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Április 17-én a
Rákellenes Liga
ismét megrendezi
a Nárciszok Napját, amelynek fő
célja, hogy felhívja a polgárok
figyelmét a rákos megbetegedések komolyságára és a
megelőzés szükségességére. A
tavasz beköszöntét jelképező
sárga virágokkal több mint 15
ezer önkéntes vonul majd ki
az utcákra országszerte, hogy
adományokat gyűjtsön a rákos
megbetegedésben szenvedők
gyógyítására.

Tilos a tűzgyújtás

Megalakul a Gömöri EGTC
Rimaszombatban 2009. április 8-án, szerdán a járás
polgármesterei tanácskozáson vettek részt az ISFA
Közhasznú Társaság meghívására, hogy megtárgyalják
a Gömöri Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozását. Az EGTC-vel olyan közös
önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet jön
létre, amely egész térséget érintő programok hatékony
pályáztatására nyújt lehetőséget a szlovák-magyar határon átnyúló közös térségfejlesztés érdekében. A ISFA
alapító elnökétől, Simon Zsolttól megtudtuk, hogy a
csoportosulás megalakítását célzó tanácskozásokra
pályázati úton nyertek támogatást, s a projekt koordinátorává Boros Andrást jelölték. Simon hozzáfűzte,
hogy az út legelején járnak, s szervezetük csak a kezdeményező szerepet vállalja fel, mindenféle politikai,
nemzeti, etnikai érdekeltség nélkül. Ezen első találko-

zón az egybegyűlt mintegy 60 polgármestert az EGTC
megalakítását illető tapasztalatairól Dr. Törzsök Erika,
a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának
nemzetpolitikai ügyekkel foglalkozó főosztályának főigazgatója tájékoztatta. A régióbeli szükségletek megfogalmazására az első összejövetelen létrehoztak egy
tíztagú bizottságot: Csolti Lajos (Lőkösháza), Ligárt
Lajos (Sajószentkirály), Mács Zoltán (Bátka), Máté
Ferenc (Kálosa), Hanobik Irén (Abafalva), Mihályi
Gábor (Feled), Pelle Tibor (Rimaszombat), Mészáros
Gyula (Tornalja), Köböl Gyula (Péterfalva), Molnár
Gyula (Tajti) személyében. A következő összejövetelre Magyarországon kerül sor, melynek helyszínéről
még tárgyalások folynak, szóba került Putnok, Ózd,
Szilvásvárad.
Homoly E, fotó: Szekeres Éva

A Járási Tűzoltóság a csapadékmentes időjárás miatt kialakult
szárazság miatt felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2009 április
6-tól a rendelet visszavonásáig mindennemű tűzgyújtás,
beleértve a parlag és gazégetés
is tilos.
Kérik a közúton és vasúton
utazókat, hogy égő cigaretta
csikket és dohányneműt ne
dobjanak ki a járművek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett
keletkező tüzek sok esetben
közvetlenül erdő és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek. Felhívják továbbá az
erdőben kirándulók, valamint
a mezőgazdasági területeken
dolgozók figyelmét arra, hogy
égő dohányneműt eldobni nem
szabad, azt minden esetben
gondosan el kell oltani. Az
erdőtulajdonosokat kérik, hogy
rendszeresen végezzenek a saját területeken ellenőrzéseket,
s készüljenek fel az esetleges
tűzesetre, hogy azt időben el
tudják oltani. Aki a tűzvédelmi
rendelkezéseket megszegi,
szabálysértést követ el.

Az Ön gyógyszertára

Új játék – fotópályázat: Község és közösség a képen
Lapunk a tavalyi sikeren felbuzdulva, új fotópályázatot hirdet, melynek témája a község és közösség, amelyben
élek. Azt kérjük olvasóinktól, hogy pár soros megjegyzéssel küldjenek szerkesztőségünk címére (979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 5., vagy gomorihirlap@rimavskasobota.sk) olyan fotókat, amelyeket a településükön,
lakhelyükön készítettek. Nagy örömmel vennénk a szocio-fotókat, de várjuk az érdekességeket, műemlékeket,
tájfotókat is. A fotópályázatot a Gömöri Fotóklub tagjai értékelik majd, az első három helyezett értékes díjakban
részesül. A beérkezett fényképeket folyamatosan közöljük lapunkban, s végül július 25-én Bátkában, a IV. Balogvölgyi Falvak Találkozóján kiállítást is nyitunk belőlük.
he
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Gašparovič északon, Radičová délen
részeiben Gašparovič tarolt. Popročon a 18
választóból 15 járult az urnákhoz, akik egyöntetűen őt támogatták. Poproč mellett Gašparovič
még az alábbi falvakban szerzett döntő többséget: Budikovany (97,43%), Slizké (97,29%),
Hrlica (95,65%), Szútor (95,29%), Rybník
(94,11%), Kociha (93,33%), Nandraž (91,89%)
és Gesztes (91,80%). Radičová Felsővályban
volt a legsikeresebb (99,13%), ahol egy szavazat jutott Gašparovičra, de remek eredményt
ért el Hubón (98,79%), Alsóhegymegen
(98,64%), Sajókesziben (98,59%), Felsőráson
(97,67%), Zsípben (95,23%), Zádorban
(96,96%), Serkében (95,72%), Tajtiban (97,56%),
Jesztén (97,54%), Nemesradnóton (97,32%),
Gömördétérben (96,91%) és Vecseklőn
(96,16%).

Helyreállt a rend az elnökválasztás
második fordulójában, mondhatnánk, ugyanis az északi régiókat Ivan
Gašparovič nyerte, míg a déli régiókban
Iveta Radičová diadalmaskodott.Mint
ahogy már előző számunkban beszámoltunk róla, a második fordulóban a részvételi arány meghaladta az 50 százalékot, s a szavazatok 55,53 százalékával
újabb öt évre a két kormánypárt által is
támogatott, magát független jelöltként
aposztrofáló jelenlegi köztársasági
elnök maradt a Grassalkovich-palota
lakója.
Nem ezen írás témája, hogy mi döntött a két
jelölt között, s még csak abban sem szeretnénk
állást foglalni, hogy a Szlovák Nemzeti Párt által
indított magyarellenes hecckampány mennyire
segített a győztesnek, a tények viszont tények
maradnak. A déli járásokban kivétel nélkül az
ellenzéki jelölt győzött, míg északon Gašparovič
tarolt. Az első fordulóban némi meglepetésre
sikerült Radičovának Besztercebányát megszereznie, de a második fordulóban Gašparovič
beleerősített. Radičová viszont győzni tudott
a nagykürtösi, a losonci és a tőketerebesi választási körzetben, igaz, csak igen kis különbséggel. Gašparovič a legmeggyőzőbb fölénnyel
a szülőföldjének számító Poltár mellett Csacán,
Szobráncon és Mezőlaborcon győzött, míg
Dunaszerdahelyen alig választották (5,01%).
Gašparovičot főleg a falvakban támogatták
(61,29%), míg a városokban szinte fele-fele
arányban megosztoztak a szavazatokon.
A rimaszombati választási körzetben is nőtt
a szavazókedv az első fordulóhoz képest,
amíg két hete 36 847 ember élt a választói
jogával, addig most már 45 744 (48,23%).
A körzetben nem akadt olyan település, ahol
csökkent volna a választói kedv, a legtöbben

Ivan Gašparovič		

Gašparovič plakátja a Csemadok egykori faliújságján

Balogújfaluban (94,73%), Szútorban (90,20%)
és Alsóhegymegen (88,16%) járultak az urnákhoz, míg legkevesebben Martonfalán (22,22),
Gicén (24,70) és Várgedében (29,75) szavaztak. Radičová mind a két fordulóban legyőzte
vetélytársát, az első fordulóban 16 781 szavazatot (46,05%), a másodikban 24 153 szavazatot
(46,76%) kapott. Ahogy országos viszonylatban,
úgy járáson belül is megfigyelhető az észak-déli
tengely, ugyanis a déli, magyarlakta falvakban Szútor kivételével Radičová a szavazatok
döntő többségét megkapta, addig a vegyesen
lakott telepűléseken már kiegyenlített volt
az arány (Rimajánosi, Osgyán), az északabbra
fekvő, de Rimaszombathoz még közelebb eső
falvakban már Gašparovič győzött, de még
ellenfele is tisztes mennyiségű szavazatot
kapott (Nagytörék, Cserencsény, Felsősziklás),
míg a választási körzet legészakabban fekvő

Megkérdeztük a szakembert
Az egyik cég évek óta bombáz különböző
ajánlataival. Volt, amikor rendeltem is tőlük
egy-egy könyvet, kazettát, amelyet becsülettel
ki is fizettem, de nyerni persze egyik alkalommal sem nyertem semmit. Az utóbbi időben
már annyira elszemtelenedtek, hogy hetente
jönnek a levelek a különböző ígéretekkel, majd
jött egy könyv is, amelyet nem is rendeltem meg.
A csomagban ott volt a számla is több mint 700
koronáról, amely igen borsosnak tűnt a könyv
kiviteléhez képest. Nem fizettem ki, de azóta a
cég folyamatosan bombáz a fenyegetéseivel. Mit
tehetek, s hogyan érhetem el, hogy végre nyugton hagyjanak? – kérdezi olvasónk. A kérdésre
JUDr. Nyitray László válaszol.

Az adott esetben a címzett a küldeményt a
kézbesítőtől átvette, ennek alapján létrejött a
vásárlás, köteles annak árát a feladó felé törleszteni. A leírtak szerint a küldemény tárgya nem
mutatványpéldány vagy nem olyan küldemény,
amelyet esetleg annak megtekintése után záros
határidővel vissza lehetett volna küldeni a feladónak. Még abban az esetben is fizetési kötelesség áll fenn, ha a mutatványpéldányt a záros
határidőn belül a feladónak nem küldi vissza.
Ajánlom, hogy az olvasónk a jövőben kísérje
figyelemmel, hogy a kézbesítő által számára
küldött küldeményre igényt tart-e, mivel ennek
átvétele már a feladóval szemben a kézbesített
tárgy árának kifizetésére kötelezi.

Rimaszombat:
3 645 (41,39%)		
Tornalja:
525 (19,96%)		
Nyustya:
1 894 (78,91%)		
Tiszolc:
1 147 (74,09%)		
Feled:
207 (30,26%)		
Rimaszécs:
34 (6,47%)		

Iveta Radičová
5 160 (58,60%)
2 105 (80,03%)
506 (21,08%)
401 (25,90%)
477 (69,73%)
491 (93,52%)

Juhász Dósa János, fotó: a szerző

Besztercebánya
megye spórol
Besztercebánya megye is jelezte, hogy
a lehetőségeihez mérten összehúzza a nadrágszíját, s augusztus végéig legkevesebb
8 millió € (241 millió korona) megtakarítását tervezi. Milan Murgaš megyeelnök bejelentette, hogy az összes megyei
fenntartású intézmény számára központi
ellátórendszert építenének ki. A megye 168
különböző oktatási és szociális intézményt
tart fenn, amely évente 44,33 millió euróba
(1,34 milliárd korona) kerül, s a tervezett
intézkedéssel 6 millió € (180,75 millió
korona) megtakarítását tervezik. Csökkenti a megye a külföldi szolgálati utakat,
s eladásra kínálják majd a feleslegessé
vált megyei tulajdont is. Jó hír viszont
a munkavállalóknak, hogy azok számára,
akik hajlandóak más régióban is munkát
vállalni, a megye ingyenes utazást biztosít, ugyanis ún. S kártyával utazhatnak
a megyével szerződéses viszonyban lévő
autóbusz-közlekedési vállalatok járatain.
jdj
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Magával ragadó istentisztelet zenével, színházzal, beszélgetésekkel és egy-egy csodálatos hírrel

Kétség és ámulat

A rimaszombati református templomban
március 30-tól április 6-ig nyolc napon
át ProChrist evangelizáció-hitébresztő,
hitmélyítő istentisztelet sorozatra került
sor. Az egybegyűltek az istentiszteleteket
műholdas közvetítésen keresztül láthatták
és magyar szinkron segítségével hallhatták
Németországból, a Chemnitz Arenából.
Az igét Ulrich Parzany evangélikus lelkész
hirdette.
Ulrich Parzany, nyugdíjas evangélikus lelkész
a Német Keresztyén Ifjúsági Egyesület volt
főtitkára, aki a ProChristről a következőképpen
vélekedik: „Kétség és ámulat” – e mottó a rendezők szándéka szerint felráz és aktivizál. Mert
a kétség ellentéte nem az önigazolás vagy az
önelégültség, hanem sokkal inkább a nyitottság,
és végtelen kutatás válaszaink után. Amikor a
kételyeinkre egyáltalán nem akarunk választ
kapni, akkor majd rácsodálkozva ámulhatunk
azon, milyen meglepő válaszokat kapunk életünk nagy kérdéseire.
Minden nap más témával foglalkoztak. Az istentiszteletek előtt a helybéliek szóltak vagy adtak
műsort a gyülekezetnek. Március 30-án Molnár
Sándor a rimaszombati református gyülekezet
lelkipásztora nyitotta meg a sorozatot, majd

sor került a műholdas istentiszteletre, melynek címe Merészség – Hihetek-e még valakinek? volt. Március 31-én Nagy Ákos Róbert, a
Gömöri Egyházmegye esperese az egyházmegye
működését mutatta be, s egyúttal hívta a fiatalokat a gyülekezetbe. Az aznapi istentisztelet
témája Meghívás – Elszalasztjuk a legjobbat?
volt. Április 1-én a Tompa Mihály Református
Gimnázium énekkara lépett fel Milen Erzsébet
feledi lelkipásztor vezetésével. Az istentiszteleten a Vágyódás – Bizonyítható-e Isten? témával
foglalkoztak. Április 2-án TMRG igazgatója, Sebők Attila mutatta be a gimnázium működését,
majd Megfeszítés – Hogyan engedi meg Isten?

Diákok a városházán
A Hostinský Alapiskola hatodikos diákjai Milan
Urda vezetésével polgári nevelés óra keretében
a rimaszombati Városi Hivatalba látogattak, ahol
Cifruš István polgármester fogadta őket, akitől
megtudhatták, hogy mivel is jár a város első emberének lenni, megismerkedhettek a város szimbólumaival és azokkal az emléktárgyakkal, amelyeket a különböző látogatók hoztak emlékbe.
A polgármesterhez csatlakozott Milana Jutková,
a Turisztikai Információs Központ vezetője, aki
a város történetét vázolta fel és Berecz Péter,
a Városi Rendőrség parancsnoka, aki a rendfenntartók munkájával ismertette meg a diákokat.

Testvérlapunk, a Gemerské zvesti szerkesztősége kiértékelte esszépályázatát is, amelyet középiskolás diákok részére írt ki A város, amelyben
élek címmel. A Marta Hlušíková, Oľga Bodorová,
Štefan Baláž összetételű zsűri egyhangúlag Nagy
Lenkának, az Ivan Krasko Gimnázium diákjának a munkáját hozta ki győztesnek, akinek
a 100 eurós pályadíjat Cifruš István, a pályázat
védnöke adta át. A pályázat érdekessége, hogy
a pályázók között több magyar nemzetiségű
diák is volt, akik közül Csincsík István a második
helyen végzett.

Tavaly 45 594 275
koronát kapott
a város

lévők közösségi helyzetének javításááért, a VH
alkalmazottainak továbbképzése – ECDL bizonyítvány megszerzése érdekében, a téli stadion
befejezése, a volt Megyeháza előtti járdák rendbetétele, EURO-RIMA-EXPO 2008 kiállítás és
a Hostinský Alapiskola rekonstrukciója.
Az idén a város szeretne további pályázati
pénzeket szerezni a volt Megyeháza rekonstrukciójára, egy többfunkciós műfüves játszótér
kialakítására, valamint a gondozói szolgálat
minőségének javítására.

2008-ban 6 projekt volt sikeres a Városi
Hivatal által benyújtottak közül, derül ki Eva
Murárikovának, a VH Stratégiai és Városfejlesztési Osztálya vezetőjének a jelentéséből. A város
így 1 519 809 eurót (45 594 275 korona) szerzett
az alábbi projektekre: A szociális hátrányban

mak/jdj
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címmel hangzott el igehirdetés. Április 3-án
B. Kovács István, a Református Tudományos
Gyűjteményekről tájékoztatott, majd Feltámadás – Megtörténhet a lehetetlen? kérdést
tette fel a német lelkipásztor. Április 4-én a
rimaszombati kvartett lépett fel, ezt követően
a műholdas adás témája Meglepetés – Hogyan
lehet újrakezdeni az életet? volt. Április 5-én
Liszák Viktória rimaszombati evangélikus lelkipásztor az evangélikus gyülekezetről számolt
be szlovák nyelven. Az istentisztelet témája:
Megtérés – Mennyi változásra van szükség?. A
sorozat utolsó napján, április 6-án Kovácsné Tímár Ildikó rimaszombati református lelkipásztor zárta le az evangelizációt, majd sor került a
záró műholdas istentiszteletre Kötődés – Mely
kapcsolataink létfontosságúak címmel.
A Chemnitzi Arenában 6 000 érdeklődő
vett részt az istentiszteleteken, amelyeken
gyűjtést is szerveztek az arra rászoruló afrikai
és romániai egyesületeknek, szegényeknek
és betegeknek. Érdekességként szolgál, hogy
Ulrich Parzany üdvözölte a rimaszombati és a
királyhelmeci gyülekezeteket is, mivel Szlovákiában csak e két helyen volt látható a műholdas
istentisztelet. Királyhelmecről és Rimaszombatból is elküldik a befolyt pénzadományt.
Kép és szöveg: Csölle Edit

A városkertben
ismét költenek
a varjak
Rimaszombatban az utóbbi években igen
elszaporodtak a varjak. Az időnként már –
már hitchcocki hangulatot idéző jelenség
felszámolása, mérséklése végett a város
még a költési időszak előtt határozott
lépésekre szánta el magát. Magassági
munkákat végző szakemberek bevonásával
eltávolítottak néhány tucat varjúfészket
a város leginkább varjak által sűrűn látogatott fáiról. A varjak elsősorban hangos
károgásuk miatt zavarták a városlakók
nyugalmát. Gyakran vendégeskednek a
szemeteskukákban s azok környékén is.
Vannak helyek a városban, ahol mára már
kevesebb a varjú, így a Krasko utcában sikerült az eltávolításuk, a Rima-lakótelepen
fél sikert értek el. A városkertben a holt
időszakban levert fészkek helyére azonban
mára új fészkeket raktak a fekete madarak.
Egyes becslések szerint 400-500 varjú van
városban.
he
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Nagy az érdeklődés a dunaszerdahelyi
szakközépiskola kihelyezett részlege iránt
Már csaknem egy éve működik Rimaszombatban a dunaszerdahelyi Magán Szakközépiskola kihelyezett részlege, egy-egy magyar és
szlovák osztállyal. Kubačka Gizella intézményvezetőnél aziránt érdeklődtünk, hogy
elégedett-e az eddig eltelt időszakkal.
- Igen, különösen annak örülünk, hogy nagy az
iskolánk iránti érdeklődés. A magas szintű és
sokrétű képzés, amit az iskolánk nyújt a diákok számára, megkönnyíti az érvényesülésüket a munkapiacon. Összefoglalva az eddigi
tapasztalatainkat, elmondhatom, hogy a szülők
reakciói is a munkánkat illetően pozitívak.
- Milyen terveik vannak a jövőt illetően?
- Tudjuk, hogy a magyar tanulóknak korlátozott
lehetőségeik vannak magyar nyelven továbbtanulni. Éppen ezért az a célunk, hogy bebiztosítsuk számukra az anyanyelven való képzést.
A jövő iskolaévtől az érdeklődés alapján további
szakokat szeretnénk nyitni, természetesen
magyar osztályokat is. A következő szakokról
lenne szó: kereskedelmi akadémia, kereskedelem és vállalkozás, információs rendszerek és
szolgáltatások, kozmetikus-sminkes, valamint
szakács, pincér és fodrász.
- Mivel magániskoláról van szó, valószínűleg
fizetni kell a diákoknak az oktatásért.
Lehet, hogy meglepi Önöket, de annak ellenére, hogy magániskola vagyunk, nincs nálunk
tandíj. Épp ellenkezőleg – az ügyes diákok,

Zagyi Boglárka
sikere
A Tompa Mihály Alapiskola 15 éves diáklánya
Pozsonyban, a 19. angol nyelvű olimpiász
országos fordulóján, miután kategóriájában
a besztercebányai kerületben nyerte el az
indulás jogát, a 8 kerület legjobbjainak kiegyen-

ill. a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók
számára több motivációs elemet is biztosítunk.
Kiemelném az utazási költségek, az étkezés és
szállás költségeinek térítését, továbbá anyagilag
támogatjuk a munkaruhák és az idegen nyelvek
tankönyveinek vásárlását. A tanulókat előmeneteli ösztöndíjjal is motiváljuk a jobb tanulmányi eredmények elérésére. Ezen kívül évente
legalább egyszer a tanulók iskolai kiránduláson
vesznek részt, aminek a költségeit természetesen az iskola állja. Télen Bécsbe vittük el
a gyerekeket.
- Ha jól tudjuk, az iskolájukban oktatott szakok többségénél kötelező a tanulók számára a
szakmai gyakorlat. Hogyan oldották meg ezt a

kérdést?
- A diákok a szakmai gyakorlatukat hazai és külföldi szállodákban, éttermekben, kozmetikai és
fodrásszalonokban végzik. A gyerekek a legjobban a külföldi gyakorlatot kedvelik, lehetőségük
van ugyanis választani Ciprus, Kréta, Korfu és
Rodosz között. A szállás és az étkezés ingyenes,
sőt még zsebpénzt is kereshetnek a gyakorlaton.
- Nincsenek a tanulóknak kommunikációs
gondjaik külföldön?
- Már első évfolyamtól nagy figyelmet szentelünk az idegen nyelvek magas szintű oktatására.
Például az angol nyelvet emelt óraszámban
tanulják, ami hetente 6 órát jelent.

súlyozott versenyében a 2.
helyen végzett. A versenyzőknek nemcsak nyelvtani
és szövegértési feladatokkal
kellett megbirkózni. Az angol
anyanyelvű lektorral való
beszélgetésen meg kellett
mutatni, hogy képesek gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni.

Boglárka az alapiskola 3. osztályától tanulja az
angolt idegen nyelvi tagozatú osztályban, viszont szabadidejében is rengeteg időt szentel a
nyelv elsajátításának. Alapos iskolai felkészülés
mellett könyvolvasás, filmnézés, zenei szöveg
hallgatása, Internet – mind nagyszerű lehetőség
a nyelv továbbfejlesztésére –, s ezeket Boglárka
ki is használja.

Marián Kluvanec, fotó: GZ

jdj, fotó: archív

Farsang István sikere Aranyosmaróton
Az előző évek során már többször beszámoltunk
iskolánk, a komáromi Selye János Gimnázium
földrajzsikereiről. Azóta ismét eltelt egy év,
és az iskola geográfiát kedvelő diákjai újból
megmérettették tudásukat. A nyári szünetben
hazahozták a Kárpát-medence nemzetközi
földrajzverseny 1. (Kovács Orsolya) és 3. helyezését (Baranyai Tímea), márciusban pedig
három első helyezéssel gazdagodtak a tanulók!
Aranyosmaróton (Zlaté Moravce) az országos

geográfiaolimpia kerületi döntőjét rendezték
meg, melyre gimnáziumunk két tanulója készítette el pályamunkáját, mégpedig szlovák nyelven. Lovász Péter a Nemzetközi konfliktusok
az ivóvízkészletekről című témát dolgozta fel,
Farsang István pedig a Szlovák Karszt Nemzeti
Park geomorfológiai alakzatairól és életkörnyezetének geofaktorairól állította össze beszámolóját. Az igényes pályamunkák szóbeli megvédése és a prezentáció után írásbeli feladatlapok

megoldása következett az éppen aktuális gimnáziumi tananyagból. Az ógyallai Lovász Péter a C,
rimaszombati diákunk, Farsang István pedig a
D kategória győzteseként utasította maga mögé
a többi versenyzőt, elnyerve ezzel az országos
fordulón való részvétel jogát, amelyet áprilisban
rendeznek meg.

Fehér István földrajztanár
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Megszólal a vér szava?
Rimaszombatban a vasútállomáson és a Nyugat-lakótelepen cigányellenes plakátok jelentek
meg az alábbi szöveggel: „A cigánykérdés
létezik! Ha behunyjuk a szemünket, az súlyos
következményekkel járhat a gyerekeinkre
nézve”. A plakát tartalmaz egy internetes címet
is. Az oldalon magát a régióért aggódó nógrádi
és gömöri fiataloknak aposztrofált társulat egy
pamfletben a cigánykérdésről értekezik, s felszólítja a felelős politikusokat, hogy sürgősen
lépjenek, akik szerintük hallgatnak az országot
egyik legsúlyosabban érintő problémáról, s aki
szót mer emelni, azt rasszistának és idegengyűlölőnek kiáltják ki.
„Ne féljetek, kérdezzetek és harcoljatok – ne
legyetek bárányok, akiket a szakadékba löknek”,
- áll a féligazságokkal telitűzdelt iromány végső
üzenetében, s még egy e-mail címet is meghagynak, ahol az érdeklődők jelentkezhetnek.
Egy brit társadalomtudós szerint soha nem
látott válság van kialakulóban a világon, s ezen
belül az európai kontinensen is. Ennek csak

egyik előjele a most tetőző gazdasági válság,
amelyet súlyos erkölcsi válság előzött meg.
S ami egyre inkább körülvesz bennünket, az
elharapózó erőszak, a szélsőséges eszmék gyors
terjedése. Mintha újra kísértet járná be a vén
Európát, a gyűlölet kísértete. Ahogy az egyik
honlapon olvasom egy habzó szájú fűzfapoéta
tollából: „Megszólal a vér szava/ mindenki
tudja, mi a dolga.” S csöpög a szavaiból a gyűlölet. De ezt látjuk a budapesti utcákon, s ezt
élvezhettük a minap mi is a bőrünkön, amikor
a szlovákiai elnökválasztáson egyéb híján ordas
eszmék hangoztatásával próbáltak eredményt
felmutatni kormányon lévő pártok. S a taktikájuk ismét bejött.
A romakérdés Közép-Európa egyik legégetőbb
problémája, amelyre az elmúlt évtizedekben
semmilyen megoldást nem kerestek, gondolván,
hogy amíg nem történik demográfiai robbanás,
addig segélyekkel el lehet odázni a helyzetet.
A rendszerváltás óta generációk nőttek fel úgy,
hogy nem láttak pozitív példát maguk előtt,

A Gömöri Fotóklub tárlata Nagyváradon

A Gömöri Fotóklub kiállítása 2009.április 3-án,
pénteken, helyi idő szerint 13.00-kor nyílott
a partiumi Nagyváradon, a FotoArt Galériában.
A tárlatot Tóth István, a Tavirózsa Fotóklub és
a Romániai Fotóművészek Szövetségének elnöke nyitotta meg. A fotóklub nyolc tagjának (Bial
Péter, Csomós Árpád, Fejes Zsuzsa, Gecse Attila,
Kovács Attila, Mács István, Szőke Attila és
Benedek László klubvezető) alkotásait Ramona
Novicov műkritikus véleményezte. Tóth István
köszöntőjében elmondta, hogy bízik a kiállítás
sikerében, illetve abban, hogy a két fotóklub
továbbra is jól fog együttműködni. Elmondta
a jelenlévőknek, hogy 2009 őszén, szeptember 17-én, nyílik Rimaszombatban, a Gömöri
Múzeumban a Tavirózsa Fotóklub kiállítása.

s amíg a szociális segélyből és koldulásból meg
lehet élni, addig nem is igen történik előrelépés.
Tény, hogy fortélyos félelem igazgat bennünket,
s egyre kevesebb az esély, hogy józan ésszel ki
lehet kerülni ebből az ördögi körből.
Mégis, nincs más lehetőségünk, mint megpróbálni megtalálni a közös hangot, a kiutat, hisz
mindannyiunk bőrére megy a játék. S higgyük
el, hogy a gyűlölet és az erőszak nem megoldás
és nem kiút. Csakis a Gandhi és Radičová által
is választott békés, a konfliktusokat tárgyalások
útján rendező hozzáállás jelenthet megoldást.
Különben tényleg háború lesz.
Juhász Dósa János, fotó: a szerző

A mesemondó
elköszönt

Ezután átadta a szót Benedek Lászlónak, aki
megköszönte a fotósok nevében a meghívást és
a szíves vendéglátást. Majd felvidéki könyvekkel
ajándékozta meg Tóth Istvánt. Ramona Novicov
felhívta a megjelentek figyelmét arra, hogy miközben egy kiállításon veszünk részt, ne felejtsük el, mennyi munkával jár elkészíteni az alkotásokat. Elmondta, hogy a fotókon megörökített
felvidéki (gömöri) tájak hasonlítanak Románia
egyes vidékeire. A képek egy része a modern
világot idézi, míg másik része a régit. A műkritikus érdekesnek találta e két rész egymással való
találkozását. A kiállításon fellépett Tokaji Ágnes
és Oláh Boglárka, akik hegedűduókat adtak elő
Ludovic Feldmantól és Bartók Bélától.

Tavaly ősszel, a Czinka
Panna Prímásversenyen
a hátam mögött egy idősebb házaspár hangoskodott, s nem rejtette véka
alá, hogy kinek szurkol
a megmérettetésen.
Még a zsűri tagjai is
összevonták a szemöldöküket. A szünetben aztán megtudtam, hogy a legifjabb
Busa Viktorért szurkolnak a nagyszülők,
s beszélgetés közben az is kiderült, hogy
a nagypapa nem más, mint az 1997-ben
B. Kovács István jóvoltából megjelent
Szőlő-Szült Kálmány (öt gömöri hősmese)
adatközlője. Elmondta azt is, hogy bár vannak még meséi talonban, már nem akarja
azokat senkinek sem elárulni. Betegeskedett, s napjait inkább az unokák töltötték
ki, akik remek zenészek, és számos sikert
értek már el különböző versenyeken, valamint a környékbeli rendezvények gyakori
szereplői. Ő maga nagyon szerény ember
volt, annyira, hogy amikor rákérdeztem
egyik rimaszécsi tanár ismerősömnél, aki
szintén roma, kiderült, hogy Viktor bácsit
remekül ismeri, de nem is hallott róla, hogy
az öreg remek mesélő, s könyve is megjelent. Busa Viktor februárban itt hagyott
bennünket, de meséi itt maradtak velünk
könyvbe zárva, mindörökre.

Balázs Emese, fotó: Szőke Attila
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Lapajánló
Gömörország 2009/1.
Az északi magyar peremvidék
fórumának idei tavaszi száma
A tartalomból: Kövesdi Károly:
A gyűrűk urai és a kijátszottak,
Koncsol László: Pedagógus pályám emlékei 1., Ki a magyar? Mi a magyar? Változatok a magyarság-élményre, Bodnár Mónika:
Búcsú Dankó Imrétől, Hizsnyan Géza: Elhunyt
Danis Tamásné Pólos Katalin, B. Kovács István:
Egy rasszista megnyilvánulás ellen, Kövesdi
Károly: A méltatlanul mocskolt kormányfő,
Erdélyi Géza: Esterházy János, a példa

Jó Gazda 2009/4.
Az agrárvállalkozók lapja áprilisi száma
A tartalomból: Gyümölcsfák virágzása, termékenyülése, Palánták kiültetése, Fagyveszély
ellen lombtalanítás, Nemzetközi borver-

Jeles napok
seny Dunaszerdahelyen, A
gyomirtószerek hatásmódja,
Kacsa- és libatenyésztés támogatása, Hányszor fiaztassunk,
Állandó helyre vethető egynyáriak, Áprilisban ne feledjük,
Jácint, az újjászületés jelképe,
Hogyan ápoljuk a húsvéti kaktuszt?, Méhegészségügyi veszélyek tavasszal.

Atelier 2009/1
Művészeti folyóirat idei első
száma
A tartalomból: Lacza Tihamér: Prágai emlékfoszlányok,
Beszélgetés Somogyi Győzővel,
Antigoné a Vasmacska Stúdióban, Kocsis Ernő,
Csémy Olivér, Godány Sándor, Csikszentmihályi
Róbert kiállításairól, Néhány galéria kiállítási
terve 2009-re.

Vesénk, ugyanúgy mint többi szervünk egészségét, szüleinktől örökölt genetikai hatások mellett jelentősen befolyásolja életvitelünk. Ezen
fontos szervünknek, amely a véráramból szűri
ki a káros anyagokat és fontos hormonokat termel, a természetgyógyászat jelentős szerepet
tulajdonít.
Amellett, hogy jelentős hatással van személyiségünkre, jelentős befolyása van a reuma,
gerincbántalmak, nőgyógyászati betegségek és
a prosztata megbetegedéseinek kialakulására is.
Nem elhanyagolható mértékben befolyásolják a

csontritkulás kialakulásának veszélyét is.
Hogy megelőzhessük ezen betegségek kialakulását, elsősorban a vesénkre káros anyagok
fogyasztását kell mérsékelnünk. Ilyenek a konyhasó, gyógyszerek, cukor, állati eredetű fehérjék.
Fontos tényező a vesebetegségek kialakulásánál az embert érő külső hatások. A mindennapi
stressz és az az által kialakult félelemérzet, nemcsak vesénk funkcióját gyengíti, hanem ennek
folyományaként a jövőben gerincbántalmakkal
is szembe kell néznünk. Ha sikerül felülkerekednünk ezen, nagy eséllyel a gerincproblémákat is
el tudjuk a jövőben kerülni.
Ha kérdésük van, azt küldjék
a balaz@hnusta.org címre.

Könyvesbolti kedvezmény
Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
16 . hét

Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, a rét is
kizöldült, akkor jó szénatermésre számíthatunk. Azt is megfigyelték, hogy ezen a
napon szokott megszólalni a kakukk meg
a pacsirta.

Április 18.
– Nemzetközi műemléki nap

E napon főleg azokra a műemlékekre
hívják fel a figyelmet, amelyek veszélyben
vannak. 1982. április 18-án egy Tunéziában szervezett szimpóziumon vetette fel
az ötletet, hogy az egész világon egyidejűleg tartsák meg a műemlékek és tájak
nemzetközi napját. A javaslatot 1983-ban
elfogadták, és a nemzeti bizottságok számára gyakorlati útmutató készült, milyen
eseményeket szervezzenek e napra, és első
alkalommal 1984-ben került megrendezésre. Nevezik a világörökség napjának is.

Április 22.
– a Föld napja

Egészségünkre

Célkeresztben:
a vese

Április 14.
– Tibor napja

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.

1970. április 22-én egy Denis Hayes nevű
amerikai egyetemi hallgató kezdeményezte, hogy a földi élet védelméről. Ez volt az
első föld napja, és már ekkor több mint
25 millió amerikai állt a kezdeményezés
mögé. Húsz évvel később Denis Hayes és
barátai látva az ökológiai válság jeleit – a
bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést,
az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a
veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a
savas esőt, az óceánok szennyezettségét –
kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a
környezet évtizedeként a közös felelősséget hangsúlyozzák. Zöld szervezetek akciói,
ifjúsági megmozdulások, előadások, iskolai
programok ezrei zajlanak e napon.

Április 24.
– Szent György napja

Sárkányölő Szent György ünnepe, aki évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok,
lovas katonák, vándorlegények, s utóbb a
cserkészek patrónusa. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja.
Minden esztendőn Szent György, a napvitéz győzi le, szabadítja ki a királylányt, a
megújult nő-növényi életet a sárkány, a
„poshadt tó ura“ fogságából, s ő tisztítja
meg a vizeket is.

Április 25.
– Márk napja

Szent Márk evangélista ünnepe. Búzaszentelés napja. Mise után a hívek kereszttel
lobogókkal kivonultak a határba, ahol a
pap megszentelte a vetést. Mindenki vitt
haza magával a megszentelt búzaszálakból,
melyeknek gonoszűző erőt tulajdonítottak.

Gömöri sztárok
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„Infrastruktúrára van szüksége a régiónak!”
att már nehezebb. De azért kéthavonta egyszer
haza szoktam menni a szüleimhez. Jó otthon
lenni, én nagyon szeretem Rimaszombatot.
Szerintem ezzel sokan vagyunk így, akik onnan
elkerültünk, hogy semmiképpen sem jöttünk
volna el, ha onnan lehetne ingázni a jelenlegi
munkahelyünkre, vagy ha abban a szakmában,
amit kitanultunk, otthon is tudnánk érvényesülni. Nagyon a szívembe zártam ezt a régiót,
úgyhogy nem kényszerből járok haza, hanem
szívesen és szeretettel.

Pozsonyban diplomát, Budapesten doktori címet szerzett. Jelenleg a Comenius
Egyetem Politológia Tanszékén tanít.
Nagyon szereti a munkáját, de az aktív
politizáláson egyelőre nem töri a fejét.
Gömörbe ugyan már csak látogatóba jár,
de állítja, hogy mindig ez a régió marad
a szíve csücske. Gál Zsolt.
Miért döntöttél a politológia mellett? Az emberek általában szidják a politikát, te meg azt
választottad a foglalkozásod tárgyának…
Először is nem szabad összekeverni a politikát
és a politológiát, mert a kettő nem ugyanaz.
Politikus lehet bárki, ahhoz nem kell nagy tudás.
Lehet nagyon művelt vagy nagyon műveletlen
valaki, a politikában egyetlen kritérium létezik,
hogy népszerű legyél, és rád szavazzanak a választók. A politológia meg egy tudományág, ami
a politikával foglalkozik. Nem ugyanaz.
Ezt értem. De akkor is a politikával foglalkozol. Arra lennék kíváncsi, hogy miért dönt
valaki úgy, hogy politológiát tanul.
Engem mindig is nagyon érdekelt, hogy mi zajlik a világban, hogy miért olyan a világ, amilyen,
s mi mozgatja a dolgokat, amiket látunk a tévében, a hírekben. Nem csak az, hogy megtörténik
valami, hanem az is, hogy miért történik meg
egy esemény, meg miért ott, miért úgy, ahogy,
mi lehet a háttérben, s hogy miben különböznek
az egyes országok. Amikor eldöntöttem, hogy
szeretnék egyetemen tanulni, s szétnéztem,
milyen lehetőségek vannak, akkor láttam, hogy
a politológia pont arról szól, ami engem érdekel,
úgyhogy megpróbáltam.
Mennyire volt tudatos döntés, hogy itthon
maradsz tanulni?
Véletleneken is múlott, de tény, hogy itthon szerettem volna maradni. Elsősorban azért, hogy
még jobban megtanuljam a szlovák nyelvet. A
középiskolában elég jól beszéltem szlovákul,
de az még távol volt a tökéletestől. Magyarországgal kapcsolatban meg élt bennem egy olyan
félelem, hogy ha elmegyek öt évre, akkor kiesek
az itteni életből, s a szlovák nyelvtől is még
jobban eltávolodom. Én meg szerettem volna
visszajönni, az soha nem jutott komolyabban az
eszembe, hogy elhagyjam az országot. De lehet,
hogy ha úgy hozta volna a sors, nem mondtam
volna Budapestre sem nemet.
A doktorátust viszont már Budapesten végezted. Eltűnt a félelem?
Miután öt évig Pozsonyban éltem, nem mellékesen egy liptószentmiklósi szobatárssal
a kollégiumban, meg én voltam az egyetlen
magyar nemzetiségű diák a 20-30 fős csoportban az egyetemen, az ilyen félelmek elmúltak.
A másik fő ok az volt, hogy nagyon szép dolog a

politológia, hogy megpróbálja megmagyarázni a
politikai rendszereket, választói viselkedéseket,
stb., de nekem ehhez hiányzott egy kicsivel több
gazdaság. Ezért szerettem volna még e téren
folytatni a tanulmányiamat. S akkor kapóra
jött, hogy volt a budapesti közgázon egy PhDprogram nemzetközi kapcsolatokra.
Aztán viszont visszatértél Pozsonyba az alma
materbe. Mint tanár…
Igen. Pont jókor jöttem vissza. A három év
doktori után úgy gondoltam mindig is, hogy
haza fogok jönni. A politológia tanszéken meg
pont akkor kerestek egy olyan embert, aki a
gazdaságpolitikai meg közpolitikai tantárgyat
vinné, így kapóra jöttünk egymásnak. Persze, az
is számított, hogy ismertek, mint volt diákjukat.
Közben sikerült három hónapot Brüsszelben,
az Európai Parlamentben is eltöltened, mint
Bauer Edit asszisztense. Nem kap(ott) el a
csábítás, hogy belépj a politikába?
Teljesen kizárni nem akarnám sose, de jelenleg
nincsenek ilyen terveim, s idáig nem is voltak
soha. Egyelőre elégedett vagyok ezzel az állásommal, ami – tegyük hozzá rögtön –, kizárja az
aktív politikát. Legalábbis ki kéne, hogy zárja. A
politológus maradjon független, mármint olyan
értelemben, hogy ne legyen egyik pártnak sem a
tagja. Ez nem jelenti azt, hogy ne érthetne egyet
valamelyik párt nézeteivel, vagy ne támogathatná ezeket, mondjuk érveket felsorolva mellette,
de a pártagsággal kizárja egymást. Szóval egyelőre nem gondolkodom rajta, s nem is merült
fel idáig komolyabban bennem az aktív politizálás. De teljesen kizárni semmit sem lehet.
Pozsony, Budapest, Brüsszel, többször voltál
az Egyesült Államokban is. Rimaszombatba
milyen gyakran jársz haza?
Most már sajnos elég ritkán, mert a munka mi-

Az is már nagyon régóta úgy van, hogy
Gömör Szlovákia legelmaradottabb régiója.
Hogy változik ez meg, ha a tehetséges
emberek otthagyják?
Azért azt nem mondanám, hogy a legelmaradottabb régió. Bizonyos gazdasági mutatók szerint
az, főleg a munkanélküliséget szokták felhozni,
amiben az elmúlt időben tényleg rendre „vezető” pozícióban voltunk, de vannak más mutatók
is, mint például az átlagjövedelmek, a vállalkozók száma vagy a megtermelt nemzeti jövedelem egy adott régióban, ahol sok kelet-szlovákiai
járás még a mi szintünkön sincs. Tehát ez nem
annyira egyértelmű, bizonyos mutatókban mi
állunk a legrosszabban, másokban meg nem.
Hogyan lehetne ezen változtatni?
Mivel több évtizedes, lassan évszázados történelmi fejlődés eredménye ez a helyzet, gyorsan
kitörni ebből nyilván nem lehet. A politikusok
nem szeretnek ilyenről beszélni, de ha őszintén
beszélnének, kénytelenek lennének megmondani, hogy egy-két éven belül nem lesz látványos
változás, lehet hogy öt éven belül se. De van
pár lépés, amit meg lehetne tenni. Például az
infrastruktúra kiépítése: hiszen a beruházások
oda mennek, ahol jó az infrastruktúra. Ez meg
általában autópályát jelent. Nálunk meg még
Zólyomig sincs befejezve az autópálya, onnan
meg aztán már semmi nincs. A másik dolog meg
az iskolázottsági helyzet a régióban. Ha megnézzük a munkanélküliek összetételét, sokaknak
közülük vagy semmilyen, vagy csak alapiskolai
végzettségük van. Ha ezen nem változtatunk,
akkor az infrastruktúra se segít. A harmadik
nehézség meg – nem kell itt mellébeszélni – az
etnikai probléma. Ami nem is annyira etnikai,
mint szociális. Ha megnézzük, nagy átfedés van
a munkanélküliek meg a roma lakosság között.
A munkanélküliek többsége roma származású,
a romák többsége meg munkanélküli. Nyilvánvalóan főleg azért, mert képzetlenek. Erre is
tekintettel kell lenni, ha képzésről beszélünk,
hogy az ő sajátosságaikra is odafigyeljünk.
A szociálkulturális háttérre tekintettel kell
lennünk, ha ezen lendíteni akarunk. Ez viszont
csak közép vagy hosszabb távon lehetséges, ami
talán nem hangzik biztatóan, de ez a realitás.
Urbán Péter
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 16. hétre
Április 18-án, szombaton
Média gyógyszertár
Április 19-én, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Április 18-19-én, szombat-vasárnap

MUDr. Kret Ján, Sport utca 1., Tel.:
56 27 352

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
március 24-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Pavel Cirbus, Igor Čák, Ladislav
Fazekaš, Miroslav Fazekaš, Patrik
Fazekaš, Jozef Schon, Jozef Czene,
Zuzana Bokorová Rimaszombatból, Angel Raynák Osgyánból,
Peter Petrok, Ladislav Borák,
Radoslav Doboš, Elena Hulmanová
Nyustyáról, Peter Planka Fügéből,
Ján Babarík Susányból, Guyla
Mihályi Gesztetéből, Božena
Jánošíková Gernyőpusztáról, Milan
Komišák Mákosról, Mgr. Peter Krayč
Forgácsfaláváról.
Először adott vért: Marek
Litavský, Štefan Pénzeš Rimaszombatból, Iveta Talánová
Felsőpokorágyból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Április 16-19-ig
cs-v-ig, 18 órától

A rózsaszín párduc 2.
családi amerikai komédia
Április 16-19-ig
cs-v-ig, 20 órától

Vérfarkasok
támadása

amerikai horror-thriller

Gondozói kurzust indít
a Vöröskereszt
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).

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

jus 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!

Mottó: Május kilencedike a győzelem volt napja,
Pegazus Alkotópályázat
melyen most mi győzünk az idő múlása felett!
Május 9-én a rimaszombati Városi Művelődési – jel. április 20-ig.
Központban lesz a város gimnáziumai és a volt Ál- A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdeti
talános Középiskola végzettjeinek a találkozója, irodalmi alkotópályázatát középiskolás korú alkotók
ünnepélyes fogadás és esti műsoros mulatság for- részére. Beküldési határidő: 2009. április 20. Bővebb
információ: 92901 Dunajská Streda, Erzsébet tér 1203.,
májában, amelyre minden egykori diákot és tanárt
szívélyesen meghívnak. Részvételét a következő cí- Tel./Fax: 031/552-79-64, 0911/239-479, e-mail: szmit@
mail.t-com.sk.
men jelezheti: stretnutieabsolventovrs@gmail.com

XVIII. TMOVPV
– 2009. április 23-26. között
A Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Művelődési Intézet, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
2009. április 23-26. között megrendezi a rimaszombati
Városi Művelődési Központban a XVIII. Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondók, Énekelt versek és Lírai színpadok versenyét. A részletes programot jövő
heti számunkban közöljük.

Szvorák Katalin koncert
– 2009. május 3.
A losonci Phonix Lutetia Polgári Társulás, a budapesti
Artisjus, a losonci Római Katolikus Plébániai Hivatal, a
Csemadok Losonci Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt Szvorák Katalin ünnepi koncertjére „A nap megszentelése” ének és imák címmel. 25 önálló albumának
első élő bemutatóján himnuszok, zsoltárok, reggeli,
déli, esti imák és virrasztó énekek lesznek hallhatók.
Közreműködnek: Andrejszki Judit (ének, csembaló,
orgona), Gombai Tamás (hegedű), Pejtsik Péter (cselló). Helyszín a Losonc, Kubányi-tér, Római katolikus
templom. Időpont: 2009. május 3. (vasárnap) 11 óra.

Tihamér Gedeon geológiai
gyűjteménye – 2009. április 15.
A Besztercebányai Megyei Önkormányzat, a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum meghívja Önöket
Tihamér Gedeon geológiai gyűjteményének a kiállítására 2009. április 15-án, 14 órai kezdettel a GömörKishonti Múzeum termeiben. A kiállítás 2009. május
31-ig látogatható.

Népművészek gyermekjátékai
– 2009. ápr. 16-30.
A miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
és Közművelődési Intézet tisztelettel meghívja Önt
2009. április 16-án, 14.00 órára a Miskolci Galériába a
Népművészek gyermekjátékai, gyermekjátékok a népművészetben című előadással egybekötött kiállításra.
Az előadó Dr. Barsi Ernő néprajzkutató. A kiállítás
megnyitójára 16 órakor kerül sor, melyen közreműködnek a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes gyermektáncosai.

Felhívások
Tavaszi Vásár

Rimaszombat városa a Városnapok alkalmából má-

Balogvölgyi falvak figyelem!
A Magyar Koalíció Pártja Bátkai Helyi Szervezete és a
Balogvölgy 2008 Polgári Társulás értesíti a balogvölgyi
falvak polgármestereit, hogy 2009. július 25-én,
szombaton immár negyedik alkalommal megrendezi
a Balogvölgyi Falvak Találkozóját Bátkában a község
sportpályán. Idén is gazdag programot készítenek a
szervezők, akik várják a községek jelentkezését a Mi
fő a bográcsban? főzőversenyre, a Házi kedvencek
kiállítására és börzéjére, a Ki lesz a király Máriás kártyaversenyre, a Száll az ének nótaversenyre. Bővebb
információt lapunk hasábjain is folyamatosan közlünk,
illetve megtalálják azt a www.balogvolgy.polgarinfo.hu
honlapon vagy e-mailen keresztül is lehet jelentkezni
balogvolgy@azet.sk címen.

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.

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

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

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

• Háromszobás, saját tulajdonban
lévő lakás az első emeleten, balkonnal
Rimaszombatban a Kirejevszki utcában
eladó. A lakás átalakított (falazott
fürdőszoba, plasztablakok, úszópadló,
biztonsági ajtók és új konyhabútor).
Látni kell. Ár megegyezés szerint. Infó:
0911 320 155, 0907 320 155.
406-17		
• Bérbe adok üzleti vállalkozásra és irodának alkalmas helyiséget Rimaszombat központjában 45 m2 és 90 m2.-en.
Tel: 0908 508 195, 047/ 56 34 901.
420-16

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

• 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.

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.

EUROMOTEL

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

Restaurant

2002

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

Olcsó és minőségi
elszállásolás

380-1-15

Állás
• Jól működő pénzügyi tanácsadó
szervezet, feddhetetlen múltú, legalább
középiskolai végzettséggel rendelkező, 23. évét betöltött, megbízható
munkatársakat keres. Érdeklődni a 0905
785 607-es telefonszámon.
407-17

• Középiskolai tanár ANGOL NYELVET
oktat minden korcsoportnak, érettségire és felvételire készít. Elérhetőség:
0907 853 164

Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott.
Megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Fájó szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, ismerősöknek,
jó barátoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak valamint
mindazoknak, akik elkísérték
utolsó útjára a drága férjet, fiút,
édesapát, testvért, nagyapát,
unokatestvért, keresztapát,
apóst, sógort és nászt,

147-15

• Szállítás, költöztetés autóval. Tel:
0903 515 109.

• Pulyka eladó. Tel: 0907 036 585.
408-15

• Vietnami sertés eladó. Tel: 56 94 421.

aki 2009 március 27-én
váratlanul elhunyt.
Köszönjük a sok szép virágot és
koszorút.
A gyászoló család

427-15

Magas szinten képzett szakembereink szeretettel várják régi és leendő ügyfeleinket.

148-15

Egyéb
• Felvásárlok régiségeket, öreg tollút és
házi vásznat. 0903 537 225, risopepi@
gmail.com
327-17
• Takarítást vagy idősek ápolását vállaljuk! Schultz házsapár – Rimaszombat,
Kishonti u. 4/21. Érdeklődni lehet 17.00
és 20.00 között.
326-15

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

380-16

• KREATÍV DEKOR AJÁNDÉK ÉS KREATÍV
HOBBY BOLT – Tiffany lámpák, porcelán

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

Jelentős időjárás változásra nem
számítunk, az átlagosnak megfelelő hőmérsékletű, tavaszi időre
van kilátás. A napsütés mellett
már gyakrabban megnövekedhet
a felhőzet, és záporok, helyenként zivatarok is előfordulnak, de
országos, áztató eső továbbra sem
valószínű. Az eddigiekhez képest
mérsékeltebb lesz a nappali felmelegedés, általában 16, 21 fok között
alakul a hőmérséklet a délutáni
órákban.
Reisz András

Áruszállítás és
költöztetés Fiat
DUCATO-val.
M.: 0908 948 971
2004

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

Irodahelyiségeket

• 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

Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

Csízi Zoltánt,

Állatok

403-15

• Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062.
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kínálok albérletbe

Üzletvezetőt keresünk
Rimaszombatba, autóalkatrészeket árusító boltunkba.

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

Feltételek: a szlovák és magyar nyelv ismerete, számítógépes alapismeretek.
Infó: Informer Kft, M.: 0905 760 511

InfÓ: 0905 885 559

2064-15

2063-14
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PÁLYÁZATOK
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete, a T.t.
596/2003 számú, az államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai önkormányatokban szóló törvény
4. §-a és néhány törvény változása és kiegészítése
alapján és a SZK NT rendelete a T.t. 552/2003 számú,
a közjóléti munkákról szóló törvény 5. §-a alapján
pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére 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. 14.

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
MUDr. Cifruš István, MPH
polgármester

Horgászok évzáró közgyűlése
Még február végén a rimaszombati Városi
Művelődési Központban tartotta meg évzáró
közgyűlését a Szlovák Horgászszövetség
I. területi szervezete. A közgyűlést megelőzte
a II. (Csíz) és III. (Ajnácskő), s ezt követte
a IV. (Rimakokava) területi szervezet évzárója.
Az első horgászegylet városunkban még 1912-ben alakult, s ennek utódjaként alakult meg 1926-ban a Szlovák Horgászszövetség helyi tagozata. A szervezetnek
1 170 (1 017 felnőtt, 56 ifjúsági és 97 gyerek) tagja van,
s a járás egyik legerősebb szabadidős szervezetei közé
tartozik. S mivel igen attraktív lehetőségeket kínál,
a tagság iránt az érdeklődés az utóbbi években sem
csappant meg.
A kurinci víztározót senkinek sem kell bemutatni, az összes síkvízi hal megtalálható benne, de főleg
pontyban, amurban, compóban, keszegben, kárászban
gazdag, míg a ragadozók közül a csuka, a fogas és a balin
számít otthonosnak, de nem hiányzik a harcsa, amelynek azonban nemigen örülünk. Évente rendezünk itt
horgászversenyeket (az idén május 9-én), amelyet
azoknak is ajánlunk, akik maguk nem horgásznak,
ugyanis gyönyörű környezetben érdekes versenyt láthatnak, ahol értékes díjak találnak gazdára.
Az osgyáni víztározó ugyan kicsi, de a halállománya hasonló a kurinciéhoz és semmivel sem szegényebb. Ugyanezt mondhatjuk el a csíziről is, ahonnan
egyedül a harcsa hiányzik.
A péterfalai halastóban az egyik legatraktívabb
körzet, ahol igen erős a harcsaállomány, fogtak itt már
200 centis, 70 kg feletti példányt is. De a 10-20 kg-s
pontyok sem mennek ritkaságszámba.
A pontyos vizek közé tartozik még a Balog patak
egy része a Rima összefolyásánál, s a Rima folyó Csíztől
egészen a Nyugat-lakótelepi hídig. A folyó Rimaráhó

fölött már pisztrángban gazdag, de nem hiányzik a fejes domolykó és a compó sem. Pisztrángban gazdag
a Rimavica is, itt kevesebb domolykóval találkozhatunk. Különös helyet foglal el a halastavaink között
a skálniki, ahol pisztrángra lehet horgászni. Itt rendezzük meg évente a pisztrángversenyünket, amelyre
az idén április 11-12-én került sor. A Balog patakban is
gazdag pisztrángállománnyal találkozhattunk, a mai
mennyiség az eredetinek már csak a töredéke.
A közgyűlésre igencsak rányomta a bélyegét
az influenzajárvány, így JUDr. Roland Janský elnöki
beszámolóját is a városi szervezet elnöke, JUDr. Igor
Borlok olvasta fel. A tavalyi év értékelése mellett szó
esett az elkövetkező évek terveiről, amelyek között
a legégetőbb feladatok közé tartozik a halasítás, valamint a halastavak környékének rendbetétele, takarítása. Tavaly sikerült Kurincon befejezni a Horgászház
tetőzetének rekonstrukcióját, így már csak a homlokzat rendbetétele és a festés maradt.
A halasítási program keretén belül 24 135 ponty,
30 000 keszeg, 20 ezer csuka és ragadozó, 3 800 pisztráng és 4 500 angolna került vizeinkbe mindösszesen
1 730 ezer korona (57 425,48 €) értékben.
A tavalyi kifogás 17 505 db. volt (31 702 kg)
3 463 935 korona (114 981,6 €) értékben. Egy tagra 29,5
kg jutott 3 225 korona (107,05 €) értékben. Ezek csak
számadatok, de ebből is következtetni lehet horgászkörzeteink gazdagságára. Az idén 1 870 ezer korona
(62 ezer €) értékben szeretnénk halasítani.

Dobos Ferenc

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.
GH_18

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

Rendezvényiroda Ózdon
- székszoknyák 320 Ft/db
-esküvői dekorációs
kellékek bérelhetők
www.joparty.hu
tel: 0036 70 382 9275
2074-17
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I. osztály:

Taroltak
a Bástyások
Ipolytarnócon

Guszona –Sirk 1:1 (0:1)

Szárnya szárnyalt Jolsván

G: Bodor – Koreň, JV: Šupka

Ifi: 2:0

Jolsva – Szárnya 1:4 (0:1)

G: Šmíro – Ferko, Vrškový, Patinák és Kárás
A vendégek jó játékkal listavezetőhöz méltóan
magabiztosan győztek. A 90. percben a hazai
Majoros piros lapot kapott. JV: Machyniak

Cserencsény – Harmac 1:2 (0:2)
JV: Rybár

Ifi: 7:1

Ifi: 4:0

Balogfala – Gömörújfalu 2:0 (2:0)

Abafala – Murány 0:3 (0:2)

Ifi: 3:5

G: Kikin és Kalmár, JV: J. Krahulec

G: Vavrek (2) és Verkin
Jó játékvezetés mellett megérdemelt vendéggyőzelem. JV: Juhász

Ifi: 4:3

Uzapanyit – Tajti 4:5 (0:4)

G: Hriň (3) és Barassó – Molnár (2), Czene,
Gáspár, Pál L., JV: Bálint

Ifi: 1:10

Bátka – Rimaszécs 2:0 (0:0)

A táblázat állása:

G: Váradi és Pósa
Nehezen született meg a hazaiak győzelme.
JV: Gača

13

11 1 1

52:20

34

Ifi: 5:3

2. Tornaľa

1.

12

11 0 1

33:12

33

3. Sirk

12

8 1

3

40:17

25

Osgyán – Revúčka 1:0 (0:0)

4. Gemerská Ves

12

7 1 4

78:31

22

5. Husiná

13

6 3 4

28:24

21

6. Radnovce

14

6 1 7

31:36

19

7.

13

6 0 7

36:35

18

Ifi: 3:1

8. Uzovská Panica

12

5 1 6

29:37

16

9. Blhovce

13

4 0 9

25:35

12

Rimajánosi – Sajószentkirály 3:4 (1:0)

10. Gemerský Jablonec

13

4 0 9

33:49

12

11. Čerenčany

13

2 2 9

13:36

8

12. Chrámec

12

1 0 11 17:53

3

G: Négyesi
A három pont sorsa a 66. percben dőlt el egy
színvonalas mérkőzésen. JV: Hodoň

G: Gombala, Fazekas és Kökény – Horváth (2),
Bolacsek és Hugyár
A vendégek ezzel a győzelemmel beérték
Szárnyát. A mérkőzés érdekessége, hogy
a sajószentkirályi Kovács Pál ezen a mérkőzésen
nem szerzett gólt. JV: Siman

Ifi: 4:1

A táblázat állása:
1. FK Stárňa		 12 10 0 2

37:12

30

2. FK Kráľ		 13 9 3 1

36:19

30

3. FK Oždany		 13 7 3 3

24:18

24

4. FK Muráň		 12 8 0 4

29:28

24

5. FK Bátka		 13 6 2 5

29:24

20

6. FK Jelšava		 13 6 1 6

22:28

19

7.

44:32

18

FK Rimavské Janovce		 13 5 3 5

8. FK Veľké Teriakovce		 12 4 0 8

24:30

12

9. FK Revúčka		 13 3 2 8

19:33

11

10. FK Abovce		 13 2 2 9

23:39

8

11. FK Rimavská Seč		 13 1 2 10 24:48

5

A bajnokság végén Rimajánosi csapatától 3
pontot levonnak.

Tachty

Tisovec B

Harmac megszerezte első
győzelmét
Tornalja – Tiszolc B 4:0 (1:0)

G: Farkas (2), Juhász és Váradi, JV: Kriak

Gömöralmágy – Nemesradnót 3:4 (0:2)

G: Alabán és Horváth (2) – nem jelentették
JV: Ďurík

Ifi: 5:1

A Patvarci Íjász Baráti Kör és az
ipolytarnóci Christina Park Hotel szervezésében a szomszédos Nógrád megyében, Ipolytarnócon rendezett 3D
vadászíjászversenyt 2009. április 4-én. A
20 db állatalakos célt a Tarnóci Agyagbánya
területén, az Ősmaradványok természetvédelmi terület szomszédságában helyezték
el a szervezők. A Bástya Íjász Klub tagja öt
kategóriában versenyeztek, s mind az öt
kategóriában megszerezték a legjobbnak
kijáró aranyérmet.
he

A következő forduló mérkőzései
és sípmesterei:

I. osztály, 15. forduló: 2009.04.19, 14.00 és 16.30
Rimajánosi – Jolsva JV: Wollinger
Sajószentkirály – Osgyán JV: Bálint
Revúčka – Bátka JV: Juhász
Nagytörék – Abafala JV: Fakla
Murány – Szárnya JV: Šupka

A Bástya Íjász Klub eredményei, felvételünkön
balról: id. Lévay Tibor (csigás, felnőtt), Ternóczki
Krisztián (olimpiai, gyerek), Nagy Lenka (tradicionális, ifi), Lévay Tamás (csigás, gyerek), Dósa
Tamás (számszeríj, felnőtt).

II. osztály, 17. forduló: 2009.04.19., 14.00 és 16.30
Uzapanyit – Tornalja JV: Botoš
Tajti – Cserencsény (ápr. 18.) JV: Hodoň
Harmac – Guszona JV: Pál
Sirk – Gömöralmágy (ápr. 18.) JV: Gača
Nemesradnót – Tiszolc B (ápr. 18.) JV: Slabej

Besztercebányán
nem sikerült a
pontszerzés

Kerületi bajnokságok:

Se az ifjabb, se az idősebb serdülőknek nem
termett babér Besztercebányán, sőt még
sólt sem szereztek a megyeszékhelyen..
Idősebb serdülők:

IV. liga

Rőce – Tiszolc 4:0 (1:0)

G: Gömöri, Majerčík, Magura és Bajus
II. osztály:
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Nyustya – Nagybalog 0:1 (0:1)
G: Baldovský

Ajnácskő – Brusno 2:1 (0:0)
Urbán és Pataki

Feled – Selmecbánya 3:2 (2:2)
G: Váradi (2) és Juhász
V. liga:

Mýtna – Sajógömör 1:0 (1:0)
Tomášovce – Lubeník 4:0 (1:0)
Klenovec – S-Team 1:2 (1:0)
G: Medveď

Banská Bystrica B
– MFK Rimaszombat 1:0 (0:0)

A rimaszombatiak összeállítása: Juhász –
Durec, Dragijský, Szabó, Jankovič, Gibaľa,
Migaľa, Pál, Betík, Árvay. Csere – Brndiar,
Kulčár, Klement.
Ifjabb serdülők:

Banská Bystrica B
– MFK Rimaszombat 4:0 (1:0)

A rimaszombatiak összeállítása: Dudek
– Zibrin, Lörincz, Trizna, Vereš, Macko,
Seman, Skokan, Raist, Pavlov, Bodnár.
Striedal – Durec.
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Kavarodás
a köbön
Nagymihály – Rimaszombat 1:1 (1:1)
A nagymihályi csapat már négy szezon óta képtelen legyőzni
a rimaszombatiakat, az aktuális idényben idegenben 1:0-ra,
otthon 5:1-re győzött Karol Kisel csapata, a harmadik
mérkőzésen pedig 1:1-es döntetlent ért el Nagymihályban.
A vezetőedző mégsem elégedett: a két gól mellett egy meg nem
adott találat és egy visszavont 11-es is tarkította a meccset.
„Jó színvonalú meccs volt, a hazaiak remekül játszottak, és mi méltó ellenfelek voltunk. Gyors ellentámadásokra építettük a taktikát, és mindjárt az
elején sikerrel is jártunk: Čižmár révén már az 5. percben megszereztük a
vezetést. A hazaiak fokozták a tempót, párszor be is szorítottak minket, de
Kuciak a fontos pillanatokban védett. Ezután ismét gólt lőttünk, de a bíró
nem adta meg, holott később a hazai szurkolók is azt mondták nekem, nem
volt les. A félidő végén aztán egy erős lövés Kuciak kezei között becsúszott
a hálóba, ezzel egyenlítettek a nagymihályiak – idézte fel a találkozót Karol
Kisel. – A szünet után is bíztunk benne, hogy a taktikánk működni fog. A
hazaiaknak már nem voltak olyan helyzeteik, mint az első játékrészben, el-

lenben Gibala egyszer nagyon jó labdát kapott, egyedül mehetett a kapusra,
lövés helyett cselezni akart, de elesett. A bíró tizenegyest ítélt, sárga lapot
adott a hazai játékosnak... Csakhogy a nagymihályiak vehemensen tiltakoztak, magyaráztak, mutogattak, végül a bíró kiment a partjelzőhöz, és némi
tanakodás után visszavonta a tizenegyest. Én még ilyet nem láttam, hogy
egy főbíró, aki 10 méterre volt a kérdéses esettől, hagyja magát befolyásolni a partjelző által, aki 50 méterrel odébb állt... Ez már a harmadik olyan
meccs, amikor úgy érezzük, a bíró megkárosított minket, így veszítjük el
az értékes pontokat, miközben riválisaink távolodnak tőlünk. Dühítő ez a
dolog, de remélem, sikerül fenntartani az egészségesen elszánt légkört az
öltözőben!”

Nagymihály–Rimaszombat 1:1 (1:1)

Góllövők: Marián Adam (41.), ill. Čižmár (5.).
Sárga lap: Filo, Zsivanovics
Játékvezető: Šimon, 990 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Ádám, Rubint, Zsivanovics, Mráz–Mujkoš (89.
Árvay), Piszár, Filo, Lazúr–Čižmár (62. Líška), Gibala (80. Morháč).
A rimaszombatiak a 25. fordulóban, szombaton 16.00 órától a homonnai
együttest fogadják. A losonciak elleni, az ellenfél szalmonella-fertőzése
miatt elmaradt találkozót április 22-én szerdán, 16.00-kor pótolják.
B. T.

Érzem, befogadtak...
Ha az egyén példamutató magaviselete, tudással, értelemmel,
szorgalommal és igyekezettel
párosul, akkor a diáknak nyert
ügye van, a tanár pedig boldog és
elégedett. Személyreszabottan így
van ez a balogfalai Szabó Tamás
esetében, aki jelenleg a Rimaszombati Műszaki Szakközépiskola 3.C osztályos tanulója. Ez
az iskola, arról is híres, hogy itt
nevelik a rimaszombati és járásbeli
labdarúgás utánpótlását. Nos a foci

nagy szerelmese és nagy tehetsége
Tamás is, aki a pályán is példaképnek számít.
- Odahaza kijártam a meccsekre,
de nálam a foci utáni vonzalom
egy kicsit magától jött. 12 éves
koromtól kergetem a labdát és már
a gömöralmágyi alapiskolában is
tudatosult bennem, hogy ezzel foglalkoznom kell. Az ottani alapképzés után a Műszaki Szakközépiskola diákjaként jó kezekbe kerültem.
Az iskolacsapatban nagy volt a

rivalizálás, Milan Špaček edző
irányítása mellett pedig egyre nőtt
az önbizalmam. Az SK Tempusban
kezdtem edzésekre járni, majd egy
szép napon ő jött azzal a gondolattal, hogy az MFK-ban is megpróbálhatnám. – emlékeszik vissza
a kezdetekre Tamás.
Három év alatt sok minden lepergett Tamás életében. Mindamellett, hogy a Műszaki Szakközépiskola csapatának oszlopos tagja,
az MFK ifjabb majd az idősebb
tanulók csapatát is kinőtte. Nem
véletlen az sem, hogy az I. ligás
csapat edzéseire is meghívta Kisel

Mindenkit szeretettel várunk újonnan megnyílt Café Club 33
kávézónkba a Cserencsényi utca 20. szám alá (a munkaügyi
hivatal mellett). Nyitva 7.30 és 21.30 között. Lehetőséget kínálunk
vállalati találkozókra, születésnapi összejövetelekre, iskolázásokra. A finom italok és kávé mellett Fornettit is kínálunk. A nyári
hónapokban lehetőség nyílik a szabadtéri kiülésre is.

edző, nem véletlen, hogy már több
előkészületi mérkőzésen is játszott
a ligás csapattal és továbbra is úgy
jegyzik ott, mint leendő utánpótlást. Az edzésekre továbbra is az
első ligásokkal jár.
- Ennek nagyon örülök, mert
érzem, hogy szakmai felügyelet és
irányítás mellett sokat fejlődök.
A jóktól, a jobbaktól lehet tanulni
és aminek szintén örülök, hogy
érzem befogadtak.
Tamás az iskolában egy szerény,
de szorgalmas, megbízható diák.
Élvezi az iskolavezetés bizalmát
is, hisz az iskola diáktanácsának
is ő az elnöke. Ebből kifolyólag
az össziskolai tanácsnak is tagja,
ahol sok az alma mater egészét
érintő kérdésekkel is foglalkoznak.
Harmadikos és szereti az iskoláját,
az elektrós szakmát, amiből jövőre
érettségizik.
- Szeretek iskolába járni, bár
a foci miatt sokszor hiányzok, de
igyekszek mindent bepótolni.
Voltak már ajánlatok, meghívások
is, pl. Podbrezovára, de mindig
csak azt válaszoltam, hogy először
az iskolát kell befejeznem, utána
pedig majd meglátjuk. Egyébként
is Rimaszombatban, az MFK-ban
jól érzem magam.
Kép és szöveg: Polgári László
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