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Marek Adrienn és Oláh Lídia a tanárnőjével

Segítség, felnőttek!
A gálaműsorral lezárult a Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Verseny (TMOVPV) újabb,
immár 18. fejezete, de már meghirdették a következő
évfolyamot. A Tompika leérettségizett, nagykorú lett,
s ez az érettségi, ha nem is sikerült minden tantárgyból jelesre, kitüntetéssel végezte középiskolai tanulmányait. A szakemberek, pedagógusok persze még
hónapokig vitáznak majd egy-egy pillanatról, s biztos
akadnak majd örök elégedetlenkedők is, de amit senki
sem vehet el a gömöriektől, az a számtalan felejthetetlen pillanat, amelyet egy életre magunkkal viszünk
a batyunkban, amit útravalóul kaptunk. Kovács Magda lélekemelő megnyitó szavait, Bárdos Ágnes és Kiss
Péntek József játékos laudációit, Mikó Tibor könnyes
nevetésre fakasztó utánozhatatlan humorát, Bálint
András igen merész és revelatív erejű Radnóti-estjét,

a jubileumra készülő Kor-Zár már annyiszor hallott,
máig izgalmas és szórakoztató dalait, Harmati Imre
fapovával elmondott erotikus meséjét, Szászi Zoltán
rendhagyó könyvbemutatóját, Gál Tamás állótapsos
interaktív történetmesélését, az egyre több, mégis
megunhatatlan Karinthy szöveget, s azokat az ismerősöket, akikkel évente egyszer, itt, a Tompikán
találkozunk. A gömöri versenyzők az idén sem
vallottak szégyent, hisz egy első (Marek Adrienn), két
második (Bak Orsolya, Oláh Lídia) és egy harmadik
helyet (Demeter Katalin) is begyűjtöttek. A TMOVPV,
közismert nevén a Tompika tehát leérettségizett,
s nem találtatott könnyűnek a felnőttkor küszöbén.
Kívánjuk, hogy által lépve azt még sokáig köztünk,
velünk maradhasson!
Kép és szöveg: Juhász Dósa János

Veres Ottó nyert Kerekgedén

|
A függetlenként induló Veres Ottó programozó nyerte az időközi polgármester-választást a rimaszombati járásbeli Kerekgedén. Rá 81-en, míg ellenfelére, az MKP támogatását élvező Tóth Róbertre 53-an szavaztak. A 161
válsztásra jogosult polgár közül 138 adta le voksát – négy szavazat volt érvénytelen.

Április 28-án üléseznek a rimaszombati városatyák
Április 28-án, kedden 9.00 órai kezdettel, a régi Megyeháza üléstermében kerül sor a rimaszombati Városi Képviselő-testület következő ülésére, amelyen többek között az új főellenőrt is megválasztják, s amelyre minden
érdeklődő polgárt szeretettel várnak.
Részletek a 3. oldalon

Nincs veszélyesebb annál,
mint amikor valaki nem találja
önmaga helyét a világban, s értelmes célok helyett állandóan
ellenségképet keres. Legyen
az zsidó, roma, magyar vagy
szlovák – egyre megy. Füleken,
a tolerancia városában az előrejelzések magyar szélsőségesek
és szlovák rendfenntartók
találkozását prognosztizálták.
A találkozó végül a jelzett
helyen elmaradt, mindössze
a szenzációhajhászásból élő lapocskák idesereglett tudósítói
adtak egymásnak kényszeredett randevút. De hogy mégse
menjenek haza üres kézzel,
a nem épp ilyen kétes dicsőségre vágyó Magyarhegymegen
megtalálhatták azt, amit kerestek. S meg is mutatták azt országnak-világnak. Hat autónyi
izgága magyart és az egész környékről felsorakozott szlovák
rendőri alakulatokat, akik arra
vártak, hogy beavatkozhassanak és Dunaszerdahelyhez
hasonlóan példát statuálhassanak. Mondanom sem kell, nem
tudtak eredményt felmutatni,
mindössze annyit, hogy másnap a Szoroskőn megállították
és átkutatták a szervezet magyarországi elnökének a gépkocsiját, amelyben semmit sem
találtak.
Itt kellene állni a jegyzet végén
a tanulságnak, de az sajnos
nincs. S félő, hogy most ugyan
még csak az újságírók estek
pofára (szerencséjükre semmi
különös nem történt aznap
a környéken), de ha a közeljövőben egyre inkább csak arra
ügyelünk majd, ami elválaszt
és nem arra, ami összeköt
bennünket, mindig mások
ellenében próbáljuk meghatározni önmagunkat, s mindkét
oldalon a fóbiákban fuldokló,
beteges lelkű, viszketeg emberek kapnak tért, akkor a folyamat megállíthatatlan lesz.
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A XVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny végeredménye:
I. kategória – vers: 1. Nagy Júlia (Szepsi),
2. Kormos Bence (Szalka), 3. Lucza Levente
(Hetény)
I. kategória – próza: 1. Czirfusz Viktória
(Komárom), 2. Oláh Lídia (Balogfalva), 3. Laky
Zoltán (Gúta)
II. kategória – vers: 1. Szabó Péter Pál
(Hidaskürt), 2. Lakatos Lili (Komárom), 3. Kiss
Réka (Madar)
II. kategória – próza: 1. Moravcsik Kinga
(Szentpéter), 2. Lakatos Lili (Komárom), 3.
Panyi Orsolya (Komárom)
III. kategória – vers: 1. Palcsó Bálint

(Hetény), 2. Bak Orsolya (Rimaszombat),
3. Zsapka Krisztina (Udvard)
III. kategória – próza: 1. Aranyosi Zsolt

(Komárom), 2. Pribék Dominika (Nagytárkány),
3. Ivanics Magdolna (Komárom)

IV. kategória – vers: 1. Szabó Donáta (Komárom), 2. Horváth Viktória (Komárom), 3. Benko
Júlia (Fülek)
IV. kategória – próza: 1. Harmati Imre
(Nagymegyer), 2. Antal András
(Dunaszerdahely), 3. Kanyicska Ernő
(Komárom)
V. kategória- vers: 1. Demko András
(Nagyida), 2. Nagy Gábor (Komárom), 3. Demeter Katalin (Uzapanyit)
V. kategória – próza: 1. Marek Adrienn (Rimaszombat), 2. Gál Andrea (Nyitra), 3. Patócs
Mária (Nyitra)

A többet vállalás
parancsa

Saróka Liliána (Farnad), 3. Takács Krisztina
(Vágsellye)

VII. kategória: 1. Szegő (Komárom), 2. KGSzT
Lírai Színpad (Kassa), 3. Tsízió (Galánta)

Kép és szöveg: moly

A nagykaposi Óváry Anna nyerte az énekelt versek kategóriáját

Örüljetek, hogy láttok...

Az egyre népszerűbb kategóriában szerencsére
egyre többen kívánnak a közönségnek örömöt
szerezni a zene és a vers ötvözetével. Idén
tizenkét formáció versenyzett az elődöntőben,
s a háromtagú zsűri (másik két tagja a Kor-zár

VI. kategória: 1. Óváry Anna (Nagykapos), 2.

átkos különszakadás örökre száműzött legyen
erről a vidékről. Itt különösen érvényesül,
hiszen Győry Dezső itt dolgozta ki a stratégiáját,
a többet vállalni, többet teljesíteni parancsát.
Főképpen itt, ahol nagyon sok az elsikkadt,
elkallódott élet, melyekért közösségek szintjén
mindent meg kell tenni, de felemelni csak
az ő akaratukkal lehetséges. A szép szónak,
anyanyelvünknek a népszerűsítése is egy ilyen
parancs teljesítésének tett eleget. A névadó,
Tompa Mihály szobránál pedig koszorúzással fejezték ki tiszteletüket. Az ünnepségen
közreműködött a Blaha Lujza Vegyeskar és a
Sobotienka fúvószenekar.

Bodolló Nikolett előadásában Faludy György
Óda a magyar nyelvhez című versével vette kezdetét tizennyolcadik alkalommal Rimaszombatban Tompa Mihály szobrának koszorúzási
ünnepsége. Az ünnepi szónok Máté László
nyugalmazott diplomata volt, aki tizenöt évvel
ezelőtt maga is bábáskodott a szavalóverseny
meggyökereztetésénél, s jó érzéssel tölti el, ha
Rimaszombatba jöhet, hiszen ahogyan fogalmaz, ezt kitüntetésnek veszi, mert Gömöroszág
fővárosa odafigyelést érdemel, s a kisebbségi
szolidaritáson túl azt is megérdemelné, hogy az

…örömöt akarok nektek
szerezni! Így lépjetek
színpadra – hangzott a
jó tanács a VI. kategória
– énekelt versek fellépőinek Huzella Pétertől (a
Kaláka együttes egykori
tagja), a zsűri elnökétől
az értékelést követően
és a Rimaszombat Fő terének szabadtéri
színpadán történő fellépés előtt.

A Kulcsár Tibor-díj idei kitüntetettjei: Bárdos Ágnes
és Kiss Péntek József

együttesből Zsapka Zsolt és Zsapka Attila) hat
versenyzőt juttatott tovább a döntőbe. A tavalyi
mezőnyhöz képest idén egészen új szereplők
is feltűntek, s bár a gyerekekből álló Kikelet
az ifjak és a felnőttek mellett még „nem rúgott
labdába”, s egyedüliként nem saját megzenésítéssel érkeztek, de mindenki megelégedéssel
nyugtázta, hogy megvan az utánpótlás. A környékünkről való Metafora együttes – Foglár Gábor és Illés Norbert felállásban – Sajó Sándor és
Wass Albert verseivel mutatkozott be, de nem
sikerült a döntőbe jutni, bár a Zsapka fivéreknek
tetszett a versválasztás, a zsűri elnöke viszont
rafináltabb dallamot várt volna, mert nagyon
unta az Üzenet haza verset. A továbbjutott hat
versenyző a megnyitó keretében döntőzött, ahol
a zsűri újra meghallgatott egy-egy produkciót.

A megnyitó egyik legnagyobb sikerét a szepsi
Mikó Tibor aratta, aki buzukija kíséretében
Mécs László egyik vidám költeményével ajándékozott meg bennünket. A vágsellyei Takács
Krisztina a tavalyi együttes bemutatkozás után
az idén szólóban talált rá nagyon hatásosan a
sorokra, míg a farnadi Saróka Liliána igazi sugár
volt és Csontos Vilmos versével a tavalyi harmadik után a második helyre lépett elő. A zsűri
nagy elégedettséggel nézett végig a palettán, s
Huzella Péter örömmel jegyezte meg, hogy „itt
mindenki egyéniség volt, ami ritka dolog, de
itt, aki bejött, Valaki volt, s ha haza megyek,
mindannyiukat fel tudom idézni.” – mondta.
Egészen biztosan sokáig lesz így a kategória
győztesével, a nagykaposi Óváry Annával, aki
színpadra vitte azt a lenyűgöző kettősséget,
amire nagyon kevesen vagyunk képesek – nem
zárkózott be belső szomorúságába, a csend
hatásaival egy keserű dalt mosollyal adott elő...
Kép és szöveg: Homoly E.
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Katasztrofális a helyzet a régióban
Városunkba invitálta a régió polgármestereit, megyei képviselőit és gazdasági
szakembereit a Szlovák Üzleti és Ipari
Kamara losonci regionális irodája,
hogy megvitassák a gazdasági válság
következtében kialakult helyzetet. Az
invitálásnak nem volt túl nagy foganatja, ugyanis a meghívott képviselőknek
mindössze a töredéke jött el, s főleg
a megyei önkormányzatot képviselték
kevesen.
Cifruš István polgármester megnyitója után
Juraj Dobrocký regionális elnök vázolta a
régióban kialakult helyzetet, s kijelentette, hogy
az egész egyszerűen katasztrofális, s kijelentését pontos tényekkel is alátámasztotta. A
munkanélküliség tekintetében messze ez a
régió vezeti a listát, a Rimaszombati járásban
25,83 százalékos a munkanélküliségi ráta, a
2. helyen a Nagyrőcei járás áll 24,48 %-kal, s
Rozsnyó következik a sorban 19,10 %-kal. Amíg
pl. Losonc az Osztrák-Magyar Monarchia egyik
legfrekventáltabb városának számított, addig
ma már a szlovákiai városok listáján is csak a 33.
helyen szerepel. Dobrocký elfogadhatatlannak
tartja, hogy az EU-s támogatások, a technikai

infrastuktúra fejlesztésére szánt támogatások
és az új ipari üzemek létrehozására irányuló
kormánytámogatások 90 %-a is Nyugat-Szlovákiába vándorol, holott a szlovák lakosságnak
mindössze a 30 százaléka él abban a régióban. Lehetőségként említette meg a szlovák
kormány által tervezett szélesnyomtávú vasút
Ausztriáig való kiterjesztését, persze csak abban
az esetben, ha az ezen a régión keresztül halad
majd, s nem esetleg Zsolnán keresztül. Az 1.
változat, amely a legrövidebb távval számol, 350
millió €-ba kerülne, míg Zólyomon át már 1

Zsúfolt ülés várható
Április 28-án, 9.00 órától a volt Megyeháza épületében második idei nyilvános
ülését tartja a rimaszombati Városi Képviselő-testület. Bár csak 12 napirendi
pont szerepel műsoron, mégis könnyen
elképzelhető, hogy egyes programpontok fontossága miatt az ülést nem
sikerül egy nap alatt befejezni.
A képviselők ismét több kényes témáról
tárgyalnak, így napirendre kerül a kórház ügye
is, amelyet a Kórházak és Rendelőintézetek
Nonprofit Társulás üzemeltet, s amelynek a
minap a megye eladta még két, be nem fejezett
pavilonját. Az ülés ezen részén várhatóan itt

Délutáni
salátatál

Ki ne szeretne finomakat enni?

Ennek jegyében került sor 2009. április 7-én
egy ízes, sőt ízletes eseményre a rimaszombati
Daxner utcai magyar óvodában. A Méhecske és
a Halacska csoport gyerkőcei a szakács nénik és

milliárd 700 millió €-ba. Nem kerülhető meg az
a kérdés sem, hogy meddig lehet még elviselni
az értelmiség és a legifjabb generáció elvándorlását, amely szintén kulcskérdésnek számít a
régióban. „Ha mindent pontosan felvázolok,
legközelebb össze se jövünk, mert mindenki
megijed” – zárta mondandóját Dobrocký. Cifruš
szerint mindent meg kell tenni azért, hogy azok
a projektek, amelyek segíthetik ezt a régiót, ide
jöjjenek. Eva Cireňová, Nagyrőce polgármestere szerint a helyzet kétségbeejtő, s nem újkeletű
problémáról van szó, hiszen már több mint 10
éve tart. Jana Uhrinová, a rimaszombati Körzeti
Hivatal elöljárója szerint minden helyzetből
van kiút, de azt is tudomásul kell venni, hogy
semmi sem jön magától. Májusban a kormány
kihelyezett ülést tart a régióban, s a kamara
szeretne konkrét javaslatokkal is előállni. Pavol
Piliarik rimaszombati alpolgármester reméli,
hogy a kormány kihelyezett ülései idővel meghozzák a gyümölcsüket konkrét elképzelések,
támogatások formájában. Az előrelépéshez,
ahogy az szintén elhangzott, létfontosságú az
infrastruktúra kiépítése, s megfelelő útviszonyok kialakítása, többek között az R2-es gyorsforgalmi út befejezése.
Kép és szöveg: jdj

Nárcisszal
a rák ellen

lesz majd Milan Murgaš megyefőnök is. Tárgyalnak a képviselők a volt nehézgépipari üzem
(ZŤS) további sorsáról, s kilenc jelentkező közül
megválasztják az új városi főellenőrt, hiszen
Csank Lajos mandátuma április 30-án lejár. S
ezen az ülésen választják meg a Gömöri Hírlap
és Gemerské zvesti szerkesztőbizottságának
új elnökét is, mivel Hacsi Attila lemondott a
posztról. S döntenek a képviselők a városdíjakról, s ahogy már megzsokhattuk, vagyonjogi és
költségvetési kérdések is napirendre kerülnek,
de megtudhatják azt is, hogy mi újság a városi
fociklub háza táján.

Április 17-én ismét elárasztották a várost
a sárga nárciszok. Ez a nap ugyanis a rák
elleni harc világnapja, és szerte a világon
gyűjtést szerveztek a rákos betegek megsegítésére. Tavaly a Szlovákiában összegyűjtött támogatás értéke elérte a 690 ezer €-t
(20 786 874 korona), amelyből kutatásokra,
új módszerek kidolgozására 324 835 €-t
költöttek.
Kép és szöveg: jdj

jdj

óvónénik segítségével különféle zöldségekből
és gyümölcsökből finom salátákat készítettek.
A délután érkező szülőket büszkén vezették
csemetéik a finomságoktól roskadozó asztalokhoz, melyek szinte pillanatok alatt kiürültek.
Öröm volt látni ennyi jóízűen eszegető-beszélgető csöppséget és szülőt. A kóstoló után az
óvodások, óvónénik, szakácsnénik és büszke
szülők elégedetten, jó szájízzel és jókedvűen
tértek haza.
Mgr. Munka Judit, anyuka

Az önkéntesek szerkesztőségünkbe
is bekopogtattak

4

VÁROSUNK ÉLETÉBŐL

2009. 4. 27.

Szabályok és kivételek
az alkotás és a művészetet befogadó emberek. A
tanítványai közül néhányan, mint Ivana Beňová,
Romana Fabianová, František Cabadaj már
bemutatkoztak a városunkban is önálló kiállításaikkal. Mellettük Rimaszombatban még Alexander Barkóci, Marek Guman, Jozef Halenár,
ľudmila Hološková, Martina Lacová, EvaChmelová, Juraj Jaroš, Juraj Toman, Norbert
Bíreš, Mária Gulašová, Peter Hitzinger, Petra
Kršáková, Roman Rambovský, Viera Margetová,
Jana Pirchalová és Marek Urbanovský alkotásai
láthatók.
A kiállítás május 22-ig tekinthető meg.

A rimaszombati Városi Galériában
ľudovít Hološkának és tanítványainak
kiállítása nyílt meg április 20-án.
Ľudovít Hološka akadémiai tanár és festőművész 1943 szeptember 18-án született
Jablonicában, Pozsonyban tanult az iparművészeti középiskolán és itt végezte el a Képzőművészeti Főiskolát is. Festményeit és rajzait
külföldön is megcsodálhatták már, de nem egy
könyv illusztrátoraként is közreműködött. A
most megnyílt kiállításon a tanítványai munkái
is láthatók, akiket igen tehetségesnek tart.
Hološka szerint a művészethez két dolog kell,

Csölle Edit, fotó: amb

Tárogatószó a templomtoronyból
Nagy Csaba tárogatóművész ,,…Hej
Rákóczi, Bercsényi magyar vitézek
nemes vezéri…’’ címmel tartott előadást
április 21-én Rimaszombatban a Rákóczi
szabadságharc 300 éves évfordulója
tiszteletére.
Nagy Csaba Magyarországon és külföldön egyaránt ismert, elsősorban Európában koncertezett, de többször járt Japánban és Kanadában is.
A Magyar Rádió több alkalommal készített vele
zenei felvételeket, a Hungaroton hanglemezgyárban készültek zenei felvételei, melyek ma is
népszerűek. A Rákóczi Tárogató Egyesület elnökeként országos tárogatós találkozókat és világtalálkozókat szervez. Rimaszombatba a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség segítségével
illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

juthatott el mindannyiunk örömére. A délelőtt
folyamán a Városi Művelődési Központ színháztermében a Tompa Mihály Alapiskola felső
tagozatosai számára, majd a Tompa Mihály
Református Gimnáziumban tartott előadást.

Kitisztították a várost!
A Kiút a Jobb Életbe civil szervezet főszervezésében április 22-én a Föld Napja alkalmából szemétgyűjtési akciót szervezett
Rimaszombat Városa és a Bástya Egyesület
együttműködésével.
Az akcióba összesen 200 gyerek kapcsolódott be
Rimaszombat iskoláiból. A reggel nyolc órakor
Tamásfalvában találkoztak a Kiút a Jobb Életbe
szervezet székházánál, ahol Bozó János, a
Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztályának (KSz) a vezetője személyesen osztotta szét
a 200 szemeteszsákot, amely délutánra meg is
telt. Az iskolás csoportok felosztották egymás
közt a városrészeket, s gyalogosan aprólékosan
a következő területeket fésülték át: az Evangélikus Alapiskola – tamásfalvai temető, a Tompa
Mihály Alapiskola – Nyugat-lakótelep, az Egye-

sült Középiskola, a Kereskedelmi Akadémia,
Műszaki Szakközépiskola, az Élelmiszeripari
Szakközépiskola – Kurinc, a Hostinský Alapiskola – Rimapart, a Tompa Mihály Református
Gimnázium – a Barát-kút és az Állami Gimnázium – a Sport utca. Tízórásira a Kiút a Jobb
Élet aktivistáinak köszönhetően frissítőt is

Ezt követően ellátogatott Bátkába, este pedig
a rimaszombati nyilvánosság is találkozhatott vele a Református Egyházközösség által
a gyülekezeti teremben szervezett előadáson,
amelynek felejthetetlen pillanata volt, hogy a
református templom tornyában is megszólalt
a tárogató. Nagy Csaba szakmai vezetésével a
zene mellett értékes irodalmi és történelmi szemelvényekkel ismerkedtek, de meghallgatták
a tárogató történetét is. Az előadáson felcsendültek a 17. századból való ungaresca-, corea-,
hajdútánc dallamok, kárpátaljai illetve tábori
kuruc dallamok, ugróczi-, esztergomi táncok,
bujdosó énekek, de a közönség belekóstolhatott
a fejedelmi udvarok zenéjébe, s elhangzottak a
18-19. századból való kuruc emlékek is.
Kép és szöveg: he

kaptak a dolgos iskolások, akik nagyon lelkesen
gyűjtötték több órán azt a tömérdek szemetet,
amit felelőtlen polgártársaink dobáltak szét.
Sajnos illegális szemétlerakatokkal is találkoztak, pedig valószínűleg mindenki jól tudja,
hogy a Brantnernél ingyenesen le lehet adni a
nagyobb mennyiségű hulladékot. Bozó János, a
KSz vezetője lapunknak elmondta, hogy nagyon
megnyerő és jól szervezett rendezvénynek
tartottja a Föld napi akciót, hiszen nagy segítség
ez a szemétlerakatok felszámolásában. „Jó
látni, hogy vannak ilyen emberek, akik akarnak
tenni azért, hogy tisztább és szebb legyen a
városunk.” – tette hozzá Bozó, melyet a Kiút a
Jobb Életbe vezetője szomorúsággal és iróniával
azzal egészített ki, hogy már most „köszöni”
azoknak, akik jövőre is munkát biztosítanak az
akcióban résztvevőknek. Az akció Cifruš István
polgármester védnöksége alatt valósult meg, a
szemeteszsákok begyűjtésében pedig a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat segédkezett.
Kép és szöveg: moly

Közélet
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Nyílt levél és büntetőjogi feljelentés
Nyílt levelet írt a Rimaszombati járás önkormányzatainak Kökény Béla roma politikai
aktivista (Polgári Alternatív Kezdeményezés),
aki a romák egyre rosszabb és kilátástalanabb
helyzetére figyelmeztet. Mint levelében írja,
a Dzurinda-kormány 2003-ban alaposan
megnyirbálta a segélyeket, s az azok pótlására
bevezetett ösztönző (aktivációs) munka csak
felemás eredményeket hozott. 2004 március és
2008 áprilisa között az önkormányzatok mellett
civil szervezetek is alkalmazhattak munkásokat
ebben a programban, viszont 2008 májusától
a polgári társulások csak ún. önkéntes ösztönző munkában biztosíthattak munkát, s azt
is meghatározott létszámban. Mivel a romák
többsége képtelen munkához jutni, így azok

Nagybalog
és Sajógömör
nyert
Kihirdették a „ A felvidéki magyar kultúra
szolgálatában” címmel meghirdetett pályázat végeredményét, amelyet a Szülőföld Alap
megbízásából a Csemadok Országos Tanácsa

nem juthatnak kiegészítő támogatáshoz, s a
munkához való viszonyuk is romlik. Kökény
szerint az önkormányzatoknak sokkal nagyobb
súlyt kell fektetniük arra, hogy a többszörösen
hátrányos helyzetben lévők, akik hajlandóak
együttműködni az önkormányzattal, lehetőséget kapjanak arra, hogy megpróbáljanak
önként lábra állni. Kökény Béla büntetőjogi
feljelentést tett a járási ügyészségen a www.
nebudovca.wordpress.com honlap üzemeltetői
ellen is, amely honlap tartalma Kökény szerint
fajgyűlölő eszméket terjeszt, s amely honlap
reklámanyagai Rozsnyón és Rimaszombatban is
megjelentek.
jdj

bonyolított le, s amelynek elsődleges célja a
szlovákiai magyar közösségek önszerveződésen
nyugvó művelődési tevékenységének a támogatása volt. A bírálóbizottság tagjai 74 pályázatot
támogattak, amelyek közül kettő érkezett a régiónkból. A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete
a S mivelhogy Balog is… – Gyöngyösi nyomában
az ifjúsággal c. pályázatára, míg a sajógömöri
alapszervezet a Falusi hagyományok hete c.
pályázatára kapott 100 ezer forintos támogatást
jdj

Kulturális értékmentés a Nógrád geoparkban
Novohrad – Nógrád geopark kultúrtörténeti és
természeti öröksége címmel szervezett konferenciát Füleken a Nógrád Jogi Személyek Társulása, amely a régió természeti értékeiről szeretett volna számot adni, s egyúttal a Novohrad
– Nógrád geopark eddigi tevékenységét is vázolta. Ahogy azt Anderkó Erikától, a konferencia
főszervezőjétől megtudom, az előadók között
ott szerepelt Gaál Lajos geológus, aki a geopark
földtani értékeit mutatta be, Szarvas Imre, aki
Ipolytarnóc ősvilága címmel a geopark földtani
központjának geológiai örökségéről tartott előadást, Balázs Csaba biológus, aki a geopark természeti értékeit vette számba, Szirácsik Éva, aki
a kultúrtörténeti értékekről beszélt, s Arany Erzsébet, aki azon diákok munkáit mutatta be, akik
részt vettek A kulturális örökség feltérképezése
Szlovákia területén c. projektben. A házigazda
Anderkó Erika a Kulturális örökségünk közös
megóvása c. projektről beszélt, amelynek keretében két tábor is megvalósult. A Várszépítő Tábor
2003-ban indult – mely az épített örökség megóvásával (Füleken) és megismerésével (Felvidéken) foglalkozik, ezen program beindításánál
és megvalósításánál a Ráday Mihály-féle Város
és Faluvédők Országos Szövetsége is segítette
a fülekieket. 2005-től a budapesti Kulturális

Örökségvédelmi Hivatallal közösen Örökségvédelmi és Értekfelmérő Táborokat is szerveznek,
ahová az ELTE művészettörténész hallgatói és
más építész hallgatók járnak. Az indulási évben,
2005-ben volt a legnépesebb létszámú a felmérő csapat. Ekkor Fülek városában lehetett találkozni kóborló vagy térképszínező művészettörténész hallgatókkal. 2006-ban a legkevesebb
létszámmal, közel 10 fő művészettörténész hallgatóval ismét Fülek város épületei kerültek a figyelem középpontjába, de ugyanebben az évben
kezdtük el egy nagyobb lélegzetű projekt részeként a szomszédos települések felmérését is: Síd
és Ragyolc falvakkal. A terepmunkák mellett a
losonci és a füleki városi levéltárakban is kutattak források után. 2007-ben Csákányháza és Sávoly következett. Az egyetemista művészettörténészek mellé szakközépiskolás építész diákok
is bekapcsolódtak, így összesen 20 fő vett részt a
felmérési munkálatokban. 2008-ban 16 érdeklődő részvételével további két falu, Csoma és Sőreg
került a feltérképezett települések listájára. Az
előző évben bevált felállás maradt jellemző: művészettörténészek és középiskolás építészek jelentek meg naponta a falvakban. Az idén Persét
és Galsát veszik majd célba a tábor megálmodói.
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A Magyar Koalíció
Pártjának határozata
A Magyar Koalíció Pártja rimaszombati
járási elnöksége 2009. április 30.-i ülésén
megvitatta Simon Zsolt, járási pártelnöknek az MKP-ból való kilépése után kialakult helyzetet. A járási elnökség felelőssége
teljes tudatában a következő döntéseket
hozta:
a./ Tudomásul veszi Simon Zsolt kilépését
pártunkból és ennek következtében a járási
elnöki poszt megüresedését.
b./ Az április 25-re meghirdetett járási
küldöttgyűlést – mely így okaveszetté vált
– későbbi időpontra halasztja.
c./ Az MKP járási elnökének jogköreivel
és teendőivel a következő küldöttgyűlésig
Auxt Ferencet bízza meg.
Rimaszombatban, 2009 április 20.-án

Bugár, A. Nagy
és Gál Gábor
is kilépett
a parlamenti
frakcióból
Mióta Simon Zsolt kilépett a Magyar Koalíció
Pártjából (MKP), felgyorsultak az események
a párt háza táján. Léván 11 képviselő döntött a
távozás mellett, majd a párt három meghatározó képviselője, Bugár Béla egykori pártelnök, Gál Gábor és A. Nagy László döntött úgy,
hogy kilép a párt parlamenti frakciójából, s
május 16-ig adtak haladékot a pártvezetésnek, hogy úgymond változtassa meg vezetési
stílusát. A három képviselő ugyanakkor
egyéb, az MKP-hez kötődő funkciójáról nem
mondott le.

Egész nap
várták őket
Rendőrök és újságírók hada lepte el április
22-én Füleket, ahová a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom tagtoborzóját „hirdette
meg” még márciusban Robert Fico miniszterelnök. Az újságírók és a rend őrei egész nap
hiába várakoztak, ugyanis az akcióra Füleken
nem került sor. De hogy mégsem maradjanak
a szenzációhajhászásból élő újságírók élmény
nélkül, a mozgalom itteni szimpatizánsai a
szervezet elnökével Magyarhegymegen találkoztak, ahol a rendőrség állítása szerint nem
volt szükség rendőri beavatkozásra.
jdj
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Könyvajánló
Wilbur Smith:
A vadász végzete

Leont nagybátyja, Penrod
Ballantyne, a kelet-afrikai brit
erők parancsnoka beszervezi,
hogy szerezzen információkat
Meerbachtól, de ő ehelyett
halálosan beleszeret Meerbach gyönyörű és
titokzatos szeretőjébe, Eva von Wellbergbe.
Röviddel az I. világháború kitörése előtt Leon
véletlenül tudomást szerez Meerbach összeesküvéséről, melynek célja, hogy lázadást szítson

a búr háború kiábrándult túlélői között Nagy
Britannia ellen és Németország mellett, és rá
kell ébrednie, hogy egyedül ő hiúsíthatja meg
Meerbach tervét…

Kísérő gondolatok

„Nem abban van az élet mértéke,
hogy mekkorát tud kérdezni
az ész, hanem abban, hogy
milyen nagyot tud felelni a szív.”
(Dupoint) Vannak az életnek
olyan állomásai, amikor egy-egy

Egészségünkre

Székrekedés
és önmérgezés
Az önmérgezés a fő oka a szervezet legyengülésének és öregedésének. Fő okozója a fáradtságnak, agressziónak, depressziónak, allergiának,
gyulladásoknak és sok egyéb betegségnek. A civilizációs betegségek többnyire banális okok miatt alakulnak ki. Ilyenek: a lustaság, vitamin és
ásványianyag hiány, szennyezett levegő, stressz,
vegyi anyagok a táplálékunkban, rosthiány. A
szervezetünk állapotát befolyásolja a lélegzésünk is. A keleti népek a lélegzési gyakorlataikat
abszurd részletességig kidolgozták. Sajnálatos
módon a mai kor embere erre már nem ügyel.
Mi gátol meg bennünket a helyes légzésben? Elsősorban az, hogy erről nincsenek ismereteink,
ezenkívül a szennyezett levegő és nem utolsósorban a napi stressz. A szorongás, mint hűséges
kísérőnk a civilizációban, mellkasunkat pántként szorongatja. A stresszes ember gyorsan és
sekélyen lélegzik. Viszont a légzésünk rengeteg
dolgot befolyásol. Közvetlenül befolyásolja
agyunk működését és így hangulatunkat is. A
mély légzés masszírozza a hasüregi szerveinket,
ezzel is elősegítve helyes működésüket. A beesett mellkas és az előrehajlott vállak a gyenge
tüdőműködést jelzik. A tüdőnk hatással van bőrünkre is. Ezen szervünk energiája segítségével

Jeles napok
befolyásolhatjuk az égési sérülések gyógyulásának folyamatát. Légzőszervünkel közvetlen
kapcsolatban áll a vastagbél. Mivel mostohán
viselkedünk vele és elfelejtjük, hogy mindennek
megvan a maga határa, egyszer felmondja a szolgálatot. Ekkor kezdődnek gondjaink is. Hátfájás,
máj és epe betegségek, pszichikai bántalmak,
érszűkület, gyomorfekély és sok más. Az összes
betegség egybefügg, így ezeket nem lehet elkülönítve gyógyítani. Mit tehetünk annak érdekében
hogy ez ne következzen be?
Tüdőnknek mozgásra van szüksége légzési gyakorlatok formájában, a bélrendszernek
egészséges táplálékra, sok rostra, vitaminra és
ásványi anyagra. Hogyan étkezzünk? Este hatig
vacsorázni, gyümölcsöket az étel előtt illetve különálló ételként fogyasztani. A székrekedést ne
kezeljük hashajtókkal, ezek a szerek károsak a
belek számára. Inkább rostokkal illetve gyógyteákkal kezeljük problémánkat. Különböző keverékek kaphatóak, aki mégis saját maga szeretné
elkészíteni, az alábbi receptet tudom ajánlani.
Egyenlő arányban keverje el ezeket az összetevőket: kamilla, borsmenta, párlófű, orbáncfű. A
keverékből 1 evőkanálnyit leöntünk 0,5 l forrásban lévő vízzel. 15 perc után leszűrjük. Napjában
háromszor fogyasszunk el belőle 1,5 dl.-t.
Az érdeklődők leveleit a balaz@hnusta.org
címre várjuk.
Baláž Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény
Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
18 . hét

bölcs gondolat sokat jelenthet. A bölcseleteket
csokorba szedték, s életünk esszenciájaként
ajánlják esztétikusan csomagolva ezen kis
könyvecskében, mert „… mi dolgunk a világon?
Küzdeni erőnk szerint a legnemesebbekért”
(Madách Imre), hiszen „egyszer mindent elér
az ember, azt is, mi most még messze cél. Csak
küzdj és áldozz, ne csüggedj el” (Bertolt Brecht).
A könyvben ballagások idejére is nagyon találó
gondolatokra lelhetnek.
A könyvek megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban. (he)

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.

Május első vasárnapja
– Anyák Napja

Az anyák megünneplésének története
az ókori Görögországba nyúlik vissza.
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele
együtt az édesanyák tiszteletére. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a
májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Ma már olyan
természetes megemlékező napként üljük
meg, amely vallási és társadalmi szempontból egyaránt égető problémánkra irányítja
figyelmünket: a család, az anyaság tisztelete és megbecsülése nélkül nincs emberi és
nemzeti jövő. A szlovákok május második
vasárnapján ünneplik az anyák napját.

Április 27. és május 3. között
Kos – Ezen a héten egy rég tervezett találkozót kell megvalósítania.
Bika – Kerülje a fiatal emberek társaságát.
Ikrek – Ügyeljen egy szeretett személyre,
pénzveszteség érheti mellette.
Rák – A szerelemért döntenie kell.
Oroszlán – A szerencse Önnel! A munka
nem lesz a keze alatt.
Szűz – Üzleti találkozó vár Önre egy
idősebb úrral.
Mérleg – Kisebb pénzhez jut, de óvatosan
később elveszítheti.
Skorpió – Valaki meghívja Önt egy utazásra, melyet el is fogad.
Nyilas – Ez a hét szerencsét hoz a szerelemben és otthon is.
Bak – Megérdemelt pénzt kap. Használja
fel jól.
Vízöntő – Döntéshelyzetbe kerül egy
anyagi kérdésben.
Halak – Egy kapcsolat kérdésében kell
döntenie, hallgasson a szívére.
virgula

PROGRAMAJÁNLÓ
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A rimaszombati Városnap műsora
– 2009. május 5.
09.00 óra 		
			
09.30-12.00
			
09.30-12.00
			
11.30		
13.00-14.00
14.00-15.30
			
15.00		
			
			
16.30-17.30
17.30		
			
17.30-18.30
			
19.00-20.30
			
			
20.00		
			
			

A Városnap megnyitása a városi hangszórón
keresztül: a polgármester beszéde
Elsősegélynyújtási verseny – járási forduló
(Š. M. Daxner tér, a kultúrháznál)
Lefestem a városom – képzőművészeti verseny
alapiskolásoknak (Fő tér)
A vendégek fogadása (Városháza)
A Relax szabadidőközpont programja (Fő tér)
A mozgás öröm – a VMK tánccsoportjainak műsora
(Fő tér)
A Városi Képviselőtestület ünnepélyes ülése (VMK)
A Város-díj átadása (kultúrműsor a kultúrház
színháztermében)
A SOBOTIENKA fúvószenekar koncertje (Fő tér)
Ökumenikus istentisztelet – a Művészeti Alapiskola
diákjainak műsora (Református templom)
A Rimavan, Háj és Új Gömör folklórcsoportok
fellépése (Fő tér)
Acent parádé – a Repete műsorának ismert
slágereiből (Fő tér), Közreműködik: Jakubec M., 		
Volejníčková L., Grúň D., Szabová O.
Zuzana Smatanová és zenekara koncertje
(Amfiteátrum – belépődíj: 2 €)

SPORTRENDEZVÉNYEK
a Városnap alkalmából:
Május 2. (szombat), 16.00 óra – MKF Rimaszombat – AS Trencsén – I.
ligás labdarúgó-mérkőzés a Városi stadionban
Május 3. (vasárnap), 9.00 óra – Nemzetközi birkózóbajnokság
a „Gömöri kupáért”– 24. évfolyam – T 18-as tornateremben
Május 5. (kedd), 8.00-15.30 között – I. Rimaszombat Testvérvárosainak 2D Íjászversenye a Fő téren az következő műsorral: 8.00 - 9.45 regisztráció, 9.45-10.00 megnyitó, csoportbeosztások, 10.00-11.00 első kör, 11.15
a Bástya Egyesület mellett működő Árvay Miska Baranta bemutatója,
11.30-12.30 második kör, 12.30-13.00 ebéd, 13.30-14.00, íjászbemutató a
Szügyi Balassa Bálint Íjász Egylet közreműködésével, 14.15 díjkiosztás,
14:30 -15.30 íjászat az érdeklődőknek
Május 5. (kedd), 9.00 óra – Nemzetközi női kézilabdatorna a „Polgármester serlegéért” a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi
tornatermében
Május 8. (péntek), 9.00 óra – Nő röplabdatorna a „Polgármester
serlegéért” – 12. évfolyam a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi
tornatermében
Május 9. (szombat), 9.00 óra – Nemzetközi cselgáncsbajnokság a „Város
díjáért” – 33. évfolyam a Téli stadionban.

KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK
a Városnap alkalmából:
Május 5-6. (kedd, szerda) – TAVASZI VÁSÁR – Kishonti utca a posta
mögött
Május 5. (kedd), 9.30 óra – INFOMOBIL projekt a Fő téren
Május 7. (csütörtök), 20 óra – Rimaszombati zenekarok koncertje –
ATTERMEAD, BEFORE THE ZERO DAY – a DeKáČ vendéglő, belépődíj:
2€
Május 8. (péntek) – Holokauszt Emléknap - Az emléknap a holokauszt
Rimaszombatból és környékéről elhurcolt áldozatai tiszteletére lesz
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megtartva, annak 65. évfordulóján. Az emléknap programja: 09.30 –
13.00    „Holokauszt Dél-Szlovákiában” – szakmai előadás (VMK– nagy
ülésterem); 14.30 – Koszorúzás és emlékműsor a holokauszt áldozatainak
emlékművénél a Cukorgyári utcában; 16.00 – Pressburger Klezmer Band
koncertje (VMK– színházterem, belépődíj: 2 €) Kísérőrendezvények:
Dokumentumfilmek vetítése, Fényképkiállítás – Fejes Zsuzsa, Kovács
Attila: Zsidó temetők

A rimaszombati Gimnáziumok
és a volt Általános Középiskola
végzettjeinek találkozója – 2009. május 9.
13.00 órai kezdettel - a rimaszombati Városi Művelődési Központ
(VMK) egy részében megtekinthető a rimaszombati Gimnáziumokról és a
volt Általános Középiskoláról szóló kiállítás, azok történelméről és jelenéről, egyúttal lehetséges hozzájárulni – kifüggeszteni az ötleteket, adatokat
– a „Hogyan segítsünk a városon és környékén?” ötletbörze faliújságára,
ezenkívül non-stop, a régió érdekében fontos adat- és kapcsolatgyűjtés is
lesz,
17.00 órakor - kezdődik a résztvevők ünnepélyes fogadása (az Esztrádteremben)
- a résztvevőket köszöntik a találkozó szervezői, majd az Ivan Krasko
Gimnázium igazgatójának, Čeman úrnak, és azután magyarul a gimnázium pedagógiai-kara képviselőjének köszöntői hangzanak el,
- Cifruš István, Rimaszombat polgármesterének a pohárköszöntője,
18.00 (az esztrádteremben) - „Hogy volt, hogy van és hogy lesz?” –
beszélgetések félórás csokra a rimaszombati Gimnáziumok és a volt
Általános Középiskola volt és jelenlegi tanáraival, diákjaival – részben
kétnyelvűen – a Tompa és Krasko Gimnáziumok diákjai-riporterei által
vezetve.
19.00 (az esztrádteremben) - vacsora batyi asztaloknál svéd módra.
19.40 (az esztrádteremben) - a Rimaszombati Kultúrház táncosainak a
föllépése – társasági táncok,
- „Popzene az ötvenes- és hatvanas években” – Fero Hora, a híres lemezlovas első zene- és videóbemutató csomagja a táncolni, zenét hallgatni és
„látni” akaróknak.
21.00 (az esztrádteremben) - a Rimaszombati VMK táncosainak a
föllépése – hastánc, - a „Nevessünk!” – anekdota-vetélkedő kihirdetése a
találkozó résztvevői részére, - „Popzene a hetvenes években” – Fero Hora
második zene- és videóbemutató csomagja a táncolni, zenét hallgatni és a
zenét „látni” is akaróknak.
22.00 (az esztrádteremben és a nagy ülésteremben) - „Nevessünk!”–
anekdota-vetélkedő a találkozó résztvevői részére, a nagy ülésteremben
magyarul, az esztrádteremben szlovákul.
23.00 (az esztrádteremben) - „Popzene a nyolcvanas években” – Fero
Hora harmadik zene- és videóbemutató csomagja.
24.00 (az esztrádteremben) - éjféli szellemidézés: „Az Alma Mater
Szelleme”, utána a „Gaudeamus igitur...” dalának betanulása javított szöveggel: „... o tri znovu sumus” és hasonló változtatásokkal, - a „Gaudeamus
igitur, o tri znovu sumus...” premierje, eléneklése után a találkozó formális lezárása.
00.30 (az esztrádteremben) - szabad szórakozás és jutalomként: „A
kilencvenes évek pop- és rockzenéje” – Fero Hora negyedik zene- és
videóbemutató csomagja.
A találkozó részvételdíja: 15 €, amely az ünnepélyes fogadást, vacsorát, a nyugdíjas pedagógusok meghívását, a zenei produkciót és a
teremköltségeket fedezi. A részvételi díj elküldhető postán (legkésőbb
május 4-én kell föladni), párhuzamosan ezzel be kell jelentkezni a
stretnutieabsolventovrs@gmail.com címen, vagy be lehet fizetni személyesen is a Rimaszombati Kultúrházban – legkésőbb május 9-én, 12
óráig.
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 18. hétre
Május 1., péntek
Gyógyszertár a Kauflandban
Május 2., szombat
Gyógyszertár az oroszlánnál
Május 3., vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
Május 1., péntek
MuDr. Tyborová Andrea, Cukorgyári
u. 23., tel. 56 27 188
Május 2-3., szombat, vasárnap
MuDr. id. Benčík Igor, Hviezdoslav u.
17., 56 25 939

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
április 21-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Mgr. Marcela Krnáčová, Vladimír
Deák, Anna Hukelová, Tömösváry
Mária, Ľudmila Hanusová, Karol
Poznán, Eva Lenardová Rimaszombatból, František Zvozil, Radoslav
Urbanec Nyustyáról, Martina Pavlová
Feledről, Ján Vas, Árpád Číkfeješ,
Štefan Vaš Bátkából, Emil Dérer,
Štefan Bodor Tornaljáról, Július
Dudok Korlátról, Pavel Šufliarsky
Rimajánosiból, Kankuja Kálman
Gesztetéből, Gejza Tóth Otrokocsról,
Anna Völgyová Bejéből, Peter
Bambura Rimakokaváról, Anna
Podstaveková Szabó-pusztáról,
Štefan Faltus Harkácsról, Bálint
Péter Simonyiból, Ján Rohár Meleghegyről, Eva Bystrianska Feketerétről, Stanislav Rohár Derencsényből,
Ružena Pekarčíková Szkárosról,
Richard Ráši Gömörpanyitról.
Először adott vért: Michal
Škvareniak Nyustyáról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Április 30-tól május 3-ig
18 órai kezdettel

Úgy csókolsz, mint
egy isten
cseh komédia

Április 30-tól május 3-ig
20 órai kezdettel

Nem kellessz eléggé
amerikai komédia

Meghívók
Anyák napja előtt Endrei Judittal
– április 28.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézet, a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda, Nógrád Megye Közgyűlésének Elnöke
tisztelettel meghívja, szeretettel várja Mindörökké nő!
című Anyák Napja előtti programjára, melynek vendége Endrei Judit, akivel Gyetvainé Szorcsik Angéla beszélget. A helyszín a salgótarjáni megyei könyvtár, az
időpont 2009. április 28., 16.30 óra.

Amerikai nap – április 30.
A Tompa Mihály Alapiskola tanulói mindenkit szeretettel várnak a 2009. április 30-án (csütörtökön)
megrendezésre kerülő AMERIKAI NAPRA. Az iskolát megtiszteli jelenlétével az amerikai nagykövetség képviselője, Mr. JOHN DIMELING. A műsor a
Novemesky utcai épület ebédlőjében kezdődik 11 órakor. A program a következő: WORKSHOP, KIÁLLÍTÁS,
AMERIKAI ÍZEK KÓSTOLÓJA, „AMERIKA EGY
SZLOVÁKIAI MAGYAR SZEMSZÖGÉBŐL” beszélgetés Alex Fazekassal, aki már évek óta Los Angelesben
él; „INTRODUCTION TO AMERICAN CULTURE“ –
Kiss Zsuzsa, Sallai Henriett; „AMERICAN CULTURE
AND LITERATURE“ – Gorondi Eunika, Szántó Dalma;
„OBAMA´S HUNDRED DAYS“ beszélgetés Mr. John
Dimelinggel, az amerikai nagykövetség képviselőjével,
de fellép a TMAI együttese is. Mindenkit szeretettel
várnak.

A munka ünnepe – május 01.
A SMER – Szociális Demokrácia, a Szlovák Nemzeti Párt,
a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom – Néppárt és a
Szlovák Kommunista Párt május elsején Rimaszombatban is tartalmas programmal várja mindazokat, akik
számára fontos a munka ünnepe, az egykori hagyományok felelevenítése. Gazdag kultúrműsor, mazsorettek
és más meglepetések délelőtt 10.00 órától a Fő téren.

Író-olvasó találkozó Jakubecz
Mártával – május 8.
2009. május 8-án 17 órakor Rimaszombatban a Katolikus Kör Polgári Társulás szervezésében kerül sor íróolvasó találkozóra Jakubecz Mártával.

Anyák napja Tamásfalvában
– május 9.
A Csemadok Tamásfalvai Alapszervezetének vezetősége és a Kiút a Jobb Életbe polgári civil szervezet vezetősége szeretettel meghívja Önt, május 9-én (szombaton)
a tamásfalvai Közösségi Házban (volt óvoda épülete)
16.00 órakor kezdődő Anyák Napi ünnepségre.

Múzeumok éjszakája – május 16.

Felhívások
Tavaszi Vásár

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

Kicsim és a kedvence fotópályázat
A Mosolygósabb Régióért Egyesület pályázatot hirdet
a fotózást kedvelő szülők, testvérek és nagyszülők számára. Pályázni lehet 3 és 10 év közötti gyermekről és
kedvencéről frissen készült 18x24 cm méretű fotóval. A
nevezési határidő május 15. Beküldési cím: 6600 Szentes, Nagyörvény u. 58. Városi Visszhang Szerkesztősége.
További információk: 0036/209837-226, visszhang@
szentesinfo.hu.

Község és közösség a képen
A Gömöri Hírlap Szerkesztősége fotópályázatot hirdet, melynek témája a község és közösség, amelyben
élek. Azt kérjük olvasóinktól, hogy pár soros megjegyzéssel küldjenek szerkesztőségünk címére (97901
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 lapunknak, s végül július 25-én
Bátkában, a IV. Balogvölgyi Falvak Találkozóján kiállítást is nyitunk belőlük.

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 információ a 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.

Az idén immár ötödik alkalommal rendezi meg a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum a Múzeumok
04. 30. – 05. 07.
éjszakáját, amelyre május 16-án 18.00 és 24.00 között
Bakti – a futballpálya mellett, Kurinc – az autókerül sor. A kiállítások bemutatása mellett lesz harc- buszmegálló mellett, Szabadka – új rész, Szőlős
művészeti bemutató a zólyomi RICASSO egyesület – az üzlet mellett
kardosainak közreműködésével, de hagyományos népi
05. 07. – 05. 14.
mesterségek képviselői is bemutatják a tudományukat. Dúsa – a temető mellett, Mezőtelkes – az autóA belépés ingyenes.
buszmegálló mellett, Felsőpokorágy – a kultúrház

mellett

Hirdetés
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Ingatlanok

Állás

munkaügyi hivatal mellett) Nyitva: hétfőtől péntekig 9.00 és15.00 óra között.
Kapcsolat: 0915 228 482.

• www.makroreality.sk
1305-19

• 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

• Eladó családi ház Budikovanyban és
négy ár kert a Szőlősben. Ár megegyezés szerint. Tel: 0907 292 585 – 17.00
óra után
602-19

• Eladó 3 szobás nagyméretű, saját
tulajdonban lévő lakás Losonc központjában. Ára 47 000 €. Megegyezés
lehetséges. Tel: 0908 545 605.

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

Szolgáltatások
• Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062.
147-17

• Költöztetés és szállítás autóval. Tel:
0903 515 109.

603-19

Eladó saját tulajdonban lévő 3 szobás lakás
erkéllyel Rimaszombatban, a Novomeský
utcában a 4. emeleten,
jó fekvés, rendes bejárat, átalakított helyiségek. Ára: 23 300,- €.
Infó: 0911 228 504.
2080-18

Egyéb

148-17

• KÖLCSÖN gyorsan és alacsony kamatra. Tel: 0948 177 002.
• Nincs állása? Használja ki a munkaügyi hivatal 3775,-€/113.733,- Sk
támogatását és vállalkozzon. Tel: 0917
512 400.
490-17

• Jóslás kártyából, múlt, jelen és jövő.
Rimaszombat, Cserencsényi utca 22. (a

327-17
• Előnyös áron eladó: kisméretű Tesla

Pluto fekete-fehér televízió , 4,5x4 m es
plüssszőnyeg, ülőgarnitúr, 3 ajtó, ebből
az egyik borított Tel: 5623 556 17.00
óra után ill. 0903 284 364.
600-19
• Eladók szlovák együttesek (Elán,
Modus, Limit) és szólisták (Miro Žbirka,
Marika Gombitová, stb.) bakelitlemezei,
de az Aranykapu, Milan Lasica és Július
Satinský, valamint Miroslav Horníček
lemezei is. Tel: 5623 556 17.00 óra
után, ill. 0903 284 364.

Olcsó és minőségi
elszállásolás

Szeretteim, én már elmentem,
Küzdöttem, de tovább nem
tehettem.
Szerettem volna még sokáig élni,
Gyerekeim és unokáim útját
figyelemmel kísérni.
Az én időm előbb lejárt, mint
szerettem volna,
Bocsássátok meg, én nem tehetek
róla.

Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- luxusirodák
- lusxushelyiségek

- Új presszó a VÚB Bank
bejáratával szemben.

Fájdalomtól megtört szívvel és
könnyes szemmel emlékezünk
2003 április 26-án, halálának
hatodik évfordulóján

Tel.: 0918 392 513

2009

Szajkó Viktorra
(Feled)

A gyászoló család: felesége Ilonka,
lányai Beáta, Marika, vejei Károly
és Jóska, unokái Károlyka,
Viktor, Józsika, Krisztián és
a közeli hozzátartozói.

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

* kertészeti gépek,
kapálógépek, fűnyírók
* növényvédő szerek,
kemikáliák, fóliák
* mezőgazdasági gépek,
alkatrészek
* kenőanyagok, szerszámok

www.joparty.hu
tel: 0036 70 382 9275
2074-17

A hét első felében folytatódik a
túlnyomóan napos, száraz idő, az
időnként megnövekvő felhőzetből
csapadék nem valószínű. Szerdától változékonyabbra fordul az
idő, gyakrabban megnövekszik
a felhőzet és eső, zápor, néhol
zivatar is valószínű. A hőmérséklet
napközben általában 20 fok körül
alakul, a felhősebb, csapadékosabb
időszakban lehet ennél hűvösebb.
Reisz András

NAGY VÁLASZTÉKA,
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK!
Borsod Agroker Zrt., Mályi, Kistokaji u. 1. (Miskolc mellett)
www.borsodagroker.hu, +36-20-97 37 258

Miénk a könny, a fájdalom,
tiéd az örök béke, nyugalom.
2077

601-19

Rendezvényiroda Ózdon
- székszoknyák 320 Ft/db
-esküvői dekorációs
kellékek bérelhetők

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
zsiványpecsenye
sertséssült almával
somlói galuska

2003-51

• Felvásárlok régiségeket, öreg tollút és
házi vásznat. 0903 537 225, risopepi@
gmail.com

EUROMOTEL

491-17

407-17

• Középiskolai tanár ANGOL NYELVET
oktat minden korcsoportnak, érettségire és felvételire készít. Elérhetőség:
0907 853 164
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Megnyílt az új autóalkatrész kis- és
nagyker raktár HONT AUTO Rimaszombatban a Cukrovarská 2659 sz. alatt.
Nyitva : H – P.: 8,00 – 17,00, Sz.: 8,00 – 12,00 Tel.: 047/5634992.
2063-17

Március 23-án volt egy éve,
hogy

Hlozek Ilona
már nem lehet közöttünk.
Emlékét őrző családja.
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Rimaszombat–Losonc 0:1

Tizenegyessel nyertek a vendégek a derbin
„Nem a jobb csapat nyert” – mondta a gömöri–nógrádi
derbi után Karol Kisel, a rimaszombatiak vezetőedzője,
és igaza volt. A döntetlen igazságosabb eredmény lett
volna, de a losonciak gólját eredményező tizenegyes
jogos volt. A rimaszombatiak 2007 nyara óta sikertelenül próbálják legyőzni a losonciakat, akik ráadásul
a tavasz legjobb csapataként (öt meccsből öt győzelem) érkeztek Rimaszombatba. Óvatos focival indult
a meccs, mindkét csapat tapogatózott, Zsivanovics
például a 6. percben egy távoli lövéssel tette próbára
Michalík kapus reflexeit. A legnagyobb helyzet azonban Morháč előtt adódott, aki a 30. percben két lépésről sikeresen a kapu fölé lőtt. A döntő pillanat az 54.
percben jött el: egy ártatlannak látszó losonci támadás
után Boháčik került jó helyzetbe, és a tizenhatoson
belül buktatták. A játékvezető tizenegyest ítélt, és kiállította Kuciak kapust, amin sokan meglepődtek, mivel
úgy tűnt, nem a kapus, hanem a hátvéd Geri szabálytalankodott a losonci támadóval szemben. Később
viszont a bírók, az ellenőrök és maguk az érintettek is
arra jutottak a videofelvételt látva, hogy a bíró nem hibázott, valóban a hazai kapus húzta el Boháčik lábát. A
tizenegyest Hoferica magabiztosan értékesítette – 0:1.
A rimaszombatiak tíz emberrel is próbáltak támadni,

Elindult a horgászidény
Bár az idén meglehetősen hosszúra nyúlt a tél, április
11-én végre elindult az idei horgászidény, s a sziklási
halastavon megrendezték az első versenyt. Kereken
100 versenyző nevezett be a pisztrángversenybe,
s közülük a 4 selejtezőkörből huszonöten jutottak be
a döntőbe.
A végeredmény:
1. Ján Šiška (11 db. 378 cm), 2. Štefan Hájek (6 db. 199
cm) 3. Ľubomír Jakabšic (4 db. 153 cm.)
A leghosszabb pisztrángot Ján Šikula fogta ki (53 cm).
Összesen 340 pisztrángot sikerült kifogni a verseny-

2009. 4. 27.
Gibala alig öt perccel a kapott gól után egyenlíthetett
volna, ám ziccerben a kapusba lőtt, a losonciak pedig
már okosan őrizték az eredményt. Az utolsó percben
akár növelhették is volna az előnyüket, ám Boháčikot
egy gyors kontra után Fedor kapus és Piszár közös
erővel szerelte. „Nagyon elégedett vagyok – sugárzott
a boldogságtól a meccs után Milan Albrecht, a tavas�szal továbbra is százszázalékos LAFC vezetőedzője.
– Tudunk jobban is játszani, de a fiúk harcoltak, küzdöttek. Jobbak voltunk, és megérdemelten nyertünk.”
„Én ezt nem mondanám – szólalt meg keserűen Kisel.
– Egyik csapat sem nyújtott kiemelkedőt, és a losonciak semmivel sem voltak jobbak nálunk. Gólt lőttek
egy tizenegyesből, aztán a legvégén kihagyták a tiszta
helyzetet. Ha azt belövik, megmutathatták volna, hogy
igazi futballisták, de így semmiben sem múlták felül a
mi gólképtelen csapatunkat. Csalódott vagyok, mert
nagyon szerettük volna megverni a nagy riválist, de
sajnos nem sikerült.”

Rimaszombat–Losonc 0:1 (0:0)

Góllövő: Hoferica (55., 11-esből)., Piros lap: Kuciak
(54.)., Játékvezető: Kráľovič, 1200 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak – Ádám (71. Líška), Rubint,
Geri, B. Mráz – Mujkoš (80. Sihelský), Zsivanovics,
Piszár, Lazúr, Morháč (54. Fedor) – Gibala.
B. T.

zőknek, amelyeknek összhossza elérte a 8 392 centimétert. A győztesek értékes díjakat kaptak. Másnap 42
versenyző gyűlt össze, s a két selejtezőkörből 13 versenyző jutott a döntőbe.
Végeredmény:
1. Jaroslav Šiška (6 db. 200 cm), 2. Vojtech Kocka (6 db.
194 cm), 3. Maroš Galamb (5 db. 193 cm)
A legnagyobb, 52 cm-es pisztráng tulajdonosa Maroš
Galamb lett. A versenyzők összesen 120 pisztrángot
fogtak ki 4 176 cm hosszúságban. A következő versenyre május 9-én, 8.00 órai kezdettel Kurincon kerül sor,
ahol a pontyvadászok találkoznak.
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 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
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G: Vengrin (3), Pohorelský, Milec ill.
Sentandrási (2), Koreň, Murárik és Halmo
JV: Bálint

I. osztály:

Rimajánosi továbbra
is lendületben

V. liga:

Fazekaszaluzsány – Lubeník 3:0 (1:0)
Klenóc – Sajógömör 6:2 (2:0)

Gömöralmágy – Harmac 9:1 (4:0)

Jolsva – Murány 4:2 (1:1)

G: Vranka (2), Hurák és Duna ill. Matais (2)
A nagyrőcei szomszédderbi megérdemelt hazai
győzelmet hozott.
JV: J. Krahulec

Ifi: 12:0

G: Molnár (2), Oláh (3), Kincses (2), Horváth és
Berki ill. Bari
JV: Holek

Ifi: 6:1

Guszona – Tajti 2:1 (1:0)

Sajószárnya – Nagytörék 3:0 (1:0)

G: Ferko (2) és Kárász
Három kulcsjátékosát is kényszerből nélkülözte
a hazai csapat, ennek ellenére biztosan győzött.
JV: Gača

Ifi: 1:2

G: Kovács (3), Šavlina, Seres és Lenkey ill.
Váradi és Danyi
Abafala valószínűleg megpecsételte
a rimaszécsiek sorsát.
JV: Ďurík

Ifi: 1:5

Cserencsény – Gömörújfalu 1:3 (0:1)
G: Morong ill. Gregor, Szabad és Vincze
JV: Wollinger

Balogfalva – Tornalja, JV: Pšida; Gömörújfalu
– Guszona, JV: Slabej; Tajti – Gömöralmágy
(05.02.), JV: Koós; Harmac – Tiszolc B (05.02),
JV: Siman; Sirk – Nemesradnót (05.02), JV:
Šupka

JV: Kriak

Ifi: 4:4

A táblázat állása a 15. forduló után:
1.

14

13 0 1

44 : 12

2. FK Tachty  	

15

12 1 2

59 : 22 37

3. FK Sirk  	

14

9 2 3

50 : 23 29

4. 	 FK Gemerská Ves  	

13

8 1 4

81 : 32

25

5. FK Husiná  	

15

7 4 4

33 : 28

25

6. FK Radnovce  	

16

7 1 8

34 : 45 22

Ifi: 1:4

7.

14

6 1 7

42 : 41

19

15

6 1 8

41 : 43

19

Osgyán – Rimajánosi 0:4 (0:2)

9. FK Gemerský Jablonec  	 15

5 0 10 43 : 55  	 15

10. FK Blhovce  	

14

4 0 10  	 27 : 38

11. FK Čerenčany  	

15

2 2 11 14 : 45  	 8

12. FK Chrámec  	

14

1 1 12 21 : 65

Bátka – Sajószentkirály 1:3 (0:1)

G: Gál ill. Bolacsek, Sipos és Hugyár
Sajószentkirály továbbra is tartja jó formáját,
biztosan győzött Bátkában is.
JV: Hodoň

FK Tornaľa  	

FK Uzovská Panica  	

8. FK Tisovec B  	

G: Adam, Gombala (2) és Cibula
A forduló meglepetése, ahol a vendégek jó játékkal simán győztek.
JV: Parobek

Ifi: 4:2

39

12
4

Ifi, 1.osztály
Sajógömör – Murány 3:0

A táblázat állása a 15. forduló után:

JV: Juhász

1. FK Kráľ  	

15

11 3 1

45 : 21

36

2. FK Stárňa  	

14

11 0 3

41 : 14

33

3. FK Muráň  	

14

9 0 5

33 : 33  	 27

4. FK Ožďany  	

15

7 3 5

25 : 28 24

5. FK Jelšava  	

15

7 1 7

26 : 33

22

6. FK Rimavské Janovce  	

15

6 3 6

51 : 32

21

7. FK Bátka  	

15

6 2 7

31 : 29

20

8. FK Veľké Teriakovce  	

14

5 0 9

26 : 33

15

9. FK Revúčka  	

14

4 2 8

21 : 34

14

10. FK Abovce  	

15

3 2 10 29 : 43 11

11. FK Rimavská Seč  	

14

1 2 11 26 : 54 5

II. osztály:

Váltás az élen, már Tornalja
az élen

Diákok, 10.forduló
A. csoport:

Nagybalog – Feled 2:7, Ajnácskő – Rimajánosi
4:0, Gesztete – Gömöralmágy 3:1, Bátka –
Osgyán 7:0, Lénártfala – Rimaszécs 6:6

B csoport:

Sajógömör – Murány 10:0, Abafala – Revúčka
7:0, Sajószárnya – Klenóc 0:1, Sajószentkirály –
Nagytörék 9:1
Kerületi bajnokságok:

A következő forduló
mérkőzései és sípmesterei

2.osztály, 19.forduló, 2009.05.03 o 14 30
a 17 00

Balogfalva – Uzapanyit 2:3 (2:2)

Ifi: 4:10

G: Beňuš (3), Parobek (2), Kubinec ill. Zsíros (2)

1. osztály 17.forduló, 2009. 05.03. 14 30 és 17 00
Osgyán – Jolsva, JV: Fakla; Rimajánosi – Bátka,
JV: Bálint; Revúčka – Abafala, JV: Hodoň;
Rimeszécs – Szárnya, JV: Wollinger; Nagytörék
– Murány, JV: Juhász

G: Vysočan, Mező ill. Molnár
JV: Machyniak

Ifi: 4:5

Abafala – Rimaszécs 6:2 (3:2)

11

Ajnácskő, Feled és Tiszolc is
kikapott hazai pályán

2.osztály, 13.forduló pótlása,
2009.05.01. 14 30 17 00

Gömörújfalu – Tornalja, JV: Kriak; Uzapanyit –
Harmac, JV: Gača; Balogfalva – Sirk, JV: Ivanik
Cserencsény – Tiszolc B, JV: Botoš

1.osztály 19. forduló, 2009. 05.02

14.30 Lubeník – Sajószárnya, JV: Wollinger
17.00 Sajószentkirály – Sajógömör, JV: Šonkoľ

1.osztály, ifi 13. forduló pótlása,
2009.05.01.

o 14 00 Sajószentkirály – Lubeník, JV: Rybár
o 17 00 Nagytörék – Sajógömör, JV: Šonkoľ,
Tanulók, 9. forduló pótlása, 2009.05.01. 12.00
Sajószentkirály – Lubeník , JV: Juhász

Diákok, 11.forduló, 2009. 05.02 10.00
A csoport: Lénártfala – Nagybalog , JV:
Kuchen; Osgyán – Gesztete, JV: Pšida;
Gömöralmágy – Ajnácskő, JV: Slabej;
Rimajánosi – Fele, JV: Machyniak
B csoport:
Sajószentkirály – Sajógömör (15.00) JV:
Vetrák; Rimaszécs – Bátka , JV: Botoš; Lubeník
– Sajószárnya (12.30) , JV: Čajko; Klenóc –
Abafala , JV: Bálint; Revúčka – Murány, JV:
Gača

Az ifjabb serdülők javítottak
a mérlegen

IV. liga

Tornalja – Nemesradnót 9:0 (1:0)

G: Farkas (2), Halász (2), Valaszkai (2), Kilík,
Váradi és Gábri
JV: Siman

Tiszolc B – Sirk 5:5 (3:3)

Feled – Nagybalog 2:3 (1:3)

Idősebb serdülők:

Ajnácskő – Alsósztregova 4:5
Tiszolc – Brusno 1:2
Nagyrőce – Hliník nad Hronom 4:1
Nyustya- Kalinovo 2:1 (1:1)

A hazaiak gólszerzője: Gibaľa.

G: Váradi és Igo ill. Vrábel, Drugda és Kret

Hazai góllövők: Doboš és Petrok

MFK Rimaszombat – Kassa B 1:3 (0:1)
Ifjabb serdülők:

MFK Rimaszombat – Kassa B 1:0 (1:0)
Gól: Trizna
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Nehezen kiharcolt három pont
DAC B – Rimaszombat 1:2

A kötelező győzelmek ritkán születnek
könnyen – nem született meg könnyen az
utolsó helyezett DAC B otthonában sem,
de azért a végén mégis a rimaszombatiak
örülhettek.
Nagyon jól kezdtek a több A-csapatos játékossal
megerősített dunaszerdahelyiek, a 6. percben
Zápotoka furcsa ívű beadása a kapufára hullott,
a kipattanót pedig Kiss lőtte a hálóba – 1:0.
Három perc múlva lehetett volna akár 2:0 is, de
Bohona jó helyzetből a kapu mellé lőtt.
Nehéz lesz így nyerni, gondoltuk ekkor,
ám csakhamar megmutatkozott a két csapat
közötti tudásbeli különbség. A rimaszombatiak
adogatásait csak nézték a dunaszerdahelyiek,
Lazúr azt csinált velük, amit akart. A 25.
percben Čižmárhoz passzolt, aki először ugyan
megbotlott, ám másodszorra már nem hibázott,
és egyenlített – 1:1. A 36. percben pedig már a

vendégeknél volt az előny, Gibala mesterien rázta le védőjét, és lágy bokamozdulattal átemelte a
kifutó Hasancikot – 1:2. A második félidő elején
megsérült az addig nagyon hasznosan játszó
Čižmár, a helyére beállt Líška pedig nem igazán
villogott, a DAC B pedig majdnem egyenlített,
ám Bartalos közeli lövését az addig elég bizonytalan Fedor nagyszerű bravúrral védte.
Az utolsó tíz percben volt két nagy
helyzetük a vendégeknek, ám Líška fejese a
kapu fölé szállt, Gibala pedig kapufát lőtt, így a
meccs végén izgulhattunk az eredmény miatt:
a DAC Koiš és Radványi révén is egyenlíthetett
volna, ám gólhelyzetben mindketten hibáztak, a
három pont így végül a rimaszombatiaké lett.

DAC B – Rimaszombat 1:2 (1:2)

Góllövők: Kiss (6.), ill. Čižmár (25.), Gibala (36.).
Játékvezető: Matúš, 220 néző.
Rimaszombat: Fedor–Ádám, Rubint, Geri,

Mráz–Mujkoš (81. Sihelský), Piszár, Zsivanovics
(90. Vargic), Lazúr–Gibala, Čižmár (50. Líška).
A rimaszombatiak a 27. fordulóban, szombaton
16.30-kor a listavezető trencsénieket fogadják.
B. T.
A táblázat állása a 26. forduló után:
1. Trenčín

26 15 6

5

60:24

51

2. Podbrezová

26 15 5

6

39:18

50

3. Inter BA

26 13 10 3

44:20

49

4. R. Sobota

26 13 7

6

33:18

46

5. Lučenec

25 12 6

7

41:31

42

6. Michalovce

26 11 5

10

39:36

38

7. Prievidza

26 10 5

11

33:31

35

8. Šaľa

25 10 5

10

29:29

35

9. Ružomberok B

25 8

5

12

36:46

29

10. Humenné

25 7

4

14

20:40

25

11. Košice B

26 5

6

15

24:44

21

12. Dun. Streda B

26 1

4

21

16:76

7

Komoly íjászokat győztek le
A Nádi Farkas Tiszaújvárosi Íjász Egyesület 2009. április 18-án rendezte
meg a Nádi Farkas Kupa 3D-s verseny sorozat I. fordulóját. A négy fordulós verseny első helyszíne Emőd-Bükkaranyos között volt az Off-Road
pálya mellett. A versenyre komoly íjászmúlttal rendelkező versenyzők is
beneveztek, de ez a rimaszombati íjászoknak nem jelentett akadályt, hogy
az első helyet három kategóriában is megszerezzék. A Bástya Íjász Klub
négy versenyzővel képviselte Rimaszombatot, s mind a négyen éremmel
tértek haza. Id. Lévay Tibor (csigás irányzékos, felnőtt); Lévay Tamás
(csigás irányzékos, gyerek) és Nagy Lenka (tradicionális, ifi) arany érmet,
Dósa Tamás (számszeríj, felnőtt) pedig ezüstérmet szerzett.
he

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.

