Lapszélre
Áprilisi tréfák
Juhász Dósa János
főszerkesztő

Regionális hetilap • Ára 0,33 € (10 Sk) • 2009. április 6. • 42. évfolyam • 14. szám
A tartalomból: Sebők Valéria maradt az elnök • Tanítónap Kövecsesen és Rimaszombatban
• A vállalkozók és a város • Elhelyezték a Family center alapkövét • Érzések Margaréta Tholtová képein
• Pedagógusportrék: Csúsz László és Magdeme Rozália • Romák világnapja: Máté Tamás és Vavrek István
• Versek költészet napra • A Ferenczy István Verseny pályamunkáiból • Sima győzelem Kassa B ellen
• Járási labdarúgó bajnokságok eredményei

Gašparovič marad
Nem történt meglepetés, Ivan Gašparovič a szavazatok 55,53 százalékával (1 234 787 voks) újabb öt évre
Szlovákia köztársasági elnöke lett. Iveta Radičová
44,47 százalékot szerzett, vagyis 988 808 polgár választotta őt. A részvételi arány meghaladta az 50 százalékot, 51,67 százalék. A 4 339 257 választópolgár közül
2 242 162 tartotta fontosnak, hogy az urnákhoz járuljon, az érvényes leadott szavazatok száma 2 223 595
volt. A Szlovák Nemzeti Párt jóvoltából magyarellenes felhangot kapott második forduló mozgósította
Szlovákia lakóit, s mind a két fél hívei jóval nagyobb
arányban járultak az urnákhoz, mint az első forduló-

ba. Nem történt ez másképp a rimaszombati járásban
sem, ahol a szavazásra jogosultak 48,23 százaléka élt
a választói jogával. Ivan Gašparovič 21 220, míg Iveta
Radičová 24 153 szavazatot szerzett, ami 53,23 százalék. Radičová ugyanott szerezte voksai többségét, ahol
két hhete, tehát a rimaszombati mellett a pozsonyi,
szenci, dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, érsekújvári, komáromi, lévai, párkányi, nagykürtösi, rozsnyói,
kassa-vidéki és tőketerebesi választási körzetekben
győzött, valamint Pozsonyban és Kassán.
jdj, fotó:amb

Vladimír Filo Rimaszombatban
A Magyar Katolikus Kör meghívására Rimaszombatban járt Vladimír
Filo új rozsnyói megyéspüspök, aki a szentmise után a zeneiskola pincehelyiségében zsúfolt ház előtt a két rimaszombati plébános társaságában válaszolt a hívők kérdéseire. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az
elkövetkező időszakban minél több hívő látogatja az istentiszteleteket,
s a fiatalok körében is megnő az érdeklődés a hitélet iránt.

Sietősen indultam hazafelé,
hogy le ne késsem az utolsó
esti buszt, amikor a vasúti
utcában, a kórház felől kiugrott
egy enyhén szólva is hiányosan öltözött férfi, s usgyi neki,
rohanni kezdett a mellékutca
irányába. Előbb azt hittem,
hogy áprilisi tréfáról van szó,
majd arra gyanakodtam, hogy
filmet forgatnak, s vártam az
újabb szereplőket, de végül
nem történt semmi különös,
mindössze álmélkodásában egy
idősebb bácsi esett le a biciklijéről. Mintha csak Hrabal és
Menzel rendezte volna meg
a jelenetet. De mivel április
elseje volt, jót nevettem a történteken, s éppen hogy elértem
a buszt. Két hét reménykedés
után ma kiderült, hogy nem
történik változás a pozsonyi
elnöki palotában, s marad a volt
elnök, aki bizony megijedvén,
hogy elveszítheti a választásokat, az értelmiséggel és a magyarokkal riogatta a potenciális
választóit. S ahogy az már nem
először ebben az országban,
a húzás ismét bejött. A második fordulóban sokkal többen
járultak az urnákhoz, mert
mégsem engedhették meg,
hogy pozsonyi értelmiségiek
és magyarok döntsenek arról,
hogy ki lesz az ország első
embere. Bár már egy napja
tudom az eredményeket, néha
még mindig szeretném azt
hinni, hogy áprilisi tréfáról van
szó, amelyen holnap már csak
jót nevetünk. De a Remény
oda, a mosolyra pedig legalább
újabb öt évig várnunk kell.
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Sebők Valéria maradt az elnök
Már harmadik ciklusát kezdheti
a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmányának élén Sebők Valéria,
akit ellenjelölt híján egyhangúlag
erősítettek meg a tisztségében.
A konferencia rövid kultúrműsorral kezdődött, Albert Éva szavalata után az Új Gömör
ifjúsági tagozatának pár táncosa mutatkozott
be. Cerovský Gyula alelnök üdvözölte a szép
számban megjelent vendégkoszorút, s átadta
a szót Sebők Valériának, aki értékelte a legutóbbi kongresszus óta eltelt három esztendőt. Az
elnök előbb a szervezeti életről szólt, s beszámolójából kiderült, hogy bár a területi választmányhoz 52 magyar többségű falu tartozik,
mégis csak 23 alapszervezet működik mintegy
2 000 taggal. Pozitívum viszont, hogy 2008-ban
a rimajánosi, 2009-ben a feledi alapszervezet
újjáalakult. Sebők szerint sok kis településen
felütötte a fejét a széthúzás, s azok, akik nem
tudtak vagy akartak érvényesülni a Csemadokban, polgári társulásokat hoztak létre, amelyek
működése sok esetben a Csemadok ellen
irányul. Csak azok a közösségek működnek
jól, ahol összefogás van, s az önkormányzat, az
egyház, az iskola és a civil szervezetek össze tudnak fogni. – hangsúlyozta Sebők Valéria, s külön

kitért a rimaszombati kezdeményezésre, ahol
januárban egy asztalhoz ültek a magyar szerve-

Tanítónap Kövecsesen
A SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmánya
első alkalommal tartotta meg a tanítónapot.
A helyszín a kövecsesi kultúrközpont volt. A
tanítónapot Korda Edit, a SZMPSZNTV-nak
elnöke nyitotta meg, majd a község polgármestere üdvözölte a megjelenteket. Ezek után
Farkas Iván köszöntőjét hallhatta a mintegy
150 pedagógus. Díszoklevelet kapott Szögedi
Anna, Szigeti László, Albert Sándor és Szuperák
Mária. A Területi Választmány oklevelét kapták
kimagasló eredményeikért Kovács Csilla, Máté
Rózsa, Gyurán Csilla, Iván Rózsa, Arkely Zoltán,
Ferencz József, Schiller Pál, Száraz Marianna,
Kiss István, Parlag Borbála, Iván Edit, Brťka

Ilona és Tamás Lídia. Az oklevelek kiosztása
után a kisiskolások bemutatója következett. A
programot a királyhelmeci Nosztalgia csoport
zárta.
Kép és szöveg: Majoros Jácint

Ne fizessünk a rendelőkben
A napokban elterjedt a hír, hogy egyes
rendelőkben pénzt kérhetnek azoktól a betegektől, amelyek biztosítója (Egyesült
Egészségügyi Biztosító és az Union Biztosító) nem egyezett meg az orvosokkal.
Ha a rendelőkben pénzt kérnek a páciensektől,
akkor azt azonnal jelenteni kell az illetékes
hatóságoknak, az Egészségügyi Felügyeleti

Hivatalnak, vagy az illetékes megyei szerveknek
– reagált a hírre Richard Raši egészségügyi miniszter. Raši szerint az Általános Egészségbiztosítónak minden szerződése meg van kötve, alá
van írva, és az Egyesült Egészségbiztosító szerződéseit is megkötötték már, ezeket épp most
írják alá. Épp ezért a pácienseknek semmiféle
esetben nem szabadna fizetniük a rendelőkben.

zetek, s egyeztették a programjaikat.
A rendezvényeket három csoportra osztotta,
külön szólt az országos, a regionális és a fontosabb helyi rendezvényekről. A területi választmány két országos rendezvény házigazdája,
a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Verseny az idén „érettségizik”, míg a Ferenczy
István Képzőművészeti és Irodalmi Verseny
nyolcadik évfolyama a minap zárult. A regionális rendezvények közül a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyét, a Czinka Panna Prímásversenyt, a Győry Dezső Napokat és a Pósa Lajos
Irodalmi és Közművelődési Kávéházat emelte
ki, de szólt az ajnácskői és bátkai regionális fesztiválokról is, valamint név szerint megköszönte
a régióban működő, a Csemadok égisze alá
tartozó művészeti csoportok munkáját.
A szervezet alelnöke Gyurán Ágnes,
Cerovský Gyula és Albert Éva lett, míg a területi választmány tagjai: Albert Éva, Cerovský
Gyula, Csobó Zsuzsa, Csók Dóra, Gyurán Ágnes,
Horváth Zsuzsa, Illés Judit, Kovács Péter, Sebők
Valéria, Szamos Zsuzsa és Tömösváry Mária.
A május 8-9-én megrendezésre kerülő országos
tisztújító konferencián a szervezetet heten
képviselik, az Országos Tanácsba Sebők Valériát,
Szamos Zsuzsát és Cerovský Gyulát jelölték.
Kép és szöveg: jdj

Regionális
olvasókönyv
Hajrájához
érkezett a regionális olvasókönyv
szerkesztése, amelyet a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetségének
Regionális Pedagógiai Központja
kezdeményezett.
Lassan összeállnak az egyes fejezetek, s az
előzetes megegyezés alapján a leíró, tájegységeket bemutató részeket olvasmányok
és feladatok követik. Ádám Zita értesítette
az olvasókönyv alkotóit, hogy a Szülőföld
Alaptól 1 millió forintos támogatást kaptak,
de ez a nyomdaköltséget sem fedezi, ezért
különböző pótmegoldások (csak feketefehér oldalak, az anyag megrövidítése) is
felvetődtek. A kötet alkotói legközelebb
április végén találkoznak, amikor már
a kész anyagot mutatják be. Ezt követi
a szerkesztés, a korrektúra és a tördelői
munka. A kiadvány megjelenése az ősszel
várható.
jdj
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A vállalkozók és a város
Második alkalommal került sor
a vállalkozók és Rimaszombat Város
vezetésének a találkozójára az együttműködés és együttgondolkodás szándékával.
2009. március 26-án sem jöttek el sokkal
többen a találkozóra, mint a január 30-án
megrendezett első összejövetelre. Összesen
kb. húsz vállalkozás képviseltette magát, akiket
Eva Muráriková, a Városi Hivatal Stratégiai és
Városfejlesztési Osztály vezetője köszöntött.
Cifruš István, Rimaszombat polgármestere
kifejezte szándékát a város és a vállalkozóinak
hatékony együttműködése iránt. Ezt követően
Tóth Péter, a rimaszombati Munkaügyi Hivatal
projektek koordinációjáért felelős szakelőadója
az állam által biztosított továbbképzési, védett
műhelyeket illető támogatási lehetőségekről;
Peter Štavina a Szlovák Garancia és Fejlesztési
Bank képviseletében a lehetséges kölcsönökről; Koós István, a Regionális Régiófejlesztési
Ügynökség Gömör-Kishont Régió Fejlesztésé-

A Városi Képviselő-testület mellett működő
Vállalkozási, Üzleti, Szolgáltatási és Idegenforgalmi
Bizottság tagjai is részt vettek a találkozón, melyet
több városi képviselő is megtisztelt jelenlétével

ért Társulás vezetője az Európai Uniós források
felhasználásáról tájékoztatta a találkozón
résztvevő vállalkozókat. A hozzászólásokban a

Elhelyezték a Family center alapkövét
Ez nem tréfa, április elsején elhelyezték a
Hypernova bevásárlóközpont mellett tervezett
Family center bevásárlóközpont alapkövét,
amelyen részt vettek az Agoria Holding és a
város képviselői, valamint a tervezők és kivitelezők is.
Az építkezés befejezését, bár az a tervekhez
képest némi késéssel indult, még a tél folyamán
szeretnék átadni. Az épületben ruhaüzlet, illatszerbolt és bútorüzlet is helyet kap majd. Cifruš
István polgármester kifejezte örömét, hogy új
munkahelyek létesülnek a városban, s elmondta
azt is, a város minden feltételt teljesített, így
minden akadály elgördült az építkezés megkezdése elől.

Érzések Margaréta
Tholtová képein
2009. április elsején Érzések címmel kiállítás
nyílt a Városi Művelődési Központ Ganevia
Galériájában Margaréta
Tholtová munkáiból.

A kiállítást Ľubomír Šárik a VMK igazgatója
nyitotta meg, Kurilla Viktor Gábor mutatta be
a művésznőt, aki egyben a volt tanítványa is.
Margaréta Tholtová Nandrážiová 1967. március

polgármester felvetésére, hogy újra megkereste
a várost az Ardbeg Consulting pozsonyi cég,
parázs vita alakult ki a Nehézgépipari Vállalat
(ZŤS) épületeinek, területének a kihasználatlanságáról, mely kérdéskört a városi képviselők
az április 28-i ülésükön is megtárgyalják. A
megjelentek nem tudták megalkotni a polgármester vállalkozókból álló tanácsadói körét,
melybe tizenkét főt terveztek (4-4 képviselő az
üzlet, a gyártás és a szolgáltatás területéről), így
nyolc fős (Jaromír Košin, Jozef Hrablay, Dušan
Šuchaň, Ádám Elemér, Czene Zoltán, Auxt
Ferenc, Nadežda Demeterová, Czakó István)
bizottságban állapodtak meg.
Rimaszombatban kb. 2 300 vállalkozás van
regisztrálva. A találkozót nyilvánosan meghirdették, és 100 nagyobb vállalkozás meghívást
is kapott, ehhez képest a részvételi arány az
elvárt alatt maradt, jegyezte meg Rigó László, a
Vállalkozói Bizottság elnöke.
Kép és szöveg: moly

Arany táj
gyerektollal
Tizenöt évvel ezelőtt Pavol Dobšinský
emléke előtt is tisztelegve rimaszombati
Matej Hrebenda Könyvtár (Táňa Mikulová
igazgatónő, Stanislava Hriňová és Pósa
Janka) szép hagyományt hozott létre
Zlatá krajina címmel. A cél az volt, hogy
felfedezzék a fiatal tehetségeket, akikkel
foglalkozni kell, ösztönözni arra, hogy
írjanak minél többet, főleg tegyék azt az
olvasás segítségével.

jdj, fotó: www.rimava.sk

21-én Rimaszombatban született. Különböző versenyeken vett részt, pl. az Én világom
címmel a Balaton mellett szervezett versenyen
1980-82-ig, ahol második helyezést ért el. Debrecenben szintén részt vett egy versenyen, ahol
bronzérmet kapott a munkájáért. 1982-ben a
fiatal művészek között megkapta az Aranyecset
díjat a televízió jóvoltából. Dubnicán 1994-ben
Oči-Szemek című képével kapott díjat. Az első
önálló kiállítására Érzések címmel most került
sor Rimaszombatban. Elsősorban olajfestményeket készít, meleg színekkel, főleg a piros
színt használja, dekorációként cédét és tükröt
is felhasznál. A kiállítás 2009. április 21-ig lesz
megtekinthető.
Kép és szöveg: cse

2009. március 26-án tartották meg az idei
termés értékelését, amelyen 16 iskola 38
tanulója vett részt, prózákkal, versekkel,
amelyket aztán a könyvtár ki is adott
füzet formájában 60 példányban. Danuša
Dragulová-Faktorová írónő véleményezte
az írásokat. Minden tanulót megdicsért, s
arra ösztönözte őket, hogy nagyon sokat
olvassanak, s ezáltal fejlődnek olyan szintre, hogy az írásaik elfogadhatóak legyenek.
Tíz tanuló felolvasta az írásait, amit az
írónő külön véleményezett. Felhívta a
figyelmet a hibákra, amire ügyelniük kell.
Minden tanuló ajándékba kapott egy általa
írt mesekönyvet. A tanulókkal érdemes
foglalkozni ilyen téren is. Igaz, hogy szlovák nyelven írtak, viszont sok magyar nyelvű tanulót fedeztem fel, akik akár részt
vehetnének egy anyanyelvükön szervezett
tehetségkutató versenyen is.
Csölle E.
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Kitüntették a TMAI két
pedagógusát
Szlovákiában március 28-án, Ján Amos
Komenský születésnapján ünneplik a pedagógusnapot, aki maga is abban a hitben volt,
hogy a jó iskola jobb emberré teszi a diákokat. S ez ma is a pedagógusi küldetés, mely
pálya során talán csak a második legnagyobb elismerés lehet egy kitüntetés. S hogy
mi az első, erre lapunknak a rimaszombati
2009-es kitüntettek között lévő Magdeme
Rozália és Csúsz László adták meg a választ.

Magdeme Rozália

pályáját Újbástban
kezdte, ahonnan öt év
után Gesztetére került,
s ahogy elmondja, egy
évet tervezett, melyből
16 lett. Aztán rég
vágyott álma teljesült,
hogy bekerülhetett
Rimaszombatba, s
1996-tól a Tompa
Mihály Alapiskola
magyar-szlovák szakos tanára. Van összehasonlítási alapja a vidéki és városi oktatás között, bár
ő nem szívesen különbözteti meg a gyerekeket,
hiszen ahogyan hozzáteszi, szereti a falusi tanulókat. Egykoron azonban egy-egy faluközösség
maga is nevelt, s bizony rászóltak a gyerekre,
ha az nem megfelelően viselkedett. Ez ma már
nincs így, s Magdeme Rozália tapasztalatai
alapján elválaszthatatlannak tartja a nevelést
az oktatástól, s ezt igazolják az iskola padjait
elhagyó tanulók, akik helytállnak. A legnagyobb
sikerélmény, ha megfelelően tudja átadni a tananyagot. Nyelvet tanítani, főképpen manapság
meg egyre nagyobb kihívás, s pont egy vidéki

A hagyomány
folytatódott

tanulóval történt, hogy sikerült úgy megtanítani
szlovákul, hogy Zsolnán csak a harmadik év
után vették észre, hogy magyar.

Csúsz László

matematika-fizika szakos tanító a
37. tanévében jár.
1972-ben Gesztetén
kezdett el tanítani,
majd 1984-1991 között
a Járási Pedagógiai
Központban dolgozott
módszertanosként. A
fordulat után került a
rimaszombati Tompa
Mihály Alapiskolába, akkor, amikor a városban
szintén egy nagy iskola volt, mint most, igaz
900 tanulóval, nem úgy mint ebben a tanévben, amikor már szintén egy iskola van, de fele
annyi gyerekkel. Többször is állhatott a Tompa
alapiskola élén igazgatóként, s jóleső érzéssel
nyugtázza, hogy elismerték munkáját. Feleségével, Csúsz Ilonával a március 28-29-én Rozsnyón szervezett Tervezhető-e az oktatás? című
közoktatási konferencián a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetség a tehetségek gondozása
terén végzett több évtizedes munkájukért is
kitüntette. A SZMPSZ Rimaszombati Területi
Választmányának elnöki funkcióját is évek óta
betölti, s több szakmai rendezvény házigazdája,
főszervezője, de több magyarországi és nemzetközi matematika és fizika verseny felkészítő
tanára is. Számára is a gyerekekkel elért siker, s
az eredmény a legnagyobb elismerés.

Immáron szép hagyománnyá vált, hogy
a rimaszombati középiskolák pedagógusai
közösen ünneplik a pedagógusnapot. Az
idén március 27-én került erre sor, amikor
is a Tatra szálló dísztermében a Rimaszombati Műszaki Szakközépiskola (az egykori
gépipari szakmunkásképző) szervezésében
valósult meg az ünnepi találkozó. Hat
iskolát közel 130 pedagógus képviselt.
Kisantal Károly iskolaigazgató szavai után
az ünnepi beszédet Jozef Šimko, a BBMOK
alelnöke tartotta. Pohárköszöntőjében
Miroslav Martiš, a BBMOK Művelődési és
Személyállományi osztályvezetője köszönte meg a pedagógustársadalom fáradságos
munkáját, melyet a jövő generációinak
nevelése érdekében fejtenek ki.
Az ünnepi rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a BBMOK járásbeli képviselői,
Bán Zoltán, Boros Zoltán, Peter Mináč és
Pavol Struhár urak is. A színvonalas és
tarka, minden igényt kielégítő kultúrműsorban az iskola volt és jelenlegi diákjai,
valamint vendégszereplők jeleskedtek.
Akik ott voltak, tanítók, szakoktatók,
nyugalmazott pedagógusok és a meghívott
vendégek is úgy érezték, a mindennapi
gondok és rohanás közepette, a találkozás
öröme mellett a kötetlen baráti eszmecsere is hozzájárult ahhoz, hogy az ünneplőbe
öltöztetett szívek ismét kitárulhattak.

Kép és szöveg: Homoly E.

Kép és szöveg: -pl-

a múzeum könyvtárosa előadásában. Azonban
számunkra is érdekes volt a rendezvény, s nem
csak azért, hogy szomorúan kellett tapasztaltunk, hogy magyar gyerekek is ülnek a szlovák
iskolák padjaiban, hanem azért is, mert ez a
magyar gyerkőc büszkén kiállt magyarsága
mellett, s megvallotta, hogy otthon még most
is magyarul beszélnek, amikor az előadó azon
kijelentésére reagált, hogy „itt a szlovákoknak
egykoron magyarul is kellett tanulniuk, ezért
magyar ez az olvasókönyv”. Itt a Kárpát-medencében a szlovák nyelv eredetét Štúrtól, vagyis
az 1844-es nyelvreformtól számíthatjuk, addig
nyelvjárások és a szláv nyelv volt használatos;
a magyar nyelv írásbelisége pedig az ősi, máig

fennmaradt és használatos rovásírással kezdődik, a legkorábbi latin betűs magyar nyelvű
szövegemlék, a Halotti beszéd és könyörgés
pedig 1192 és 1195 közöttre tehető. Ez már nem
került megemlítésre, de hát nem is ezen volt
a hangsúly. Az elgondolás, hogy ismertessük
meg a gyerekekkel a régi iskolák működését, az
olvasást, írást homokba, palatáblára majd tintával, szénnel, egyébként nagyon találó volt. A
gyerekek élvezték az előadást, s ámulattal vették
kezükbe a mártogatós tintástollat, melyet a mai
kor gyermeke bizony már csak ilyen alkalmakkor próbálhat ki.

Régi olvasókönyvek
Az elmúlt hónapban, márciusban,
a könyv hónapja alkalmából több
rendezvényt is szerveztek járásunkban.
Az iskolákban rendhagyó órákon került
szóba a könyv, mint az ember egyik
bensőséges barátja, de volt könyvvásár
pl. Rimaszécsen, s a Gömör-Kishonti
Múzeumegyesület is közelebb hozta
a szlovák gyerekekhez a régi
olvasókönyvek varázsát.
Sajnos csak a szlovák gyerekek – a Daxner
Alapiskola és az Evangélikus Alapiskola
tanulói – ismerkedhettek meg többek között
a régi magyar olvasókönyvvel Iveta Krnáčová,

moly
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A romák április 8-án ünnepelnek
A romák 1971-ben, Londonban rendezték
meg első világkongresszusukat, amelyen az
Indiából és húsz országból érkezett küldöttek elfogadták a roma nép szimbólumát,
zászlaját, mottóját, himnuszát és április
8-át a romák világnapjává nyilvánították.
Ekkor folyami szertartásokkal, illetve gyertyagyújtással ünnepelnek a romák a világ
mintegy 40 országában, ezzel emlékezve
arra, hogy mintegy ezer évvel ezelőtt indultak Indiából máig tartó vándorútjukra.
Ez alkalomból két tehetséges roma fiatalembert mutatunk be.

Tapad
a kezéhez
a labda

A mindössze 12 éves, hatodikos fiatalember,
Máté Tamás nevével először lapunk hasábjain
találkoztam, amikor beszámoltunk a Tempus
egyesület futballcsapatának prágai sikereiről,
s ő lett a torna legjobb kapusa. A név később
visszaköszönt a Pipacsok (Divé maky) honlapjáról is, ahol a tehetséges futballista számára
szponzorokat kerestek.
Mégis meglepődöm, amikor találkozunk, hiszen
egy jól megtermett, koránál pár évvel idősebbnek kinéző fiatalember fog velem némileg
megszeppenve kezet, s hallgatja, hogy édesanyja
beszámol a sikereiről.
Szerény körülmények között él a család egy
rimaszombati panelházban, mégis, látva fiuk
megunhatatlan lelkesedését, úgy döntöttek,
hogy maximálisan támogatják a szándékaiban,
holott, amint kiderült a beszélgetésünkből,
a profi sport nem is olcsó mulatság. A foci
iránti szeretetet persze volt honnan örökölni

Tamásnak, hiszen édesapja is aktív futballista,
az uzapanyiti csapat kapusa, s legalább annyira
szenvedélyesen imádja a labdát, mint a fia. Ha
elkezdenek fociról beszélni, le sem lehet őket
lőni, mondja az édesanya, aki idővel rádöbbent,
hogy ez már úgysem lesz másképp, s ha a férjének nem sikerült a profi karrier, akkor abban
bíznak, talán a fiuknak sikerül.
Tamást a focin kívül nem is érdekli más, bizony
a tanulás sem megy az elvártak szerint, s ahogy
mondja, igazából csak a tornaóra hozza lázba
a Szövetkezeti utcai szlovák alapiskolában.
A család Baktiból települt be Rimaszombatba,
s még ott ismerkedtek meg Ondrej Václavíkkal,
a Tempus edzőjével, aki a szomszédjuk volt,
s így egyenesen vezetett az út az egyesületbe,
ahol jelenlegi edzője Milan Špaček. Tamás
legszívesebben reggeltől estig ott lenne, hétvégeken pedig irány a meccs, s az eltelt évek alatt
nem egy külföldi helyszínen megfordultak. Legnagyobb élménye mégis egy prágai verseny volt,
ahonnan elhozta a legjobb kapus címet is.
Az édesanyától megtudom azt is, hogy igen szűkösen élnek, hiszen volt olyan időszak is, amikor
egyiken sem dolgoztak, s Tamásnak még van
egy húga is. Férje most is munkát keres, Csehországban próbálkozik, míg ő a rimaszombati
Brantner cégnél kapott munkát. Ma már
nyugodtabban engedi el Tamást a versenyekre,
de a kezdetekkor sokat izgult, amikor messzebb
utaztak, s anyagiak híján ők nem tarthattak
a csemetéjükkel. Amikor a jövőről érdeklődöm,
Tamás nem is akar másról hallani, csak a fociról,
bár többszöri próbálkozásomra azért megjegyzi,
hogyha nem jönne össze a profi karrier, akkor
szakács szeretne lenni. De most a podbrezovái
sportiskolába készül, s onnan álmai netovábbja
a pozsonyi Slovan. Példaképe valamikor Oliver
Kahn volt, de most már inkább a Real kapusát,
Iker Casillast csodálja, s egyik nagy álma, hogy
vele találkozhasson. Ha tervei sikerülnek, egyszer akár még a pályán is összefuthatnak.

Roma
tanodát
alapított
Vavrek Istvánnak szerencséje van, hiszen

már édesapja is pedagógus, a jó példa tehát adott
volt, s mivel őt is érdekelte a tanári pálya, sima
út vezetett a nyitrai egyetemre, ahol matematika-etika szakon végezte a tanulmányait.
Bár, ahogy meséli, az etikai nevelés inkább
csak kényszerből jött, ugyanis világéletében
testnevelő tanár szeretett volna lenni, de ez

akkor nem jött össze. Ami késik, az nem múlik,
s mivel nem adta fel, szeptembertől felvételt
nyert levelező tagozaton a besztercebányai
egyetemre. Sport nélkül így sem tud létezni,
Rimaszécsen pár évvel ezelőtt édesapjával létrehoztak egy fociklubot, amely jelenleg a járási
I. osztályban szerepel. Ugyan nem túl fényesek
a kilátások, hiszen sokan külföldön dolgoznak,
így ugyanazt a csapatot nem tudják egymás után
kétszer pályára küldeni, s bizony a tél folyamán
is felvetődött a kilépés gondolata, de egyelőre
nem adják fel.
Tavaly barátaival nagy fába vágta a fejszéjét,
amikor létrehozta a roma tanodát, amely
a tehetséges roma gyerekek továbbképzését szeretné elősegíteni, s felkészíteni őket
a középiskolai oktatásra. „Jó lenne, ha minél
többen eljutnának legalább a szakközépiskoláig, s lenne valamilyen szakma a kezükben”
– mondja István, s erről nem is a gyerekeket,
hanem elsősorban a szülőket kell meggyőzniük.
Hosszú távon ugyanis a segély vagy a koldulás
nem kifizetődő életforma. Vannak persze most
is olyan roma családok, akik fontosnak tartják
csemetéjük taníttatását, s inkább szűkösebben
élnek, de gyereküket akkor is különórákra járatják. A délután zajló oktatást a gyerekek nagyon
megkedvelték, s az alaptantárgyak mellett pl.
gitárórákat is lehet venni. Az általa vezetett
Ternipe polgári társulás tavaly felújította
a Reisz Éva által elindított Nyújtsd a kezed! országos roma szavalóversenyt is, amelyre az idén
május 8-án kerül sor, s az alapiskolások mellett
a középiskolásoknak is szeretnének lehetőséget
biztosítani.
István a barátnőjével együtt a Nyitra melletti
Ghymes iskolájában tanít, s bár nagyon szeretnék, ha ott maradnának, ők hazafelé készülődnek. Igen nehéz távúton irányítani a tanodát,
s több helyre is beadták a kérvényüket. Bár
eddig még pozitív visszajelzés nem érkezett,
bízik abban, hogy szeptembertől már a régió
valamelyik iskolájában oktathatja a nebulókat
matematikára, s esetleg a tornaórát is rábízzák.
Az oldal anyagát írta és fotózta:
Juhász Dósa János
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Lapajánló

Jeles napok

Itthon
Nemzeti kulturális
havilap 3. száma
A tartalomból: Bauer Edit
brüsszeli mindennapjai, Jókai
Anna Komáromban, A. Marton
Gyula: Ajtók, pirosló kalácsok, angyalkák, a
Palóc Társaság ifjúsági pályázatának írásaiból,

Hatvanéves a Csemadok – az OT elnökségének
köszöntése, Film készült a jubiláló Csemadokról, Most is segít bennünket Szent Koronánk!,
Esterházyra emlékeztek Budapesten, A losonci
csata 160. évfordulóján, Szilice-föld … – Máté
László monográfiájának részlete, Bemutatkozik
a komáromi Teátrum Színház, Hizsnyai Zoltán
Rimaszombatban.

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt márciusi toplistája a következő:
1. Lőrincz L. László: Lhászáig hosszú az út
2. Danielle Steel: Az igazi
3. Gömör-Kishont vármegye
4. Rhonda Byrne: A titok
5. Horváth Zsolt: Magyar rock-lexikon
6. A Formula-1 krónikája
7. Farsangi, húsvéti ételek
8. Tavaszi ételek
9. Stephen King: Duma Key
10. Victoria Holt: Út a vesztőhelyre
Márciusi játékunkban azt kérdeztük kedves
olvasóinktól, hogy hogy hívják azt a gömöri

származású történész-tanárt, akinek a nemrégiben jelent meg a Telepesek és telepes falvak
Dél-Szlovákiában című könyve?
A választ, hogy Simon Attila, több olvasónktól
megkaptuk. A szerencse Kovács Lilla rimaszombati olvasónknak kedvezett, a 16 eurós
könyvutalványt a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban vásárolhatja le. Áprilisi
toplista játékunkkal is nyerhetnek, ha eljuttatnak szerkesztőségünk címeire (97901 Rimaszombat, Svätopluk u. 5., vagy gomorihirlap@
rimavskasobota.sk) 2009. április 27-ig, egy titkot, amit nem mondhatnak el senkinek, s mégis
elmondanának mindenkinek. Természetesen
névtelenségét megőrizzük. Várjuk történeteiket. A tét egy 16 eurós könyvutalvány.

Húsvét
A keresztény világ egyik
legnagyobb ünnepe

Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a
templomokban. A történet szerint két nappal előtte, pénteken, feszítették keresztre
őt a római katonák, ugyanis azzal gyanúsították, hogy forradalmat indíthatott
volna a tanításaival és ő akart lenni a király.
Ezért csúfságból töviskoronát tettek a fejére, kezét-lábát odaszegezték a kereszthez
és a feje fölé odatűztek egy papírt, amin ez
állt: I.N.R.I. – Iesus Nazarensis, Rex Iudeae.
Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya.
Szegény meg is halt néhány órán belül, a
családja eltemette, zsidó szokás szerint egy
barlangot ásva a domboldalba az Olajfák
Hegyén és egy nagy, nehéz kővel takarták
be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt
és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak
vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De
mit találtak ott...!? Üres volt a gödör! Egy
angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: „Nincs már itt, mert feltámadt!”

Mi kerüljön az ünnepi asztalra?

Egészségügyi Világnap 2009
Az Egészségügyi Világnap (EVN) április 7-én
tartott évenkénti megrendezésével (a szervezet
1948-as megalakításának napja) a WHO arra
törekszik, hogy élénkítse a világszerte folyó
vitát a betegségek világméretű terhének az
epidemiológiai eltolódásáról (SARS atípusos
tüdőgyulladás vagy a madárinfluenza), és a
változások e folyamatát tápláló tényezőkről. A
világ legnagyobb részén járványos méreteket
öltött a nem ragályos betegségek előfordulása.
Ez részben az életmód gyors átalakulásának
tulajdonítható, aminek kevesebb testmozgás,
megváltozott étrend és több dohányzás a követ-

kezménye. Annak az érdekében, hogy felhívja
a politika alakítóinak, a közegészségügyi közösségnek és a civil társadalomnak a figyelmét
ezekre a kérdésekre, a 2002-es Egészségügyi
Világnap a testmozgás és az egészséges életmód
fontosságát hangsúlyozza. Az idei év kiemelten
a kényszerhelyzetben lévő kórházak és az egészségügyi létesítmények védelmére összpontosít.
A globális egészségügyi biztonság megerősítése
a szervezet egyik kiemelt prioritása, amely
központi helyen szerepel a 11. általános programjában is, amelyet a 2006 és 2015 közötti
időszakra dolgoztak ki, s amelynek végrehajtásában fontos szerepet vállalt a szervezet európai
regionális hivatala is.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt
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%-os
kedvezmény
15 . hét

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

A füstölt sonka, a töltött fasírt vagy
tojás szinte egyik ünnepi asztalról sem
hiányozhat. De biztosan megörvendezteti
majd a ház lakóit, ha alábbi receptünket is
kipróbálja:
Tárkonyos bárányleves
A felvágott bárányhúst leforrázzuk
tárkonyecetes vízzel, majd félretesszük
kihűlni. Felolvasztjuk a vajat és megpirítjuk rajta a hagymát, majd kiegészítjük a
bárányhússal, sárgarépával és a tárkonylevelekkel. Meghintjük sóval és borssal,
hozzáadjuk a levest és megfőzzük. Ha a
leves megfőtt, tejfölös habarást készítünk
és kiegészítjük vele. Ízlés szerint ecetet és
citromlével ízesítjük, újból felforraljuk és
hozzáadjuk a tejszínt.
Báránysült füstölt szalonnával
Kis üregeket vágunk a húsdarabokba és
megtöltjük fokhagymacikkekkel, valamint
füstöltszalonna-darabkákkal, megsózzuk
és megborsozzuk a húst és ráhelyezzük a
kizsírozott tálcára. Rozmaringot szórunk a
tetejére, hozzáadunk még vagy 2-3 gerezd
fokhagymát, pár szalonnacsíkot és ráöntjük a bort. Felöntjük a borral leöntött bárányhúst vízzel, és 40 percig sütjük a sütőben, miután megfordítjuk a másik oldalára,
és tovább sütjük. Ha a folyadék elapadt
és a húsdarabok megsültek, a báránysült
tálalható. Ízlés szerint kínálhatunk hozzá
piros céklát és tormát. Jó étvágyat!

Irodalom

2009. 4. 6.

Költészet napján
József Attila születésnapjára emlékezve 1964
óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon a költészet napját. Ez alkalomból
válogattunk régiónk költőinek alkotásaiból.

Mázik István
Helyre kerülnek
apám
a dalokat
eldalolták
verandánkon
fonnyad a felfűzött paprika
bereteszelik az ajtókat
megpihen a kint felejtett csizma
lecsupált almafák sóhajtanak
pincékből száll fel a borillat
helyre kerülnek
apám
a legendák

Hizsnyai Zoltán
A csattanó
most jön a csattanó ady endre
meglepetés ady endre egy elfelejtett
meg nem jelentetett írása ady endre
ady endre ady endre ady endre ady endre
írja ady endre ady endrének egy
kifelejtett műve egy kihagyott
ady-mű ady endre-mű egy megkopatlan
ady-ereklye ady-ereklye ady-endreklye
egy kolosszális ady-glossza ady-glossza
azt mondja ady endre ebben a glosszikus
sorscsapásában csak röviden amúgy
kiragadva idézem: „...mert...”
a folytatás sem rosszabb
egy csecsemőkori józsef attila-tanulmány
amit még a bába mentett meg
a már akkor túl kritikus bébitől
ez a helyszűke miatt a lényegre szorítkozó
józsef attila-szó így szól:
„...akkor....” ahá józsef attila ahááá
józsef attila írta józsef attila írta
befejezésül egy pilinszky jános-aszkéteózis
egy halott kortárs pilinszky jános írja
ezen kívül csak egy kiadatlan
szó maradt tőle a hagyatékban
ez a következő: „ ...sz...” egyesek
szerint azt akarta írni: „szó”
de közben meggondolta magát
vagy belehunyt az erőlködésbe
most nem tudjuk mit gondoljunk róla
össze vagyunk zavarva nem tudjuk
mi a teendő hogy kell befejezni a verset

Mizser Attila
Intelmek
Bezárok ajtót ablakot
elmentve az mi menthető
bámullak mint egy honlapot
távozóban az érkezőt
Látom meg benned alkalom
az összes kódot ismerő
kocsonyabőr a laptopon
üveget vájó srég eső
Kopogtat így hát itt vagyok
egy szombat esti szörföző
bajt hoz amit majd rád hagyok
csak párna paplan térerő

Jónás Tamás
Max panasz no cukor
és a városban vagyok: újra albi
még a szívem csernelyi egy tanyán ver s
új szerelmem a tenger a homlokomból
elfolyik mint magzati víz a méhből
újra albérlet magasan redőnnyel
fincsi boldogság csak a kulcsa nincs meg
kérlek ajtómat sose rúgd be töbéé
hogyha átlépnéd küszöböm nekem annyi lenne
OK tagadhatnám de te látod úgyis
kis cigány csávó a budait játssza:
leptop albérlet per aper honor drox
versben éli éli rom-anti-kuss-ban
hátra mi még van

Juhász Katalin
Recycle
hulladékból csinálok szobrot
mindenütt gyűjtögetek
van, amit ajándékba kapok
rossz köpenyt, táskát, kártyalapot
görbe bögrét, és nem kérek többé
mindenért bocsánatot
emlékeztetek végre
régi önmagamra
most minden csupa forma
hiányoztam magamnak nagyon
a kert kelet felé lejt
ott lesz majd a helye
e halhatatlan műnek
belemosolygok a tükörbe
fagyos vigyor helyett
lám, megy ez, mormolom
akár felhőn is repülhetek
ha összegyűlnek bennem
a jótékony szelek
kertemben az örök élet fái
a hold rájuk nevet
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A Ferenczy István
Verseny pályamunkáiból
Az idén nyolcadik alkalommal rendezték
meg a Ferenczy István Képzőművészeti- és
Irodalmi Versenyt. Az alábbiakban az irodalmi pályázat II. kategóriájának harmadik
helyezett alkotását olvashatják.

Az én kedvenc szobrom
(műelemzés)
A város egyik legrégibb épületében helyezkedik el az iskola, ahová nap-nap után
járok. Kívül is, belül is javításra, újításra
szorul, mégis szívesen jövök minden
reggel a busszal. Sok oka van annak, hogy
szeretek iskolába járni, többek között ez
is, amiről-akiről írni akarok. A nap szinte
minden szakában „találkozunk”. Furcsa
ide a találkozás szó, mert évek óta beszédbe
még nem elegyedtünk egymással. Én ugyan
dünnyögök valamit néha az orrom alatt,
hogy szia vagy csao, de ő csak mosolyog
fensőségesen és mereven bámul valahová
a messzeségbe. Vajon min mosolyog olyan
rejtélyesen, és mit bámul? Talán mosolya
a hazatérésnek szól, mely mottóként áll a
jobb oldalánál: „Itthon vagyok, hazajöttem
végre valahára…” Igen. Tompa Mihály,
városunk neves szülöttének szobra késztet
engem ilyenféle gondolatokra. Iskolánk
róla kapta a nevét. A Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombatban.
A hófehér terméskőből készült mellszobor
a főbejárattal szembeni lépcsőforduló
sarkában találta meg a helyét. A középkorú
költőt ábrázoló büszt kb. 80 cm magas.
A haja hullámos és oldalra fésült, de már
ritkul. Jól látszik magas homloka. A szeme,
mintha távolba nézne. Bajusza és szakálla
komoly külsőt kölcsönözne a szép férfiarcnak, de a mosolya meglágyítja a vonásait.
Ruházatából kevés látszik. Magyaros
attilát, inget és csokornyakkendőt visel.
A szobor egy ugyancsak fehér műkő
alapzaton helyezkedik el. Ez hasáb alakú
és másfél méter magas. A közepén fekete
márványtábla rejti a költő nevét és évszámait. Az arany betűk jól mutatnak a hószínű lapon. A szobrász neve is megtalálható
a talpazaton. Borsos István magyarországi
művész alkotta és ajándékozta iskolánknak
még 2004-ben.
A szobor körül kis emléksarok alakult ki
az évek során. A falon sorakozó koszorúk
emlékeztetnek arra, hogy a hálás utókor
tisztelettel hajt fejet az irodalom méltatlanul mellőzött költőjének emléke
előtt. Mert a helye ott van Petőfi és Arany
mellett, akikkel a mi Tompa Mihályunk
irodalmi triászt alkotott.
Írta: Árvai Viktória,
felkészítő tanár: Magdeme Rozália
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 15. hétre
Április 10-én, pénteken
Rimava gyógyszertár
Április 11-én, szombaton
Gyógyszertár az Oroszlánhoz /U leva
Április 12-én, vasárnap
Jázmin gyógyszertár
Április 13-án, hétfőn
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Április 10-11-én, péntek-szombat
MUDr. Gajanová Eva, Újbást, 56
91 161
Április 12-13-án, vasárnap-hétfő
MUDr. Kleinová Milota, Szövetkezeti u. 7., 56 317 22

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
március 31-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Mária Jakabšicová, Ladislav Topor,
Peter Ríz, Ing. Magdaléna Bozóová,
Milan Baldovský, Irena Lukačková,
Adrian Krajňák Rimaszombatból,
Marian Jánosdeák Tornaljáról,
Róbert Klincko, Mária Kromholcová,
Vladimír Kožiak Nyustyáról, Štefan
Hanic Zeherjéről, ifj. Ján Korub,
Pavel Joniak, Ján Maliar, Ján Korub,
Matej Maliar Bottovóról, Mács Béla
Csízből, Štefan Majoroš Pálfaláról
Először adtak vért: Radko
Zubák Nagyrőcéről, Tomáš Nemec
Nyustyáról
A rimaszombati Ivan Krasko Gimnáziumból: Jakub Perdík és Peter Tegler
A nyustyai gimnáziumból: Igor
Kekeňák, Róber Múka, Stanislav
Máliš
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
április 9.-12., csüt. – vas.,
16.00

Cincin lovag
amerikai rajzfilm

Április 9.-12., csüt.-vas.,
18.00

Disaster movie

(Katasztrófafilm)
amerikai komédia

április 9.-12., csüt.-vas., 20.00

Hét élet

amerikai romantikus dráma

Meghívók
Áprilisi programok Salgótarjánban

Felhívások
Tavaszi Vásár

Igen gazdag színházi, zenei és képzőművészeti prog- Rimaszombat városa a Városnapok alkalmából máram várja áprilisban is a Salgótarjánba látogatókat. jus 5-6-án megrendezi a Tavaszi Vásárt a Kishonti és
a Jánosík utcában valamint a Fő téren.
A zenei programok közül ízelítőként emeljük ki a
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar amerikai estjét, Az engedélyek kiadására április 6-tól kerül sor a Városi
amelyre április 7-én 18.00 órai kezdettel kerül sor Hivatal Svätopluk u. 5. szám alatti épületében. Infora József Attila Művelődési és Konferencia Központ- mációkat a 047/56 04 628, 56 04 665, 56 31 139-es telefonszámokon kérhet. Az elárusítóhelyeket megszában (JAMKK). Április 16-án 18.00-kor kerül sor
mozzák! Mindenkit szeretettel várnak!
Sass Sylvia ária és dalestjére a Váczi Gyula Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben, s ugyanitt kerül
Anyám fekete rózsa – jel. április 9.-ig
sor 19-én 17.00-kor Varnus Xaver orgonaestjére
is. 23-án, 18.00-tól a Dűvő Együttes mutatja be új A XIX. Anyám fekete rózsa magyar nyelvű nemzetközi
hanghordozóját, míg 24-én 18.00-tól húsvéti hang- vers- és prózamondó találkozó XIV. szlovákiai elődöntője 2009. április 18-án, 9.30 órakor Léván, a Junior
versenyre kerül sor, amelyen közreműködnek az
művelődési központban kerül megrendezésre. Kategóintézmény tanárai és diákjai. Több kiállítás is nyílik
áprilisban: 8-án 17.00-kor a JAMKK üvegcsarno- riák: gyermek (12-15 év), ifjúsági (16-21 év), felnőtt (22
kában Bertalan Gábor szobrászművész kiállítása, éves kortól), megzenésített versek. Jelentkezni lehet
míg 9-én a JAMKK fotógalériájában Ing. Miroslav 2009 április 9-ig a következő címen: Reviczky Társulás,
Cheben rózsahegyi fotóművész tárlata nyílik. 21-én Vojenská 28, 934 01 Levice, tel.: 036/6313 818, 0908
a JAMKK klubjában a pásztói Athéné Alkotókör mu- 419 877, e-mail: reviczky.lv@ stonline.sk. A jelentkezéseken kérik feltüntetni a nevet, az életkort, lakcímet
tatkozik be, s 25-én nyitják meg a 30. Salgótarjáni
Tavaszi Tárlatot, melynek helyszíne a Nógrádi Tör- (vagy iskola címét), két vers vagy próza szerzőjét és
téneti Múzeum. A Költészet napja alkalmából ápri- címét, valamint a szállásigényt. A szlovákiai elődöntő
lis 9-én a JAMKK előterében, a József Attila dom- szervezője a Reviczky Társulás, mely a jelentkezőknek
április 16-ig bővebb információt küld.
bormű előtt tartanak koszorúzási ünnepséget, ahol
ünnepi beszédet mond Mizser Attila. 17.00 órától a
Bocskai fejedelem és kora
Café Freiben Csábi István és Végh Gyula irodalmi
estjét hallgathatják meg. A színházi előadások közül - alkotópályázat
11-én 17.00 órától a JAMKK színháztermében a Ma- A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Emlékezzünk Bocskai Istvánra! címmel pályázatot hirdet
dách Musical Tánciskola és a KFKI Kamarabalett
Lázár Ervin és Lázár Zsófia Bogármeséjét adja elő, 8-15 éves tanulók számára, két kategóriában (I. 8-11
18-án Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor Farkasok éves korig és II. 12-15 éves korig). A pályázatra olyan
c. rockfantáziáját láthatják a KiViSzl Színházi Mű- munkákat várnak, melyek Bocskai István fejedelmet
hely előadásában, 20-21-én pedig a Soproni Petőfi és korát idézik fel. A pályamunkákban lehetőség van
arra, hogy bemutassák pl. a fejedelem életét, tevékenySzínház viszi színre Pam Gems Marlene c. zenés
ségét, a reformációban játszott szerepét, a hajdúságot,
játékát a címszerepben Piros Ildikóval. 27-én 15.00
és 19.00 órakor Mrozek Mulatság c. játékát láthatják a Habsburg-ellenes felkelést, a Bocskai korabeli viseleteket stb. Az alkotásokban érdemes csak egy témakört
Pindroch Csaba, Menszátor Héresz Attila és Nagy
Viktor szereplésével, 29-én a budapesti József At- alaposan körbejárni. A pályamunka technikájának
kiválasztása egyéni döntés. Beküldhetők rajzok, fotók,
tila Színház mutatja be Veber Balfácánt vacsorára
saját készítésű tárgyak, montázsok, saját versek, leírác. vígjátékát a főszerepben Kern Andrással, Koltai
sok, esszék, stb., amelyek legjobban kifejezik az adott
Róberttel és Ullmann Mónikával. Több irodalmi
estre is sor kerül: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár- kort, a történelmi eseményeket, társadalmi-viszonyoban 20-án Tőzsér Árpáddal beszélget Mizser Atti- kat. A pályamunka elkészítéséhez a tanulók kérjék a
szülők, osztályfőnök, illetve a történelem szakos tanár
la, 28-án Endrei Judit lesz a vendég, 29-én a Café
segítségét. Az egyéni alkotások elkészítése és határidőn
Freiben Radnóti Miklós emlékestre kerül sor. S még
belül történő beküldése feltétele a bekerülésnek a VI.
egy akció: április 24-én Salgótarján és Salgóbánya
között emlékfutást rendeznek Zenthe Ferenc em- Rákóczi Alkotótáborba (előnyt élveznek a balogvölgyi
pályázók), de ezen kívül a nyertes pályaművek készítői
lékére.

A rimaszombati gimnáziumok és a
volt Általános Középiskola
végzettjeinek találkozója – Május 9.

Mottó: Május kilencedike a győzelem volt napja,
melyen most mi győzünk az idő múlása felett!
Május 9-én a rimaszombati Városi Művelődési
Központban lesz a város gimnáziumai és a volt Általános Középiskola végzettjeinek a találkozója,
ünnepélyes fogadás és esti műsoros mulatság formájában, amelyre minden eygkori diákot és tanárt
szívélyesen meghívnak. Részvételét a következő címen jelezheti: stretnutieabsolventovrs@gmail.com

értékes ajándékokban is részesülnek, valamint kiállításra kerülnek 2009. október 15-én rendezett Bocskai
emlék-kiállításon, mely a 405 éve elkezdődött 1. Habsburg-ellenes fölkelés előtt is tiszteleg. Az elbírálásnál figyelembe veszik a kreativitást és hitelességet egyaránt.
Egy pályázó csak egy pályamunkát adhat be! A pályázatokat a következő címre várják: Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi Helyi Szervezete, 980 22 Nagybalog (Velký
Blh), Uzapanyit 26. További információ: balogvolgy@
citromail.hu e-mail címen kérhető, a témával kapcsolatos további segítség és útmutatás: a www.balogvolgy.
polgarinfo.hu honlapon található. Beérkezési határidő:

2009. június 1.

Hirdetés

2009. 4. 6.

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19

• 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

• Eladó egy szobás lakás Rimaszombatban. Tel.: 56 942 74, 0904 592 962.
383-15		

Szolgáltatások
• EGÉSZSÉGFELMÉRÉS – REIKI – MÉREGTELENÍTÉS – HOMEOPATIKUMOK –
MASSZÍROZÁS. 0903 178 646
377-15

• Tetőfedés és –javítás, megelőzés a
bogarak ellen. Tel.: 0918 843 524 hívni
18.00 óra után
331-14

• Állatorvos. Cserencsényi út, Rimaszombat (az egykori Rimavan épülete).
A kisállattartóknak délután négy után
is lehetőségük van felkeresni, szükség
esetén pedig akár szombat, vasárnap is.
Információ: 0905 361 882.
403-15

Egyéb
• Felvásárlok régiségeket, öreg tollút és
házi vásznat. 0903 537 225, risopepi@
gmail.com
327-17
• Takarítást vagy idősek ápolását vállal-

juk! Schultz házsapár – Rimaszombat,
Kishonti u. 4/21. Érdeklődni lehet 17.00
és 20.00 között.
326-15
• 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. Elsajátítá-

sához 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

• Ökológikus betonportalanítás,
különböző színek: terményhangárok,
pincék, garázsok részére. Legolcsóbb
Szlovákiában. Tel: 0905 401 228.
297-14

Autó–motor

Húsvéti istentiszteletek
rendje

EUROMOTEL

Református templom
április 9. (cs)
17 óra
április 10. (p)
10 óra és 17 óra
április 11. (szo)
17 óra
április 12. (v)
10 óra és 17 óra
április 13. (h)
10 óra és 17 óra
Evangélikus templom
április 10. (p)
11 óra
április 12. (v)
11 óra
április 13. (h)
11 óra

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 rendelkeznek. 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.). VH-14

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

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

Katolikus templom
7.00 és 9.15 órakor

• 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.
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Szabad munkahelyek

RK Štúdio, Rimaszombat –
fodrász és kozmetikus (mesterlevéllel)
Drevostav – Czene Zoltán,
Feled – őr (mesterlevéllel)
Kama Prešov K.F.T., Rimaszombat – üzleti képviselő (középiskolai végzettség)
Drevox Mj K.F.T.., Nagytörék –
általános könyvelő (középiskolai
végzettség)
Roller K.F.T., Feled – fémfestő
(mesterlevél + gyakorlat)
Bővebb információ a 047/2450407,
2450408 telefonszámokon vagy
a Munkaügyi Hivatalban személyesen a Cserencsényi út 18. szám
alatt, 214-es ajtó.

Ezúttal szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, kik elkísérték utolsó útjára ez év március
26-án drága édesapánkat, nagyapánkat, dédnagyapánkat

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

Időjárásunkat továbbra is anticiklon és a hozzá tartozó száraz,
meleg levegő alakítja, a légköri
frontok elkerülik a Kárpát-medencét, ennek köszönhetően
folytatódik a kellemes tavaszi idő.
Általában sok lesz a napsütés, az
időnként erősebben megnövekvő
felhőzetből legfeljebb átmenetileg
alakulhat ki zápor, esetleg nyárias
zivatar. A hőmérséklet a sokévi
átlag felett, általában 18 és 22 fok
között a legvalószínűbb.
Reisz András

Hano
Lászlót
Köszönetet szeretnénk továbbá
nyilvánítani a Sobotienka
városi fúvózenekar tagjaink és
Farkas László úrnak a szép zenei
búcsúztatásért a rimaszombati
temetőben.
Köszönettel: a gyászoló család

InfÓ: 0905 885 559

2064-15

Fájó szívvel emlékeztünk 2009.
április 2-án, halálának első
évfordulóján

Bozó Istvánra

Üzletvezetőt keresünk
Rimaszombatba, autóalkatrészeket árusító boltunkba.

Uzapanyitról,

aki tragikus körülmények között
hagyott itt bennünket. Emlékét
örökké megőrizzük.
A gyászoló család

Feltételek: a szlovák és magyar nyelv ismerete, számítógépes alapismeretek.
Infó: Informer Kft, M.:
2063-14
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Tavaszi nagytakarítás
Az idén is lezajlik a tavaszi nagytakarítás Rimaszombatban, amelyre 2009 április 16. és május 14. között
kerül sor. A veszélyes hulladékok elszállítására május
16-án kerül sor.

04. 16. – 23.

Akasztóhegy – Vasutas u. szemben a bolttal és a volt
óvoda épülete
A Rozsnyói és az Iskola u. kereszteződésénél
Tamásfalva – Tamásfalvai utca a volt OTEX nagyraktár mellett
Tormás – a bolttal szemben

04. 23. – 30.

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 az alábbi
iskolai nevelési-művelődési intézményekbe:
• Alapiskola és Óvoda, Dúsai utca 11/1054, Rimaszombat
• P. Kellner Hostinský Alapiskola, Szövetkezeti u.
835., 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

2009. 4. 6.
Mikszáth K. u. – parkoló
A. Markuš u.
Rima-lakótelep – a B-1 és B-2 lakóházak között
Nyugat-lakótelep – az M-Market mellett

04. 30. – 05. 07.

Bakti – a futballpálya mellett
Kurinc – az autóbuszmegálló mellett
Szabadka – új rész
Szőlős – az üzlet mellett

05. 07. – 05. 14.

Dúsa – a temető mellett
Mezőtelkes – az autóbuszmegálló mellett
Felsőpokorágy – a kultúrház mellett
Alsópokorágy – a templom előtt
Szabópuszta – a lakóházak előtt

az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai
igazolás a pedagógiai gyakorlatról
szakmai életrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának leadása
a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához a pályázati kiértékelés szükségleteire
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal együtt
leragasztott borítékban, melyet meg kell jelölni „Pályázati kiírás – az iskola neve és címe – Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009. április 30-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. április elsején

Magas szinten képzett szakembereink szeretettel várják régi és leendő ügyfeleinket.

Suzuki gépjárművek teljeskörű javítása
Gyári garanciális szervizelése
Május hónaptól minden típusú gépkocsi
gyári garanciális szervizelése
Győződjön meg kedvező árainkról
Most a tavasz beköszöntével különböző akciókkal várjuk minden
kedves ügyfelünket
3600 Ózd, Kőalja út 111. (25-ös főút mentén)
Tel.: +36-48-572-208, +36-20-232-1039
www.suzukikaiser.hu, suzukikaiser@t-online.hu

2D íjász
-versenyfelhívás
2009. május 5-én a Rimaszombati Városnapok alkalmából a Bástya
Egyesület mellett működő Bástya
Íjász Klub Rimaszombat Városával
együttműködésben megrendezi
az I. Rimaszombat Testvérvárosainak 2D Íjászversenyét.
Helyszín: Rimaszombat –
Rimavská Sobota (Szlovákia),
Fő tér
Nevezési díj: NINCS
Díjazás: oklevél minden résztvevőnek, érem az első három helyezettnek, Rimaszombat Város polgármesterének serlege a verseny
legjobb íjászainak
Kategóriák: Tradicionális íj, Olimpiai íj, Vadászreflex, Long bow, Bar
bow, Hunter, Számszeríj
Korosztályok: Senior, Felnőtt,
Junior, Gyerek, Mini
A verseny 2D jellegű íjászverseny,
5 db 2D célponttal két körben,
célonként két lövéssel. A versenyre
előnevezni v1.vercajch@vercajch.
sk, 00421 905 382851 elérhetőségeken Lévay Tibornál legkésőbb 2009. április 30-ig lehet. A
versenyen való részvétel önkéntes,
mindenki a saját felelősségére
indul. A Bástya Íjász Klub és Rimaszombat Város polgármestere
szeretettel várja a kolíni, az ózdi,
a tiszaújvárosi, a nagyszalontai,
swietochlowicei és a rimaszombati
íjászokat és az íjászat iránt érdeklődőket egyaránt.

MUDr. Cifruš István, MPH
polgármester

GH_18

Gondozói kurzust
indít a Vöröskereszt

Antal megvédte
a címét

Szeretne külföldön gondozói
állást vállalni? A nyelv minimális
ismerete mellett kötelező bizonyítványt is felmutatni, amelyet
a Vöröskereszt által indított tanfolyamon is megszerezhet. A kurzus
április 16-án indul, jelentkezni
a Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmányának titkárságán lehet (ul. Hurbanova 15, č. tel.:
047/5631734, 0903 558 926).

Zsolnán rendezték meg a diák,
kadét és serdülő karatézók középszlovákiai bajnokságát, amelyen
elindult Martin Antal is. A fiatal,
rendkívül tehetséges versenyző ezúttal sem vallott szégyent, ugyanis
megvédte bajnoki címét. Az első
fordulóban a kisszebeni machalát,
a másodikban a poprádi Vychytilt,
a harmadikban az osztravai
Wojtylát verte meg. A döntőben
a hazai Hudeccel találkozott,
és sima, 3:0 arányú győzelmet
aratott. Antal megpróbálkozott
a kadétok mezőnyében is, ahol
a lengyel Stoklasa, az osztravai
Saidl legyőzésével egészen a döntőig jutott, ahol Wojtyla visszavágott, s így ezüstérmet szerzett.

Hirdessen
magyarul is!

sport
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I. osztály: Nagytörék sima
győzelme Bátka ellen

Ifi: nem játszottak

Sajószentkirály – Jolsva 3:1 (1:0)

Nemesradnót – Guszona 1:1 (0:0)

és Dohonský

G: Sipos, Suba és Hugyár – Švec
Krahulec játékvezető a 75. percben kiállította
a vendégek játékosát, Slovákot. A hazaiak minden tekintetben felülmúlták az ellenfelüket.

Ifi: 1:2

Revúčka – Rimajánosi 4:3 (2:3)

G: Šepík (3) és Hutka – Cibula (2) és Petrík
Jó benyomást keltettek a vendégek, 2:3-nál
három tiszta helyzetet is kihagytak, ami a végén
megbosszulta magát. A 80. percben a hazaiak
belőtték győztes góljukat.
JV: Bálint M.

G: Váradi – Koós

Ifi: 3:0

Tiszolc B – Almágy 4:3 (2:1)
A következő számunkban a Területi Labdarúgó
Szövetség Sport és Technikai Bizottsága döntése
alapján közölük a II. osztály táblázatait is.

Ifi: 1:6

Kerületi bajnokságok
– IV. liga: Uhrin 5 góljával
győzött Ajnácskő Hliníken

Rimaszécs – Osgyán 4:1 (1:0)

Hliník – Ajnácskő 3:5 (1:3)

G: Váradi L. (2) és Busa J. (2) – Cibula
A vendégek sok hibával és kapus nélkül léptek
pályára, amit a hazaiak természetesen ki is
használtak.
JV: Machyniak

G: Uhrin Roman (5)

Brusno – Feled 5:1 (2:1)

A vendégek gólját Iskra szerezte.

Ifi: 2:1

Tiszolc – Poltár 1:0 (0:0)

Hurák az utolsó percben szerzett góljával megmentette a három pontot a hazaiaknak.

Nagytörék – Bátka 4:1 (2:0)

G: Juhász, Škvareniak, Stork és Porubiak –
Juhász
A vendégek gyengén teljesítettek és a 70.
percben csak büntetőből tudtak szépíteni az
eredményen.
JV: Šupka

Alsósztregova – Nyustya 4:0 (2:0)
Nagybalog – Kalinovo 2:3 (2:0)

Hazai góllövők: Fazekas és Gubala
A 82. percben a vendégek belőtték győztes góljukat, sőt a hazai kapust, Erdődyt a játékvezető
kiállította.

Ifi: 4:2

Sajószárnya – Abafala 1:0 (1:0)

Nehéz mérkőzésen Ferko 22. percben lőtt góljával eldönmtötte a három pont sorsát. A vendégek ki is egyenlíthettek volna, de a helyzeteik
kihasználatlanul maradtak.
JV: Wollinger

Ifi: 5:1

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

9
8
6
7
6
5
5
4
3
2
1

0
3
3
0
1
3
2
0
2
2
2

2
1
3
4
5
4
5
8
7
8
9

33
32
23
26
21
41
27
24
19
23
24

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
16
18
28
24
28
24
30
32
36
46

27
27
21
21
19
18
17
12
11
8
5

Gömörújfalu – Uzapanyit 6:2 (3:1)
Ifi: 5:2
Tajti – Balogfala 1:2 (0:2)
G: Czene – Illés és Busa

Ifi: 6:0

Sirk – Cserencsény 8:3 (3:0)

G: Koren (6), Macúrik és Havlák – Silling, Slabší

2.osztály 16.forduló 04.12.,
13 30 és 16.00

Tornalja – Tiszolc B (11.4.2009, bez dorastu)
JV: Kriak
Gömöralmágy – Nemesradnót
JV: Ďurík
Guszona –Sirk (04.11)
JV: Šupka
Cserencsény – Harmac (4.11.)
JV: Rybár
Balogfala – Gömörújfalu
JV: J.Krahulec
Elmaradt mérkőzés pótlása a 15. fordulóból:
04.11., 13 30 és 16 00
Uzapanyit – Tajti
JV: Bálint

Kettős győzelem
a tőketerebesiek ellen
Az MFK Rimaszombat mindkét serdülőcsapata idehaza tartotta a bajnoki pontokat,
miután magabiztos játékkal kerekedtek felül
a tőketerebesieken.

MFK Rimaszombat – Trebišov 7:1 (2:1)

V. liga: Sajógömör biztos
hazai győzelme
G: Zsíros J., Švajko és Csutor
Jól játszottak a hazaiak, a vendégek 3:0-nál csak
szépíteni tudtak.

Lubeník – Mýtna 0:0

A hazaiak ismét hadilábon álltak a játékvezetőkkel.

Ragyolc – Klenóc 2:1 (2:1)

II. osztály:
Óriási meglepetés Tajtin

Abafala – Murány
JV: Juhász
Bátka – Rimaszécs
JV: Gača
Osgyán – Revúčka
JV: Hodoň
Rimajánosi – Sajószentkirály
JV: Siman

Idősebbek:

Sajógömör – Lukanénye 3:1 (1:0)
11
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12

11

Klenóc előnyhöz jutott, mivel a ragyolciak csak
tíz emberrel játszottak a mérkőzést, de így sem
tudták megmenteni legalább az egy pontot.

A következő forduló
mérkőzései és sípmesteri
1. osztály 14.forduló 04.12.,
13.30 és 16.00
Jolsva – Szárnya
JV: Machyniak

Hazai góllövők: Betík (3), Dragijsky, Árvay,
Szabó és Klement
A rimaszombatiak összeállítása: Juhász
– Durec, Dragijský, Szabó, Jankovič, Gibaľa,
Migaľa, Pál, Betík, Árvay. Striedali – Kulčár,
Klement, Kluka, Brndiar. Góly: Betík 3, Árvay,
Szabó, Klement, Dragijsky 11m.
Ifjabbak:

MFK Rimaszombat – Trebišov 3:0 (2:0 )

Hazai góllövők: Bodnár (2) és Illéš
A rimaszombatiak összeállítása: Dudek –
Zibrin, Trizna, Vereš, Macko, Konček, Skokan,
Raist, Pavlov, Bodnár, Illés. Striedal – Durec.

Érem nélkül tértek haza
Pozsonyban rendezték meg az ifjúsági szabadfogású birkózók országos bajnokságát, amelyen
a Lokomotíva Rimaszombat három versenyzője
is elindult. Érmet ugyan nem szereztek, de sikerült két negyedik helyezést (Richard Totkovič a
84 kg-ban és Lukáš Loskot a 120 kg-sok között)
elcsípni, míg Jaroslav Miniar a 60 kilósok között
8. lett. A csapatversenyben a 14 induló egyesület
közül a rimaszombatiak a 8. helyen végeztek.
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Megvan az első tavaszi győzelem!
Rimaszombat – Kassa B 4:0 (1:0)

Megszerezte első tavaszi győzelmét a rimaszombati
labdarúgócsapat, méghozzá nem is akárhogyan: a korábban
három meccsen egy (tizenegyes)gólt szerző együttes
a kassai B csapatnak négyet vágott.
Az első harminc perc kísértetiesen emlékeztetett a vágsellyeiek elleni góltalan szenvedésre: a rimaszombatiak ugyan mezőnyfölényben játszottak,
ám a góllal kecsegtető helyzeteiket elpuskázták, és a drukkerek attól tartottak, megismétlődhet a két héttel korábbi eredmény. A 42. percben viszont Gibalát buktatták a 16-oson, a bíró szabadrúgást ítélt, ezt Lazúr és
Zsivanovics legurította Filonak, aki a tőle megszokott hálószaggató lövéssel esélyt sem adott Brudňák kapusnak.
A második félidőben feljavult a játék, a fiatal kassaiak kitámadtak,
ezzel Piszárék is több térhez jutottak, második góljukat mégis ismét egy
pontrúgás után szerezték: Piszár szöglete után Zsivanovics fejelt a hálóba.
Egy perc sem telt el, s máris újra gólt kiálthatott a hazai közönség: Líška
kapott nagyszerű labdát, elvitte a kapus mellett is, és az üres hálóba lőtt. Az
i-re a pontot Piszár Jóska csodálatos, 30 méteres lövése tette fel, amellyel
beállította a 4:0-s végeredményt.
„Már nagyon itt volt az ideje, hogy megszerezzük az első győzelmünket a tavasszal, és ez az első félidőben kicsit görcsössé tette a játékosokat,
nem igazán tudtunk jó akciókat vezetni. De a fiúk nem adták fel, mindent
megtettek a győzelemért, s bár az ellenfél sokáig tartotta magát, végül megtörtük az ellenállásukat, és négygólos győzelmet arattunk. Nagyon elégedett vagyok, remélem, ez a siker erőt ad a csapatnak a szerdai, Losonc elleni
derbi előtt is, mert ahogy tapasztalom, errefelé ez a meccs az év meccse”
– nyilatkozta Karol Kisel, a rimaszombatiak vezetőedzője.
Változás a klub életében, hogy új sportigazgatója van a klubnak, április elsejétől Ján Oštromot Danyi László váltja.

Rimaszombat–Kassa B 4:0 (1:0)

Góllövők: Filo (42.), Zsivanovics (75.), Líška (76.), Piszár (83.).
Játékvezető: Pavlík, 418 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Mujkoš, Rubint, Zsivanovics, B. Mráz–Árvay (69.
Ádám), Filo, Piszár, Lazúr–Líška (83. Vargic), Gibala (59. Čižmár).

A rimaszombatiak április 8-án szerdán, 15.00-tól a pótolt 19. fordulóban a
losonciakat fogadják, április 11-én szombaton pedig a 24. forduló mérkőzésén Nagymihályban lépnek pályára.
B. T.

Az MFK szurkolói klubjának petíciója
Mi, az MFK szurkolói megrendülve vettük tudomásul, hogy az MFK egykori kiváló kapusa, később kapusedzője, Július Nôta tragikus gyilkosság
áldozata lett. Szeretnénk felkérni a futballcsapatot működtető város vezetését, hogy a rimaszombati stadion a remek sportember előtt tisztelegve
mielőbb vegye fel az ő nevét. Kérésünket több mint 350 szurkoló írta alá, s
azt megküldjük a Városi Hivatal illetékeseinek is.
Zdeno Marek, a szurkolói klub elnöke

Győzelemmel búcsúzott a Slovan röplabdacsapata
Az I. liga keleti csoportja rájátszásának utolsó, 6. fordulójában sima
győzelmet aratott a Slovan Rimaszombat röplabdacsapata a nyustyaiak
fölött, s ezzel a Slávia TU Kassa mögött a második helyen végzett.
A rimaszombatiak összeállítása: Megelová, Rendeková, Pálmayová, ifj.
Kudlíková, Drugdová, Zvarová –Chodúrová, Kačániová, Barthová.

VK Slovan Rimaszombat – VK Iskra Hnúšťa
3:0 (21, 16, 21) és 3:0 (17, 23, 17)

Öt éremmel az Ipoly-völgyéből
A Magyar Őskultúra Folyam Egyesület (MAŐS) Balassagyarmaton a tavaszi napforduló napján, március 21-én rendezte meg az Ipolyvölgye 3D
vadászíjász-versenyét. Gömörből népes csapat vett részt az Ipoly mentén
kialakított versenyen, ahol összesen 20 célra kellett leadni egy körben
két lövést. A sokszor trükkösen felállított pálya igazán örömteli perceket
szerzett a majd száz fős versenyzőseregnek.
A Bástya Íjász Klub eredményei:
Dósa Tamás (számszeríj, felnőtt) 		
aranyérem
Lévay Tamás (csigás, gyerek) 			
aranyérem
Nagy Lenka (tradicionális, ifi) 		
ezüstérem
Homoly Erzsébet (tradicionális, felnőtt)
ezüstérem
id. Lévay Tibor (csigás, felnőtt)		
bronzérem
he, fotó: Fülöp Zsolt

A felvételen a Bástya Íjász Klub tagjai a MAŐS képviselőivel
a verseny kiértékelését követően

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.

