózatot köszönheti magyar nemzetünk, Lehel kürtjének az újabb megfúvójával,
akinek a hazádnak rendületlenül légy híve ó
magyarjának a leírásával már nem félholtak
emelik fel a fejüket, hanem élők húzzák ki derekukat a maguk megbecsülte magyar önérzetükben, büszkén vallott magyarságukban. S az

Eredmények:
TMOVPV országos
elődöntő Losoncon
A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya
2009. március 19-én rendezte meg Losoncon a
XVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny országos elődöntőjét összesen
92 részvevővel. Az új sávozásos rendszerben

említett nagy nevek vonulatához sorolom nem
merészen, hanem a lehető legnagyobb természetességgel Balog-völgyünk később született
nagyon nagy fiát, Pósa Lajost, Nemesradnót
büszkeségét, akinél közvetlenebbül a történelmi
Magyarország kisiskolásait versben, mesében
senki nem tudta hatásosabban megszólítani,
mint ő. A gyermeklélek ismeretében mind a
mai napig ízig-vérig gömöri Pósa Lajosunkat
sem előtte, sem utána soha senki nem múlta
felül. Akik az ő versein és az ő meséin nőttek fel,
felnőtt emberként jó magyar hazafiakká váltak,
s fenntartói, továbbéltetői lettek a nemzetünket
több mint ezer éve megtartó családi és nemzeti
érzésnek. Magyarországot verseinek nemes
egyszerűségével Tündérországnak láttatta,
amelyben jó volt élni, jó volt magyarnak illetve
honszeretőnek lenni. Az ő felbecsülhetetlen
értékű munkájához kapcsolható az a máig
fölülmúlhatatlan nemes következmény is, hogy
azok a gyenge magyar tartású emberek, akik
eredetileg a budapesti német iskola által vélték
biztosítottnak gyermekük neveltetését, a Pósa
versek hatására több mint harmincezer gyermeket írattak át a magyar iskolákba. Lehetne-e
manapság vágyottabb kívánságunk annál, hogy
az elszakított területeken Pósa Lajos szellemiségű költőkből legyen szükségszerűen nagyon
sok, hogy megálljon és visszafordíthatóvá váljon
a szlovákiai magyar szülők megtévesztése, hogy
ne ismétlődjön illetve folytatódjon számomra
szomorú és érthetetlen következményként,

minden versenyző kapott oklevelet illetve az elért eredményének megfelelő bronz, ezüst illetve
arany emlékérmet. Az aranysávos versenyzők,
akik ott lesznek a rimaszombati országos
döntőben: Versmondás: I. kat. 1. Ádám Csaba, 2.
Bohó Beáta, Gál Laura; II. kat. 1. Ádám Sándor,
2. Török Máté, 3. Szvorák Lilla; III. kat. 1. Bak
Orsolya, 2. Bodor István, Benko Fruzsina Borbála; IV. kat. 1. Benko Júlia, 2. Kelemen Zsófia; V.
kat. 1. Foglár Gábor, 2. Demeter Katalin. Prózamondás: I. kat. 1. Pataki András Sándor, 2. Oláh

hogy a szlovákiai magyar szülő évről évre
gyermekével a szlovák iskolák létszámát gyarapítja, a magáét meg elsorvasztja! Hogy magyar
gyermek és magyar szülő ne kényszerüljön
esténként más-más televíziós műsor nézésére,
hogy a szlovák iskolába járó magyar gyermek a
részletes magyar történelemismeret hiányában
ne azt a hazugságot tanulja indító mondatként
a szlovák történelemkönyvből, hogy a mi szláv
őseink, hogy a magyar gyerek felnőtté válva
ne küszködjön a hovatartozás tudat zavarával,
hogy ő még magyar vagy már szlovák? És főleg
más nyelvű iskolába kényszerítetten ne legyen
nagyobb szlovák a született szlováknál. Vissza
március idusához, előzményéhez és az azt követő időkhöz! A magyar nemzet legjobbjai mindig
tudták, hogy a magyarságot csak a magyar
érzület állandó erősítésével lehet fenntartani. S
a világ legtermészetesebb dolgának tekintették,
hogy megvallották saját magyarságukat. Mint
ahogy Petőfi tette Magyar vagyok című versében: Magyar vagyok. / Legszebb ország hazám/
Az öt világrész nagy területén. Vagy ahogy a
leginkább Petőfi versein nevelkedő, szeretett
Pósa Lajosunk vallotta meg ugyanolyan című
költeményében: Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, / Magyar nótát dalolt a dajka
felettem, / Magyarul tanított imádkozni anyám
/ És szeretni téged, gyönyörű szép hazám! Hol
vagytok ti, keresett dajkák, édesanyák, akik a
szívünk szerinti nótát, dalt már nem énekelitek
tovább gyermekeitekkel, akik elfelejtettétek
a rimaszombati születésű papköltő Tompa
Mihály A madár fiaihoz című örök értéket
hordozó versének azt a két sorát: Más berekben máskép szól az ének, / Ott nem értik a ti
nyelvetek? … Március idusát ünnepelni jöttünk
össze még mindig heves magyar szívdobogással,
de a szintén figyelmeztető, mint kéve széthull
nemzetünk látásának az aggodalmával is. Abban
higgyünk, és tegyünk is érte, hogy változni,
változtatni, a rossz folyamatot megállítani sohasem késő, és sohasem reménytelen. Mostani
március 15-ére emlékezésünknek ez legyen a
megjegyzésre legérdemesebb tanulsága!”
Mács József, fotó: Homoly E.

Lídia, 3. Bublos László; II. kat. 1. Szabó István, 2.
Ferencz Mihály, 3. Várady Krisztián; III. kat. 1.
Pregi Emese, 2. Rusňák Erzsébet, 3. Bari Ernő;
IV. kat. 1. Kelemen Bernadett, 2. Kováč Anna;
V. kat. 1. Marek Adrienn. A VI. megzenésített
versek kategóriában két csoport indult, első helyen végzett a gömöralmágyi Metafora együttes,
második a losonci Winkler O. Építőipari Iskola
együttese lett. Gratulálunk a szép számú gömöri
győztesnek.
he
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Tompa Mihály Református Gimnázium

Litteris et Virtutibus – Tudományért és erkölcsért – Za vedu a morálku
A Tompa Mihály Református Gimnázium
az egyetlen magyar nyelvű gimnázium
városunkban. Iskolánk a Rimaszombatban
működött református gimnázium és az
1853-ban alapított Egyesült Protestáns
Gimnázium hagyományait viszi tovább.
Intézményünk az 1999/2000-es tanévben kezdte meg működését a több mint százéves, műemléknek minősített épületben. Jelenleg nyolcosztályos gimnáziumunk (idegen nyelvi tagozatos)
nyolc osztállyal, négyosztályos gimnáziumunk
(általános tagozatos) pedig egy osztállyal működik. Diákjaink száma 175 fő.
A TMRG saját diákotthonnal rendelkezik,
ahol az ország más részeiből érkezett tanulóink, ebben az iskolai évben 26-an nyertek elhelyezést. Emellett az iskolának saját konyhája és
étkezdéje van. Gimnáziumunk jól felszerelt, két
fotó: Gecse Attila
korszerű számítástechnikai szaktantermünk,
kémiai és fizikai laboratóriumunk, multimédiás
szaktantermünk van. Az iskola összejöveteleit, mint a nyolcosztályos gimnázium 7. évfolyamáházi ünnepségeit a díszteremben tartjuk. A diá- tól a tanulók számára a következő választható
kok saját elképzeléseiket, terveiket a Diákönkor- tantárgyakat biztosítjuk: idegen nyelvű társalmányzaton keresztül valósíthatják meg. A sport- gás, informatika, történelem, biológia, földrajz
tevékenységek színhelye az iskola tornaterme, szemináriumok; valamint minden évben a diamely a maga nemében egyedülálló, az ország
ákok igényeinek figyelembe vételével alakítjuk
legszebb szecessziós tornaterme. A műemlék a választható tantárgyak kínálatát. Az egyéb
iskolaépület mögött hatalmas udvar és felújított
programok közül külön figyelmet érdemel a szosportpálya áll diákjaink rendelkezésére.
ciális program, melynek keretén belül diákjaink
Gimnáziumunknak eddig minden diákja sikere- gyermek- és idősotthonokat, kórházakat látosen leérettségizett, s tanulmányaikat szlovákiai, gatnak, beszélgetnek az ottlakókkal, műsort kémagyarországi egyetemeken, főiskolákon foly- szítenek számukra vagy épp sajátkészítésű ajántatják.
dékokkal lepik meg a beteg gyerekeket. Igencsak
A Tompa Mihály Református Gimnázium, közkedvelt a számítógépes laboratórium, ahol
mint a neve is mutatja, felekezeti intézmény, természetesen korlátlan az internet hozzáférés.
mely azonban a teljes vallásszabadságot hirdeti Tanulóink a diákkönyvtárat is szívesen látogatés biztosítja. Nem tesz különbséget a tanulók ják, melynek könyvkészlete egyre bővül. Gyakközött vallási hovatartozás szerint sem. Min- ran szervezünk színházlátogatásokat, táborokat,
den tanuló heti 2 hittan órában saját vallását
tanulmányi kirándulásokat (Bécs, Budapest, Potanulja és egyházi alkalmainkon gyakorolja. zsony, Krakkó). A TMRG saját diáklappal rendelPedagógiai programunknak megfelelően fon- kezik, melynek már a címe is sokatmondó: Mz/X.
tosnak tartjuk tanulóinkat megtanítani tanulni
Ezt a lapot a DÖK (Diákönkormányzat) jelenteti
(tanulásmódszertani képzés) és olyan képessé- meg.
geiket fejleszteni (kreativitás, kommunikáció,
Azt szeretnénk, ha gyermekeink számára
nyelvi kompetencia, természettudományi kész- tartalmas, emlékezetes, életre szóló maradna az
ségek), amelyek nagymértékben elősegítik a ha- a nyolc, illetve négy év, amelyet gimnáziumunk
tékony tanulást és a jobb eredmények elérését. ódon falai között töltenek. Ha a fentiek alapján
Leendő elsőseink szeptember teljes első hetén
felkeltettük érdeklődésüket, szeretettel várjuk
egy tanulásmódszertani képzésen vesznek részt, Önöket és gyermekeiket!
ahol felkészülnek az előttük álló tanítási évre, az
őket váró kihívásokra, elsajátítják azokat a tech- Az iskola szellemiségét bemutatandó,
nikákat, melyek a a legjobb eredményekhez ve- álljanak itt volt és jelenlegi diákjaink
zetnek.
gondolatai az iskoláról:
A kötelező tantárgyakon kívül a nem kötelező
és választható tantárgyak, a szakköri tevékeny- „Számomra a Tompa Mihály Református Gimnáség (sportkör, irodalomkör, környezetvédelmi
zium valami olyasmi volt, mint Adynak Zilah, az
kör, szavalókör, szociális, újságíró, kémia és
önkeresés és az önmegtalálás helye. Egy másomatematika szakkörök, informatika) és egyéb
dik otthon, amely a tudás és az ismeretek mellett,
programok széles skáláját kínáljuk a diákoknak. biztonságot és szeretetet nyújtott az élet talán
A négyosztályos gimnázium 3.osztályától, vala- egyik legnehezebb korszakában: a felnőtté válás

időszakában. Diákéveim színhelye volt, s az ezzel járó nagy szerelmek és csalódások helyszíne
is.”
Sekreneš Milan
￼￼
„Nekem a TMRG emberek közösségét jelenti,
akik között megleltem néhány barátot, tiszteletreméltó tanárt, más szóval: olyan embereket
nyújtó hely, ami már a múlt része, de ha akarom
a jelenemhez egy kapocs, mely újra és újra vis�szamutat önmagára.”
Gorta Tünde
„…egy olyan időszakot jelent az életemben, amely
megerősítette a régi és megalapozta az új barátságaimat. Adott kellő támogatást a főiskolához,
és 8 boldog évet az életemhez.”
Fejes Laci
„Számomra a TMRG egy jó suli, mivel sok a szünet. Jók a tanárok, sokmindent megtanulunk.
Szerintem a városban a TMRG a legjobb iskola.
Ha választhatnék, hogy hova szeretnék járni, akkor is ezt választanám.”
Killner Ivett
„Számomra a TMRG egy lehetőség, melyet már 7
éve próbálok igényeim szerint kihasználni. Lehetőség a tanulásra, az örömre, a küzdésre, s az
élet megbecsülésére. A gimitől kapok, és megtanulok adni is, ajándékozni és örülni mások
örömének is. Hogy a gimi vagy maga az élet tanít
meg erre – nem tudom. Nekem már 7 éve a gimi
az élet!”
Borbás Orsolya
„Mit jelent(ett) nekem a TMRG?
2004/2005 – nagy randa épület, sokat kell
tanulni. Különben is, mikor lesz péntek?
2005/2006 – végül is egész jó ez a hely, kezd
kibírható lenni az élet itt
2006/2007 – alighanem baj lesz az elszakadással
2007/2008 – „ezen a földön találtam kincset
2008 és azon túl – legalább azt ne veszítsem el”
Hangácsi Zsuzsanna
A jelentkezési lap
benyújtásának határideje:
* nyolcosztályos gimnázium
– 2009. április 10-ig
* négyosztályos gimnázium
– 2009. április 10-ig
A felvételi időpontja:
* nyolcosztályos gimnázium
– 2009. május 11. és 14.
* négyosztályos gimnázium
– 2009. május 11. és 14.,
második forduló: 2009. június 16.

KÖZLEMÉNYEK

2009. 3. 30.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 14. hétre
Április 4-én, szombaton
Gyógyszertár a Kauflandban
Április 5-én, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

Fogorvos
Április 4-5-én, szombat-vasárnap
MUDr. Kurák Ferenc, Vasút utca 23.,
0908 652 162

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
március 24-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ján Galo, Czene Zoltán, Sebők
Gábor, Ján Boľf, Rastislav Šumný,
Róbert Tanko, Ing. Peter Hruška,
Martina Fabová, Peter Murinček,
Jozef Katona, Michal Juršík, Peter
Škrabák, Ernest Petrík, Vladimír
Čech, Július Tanko, Anton Pindiak,
Ádám Róbert Rimaszombatból,
Peter Lacko Alsósziklásról, Ján
Hruška Rimaráhóról, Tibor Sebők
Oldalfaláról, Janka Sojková, Miloš
Hruška, Július Jurík Nyustyáról, Ing.
Mikuláš Sojka Rimazaluzsányból,
Katarína Boráková Derencsényből,
Michal Karas, Pavel Milec Tiszolcról,
Stanislav Kurčík Csehbrezóról, Milan
Kováčik Poltárról, Csatlós Tibor
Rozsnyóról, Peter Suja Rimaszabadiból, Kovács György Balogfaláról,
Eva Kolozsiová Rimaszácsből, Veronika Bene Bátkából, Pavel Dovala
Klenócról, Marian Kret Rimabrezóról,
Jozef Melich Losoncról.
Először adott vért: Pavel
Lupták Ipolynyékről, Lenka Fabová
Rimaszombatból, Martin Bachňák,
Katarína Martišová, Michal Demko,
Maroš Soukup a rimaszombati Ivan
Krasko Gimnáziumból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR

Meghívók
Margaréta Tholtová:
Érzések – április 1.

A rimaszombati Városi Művelődési Központ
Ganevia Galériájában április elsején, szerdán 17.00
órától nyílik Margaréta Tholtová Érzések c., első
önálló kiállítása. A kiállítás kurátora Kurilla Viktor
Gábor, s április 21-ig tekinthető meg.

ProChrist 2009 – Kétség és ámulat.

Magával ragadó istentisztelet zenével, színházzal,
beszélgetésekkel és egy csodálatos hírrel. Műholdas
közvetítés a rimaszombati református templomban 2009. március 30-tól április 6-ig minden este
17.45-től. Az alkalmakon az élet nagy kérdéseire szeretnénk választ találni, amelyeket bizonyára Ön is
keres, mikor életének egy-egy kritikus helyzetéből
szeretne kiútra lelni. De szó lesz olyan nagyszerű tényekről is, amelyeket Isten – mint ennek a világnak
a Teremtője – személyesen Önnel szeretne megismertetni. Kételkedik? Ámul talán, hogyan mondhat ma valaki ilyet? Vizsgálja meg állításainkat alaposan! Akár kételkedik, akár csodálkozik, még ha
hihetetlennek is tartja mindazt, amit a keresztyének elfogadnak: szeretettel meghívjuk Önt, hogy a
ProChrist segítségével közelebbről is megismerhesse, milyen ajándékai vannak Istennek az Ön életére
nézve. Jöjjön el velünk egy felfedező kalandra, egy
talán ismeretlen területre! Biztosan megéri Önnek
is az úton kételkedés és rácsodálkozás, kétség és
ámulat között lépésről lépésre haladni, – előre!
Mi vár önre egy ProChrist-esten? Változatos, gazdag
program, interjúkkal, színpadi jelenetekkel, zene a
klasszikustól a popzenéig, Ulrich Parzany igehirdetése, valamint vendégszerető légkör. Találkozhat új
emberekkel, akikkel beszélgethet, megismerkedhet.
Milyen témákról lesz szó? Március 30. hétfő: Merészség – Hihetek-e még valakinek?, március 31.
kedd: Meghívás – Elszalasztjuk a legjobbat?, április
1. szerda: Vágyódás – Bizonyítható-e Isten?, április
2. csütörtök: Megfeszítés – Hogyan engedheti meg
Isten?, április 3. péntek: Feltámadás – Megtörténhet a lehetetlen?, április 4. szombat: Meglepetés
– Hogyan lehet újrakezdeni az életet?, április 5. vasárnap: Megtérés – Mennyi változásra van szükség?,
április 6. hétfő: Kötődés – Mely kapcsolataink létfontosságúak?

Felhívások
Április 3-4-5.
p-sz-v., 16 órától

Segtség, hal lettem!

Tavaszi Vásár

Április 3-4-5.
p-sz-v., 20 órától

Rimaszombat városa a Városnapok alkalmából május 5-6-án megrendezi a Tavaszi Vásárt a Kishonti és
a Jánosík utcában valamint a Fő téren.
Az engedélyek kiadására április 6-tól kerül sor a Városi
Hivatal Svätopluk u. 5. szám alatti épületében. Információkat a 047/56 04 628, 56 04 665, 56 31 139-es telefonszámokon kérhet. Az elárusítóhelyeket megszámozzák! Mindenkit szeretettel várnak!

amerikai film – valós történet
alapján

Egressy Béni Nemzetközi
Szavalóverseny – április 17.

dán-ír-német animációs film
Április 3-4-5.
p-sz-v., 18 órától

Az igenember
amerikai komédia

Hívatlanok

A Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma, Kazincbarcika
és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzat Kistérségi
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Társulás és az Egressy Béni Könyvtár és Kulturális és
Sport Központ Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyt hirdetett, melynek időpontja 2009. április 17.
13.00 óra, helyszíne: Kazincbarcika, Dózsa György úti
Általános Iskola. A szervezők várják városonként, illetve körzetenként, kategóriánként három versenyző
továbbjuttatását a nemzetközi fordulóba. Kategóriák:
általános iskolák: (6-14) éves korosztály, középiskolák:
(14-18) éves korosztály vers és próza. Díjazás: Minden
résztvevő emléklapot kap, a kategóriák 1 - 3. helyezettjei könyvjutalomban részesülnek. Kérik a határon túlról jövőket, hogy 2009. április 17-én 11.00 óráig a Dózsa
György úti Általános Iskola épületébe érkezzenek meg.
A versenyre a nevezési lapot 2009. április 2-ig kell
elküldeni. Bővebb információ: Kazincbarcika és Vonzáskörzet Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Irodája, Rákóczi tér 6., tel.: 003648512632, e-mail:
dienes.maria@gmail.com.

IV. Kárpát-medencei amatőr versíró
pályázat
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága és a Hallgatói Önkormányzat Kazinczy Ferenc
születésének 25. évfordulója, valamint Radnóti Miklós
születésének 100. évfordulója alkalmából, a Magyar
Költészet Napjának tiszteletére versíró pályázatot hirdet. A pályázatra szerzőnként maximum 5 vers küldhető be, terjedelmi korlát, tematikai megkötöttség nélkül.
A pályázathoz kérjük mellékelni a pályázó adatait: nevét, címét, életkorát, foglalkozását, elérhetőségeit. A
határidőre beérkezett verseket szakmai zsűri bírálja el,
a legjobb művek alkotóit értékes jutalomban valamint
a szakkollégium honlapján publikálási lehetőségben részesítjük. Pályázhatnak a Balassi Intézet Márton Áron
Szakkollégium hallgatói és más, határon túli diákok, 14
és 30 év között. A pályamunkák az alábbi elektromos
címre küldendők: versiras@mad.hu. A beérkezési határidő lejárata: 2009. április 20. Ünnepélyes eredményhirdetés: 2009. április 29-én, melyre a nyerteseket és a díjazottakat külön értesítésben meghívjuk.

Magyar magazin, 2009.4.1., 16.00,
ismétlés 2009.4.2., 7.15
A műsorban az államnyelv védelméről szóló törvénymódosítás tervezetének buktatóira hívják fel
a figyelmet. Folytatódik a szlovákiai magyar alapiskolákat bemutató sorozat, amelyben ezúttal a csicseri
oktatási intézménybe látogatnak el. A műsor beszámol
a Niebelung gyűrűje című izgalmas képzőművészeti
kezdeményezésről. A műsorvezető Debnár Klára
Terítéken – előzetes április 1., szerda STV 2, 22.10;  
ismétlés: csütörtök: 14.15
„Látványosak az emberi társadalmak mindennapjai, de
bizonyos alkalmakkor mégis szükségünk van színházi
előadásokra.” – így kezdi a Színházi Világnapra írt üzenetét Augusto Boal brazil drámaíró, rendező. A Terítéken ey órája nem színházi előadás, hanem beszélgetés
a színházról: színészekkel, rendezőkkel. Szó lesz a közönség elvárásairól, a színészképzésről és arról, milyen
lehetőségeik vannak a Pozsonyi Színművészeti Főiskolán végzett magyar színészeknek. Vendégek: Rák Viki,
Mokos Attila és Varga Viktor színművészek, valamint
Czajlik József rendező. A műsorvezető Bárdos Ágnes.
Magyar nyelvű hírösszefoglaló: 3.30. – 19.10, 3.31.
– 19.10, 4.1. – 17.40, 4.2. – 17.40, 4.3. – 19.10
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Szolgáltatások
• Könyvelést vállalok (sportszerveze-

• Eladó fagyisbódé forgalmas helyen

Feleden. Alkalmas más felhasználásra
is. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905
609 944.
300-13
• Felvásárlok régiségeket, öreg tollút és

házi vásznat. 0903 537 225, risopepi@
gmail.com

teknek és egyházközösségeknek is)
Támogatási kérelem kidolgozását is
vállalom is. 0911 158 803.
320-13

• Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062.
147-13

327-17

• Szállítás, költöztetés. Tel: 0903
515 109.

• Takarítást vagy idősek ápolását vállal-

148-13

juk! Schultz házsapár – Rimaszombat,
Kishonti u. 4/21. Érdeklődni lehet 17.00
és 20.00 között.

• EGÉSZSÉGFELMÉRÉS – REIKI – MÉREGTELENÍTÉS – HOMEOPATIKUMOK –
MASSZÍROZÁS. 0903 178 646

326-15

377-15

• Erotika Varázs-Erotikus áruk üzlete.

Látogasson el üzletünkbe vagy vásároljon Internetes Áruházunkból. Ózd, Jászi
O.út 3. 2. emelet (Gyöngy üzletház a
Shell kút mellett) Nyitva H – P: 10-17 ig, Sz.: 10-13-ig. Tel.: 06/30-4431-555
380-16

• KREATÍV DEKOR AJÁNDÉK ÉS KREATÍV
HOBBY BOLT – Tiffany lámpák, porcelán
és üveg dísztárgyak, sólámpák, díszgyertyák, fonott áruk, szökőkutak…                 
- KREATÍV HOBBY technikák alapanyagai: gyöngyök és kellékei, üveg-, hobbi-, textil-, selyemfestékek. Fadobozok,
hungarocell-, üveg-, papír műanyaglapok. Szalvéták, ragasztók, arcfestékek,
gyurmák, gyertyaöntés alapanyagai.
Készítsen saját kezűleg húsvétfát,
asztaldíszt csipkézett, szalvétatechnikázott és gyöngyözött tojással. Elsajátításához segítséget nyújtok. Ózd Gyöngy
Üzletház (Shell kút mellett) 1. emelet.
Nyitva H-P: 9-17-ig, Sz: 9-12-ig.
380-1-15

• Eladó ELEKTROLUX fagyasztóláda
(nettó térfogat: 368 l) tel.: 00 36
30 562-6278
380-2-14

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19

• Eladó családi ház Feleden. Tel: 0903
532 653.
333-13

• Eladó garázs a Dobšinský utcában
a volt kaszárnyák mellett Rimaszombatban. Ára: 5 477¤. Tel: 0902 253 623.
349-15

• Háromszobás, saját tulajdonban lévő
(nem átalakított) lakás Rimaszombatban, a Rima-lakótelepen eladó.
Információ: 0903 021 623.
361-14		

• Kétszobás lakás, Rimaszombatban,
a Kishonti utcában eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 0915 152 295.
363-13		

Állatok
•Sertés eladó. Tel: 0908 265 466.
376-13

Autó–motor
• Eladó bemutató KIA Cee´d 1,6 CVUT
gépjármű, 2900 km megtett úttal. Mintha új lenne. Eredeti ára: 17 659 ¤. Most
csak 12 950 ¤. Tel: 0948 555 356.
356-14

Városi kínálat

Rimaszombat Városa eladásra
kínál ingatlant az Iskola utcában (Školská); KN C 1180/151-es
parcella – beépített terület 21
m²-en, KN C 1180/152 – beépített
terület 21 m²-en, KN C 1180/153
– beépített terület 21 m²-en, KN
C 1180/154 – beépített terület 21
m²-en és az LV 2959-en garázs
kiépítése céljából. Minimális ár
50,-€/m².
Az ajánlatra azok jelentkezhetnek, akik: • fel tudják mutatni,
hogy tulajdonjoggal rendelkeznek
a 879., 878., 978. sz. lakóházak valamelyikében • állandó lakhelyük
van valamelyik lakóházban • nem
rendelkeznek ebben az övezetben
garázzsal. • gépjárművel rendelkezik. Az árajánlataikat 2009
április 9-ig küldhetik el, az adásvételre 2009 április 16-án 15.00
órakor kerül sor a Városi Hivatalban (Rimaszombat, Svätopluk
u. 9.), amelyen kötelesek igazolni
magukat. VH-14

Pályázati felhívás

Újbást község polgármestere az
596/2003 T. t. – számú törvény 4§,
és az 552/2003 T. t 5§ értelmében pályázatot hirdet az újbásti
magyar tanítási nyelvű alapiskola
és óvoda igazgatói állásának betöltésére 2009 június 1-i hatállyal.
Pályázati feltételek:
• Főiskolai végzettség az SzK oktatásügyi-minisztériuma 41/1996
számú, a szakmai és pedagógiai
képzést szabályozó rendelete alapján • I. kvalifikációs vizsga • egyéb
követelmények: legkevesebb 5 év
pedagógiai gyakorlat, polgári feddhetetlenség, a vezetői beosztás
személyiségi feltételei, előírások
és az iskolai igazgatás alapjainak
ismerete, a vezető pedagógusok
számára a szervezett menedzseri
továbbképzésen való részvétel,
konfliktushelyzetek kezelése.
A jelentkezéshez szükséges
okmányok:
• szakmai életrajz • a megszerzett
képesítést igazoló hitelesített
okmány • az I. kvalifikációs vizsga
hitelesített másolata • igazolás a
pedagógiai gyakorlatról • polgári
feddhetetlenség (nem régebbi,
mint 3 hónap) • az iskola és óvoda
irányításának és fejlesztésének
vázlatterve • a pályázó írásbeli
beleegyezése a személyi adatainak
felhasználásához szükség esetén a
428/2002 T. t. értelmében.
A jelentkezést a szükséges okmányokkal együtt kérjük eljuttatni
2009. május 15-ig személyesen
vagy postán keresztül a következő címre: Obecný úrad, 98034
Nová Bašta. A borítékra írják rá:
„Neotvárať, výberové konanie ZŠ
s MŠ s VJM” Egyházasbástban,
2009. március 20-án

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
Steak hetek: Grillezett steak
Pikáns steak
Fűszervajas steak

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.

- Új presszó a VÚB Bank
bejáratával szemben.
Tel.: 0918 392 513

2009

A hét elején még borongós idő várható esővel, záporral, majd egyre
szárazabb, de továbbra is enyhe levegő érkezik a Kárpát-medencébe,
így végre ízelítőt kapunk a kellemes tavaszi időből. A hét közepétől
a változóan felhős ég mellett több
órás napsütés valószínű, számottevő csapadék már nem ígérkezik. Az
éjszakák többnyire fagymentesek
lesznek, és napközben 15 fok körül
alakul a hőmérséklet.
Reisz András

Czikora Ágnes polgármester

Irodahelyiségeket
kínálok albérletbe
Rimaszombatban
a Svätopluk utcában 22 m2-en.
Szemben a Városi Hivatallal.

InfÓ: 0905 885 559
2064-15

Üzletvezetőt keresünk
Rimaszombatba, autóalkatrészeket árusító boltunkba.

„Akit szeretnek,
az örökké él”
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
barátnak, ismerősnek, akik 2009
március 15-én elkísérték utolsó
útjára a rimaszécsi temetőbe
drága szerettünket,

Gál Lászlót.
Emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család

Feltételek: a szlovák és magyar nyelv ismerete, számítógépes alapismeretek.
Infó: Informer Kft, M.:
2063-14
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Várják a motorosokat
A kerecsenek első szárnyalására március idusán került sor. A Kerecsen Motoros Egyesület első túrája
az 1848-as forradalom kitörésére való megemlékezések jegyében valósult meg.
2009. március 15-én a kerecsenmotorosok
Olaszországból illetve Ajkáról hazatért tagjaival a reggeli órákban az uzapanyiti temetőben
Szentmiklóssy Antal honvédőrnagy és Demeter
András ispán közhonvéd kopjafánál helyezték el
esőként a kegyelet virágait. Útjukat egy gömöri
kis falucska irányába folytatták, ahová adomán�nyal érkeztek, egy beteg kisfiú gyógyulásának
költségeihez hozzájárulván, s vitték el jelszavuk
a „Ne félj, csak bízz!” szellemi üzenetét. Isten
igéjét a déli órákban az egyesület székhelyén,
Nagybalogon hallgatták figyelemmel, majd az
egyesület tiszteletbeli elnöke, id. Földi Csaba és
alelnöke, Tóth András megkoszorúzták a templomkertben tavaly felállított kopjafát. Az otthon
közösen elfogyasztott ebéd után a motorok Rimaszombat felé dübörögtek, s rendezett sorban
vonultak be a Petőfi- ház, majd egy városi megemlékező kör után a Petőfi-szobor elé, hogy itt
is leróják a bátor március ifjak és forradalmárok
előtt a tiszteletüket. A megemlékezések sorát jó
helyi hazafiakhoz méltóképpen a Balogvölgyében, Bátkában zárták. Az esti órákban szervezett
meghitt összejövetelen a tiszteletbeli elnökkel a
motorosok kapitánya, Tóth László koszorúzott
a Községi Hivatal előtti kopjafánál. Mács József

író ünnepi beszéde után, emelt fővel, a biztonságos s fegyelmezett motorozással elégedetten, a
Magyarok Istenének hálát adva énekelhették el
Nemzeti Imánkat.
Az első túráról készült filmet a www.balogvolgy.
polgarinfo.hu oldalon lehet megtekinteni. Az
egyesület nyitott Gömör motorosai számára, s
akiknek kedvük támadt a motorozáshoz, s be-

Hármas siker az I. Ilínyi 3D vadászíjász-versenyen

A Ilínyi Íjász Sportegyesület 2009. március 14-én
első alkalommal rendezte meg szabadidős 3D
vadászíjász versenyét Ilínyben, ahonnan nem
hiányozhattak a Bástya Íjász Klub íjászai sem.
Lévay Tamás csigás 3D íjjal kezdett el versenyezni pár hete, s Ilínyben volt az első versenye,
s máris aranyérmet hozott haza. Nagy Lenka a
visszacsapó tradicionális ifi lány kategóriában

nem talált legyőzőre, s szintén aranyat hozott.
Ternóczki Krisztián olimpiai íjjal versenyez, s
nem sokkal maradt el az első helytől, de ezúttal
ezüstérmet szerzett, viszont az ezt megelőző
versenyen, március 7-én Tiszaújvárosban ő is
megszerezte idei első aranyérmét. Felvételünkön
a Bástya Íjász Klub legifjabb tehetségei láthatók.
he, fotó: Lévay Tibor

tartják a közös motorozás szabályait, már most
jelentkezhetnek a második túrára, – amelyet a
csíksomlyói búcsúra szervez az egyesület – Tóth
Zoltán elnöknél a 0907 369 867-es telefonszámon vagy a kerecsenmotorosok@inmail.hu
e-mail címen.
Kép és szöveg: Homoly E.

Három pontot
hoztak haza
az északi végekről
Az asztaliteniszezők I. ligájának 11. fordulójában Csacára és Biccsére látogattak
a Mladosť Relax játékosai, s amíg Csacán
megosztoztak a pontokon, Biccsén, ha igen
szoros küzdelemben is, de győztek.
MSK Ceresit Čadca B – Mladosť Relax
Rimaszombat 7:7
A vendégek pontszerzői: Voliar 3, Horváth
és Polgári 2-2
TZO Bytča – Mladosť Relax Rimaszombat 6:8
A vendégek pontszerzői: Voliar és Polgári
2,5 – 2,5, Horváth 2, Zagyi 1
A csapat a tabella harmadik helyén áll,
s legközelebb a hét végén hazai pályán
a kassaiakat és a rozsnyóiakat fogadják.
Ide tartozik az a sportággal kapcsolatos
hír is, hogy április 4-én immár kilencedik
alkalommal rendezik meg a rendőrségi
sportklubban az Alexander Mihálik, Huszti
Gyula és Pintér János emlékére kiírt
veterán asztaliteniszők versenyét, míg
április 18-án a nem regisztrált játékosok
versenyének 2. évfolyamára kerül sor a TJ
Mladosť Relax csarnokában.
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Rimajánosi kiütötte a rimaszécsieket
A tavaszi első fordulóval kezdetét
vették az alacsonyabb osztályú bajnokságok. Egy csapat, Oldalfala kilépett,
Rimajánosi, Bátka és Tornalja az elvárásoknak megfelelően teljesítettek,
meglepetés Guszona győzelme Tiszolc B
együttese ellen.
A kerületi bajnokságok viszont még nem
kezdődtek el, mivel a Közép-Szlovákiai
Labdarúgó Szövetség minden mérkőzést
elhalasztott a rossz időjárás miatt.

FK Jelšava – FK Abafala 2:1 (1:0)

G. Mikuš, Švec – Lenkey
Meglepetésszerűen játszott a vendégcsapat,
1:0-ás állásnál Szajkó tizenegyest hibázott, és
a hazaiak csak a rájátszásban tudták belőni a
győztes gólt. JV. Hodoň

Ifi: 11:0

FK Bátka – FK Muráň 5:0 (3:0)

G: Juhász (2), Király, Gál és Albert
Sima győzelem, amit a vendégek nem tudtak megakadályozni, sőt egy piros lapot is
begyűtöttek. JV. Ďurík

Ifi: 18:2

FK Osgyán – FK Nagytörék 1:0 (1:0)

Nyögvenyelős győzelem, ahol a hazaiak
lebecsülték a jól felkészült vendégeket, Cibula
góljával megmentették a három pontot. JV:
Krahulec J.

Ifi: 3:1

FK Rimajánosi – FK Rimaszécs 11:2 (5:1)

G: Fazekas (2), Gombala (3), Albert (2), Cibula,
Tóth G. és László, Oláh – Váradi L. és Váradi V.
Már az első félidőben jól szervezett játékkal
Jánosi lehengerlő győzelmet aratott. JV: Juhász

Ifi: 6:0

Elúszott az álom, marad az I. liga
Nem sikerült a bravúr a rimaszombati röplabdás lányoknak, s mivel
legnagyobb vetélytársuktól mindkétszer kikaptak, eldőlt, hogy a kassaiak
játszanak osztályozót az extraligába való feljutásért.

VK Slávia TU Košice – VK Slovan Rimaszombat
3:1 (17, 14, -19, 18) és 3:1 (-23, 14, 18, 20)
A rimaszombatiak összeállítása: Megelová, Rendeková, Pálmayová,
Drugdová, ifj. Kudlíková, Zvarová –Chodúrová, Kačániová, id. Žírošová
Az utolsó fordulóban, április 4-én a rimaszombatiak a nyustyaiakat
fogadják
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!!!

FK Sajószentkirály – FK Revúčka 2:2
(1:1)

G: Demeter és Hugyár – Ištók és Levický
A 77. percig győzelemre álltak a hazaiak, de
a vendégeknek egy szerencsés góllal sikerült
kiegyenlíteni. JV: Sliva

Ifi: 11:0
Ifi:

Rimaszécs – Lubeník 2:2
Sajógömör – Osgyán 5:0

Az I. osztály állása a 11. forduló után:
1 FK Stár!a
2 FK Krá"
3 FK O#$any
4 FK Murá!
5 FK Rimavské Janovce
6 FK Bátka
7 FK Jel%ava
8 FK Ve"ké Teriakovce
9 FK Abovce
10 FK Revú&ka
11 FK Rimavská Se&

10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
6
7
5
5
5
3
2
2
0

0
3
3
0
3
2
2
0
3
2
2

2
1
2
4
3
4
4
8
6
7
9

32
29
22
26
38
26
20
20
24
15
20

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
15
14
28
24
20
22
29
35
29
45

24
24
21
21
18
17
17
9
9
8
2

Egy csapattal kevesebb
A második osztályból a kezdés előtt kilépett Oldalfalva, így már csak 11
csapat maradt a ebben az osztályban is. Az Uzapanyit - Tajti mérkőzést
a pálya alkalmatlansága miatt május 8-ra halasztotta a sporttechnikai
bizottság.
FK Tornalja – FK Almágy 2:1 (0:1)
FK Guszona – FK Tisovec B 1:0 (0:0)
FK Čerenčany – FK Nemesradnót 0:2 (0:1)
Ifi: 8:4
FK Balogfala – FK Harmac 3:1 (1:1)
Ifi: 6:1
FK Uzapanyit – FK Tajti elmaradt

A következő forduló mérkőzései és sípmesterei
1. osztály 13. forduló 2009. 4.5. 13.30 és 16.00
Sajószentkirály – Jelšava			
JV: J. Krahulec
Revúčka – Rimajánosi			
JV: Bálint
Rimaszécs – Osgyán			
JV: Machyniak
Nagytörék – Bátka				
JV: Šupka
Sajószárnya – Abafala			
JV: Wollinger
2. osztály 15.forduló 2009.4.5 13.30 és 16.00
Gömörújfalu – Uzapanyit			
Tajti – Balogfala (2009. 4. 4)			
Sirk – Čerenčany (2009. 4. 4)			
Nemesradnót – Guszona			
Tisovec,,B” – Almágy (Rimapílán, április 4-én)

JV: Fakla
JV: Holek
JV: Ďurík
JV: Juhász
JV: Ivanik

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 979 01 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56
33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Nyilvántartási
szám: EV 2918/09 Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

