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Nézd! dércsipte
fáink megőszült
fején ül most a
szél és lengő
harangú tornyok
között csak
megkondúlnak a jámbor imák!
Csorgó nyálával békés borjú
lépdel még szekerünk után, de
már nem kószál szárnyas
szavakkal
szájunk körül halovány ámen!
Megmosakodtunk! tornyok
között,
fákon pihenő szélben és most
megőszült fák közt csókokkal
tarkán
pogány szemekkel kitavaszodtunk!
A testünket nézd! együtt fakad a
rüggyel drága hús és
napbadobált
csókjaink után boldog torokkal
így, istentelenül fölsikoltunk!
Száz évvel ezelőtt született a magyar irodalom egyik legjelentősebb
alakja, akit családi ágon ezer
szál köt Gömörhöz, ezen belül is
Rimaszécshez és Nemesradnóthoz.

Iskolások
és óvodások
figyelem!

A megyeelnök a képviselő-testület ülésén
Zsúfolt napot tudhat maga mögött a rimaszombati
Városi Képviselő-testület. Az ülést megtisztelte
jelenlétével Milan Murgaš, a Besztercebányai Megyei
Önkormányzat vezetője is, aki röviden beszámolt
a megye Rimaszombati járással kapcsolatos ténykedéséről, s válaszolt a képviselők kérdéseire. A képviselők meghallgatták a rimaszombati kórházat
üzemeltető pozsonyi székhelyű Kórházak és Rendelőintézetek Nonprofit Társulás képviselőjének, Mária
Volekovának a beszámolóját, s maga Murgaš is kifejtette a véleményét a kórház működésével és a sürgősen megteendő lépésekkel kapcsolatban. A képviselők
ismét tárgyaltak a volt Nehézgépipari Üzem (ZŤS)
területén létesítendő beruházásokról, s megváltoztatták tavalyi elutasító döntésüket. Elfogadták a tavalyi

költségvetés zárszámadását és az idei költségvetés
módosítását is megszavazták. Személyi döntésekre
is sor került az ülésen, s Ján Valuš személyében új
főellenőrt választottak. Titkos szavazás döntött
a városdíjakról is, így május 5-én Viera Topinková
színésznő, Bredár Gyula irodalomtudós és Zuzana
Lukáčová részesül e megtiszteltetésben. Változás
történt a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti szerkesztőbizottsága élén, Hacsi Attilát B. Kovács István váltja.
Döntöttek arról is, hogy a Közép-szlovákiai Vízművek
felügyelőbizottságába Cifruš István polgármestert
javasolják.
(Részletek a 3. oldalon)
jdj, kép: moly

A helyzet az MKP-ban fokozódik
Egyre zavarosabbak a viszonyok a Magyar Koalíció Pártja (MKP) járási szervezetében. A múlt héten a tagság
egy része kilépett a pártból, míg mások egyelőre csak a tagságukat függesztették fel. A kilépők mindannyian
Simon Zsolt emberei, akik nem értenek egyet a jelenlegi csúcsvezetés módszereivel. A kilépők miatt sok
alapszervezet sorsa is bizonytalanná vált. Az MKP járási elnökségének határozatát a 10. oldalon olvashatják.

Tablóversenyt indítunk.
Várjuk az alapiskolák 9. osztályainak és a végzős óvodásoknak a tablóját. A tablókat
megszámozzuk, s olvasóink
szavazhatnak, vajon melyik
tabló nyerte el a tetszésüket.
Mind a legtöbb szavazatot
elnyerő tablók, mind a szavazatokat beküldő olvasók
értékes díjakat nyerhetnek.
A tablókat június 15-ig várjuk, akkor indul az olvasói
szavazás.
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Aktívan
nyugdíjas
korban is

Détér
ébredezik

2009. április 29-én tartotta a szlovákiai
nyugdíjas szövetségek rimaszombati területi egysége a 2006-2009-es időszakot
lezáró tanácskozását.
Az egybegyűlteket Jolana Kalianková, a rimaszombati nyugdíjas klub elnöke, a területi nyugdíjas egység titkára köszöntötte, a tanácskozás
egyperces néma csenddel vette kezdetét Ján
Bosý alapító tag emléke előtt. A gyűlést a rimaszombati nyugdíjas klub mellett működő énekkar nemzetiségi kulturális blokkal ajándékozta
meg, Viera Slatinská vezetésével. A vendégek
között üdvözölhették Štefan Balážt, a Városi
Hivatal Kulturális és Szociális Osztályának
vezetőjét. A 2006-2009-es időszakra vonatkozó
értékelés szakmai részét Varga László, a területi
egység elnöke tartotta meg, melyben összefoglalta az elmúlt évek tevékenységét, s kiemelte,
hogy bár nehéz anyagi körülmények között
működik szervezetük, de nem ragadhatnak le
amellett, hogyha nincs pénzük, akkor nem is
csinálnak semmit. (Varga Lászlóval készült
beszélgetésünket egy későbbi számunkban
olvashatják). Az ellenőrző bizottság vezetője,
Feledy Margit beszámolt a szervezet pénzügyi
vizsgálatáról, s a Zuzana Laudisová által vezetett pénztárban és gazdálkodásban mindent

rendben találtak. Végül egyhangúlag megválasztották a következő időszakra az elnökséget,
Eva Chovancová, Jolana Kalianková, Zuzana
Laudisová, Štefan Počani, Mária Slaninová
és Varga László, valamint ellenőrző bizottság
tagjait, Veronika Dominiková, Feledy Margit
és Irena Lichtmaneggerová személyében. A
nyilvános vitában szóba került a nyugdíjasokat
érintő több lényegi kérdés, így a nem elégséges
minőségi egészségügyi ellátás, a drága gyógyszerek, a szociális törvény hiányosságai, a kulturális és egyéb programok, melyben Štefan Baláž is
szót kapott, s első kézből reagálhatott a felvetett
kérdésekre. Köszöntötte a tanácskozást Alžbeta
Vajanová kerületi alelnök is, aki többek között
beszámolt a kerületi nyugdíjas egység tevékenységéről, s jelezte, május 7-én valósul meg a
nyugdíjas egységek mellett működő énekkarok
kerületi seregszemléje Besztercebányán.
Kép és szöveg: moly

Méhi leletek Rimaszombatban

Hat lelkes, a földművelést és állattenyésztést szerető fiatalember összefogásának
eredményeképpen Détérben áprílis 25-én
Szent György napi parasztbált rendeztek.
Céljuk, hogy felébresszék a csipkerózsika álmát alvó Détért és a környékbeli
gazdákat. A bált a tavaly alakult détéri
asszonykórus nyitotta meg, Csank Tímea
vezetésével. A szervezők nevében Zagyi
Róbert üdvözölte a meghívott vendégeket és a mulatni vágyókat. A talpalávalót
a Tornaljai Kontra Band biztosította.
A vacsora, stílusosan, három féle gulyásból állt, ki-ki válogathatott ízlése szerint
a disznóból,vadból és a juhból készült
étekből. A tombola húzására éjfél után került sor. Harminc értékes díj talált gazdára.
Köszönet a támogatóknak és mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Reményeink szerint jövőre
is találkozunk a második parasztbálon.
Singlár Ivett

Sertésinfluenza
a láthatáron
Az egész világot pár évvel ezelőtt megrémítő madárinfluenza után most a sertésinfluenza (novel flu) miatt retteghetünk,
amelynek első áldozatait Mexikóból
jelentették, ahol már több mint százan
haltak meg az első napokban. A kórt azóta
már Európa több országában is kimutatták,
s az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
ötös riasztási szintet rendelt el. Uniós
szintű utazási korlátozásokat viszont még
nem vezettek be, de megszigorították az
ellenőrzéseket a repülőtereken, s azoknál
a járatoknál és utasoknál, akik Mexikóból
érkeznek Európába.
jdj

Egyedülálló tárlat nyílt a rimaszombati GömörKishonti Múzeumban, amely a méhi ásatások
történetét és az ott talált leleteket mutatja be.
„Lelke van annak a helynek” – mondta a megnyitón Václav Furmánek antropológus, aki Klára
Markovával együtt éveket töltött Méhiben,
amely a barbár Európa egyik civilizált központja lehetett az időszámítás előtti években. A legidősebb leletek kb. 60 ezer évesek, a legfiatalabbak már az időszámításunk utáni 8-9. századból
kerültek elő.
„A nyolcvanas években B. Kovács István végzett
ásatásokat a terepen, s egyszer csak lelkendezve
rohant a faluba, hogy végre megtalálta azt, amit

keresett. A falubeliek azt hitték, hogy aranyat
talált, így csalódottan vették tudomásul, hogy
azok ‚csak’ cserepek” – számolt be Kosztúr Tibor, Méhi polgármestere, aki az elmúlt években
lelkes támogatója volt a feltáró munkáknak.
Persze nem B. Kovács volt az első kutató, aki
Méhiben ásatásokat végzett, hiszen már
1908-ban eljutott erre a helyre Hűvössy Lajos,
aki civilben lelkész volt Felsőpokorágyon. Az ő
anyagai ma ismeretlen helyen vannak, tudtuk
meg Alexander Botostól, csak a fotók és a tudósítások maradtak meg. B. Kovács kutatásának
eredményeit az 1992-ben megjelent A méhi
istentriász c. kötetében is közreadta. A méhi

istentriász Kárpát-medence részkori művészetének kiemelkedő alkotása, az europái őskor
egyik legjelentősebb emléke. A Sajó-völgyben
feltárt sír egy ismeretlen istenpárt megjelenítő
két edényt, egy istengyermek-bálványt s további
öt, ember alakú urnát rejtett. A most megnyílt
kiállítást Alexander Botos állította össze, s ez
alkalomra jelent meg Václav Furmánek és Klára
Marková kötete is, amelyet egyfajta regionális
történelmi olvasókönyvként is forgathatunk.
A könyv hivatalos bemutatójára május 14-én
kerül sor Méhiben. A kiállítás június 30-ig tart
nyitva.
Kép és szöveg: jdj

Városunk életéből

2009. 5. 4.

Ján Valuš lesz az új főellenőr
Magdaléna Valušová városi képviselő férje, Ján
Valuš lesz Rimaszombat főellenőre az elkövetkező hat esztendőben – így döntött titkos szavazással a képviselő-testület. A választásra azért
volt szükség, mert az eddigi főellenőr, Csank
Lajos hatéves mandátuma április 30-án lejárt.
A posztra kilenc jelentkező akadt, akik közül
nyolcan el is jöttek a meghallgatásra. A titkos
szavazás eredményeként Ján Valuš mérnök 16
szavazatot, Csirmaz Miklós 5, Oľga Tereková 2
és Alena Okošová egy szavazatot kapott, a többieket senki sem támogatta a képviselők közül.
Ján Valuš 1955-ben született, Pozsonyban
építészmérnöki diplomát szerzett. Rimaszombatban dolgozott a Járási Nemzeti
Bizottságon, a Nehézgépipari Műveknél (ZŤS),

a Stavoinvesta cégnél és az adóhivatalban is,
mint ellenőr. De magánpraxist is folytatott az
építészetben. Állását május elsején foglalja el,
kinevezése hat évre szól.
jdj, fotó: amb

Benyújtja pályázatát a város
a Nehézgépipari Művek területére
Míg tavaly még szinte egyhangúlag
elutasították (csak Viliam Vaš támogatta
a javaslatot), addig most nagy fölénnyel
(csak Pavel Brndiar szavazott ellene és
ketten tartózkodtak) a képviselők elfogadták a volt Nehézgépipari Művek (ZŤS)
revitalizációjára benyújtott javaslatot, bár
fenntartásaik most is többeknek voltak.
A befektetés támogatása miatt nemrég
a Körzeti Hivatal elöljárója, Jana Uhrinová
is lobbizott, amikor levelet írt a képviselőknek. A gazdasági minisztérium júniusban
hirdeti meg újabb pályázatát, s a képviselők
kötelezték a várost, hogy nyújtsa be projektjét, amelyen akár 10 millió €-t (301,26
millió korona) is nyerhet. A feltételek
viszont a tavalyihoz képest még változhatnak. A város az elmúlt hónapokban
intenzív tárgyalásokat folytatott a terület
jelenlegi tulajdonosával, a Capital Partners
Consulting képviselőivel, akik a tavalyi 7,3

Módosították
a költségvetést
Egyhangúlag tudomásul vették a képviselők és
elfogadták a tavalyi zárszámadást, a főellenőr
jelentését (akinek mindkét klub köszönetet
mondott a munkájáért). Ahogy Oľga Fabová,
a Városi Hivatal Közgazdasági osztályának vezetője beszámolt róla, a tavalyi évet a város 37,916
millió korona többlettel zárta. A bevételek
476,180 millió koronát tettek ki, míg a kiadások
összege 438,264 millió korona volt. A kiadások kb. 30 százalékát az iskolákra és a Városi

millió € (220 millió korona) árajánlatukat
hajlandóak 6,47 millióra (195 millió korona)
csökkenteni. A képviselők közül elsősorban
Pavel Brndiar hangoztatta kifogásait, aki
szerint a jelenlegi gazdasági válságban inkább a már meglévő területekre (kaszárnya,
volt dohánygyár épülete) kellene koncentrálni. Felháborodást váltott ki a tanácskozáson Viliam Vaš képviselő furcsa húzása,
aki reggel a tanácskozás megkezdése előtt
egy tavalyi határozati javaslatot osztott szét
a képviselőknek. Kovács László szerint ilyen,
amióta ő a Városi Hivatalban dolgozik, még
nem fordult elő. Komoly vitát indukált az
is, hogy milyen állapotban is van a területen
található csarnok. A képviselők Pelle Tibor
és Ján Čeman tartózkodása mellett, Pavel
Brndiar ellenszavazatával zöld utat adtak
a projektnek.
jdj

Közterület-fenntartó Vállalatra (VKFV)
költötték. A VKFV vállalkozói tevékenysége
520 ezer koronát eredményezett a cégnek, s fő
tevékenységéből is 57 ezer korona jött össza,
a Városi Művelődési Központ bevétele elérte
a 321 ezer koronát. A város legnagyobb bevétele
az adókból származott (részadó a költségvetésből, ingatlanadó, szemétadó). Az ezekből
befolyt összeg kb. 224 millió korona volt, míg
az egyéb bevételek 28 millió koronát tettek
ki. Az államtól kapott támogatás összege 110
millió korona volt. „A gazdasági válság tavaly
még nem érintette a várost, annak jelei csak az
idén mutatkoztak” – mondta el lapunknak Oľga
Fabová. Az idei költségvetés módosításához
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Agyak találkozása,
hidak vállalása
Május kilencedike, a győzelem volt napja,
idén Rimaszombatban az új győzelem napja lesz: az eltelt idő fölött, a város jövőjéért.
Miért és hogyan? Magmagyarázzuk.
Fejletlen kontinensek, államok, de városok
is megszenvedik az agyak elvándorlását.
Szenved Rimaszombat, annak környéke,
a gömör-kishonti régió. A szürke agyállomány elvándorlása következményekkel
jár, amelyeket az aktualizált közmondás
jellemez: „Sine cerebrum non panis in
ore!” A „gyengébbek” kedvéért – aktualizálásként – labore helyett cerebrum. Május
kilencedike a Rimaszombati Gimnáziumokban és a volt Általános Középiskolában (SVŠ) kiművelt agyak találkozójának
ad lehetőséget. Azok találkozójának, akik
fölött az idő még nem győzedelmeskedett,
de azokkal is, akik már a történelem, mert
az élők az alma mater múltjának képei, dokumentumai kiállítása „felügyelete” alatt
találkoznak. Május 9-én a rimaszombati
Városi Művelődési Központban (VMK)
lesz a város Gimnáziumai és volt Általános Középiskolája (SVŠ) végzettjeinek a
találkozója, ünnepélyes fogadás és esti
műsoros mulatság formájában. Az ünnepélyes fogadást és a mulatságot a Rimaszombat és annak régiója jövőjéért végzett
munka fogja megelőzni, mégpedig a
„Segíts városodon, városod régióján!” névre
hallgató ötletbörze formájában, melyen
a város lakosai, a végzettek találkozójának
részvevő, a Városi Hivatal és más szervezetek képviselői vesznek részt. Az Ötletbörze
10 órakor, a Végzettek találkozója 17 órakor
kezdődik, mindkettő a Rimaszombati
VMK-ban, a találkozó részvételi díja 15 €.
Bejelentkezés és további részletes információk a stretnutieabsolventovrs@gmail.
com címre írva kaphatóak vagy személyesen a VMK-ban.
Pálszegi Tibor

azért kellett folyamodni, mert a város eredetileg
60 milliós többlettel számolt. De mivel az csak
37 millió korona lett, így csökkenteni kellett
a kiadásokat. Az idén a város a részadóból is 8
millió koronával kevesebbet kap az államtól.
További változás az is, hogy az eredeti költségvetés számolt a strand megépítésével, s az
esketőterem felújításával is. A költségvetésbe
beépítették a fedett uszoda javítására szánt
2,5 millió koronát, 5 milliót a kaszárnya azon
részének felújítására, ahová a tervek szerint
a VKFV költözik, megnövekedtek a tamásfalai
csatornázási beruházás költségei, s az iskolaügy
is további 3 millió koronát kap.
amb/jdj
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Meglátni, megörökíteni
Rimaszombatban április 23-án, a Tompa
Mihály Vers és Prózamondó Verseny országos döntőjének kísérőrendezvényeként a Városi Művelődési Központ (VMK)
Ganevia Galériájában fotókiállításra
került sor a salgótarjáni fotóklub
munkáiból.
A VMK részéről a kiállítást Tatiana Koniarová
nyitotta meg, majd Sebők Valéria, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának
elnöke köszöntötte a vendégeket, s átadta a szót
Benedek Lászlónak, a Gömöri Fotóklub vezetőjének. Ezután Homoga József, a salgótarjáni
fotóklub elnöke bemutatta a tevékenységüket,
akitől megtudhattuk, hogy a Nógrád Megyei
Fotóklub Egyesület 1964-ben alakult. Fő célkitűzése bemutatkozási lehetőséget teremteni a
környék fotósainak és népszerűsíteni a fotózást,
a fotókultúrát. Napjainkban több mint félszáz a
bejegyzett és 20-25 az aktív klubtagok száma. A
fotóművészet megteremtette rangját a megye
művészeti ágazatai között, és országosan is elismertté vált. Fotósai több mint húsz országban,
több száz pályázaton, kiállításon szerepeltek sikeresen. Tanfolyamokat, alkotótábort szerveznek, amelyen részt vettek a szlovák, német és
osztrák fotósok is. A klub tevékenysége kiterjed
a vizuális nevelésre és a látáskultúra fejleszté-

visszafordíthatatlan odaadás
egymásért
váratlan rendezetlenség
hiány
elkerülhetetlen ellentét

sére is. Iskolagalériák kialakítását és működtetését támogatják. 1970-ben létrehozták a
Salgótarjáni Fotógalériát, ahol napjainkban, a
392. kiállításon a rózsahegyi Miroslav Cheben
képei láthatók. A fotóklub kétszer nyerte el a
Kiváló Művészeti Együttes címet, háromszor
nívódíjjal, egyszer arany diplomával jutalmazták munkájukat. 2001-ben a Magyar Kultúra
Napján Salgótarján Kultúrájáért kitüntetést
kaptak. 2004-ben Salgótarjánért emlékéremmel tüntették ki őket. A megnyitón közreműködött Zsapka Attila. A kiállítás 2009. május
29-ig tekinthető meg.

ölelésrügy
örömerdő
naputazás
fájdalmas hideg űrön
keress
árnyékot
magad körül
hol a fehér csont
illúzió
fájdalom mulandósága
visznek a harangok
tőlem

Kép és szöveg: Csölle Edit

Bálint András – Radnóti
Bár a nézőközönség már az előadás legelején
figyelmeztetést kapott, nem mindennapi
élményben lesz részük, Bálint András különös
estje mégis kicsit és nagyot egyaránt meglepett, sőt megdöbbentett. Volt bőven, akit el is
fárasztott. Olyannyira, hogy a műsort időnként menekülő cipőtalpak csikorgása zavarta.
Eleinte érdeklődve kapkodtam a fejem, de a
többiek arcán is ugyanazt a tanácstalanságot
láttam, ami személyemet is feszítette. Így – jobb
híján – figyelmemet a színpadra fókuszáltam.
Egy ember, egy katedrát idéző asztal, rajta jegyzetek. Teljesen fölöslegesen, a Radnóti Színház
igazgatója fejből fújta a rendőrségi jegyzőkönyvek adatait, Radnóti és Fanni naplójegyzeteit,
leveleit, a költő verseiről nem is beszélve. Talán
épp a szövegek sokfélesége miatt az előadás
olykor követhetetlenné vált. A történet fonala
játékos kígyóként siklott a türelmes hallgatók
előtt, el-eltűnve, majd újra felbukkanva, vezetve
ismeretlen, sose járt övényeken. S bár az új utak
sokszor félelmetesnek, idegennek tűnhetnek,
ez a vers-est (újra bebizonyította, ha valaki nyitottan és alázattal indul neki az új útnak, csodás
helyekre érhet.

Rikkancs-vers
a TMOVPV
tiszteletére

A Radnótira való megemlékezés egy óráját, azt
hiszem leginkább egyfajta fegyelmezett ös�szevisszaság jellemezte, valami különös rend a
mélyben a zavaros felszín alatt. Sajátosan letisztult és elképesztő mennyiségű adatot és anyagot,
feldolgozó monológot hallhattunk. Személy
szerint örülök, hogy nem kellett újra végighallgatnom a mindenki által ismert tényeket,
Radnóti életrajzát, hanem saját élményekkel,
kérdésekkel, kételyekkel átitatott, és nagyon
bátran megszerkesztett műsort élhettünk át.
Hangácsi Zsuzsa/Rikkancs

A Tompika lelke
Évek óta a Tompika lelke, akit már a
verseny másnapján csak a következő évi
rendezvény éltet. Nélküle az soha nem
került volna Rimaszombatba, s néhány
éves kihagyás után, már mint Kulcsár
Tibor-díjas jöhetett vissza, hogy lelket
öntsön a kissé megfáradt helyiekbe. Az
idén egy hónappal a verseny előtt súlyos
családi tragédia érte, de mégsem hagyta
cserben övéit, a gömörieket, a szavalókat,
s napok alatt összerántotta a csapatot. A
színpadon, elmenőben csak annyit üzent a
mozgalomnak: nagyon szeretlek benneteket! Mi pedig őt.

TMOVPV
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„Zeng a szó, s munkál hatalma“
Sikeresen leérettségizett a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny, s a közel
200 versenyző batyi batyujában nemcsak a tavalyi döntő legjobbjainak hangját, hanem számtalan emléket is hazavihetett Gömörország fővárosából. Gecse Attila képeinek segítségével
felidézzük a rendezvény hangulatát.

Bak Orsolya, a Tompa Református Gimnázium diákja a
III. kategória versmondói között a 2. helyen végzett.

Belevetették magukat a díjátadásba
Demeter Katalin ismét indult, s a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. (Juhász Dósa János felvétele)

Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke és Sebők Valéria, a Csemadok Rimaszombati területi Választmányának
elnöke köszönték meg a felkészítő pedagógusok munkáját. A képünkön Kovács Katalin rimaszécsi pedagógust
köszöntik.

Zsűritagok és vendégek

Hizsnyai Zoltán, Szabó Ottó és a szerző, Szászi Zoltán
rendhagyó könyvbemutatóján

Frenetikus sikert aratott A nagyidai cigányok c. Gál
Tamás-Bodonyi András produkció.
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Könyvajánló
Ablak a végtelenre

Böjte Csaba Karikó Éva kérdéseire válaszol, ugyanis, ha kérdés van, akkor szükséges, hogy
válasz is legyen. A válasz jó, ha
érthető, életre váltható, a valós
Isten-arcot a maga szépségében,
jóságában, tökéletességében megmutató, hogy
azt megtekintve eldönthesse bárki, tudja-e Istent szeretni és a Ő szeretetét viszonozni. Csaba
testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről,
emberről szólnak, melyeken kívül a szerkesztő
költőinket is segítségül hívja.

A magyar múlt dicső fejezetei

Szendrei László kötete elkalauzol bennünket
szép történelmünk ösvényeire, amikor is évezredek pusztító viharában birodalmak tucatjai
eltűntek, de a magyarok még ma is lényegében
változatlan identitással léteznek. Szkíta őseink

révén legalább háromezer éve
jelen vagyunk Eurázsia történetében. A könyv 28 fejezete
átfogja népünk eddig ismert
történetét, s tanulságul szolgál,
hogy mindig akadtak olyan
vezetőink, akik irányításával
kedvezőbb irányba fordult a történelem.

Kérd és megadatik!

Mit tehetsz annak érdekében,
hogy elérd, amire vágysz, amit
igazán szeretnél? Esther és
Jerry Hicks szerzőpáros azt
az alapelvet vallja, hogy bárki
lehetsz, bármit tehetsz és bármire szert tehetsz! Születésünktől megillet a jog,
hogy életünk megteljen minden széppel és jóval.
Csak érdemes az energiánkat és érzelmeinket
úgy alakítani. Az egészségi állapot, anyagi hely-

zet, az emberekhez fűződő viszony, a karrier az
univerzum törvényei hatására alakul.

„meggyötörten is gyönyörű”
Képek és tények Kányádi
Sándor életéből

Hírvivők, krónikások és konok
őrzők – egyszóval költők egyik
legjelesebbikét, Kányádi Sándort köszöntik ezzel a kötettel.
Szerte a világban, ahol csak élnek magyarok,
no meg a nyelvrokonaik, szinte mindenki őriz
emlékeiben egy személyes Kányádi-arcot, egy
személyes Kányádi-verset, amit mintha csak
neki mondott volna el a költő. Köszöntsük
együtt Kányádi Sándort!
A könyvek megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban.

Összeállította: moly

Egészségünkre

Hogyan ne betegedjünk meg?
Valaki egyszer azt mondta, hogy nem ételt, hanem élelmiszeripari termékeket eszünk. Akkoriban ezt viccként fogtam fel. Később, egy profes�szor előadását hallgatva, megértettem hogy ez
mégsem az. Minél kevésbé természetes a táplálékunk, annál inkább felborul szervezetünk savbázis egyensúlya.
Szervezetünk egyre inkább savassá vállik, csökken ellenállóképességünk majd gyulladások
keletkeznek, allergia, állandó fáradság, civilizációs betegségek kíséretében. A betegségek nem
hirtelen jelentkeznek. Már jóval előtte szervezetünk magán viseli az egyensúly hiányának jegyeit. Ha idejében felismerjük, még van esélyünk
helyrehozni s így elkerülni a megbetegedést. Egy
régi kínai közmondás úgy tartja, hogy: „A folyót
puszta kézzel nem tudod elkeríteni, de a forrást

igen, ezért cselekedj addig, míg a forrásból nem
lessz folyam”. Ez annyit tesz, hogy addig kell az
egészségünkre ügyelnünk, míg egészségesek
vagyunk. Hogy vagyunk képesek felismerni, ha
valami nincs rendben? A gyengülés főbb jelei:
állandó fáradság, fáradság étkezés után, ingerlékenység, állandó szomorúság, keserű szájíz,
kiütések stb. Hogy szervezetét megtisztítsa és
megerősítse, próbálja ki a következő gyógyteát,
amely javítja az anyagcserét, erősíti a májat és a
veséket: 5 rész – orbáncfű, 4 rész – orvosi füstike,
4 rész – csalán, 4 rész – gyermekláncfű.
Végezetül egy finom ételrecept. Ezt a televízióban láttam. Kiváló, kenyérre kenhető étel.

Babkenő:

Hozzávalók: főtt, illetve konzerv bab, szűz
olivaolaj, rozmaring, kis fej hagyma, leveskocka
Elkészítése: a hagymát üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a főtt babot maj vízzel felöntjük hogy a babot ellepje. Hozzáadjuk a leveskockát (ha konzervbabot használunk elég a fele is, máskepp túl

Könyvesbolti kedvezmény
Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
19 . hét

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

sós lesz) , megborsozzuk és addig főzzük, míg a
leveskocka teljesen fel nem oldódik. Levesszük a
tűzről, majd hozzáadjuk a rozmaringot. Mixerrel
elmixeljük, mellete olajat adagolunk hozzá, míg
el nem érjük a kívánt sűrűséget. Pirítóskenyérrel
és teával tálaljuk.
Ha önöknek is van hasonló receptje, küldjék a
GH szerkesztősége címére. Főleg hüvelyesekből
és zöldségekből készült ételek recepjeit várjuk.
Baláž Zoltán

Horoszkóp
Május 4-10-e közötti hétre

Kos – A munkahelyén haraggal és bosszúsággal találkozik.
Bika – Rég várt pénzhez jut.
Ikrek – Partnere után utazik, vigyázzon
viszont a hátsó szándékokra.
Rák – Környezetében van a titkos szerelme, tegye meg az első lépést, ez lehet az
igazi.
Oroszlán – Olyan információ birtokába
jut, amely által sok mindenre fény derül.
Szűz – A szerelembeli szenvedésből a kiutat a környezetváltozás jelentheti.
Mérleg – Legyen figyelmes, egy idősebb
férfi irigységével kerülhet szembe.
Skorpió – Ezen a héten minden aggasztani
fogja. Nem tehet ellene semmit.
Nyilas – Mindenben sikeres lesz. Anyagiak terén is.
Bak – Kerülje a munkaértekezleteket,
mert ezen a héten nem alakulnak jól.
Vízöntő – Rossz hete lesz, s ügyeljen
a depresszióra is.
Halak – Csak az önállóan helyesen meghozott döntéseivel lesz képes sikereket
elérni.
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KÖZLEMÉNYEK

Gyógyszertárak

Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 19. hétre

Ökumenikus istentisztelet
és koncert – május 5.

Május 8., péntek
Média gyógyszertár
Május 9., szombat
Média gyógyszertár
Május 10., vasárnap
Gyógyszertár a Kórház mellett

A rimaszombati Városnap keretében május 5.-én, 17.30
órai kezdettel ökumenikus istentiszteletre kerül sor a
rimaszombati református templomban. A katolikus,
evangélikus és református igehirdetés után a helyi Művészeti Alapiskola diákjai adnak koncertet. Fellép Adam
Kovalčík, Botos Béla, Zagyi Boglárka, Ayse Kizilkulak,
Lucia Pšídová, Bodolló Nikolett, Michal Antal és Diana
Rapčanová valamint a zeneiskola kamarakórusa.

Fogorvos
Május 8., péntek
MUDr. Cifruš István, Diagnosztikai
Központ, tel.: 0903 545306
Május 9.-10., szombat-vasárnap
MUDr. ifj. Benčík Igor, Hviezdoslav u.
17., tel: 56 266 71

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
április 28-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Mester Árpád, Eva Szepesyová,
Attila Gembický, Vladimír Ružinský,
Nagy Attila, Kristína Helejová,
Jozef Fabo, Ján Stehlík, Martin Vetrák, Lenka Lásová, Ing.
Vladimír Orlovský, Anna Orlovská,
és Styavina Géza Rimaszombatból,
JUDr. Štefan Géczi Losoncról,
Ľubor Palkovič Nagytörékről, Ján
Parobek és Ján Hanzel Klenócról,
Milan Pohorelský Nyustyáról, Štefan
Komora Cserencsényből, Bódi László Rimaszécsről, Alexander Albertus
Zeherjéről, Peter Maťko Tiszolcról,
Zuzana Hiblerová Runyáról, Elek
Béla és Tóth András Nagybalogról,
Attila Magtamáš, Iveta Vozárová és
Jozef Vozár Rimaráhóról, Marcela
Rohárová Meleghegyről és Bodor
Imre Magyarhegymegről.

MOZIMŰSOR
Május 6-án, szerdán, 19.00

Elégia

amerikai film
Május 7-től 10-ig, 19.00

Magyar Piéta
– Rozsnyó, május 10., 18.00
A vajdasági Magyarkanizsai Kamaraszínház mutatja be
Siposhegyi Péter és Andrási Attila drámáját, amely a II.
világháború végén szerb partizánok által legyilkolt 40
ezer magyarnak állít emléket. Az előadást Andrási Attila rendezte, s május 10-én, 18.00-tól tekinthető meg
Rozsnyón, a Kulturális Kereskedelmi Központ színháztermében. Jegyek elővételben a rimaszombati és
tornaljai Tompa könyvesboltban is kaphatók. A szervezők Rimaszombatból ingyenes autóbuszt indítanak az
előadásra.

Nyújtsd a kezed! – országos roma
szavalóverseny - május 8.
Május nyolcadikán, 9.00 órai kezdettel a rimaszécsi
kultúrházban kezdődik a Nyújtsd a kezed! országos
roma szavalóverseny ötödik évfolyama.

Dusza István-emlékest
Pozsonyban – május 5.
Május 5-én, kedden 18.00 órai kezdettel Pozsonyban
Dusza István publicistára emlékeznek barátai, tisztelői.
A Pozsonyi Casinóban sorra kerülő emlékesten Csanda
Gábor, Kövesdi Károly, Huszár László, Szilvássy József
és Kecskés Marika idézik meg a gömöri származású
újságíró, szerkesztő alakját, akikkel Juhász Dósa János
beszélget. Az esten közreműködik Juhász László és
Culka Ottó.

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.

ínyencek – Rimaszombat, május 13.

Hóvirágok
és vagányok
– 25 év múltán
cseh vígjáték

Május 7-től 10-ig, 21.00

Marley és én

amerikai komédia

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

Nem akármilyen csemegére számíthatnak azok, akik
május 13-án, 19.00 órára eljönnek a rimaszombati
Városi Művelődési Központ színháztermébe, ahol
Nikoline Werdelin ínyencek c. kortárs színdarabját
tekinthetik meg Milan Lasica rendezésében, a pozsonyi Astorka Színház előadásában. A főbb szerepekben
olyan közkedvelt színészeket láthatunk, mint Anna
Šišková, Boris Farkaš, Marta Sládečková és Ady Hajdu.
Az előadást csak 18 éven felüli nézőknek ajánlják.

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.
Az idén immár ötödik alkalommal rendezi meg a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum a Múzeumok
éjszakáját, amelyre május 16-án 18.00 és 24.00 között
kerül sor. A kiállítások bemutatása mellett lesz harcművészeti bemutató a zólyomi RICASSO egyesület
kardosainak közreműködésével, de hagyományos népi
mesterségek képviselői is bemutatják a tudományukat.
A belépés ingyenes.

Felhívások
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.

Európai parlamenti
választások – június 6.
Rimaszombat városa a választásokról rendelkező
331/2003-as törvény 20 § alapján értesíti Rimaszombat
lakóit, hogy az európai parlamenti választásokra 2009
június 6-án 7.00 és 22.00 óra között kerül sor. A választás helyszíne a már megszokott választási körzetek
lesznek, amelyet lapunk egyik elkövetkező számában
közlünk. Az a választó, aki valamilyen okból kifolyólag
nem tud a lakóhelyén szavazni, választói igazolványt
kérhet, amelyet az ország bármely választói körzetében felhasználhat. A választói igazolvány kiváltására
hétköznapokon keríthetnek sort június 5-én 12.00
óráig (péntek) a Városi Hivatal Svätopluk u. 7. szám
alatti épületében (földszint 30. és 31-es ajtó)

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 – 05. 07. – 05. 14.

Dúsa – a temető mellett, Mezőtelkes – az autóbuszmegálló mellett, Felsőpokorágy – a kultúrház
mellett, Alsópokorágy – a templom előtt, Szabópuszta – a lakóházak előtt
A veszélyes hulladékok elszállítására május 16-án
kerül sor.

Hirdetés

2009. 5. 4.

Ingatlanok
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EUROMOTEL

Egyéb

Restaurant

• www.makroreality.sk

• Előnyös áron eladó: kisméretű Tesla

1305-19

• 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.
603-19

• Ózdon (Magyarország)
eladó 240 m2es kétszintes,
6 szobás, 2
konyhás, 2
fürdőszobás,
összkomfortos kétgenerációs családi
ház, garázzsal, melléképületekkel és
2 800 m2-es telekkel. Irányár: 20 millió
Ft. Érdeklődni: 003630/527 0104-es
telefonszámon lehet.

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.
601-19
• KEDVES HÖLGYEK – Ha az önök mérete

a 44 és 64-es számok között található,
látogasson meg minket. Teljes ruházat,
kosztümök, blúzok, nadrágok, szoknyák
a választékban. Mindenkit várunk a Vasúti u. 9. szám alatt található „moletka”
boltunkban. 33€ fölötti vásárlás
esetén ajándékot adunk.

Kassai út, Rimaszombat
zsiványpecsenye
sertséssült almával
somlói galuska

Sokan mondták, hogy az idő
majd segít,
s a fájdalom kisebb lesz, mint az
elején.
Mily tévedés,
jobban hiányzol, mint bármikor
annak idején.
Öt éve már, hogy elmentél,
de mi nem felejtünk, s szeretünk
örökké.

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

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a drága édesapára,
férjre, rokonra,

Bérbe adok: • raktárt rámpával az STK
épületében • luxusirodák • üzemeltetési
helyiségek, SNP 18, a VÚB-vel szemben
•Tel: 0918 392 513
STK felvesz technikust, műszaki főiskolai
végzettség, gépjárművezetői jogosítvány,
min. C kat., jelentkezni 2009 május 7-ig
lehet. Tel.: 0907 830 073

Korda Jánosra,
halálának ötödik évfordulóján.
Bánatos családja

2009

489-18

460-16,18
• Családi ház eladó a Kirejevszki utcában. Tel: 0903 765 612.
503-20		
• Egyszobás lakás hosszú távra kiadó.
Tel: 5623 080.
504-18
• Eladó háromszintes, kétgenerációs
családi téglaház Rimaszombatban. Vállalkozási célokra is megfelel. Érdeklődni
18.00 és 21.00 között lehet.. Tel: 56
23 716.
507-21		
• Bérbe adok családi házat Rimaszombatban, az Akasztóhegyen. Telefon:
0904 821 835.
511-19

+Bérbe adok irodahelyiséget (30 m2)
Rimaszombatban, a Mikszáth K. utca 27.
sz. alatt. Tel: 0904 821 835.
512-19
• Befejezés előtt álló családi ház eladó
Szabadkán. Tel: 0905 446 136.

Magas szinten képzett szakembereink szeretettel várják régi és leendő ügyfeleinket.
Suzuki gépjárművek teljeskörű javítása
Gyári garanciális szervizelése
Május hónaptól minden típusú gépkocsi
gyári garanciális szervizelése
Győződjön meg kedvező árainkról
Most a tavasz beköszöntével különböző akciókkal várjuk minden
kedves ügyfelünket

3600 Ózd, Kőalja út 111. (25-ös főút mentén)
Tel.: +36-48-572-208, +36-20-232-1039
www.suzukikaiser.hu, suzukikaiser@t-online.hu
2089

515-19		

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

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

A hét elején kissé változékony
időre van kilátás, de számottevő
csapadék, amely enyhítené a szárazságot, továbbra sem valószínű.
Hétfőn elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki egy közeledő
hidegfront előtt. A front keddre
átvonul felettünk, mögötte kissé
visszaesik a hőmérséklet és megerősödik a szél. A hét közepétől
ismét erősödik a nappali felmelegedés, a hét vége felé már 20
fok felett, néhol 25 fok közelében
valószínű a legmagasabb nappali
hőmérséklet.
Reisz András

Mindenkit szeretettel várunk a kellemes
környezetben található Café Club 33 kávéházunkba Rimaszombatban, a Cserencsényi u.
22.-be (a munkaügyi hivatal mellett).

NAGY VÁLASZTÉKA,
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig:
7.30 - 21.30,
szombat-vasárnap 14.00 - 21.30.

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

Kínálatunk: reggeli menü, terasz, céges
akciók, zártkörű társaság
2073
2077
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Guszona: „Élvezni a focit!”
Új edzővel és új klubelnökkel vágott neki a
2008/2009-es szezonnak Guszona labdarúgócsapata a rimaszombati területi bajnokság II.
osztályában, miután tavaly nem sikerült benn
maradnia a legmagasabb osztályban. „Nem a
fiúk képességeivel vagy a lelkesedésükkel van
probléma, hanem hiányoznak a feltételek, hogy
feljebb tudjunk lépni. Be kéne biztosítanunk a
zuhanyozókat, külön öltözőt mindkét csapatnak és a bíróknak. A falu ugyan támogat minket,
de ezek költségesebb beruházások annál, hogy
csak ebből fedezni tudjuk” – ráncolgatja a
homlokát Kovács Tamás, az új edző, aki a téli
szünetben szerezte meg az UEFA C-fokozatú
edzői képesítését.

2009. 5. 4.

Hazai veretlenség ősszel

Ha az alapvonalon kívül nem is a legrózsásabb
a helyzet, a pályán azért bizonyították a fiúk,
hogy nem felejtettek el futballozni: ősszel megnyerték az összes hazai meccsüket, s idegenből
is sikerült elhozniuk pár pontot (Balogfaláról
hármat, Cserencsényből egyet). A sikerben
nagy szerepe volt az új edzőnek, aki nagy
lelkesedéssel fogott hozzá a munkához: modern
és változatos edzésmódszereket vezetett be, új
játékosokat hozott (Korponai Attila még ősszel,
Vámos Attila tavasszal érkezett), és elkezdte
beépíteni a felnőtt csapatba a tehetséges ifiket,
akik közül különösen Fazekas Ákosnak volt
nagy szerepe a csapat jó őszi szereplésében.

Erős középcsapat?

Vele azonban tavasszal nem számolhat a tréner,
mert a felkészülés során megsérült. Mint ahogy

Az idén negyvenen jöttek el
Bátka község polgármestere, Mács Zoltán is a
sakkjáték értő támogatói közé tartozik. Amikor
évekkel ezelőtt a királyi játék helyi szerelmesei
azzal a szándékkal keresték fel, hogy versenyt
szervezzenek a faluban, egy percig sem habozott. A polgármester vándorserlegéért zajló
csatározás az idén sem maradt el. Április 18-án
negyvenen jöttek el az OPEN Bátka nemzetközi részvételű sakkcsatára, melynek a községi
hivatal termei adtak otthont. A svájci rendszerű kilenc fordulós versenyben a magyarországi
versenyzők bizonyultak a legjobbaknak. A
sajószentpéteri Zabiak József vitte el a vándorserleget, a hajdúböszörményi Szurovszky
Emil előtt, míg a harmadik dobogós helyen a
miskolci Nagy Kálmán végzett. A mindvégig jó
hangulatú, baráti légkörben lezajlott verseny

Fazekas Péter sem áll már Kovács rendelkezésére, az eddigi csapatkapitány ugyanis –
követve a régi edzőjét – Rimajánosiba igazolt.
Újra számíthat viszont Bodor István szemfüles
passzaira, a technikás középpályás ugyanis
féléves rimajánosi vendégszereplés után újra
guszonai mezben kergeti a bőrt. Az első három
tavaszi fordulóban szerzett négy pont azt
mutatta, hogy jó úton haladnak a fiúk affelé,
hogy egy masszív középcsapat legyenek. „Mivel
a feljutáshoz nem igazán adottak az anyagi feltételek, nem is nagyon lehet több a célunk, mint
hogy kialakuljon egy jó kis társaság, mely élvezi
a focit” – árulja el Kovács Tamás a célkitűzéseket. Hogy ez sikerül-e, attól akár a kis falusi
csapat jövője is függhet.

Urbán Péter

A Magyar Koalíció
Pártjának határozata

a verseny szervezői és résztvevői - Bodnár Gábor, Tóth
László, Bodnár Géza főszervező és Jokman András

résztvevőinek babgulyással kedveskedtek a
helyi szervezők, de még sokáig emlegetni fogják
azt a házi túróskalácsot is amelyet erre az alkalomra sütöttek a szívélyes vendéglátók.
Kép és szöveg: - pl –

Simon Zsolt lépésével kapcsolatosan szükségesnek látjuk tagjaink és alapszervezeteink
alábbi tájékoztatását: Különös tekintettel
arra, hogy a szlovákiai magyar közösség a
2006-os kormányváltás óta folyamatosan
intenzív jognyirbáló nyomásnak van kitéve,
határozottan leszögezzük: ebben a kritikus
időszakban és helyzetben az MKP megosztására és gyengítésére irányuló szándék és
cselekedet a magyarság kárára válik. Éppen
ezért az MKP járási elnöksége arra kéri minden tagját és alapszervezetét, hogy higgadtan
és felelősséggel mérlegelve a helyzetet, szem
előtt tartva nemzeti közösségünk alapérdekét, az egységet, továbbra is maradjanak
építő alapkövei a Magyar Koalíció Pártjának.
Rimaszombatban, 2009 április 30-án
Az MKP járási elnöksége nevében

2086
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I. osztály:

Bátka már csak a 7. helyen
Osgyán – Jolsva 2:1 (0:1)

G: Cibula és Négyesi ill. Vranka
A vendégek sok helyzetet kihagytak, így Osgyán
győzni tudott. JV: Fakla

Ifi: 2:0

G: Gombala és Fazekas
Jánosi újabb győzelmével már a dobogó felé
kacsintgat. JV: Bálint

Ifi: 13:3

G: Derdák, Dubovský, Lázok (öngól) – Szajkó
Ez a mérkőzés barátságos meccsnek is mondható, a bírónak nem sok dolga akadt. JV: Hodoň

Ifi: 6:3

Sirk – Nemesradnót 10:0 (5:0)

G: Šeling (2) és Gömöri

G: Koreň (5), Lukáč, Pašiak, Macúrik és Michal
(2) JV: Šupka

Ifi: 3:0

13.forduló pótlása
Gömörújfalu – Tornalja 3:3 (2:1)

G: Nyíri, Gregor és Gembický – Halász, Váradi
és Árvai

Uzapanyit – Harmac 5:0 (2:0)
JV: Gača

Ifi: 1:3

Balogfalva – Sirk 5:1 (2:1)

Rimaszécs – Szárnya 0:6 (0:

G: Švihla, Kárász, Ferko (3) és Szántó
A vendégek sima győzelmet arattak a kiesőjelölt
otthonában annak ellenére, hogy 3 játékosuk is
büntetés alatt áll. JV: Wollinger

Ifi: 3:2

JV: Ivanik

Ifi: 3:0

Cserencsény – Tiszolc B 4:3 (1:2)

G: Šári (2), Šlajferčík, Pásztor – Koós (öngól),
Vetrák és Hrnčiar

JV: Botoš

Nagytörék – Murány 2:2 (1:1)

G: Juhász, Lašák – Matajz és Auxt
A pontosztozkodás ezen a mérkőzésen a hazaiaknak kedvezett. JV: Juhász

Ifi: 2:1

A táblázat állása a 16. forduló után:
1. FK Kráľ

16

11 4 1

45 : 21 37

2. FK Stárňa

15

12 0 3

47 : 14 36

3. FK Muráň

15

9 1 5

35 : 35 28

4. FK Rimavské Janovce

16

8 3 5

53 : 32 27

5. FK Ožďany

16

8 3 5

27 : 29 27

6. FK Jelšava

16

7 1 8

27 : 35 22

7. FK Bátka

16

6 2 8

31 : 31 20

8. FK Revúčka

15

5 2 8

24 : 35 17

9. FK Abovce

16

4 2 10 32 : 44 14

10. FK Veľké Teriakovce

15

4 1 10 26 : 37 13

11. FK Rimavská Seč

15

1 2 12 26 : 60 5

Rimajánosi csapatától a bajnokság végén 3
pontot levonnak. I
iI. osztály:

Sikeres hétvégét zárt
Balogfalva
Balogfalva – Tornalja 0:0
JV: Pšida

Gömörújfalu – Guszona 7:1 (4:0)

G: Nyíri (4), Vincze, Szabad és Tamás – Mező
JV: Slabej

Ifi: 13:0

G: Mag, Czene és Molnár T. – Molnár T.
JV: Koós

Ifi: 6:3

május 3.

JV: Kriak

Revúčka – Abafala 3:1 (3:0)

G: Czene és Ruszó – Hurák

JV: Siman

2.osztály,

Rimajánosi – Bátka 2:0 (2:0)

Tajti – Gömöralmágy 3:1 (2:1)

Harmac – Tiszolc B 5:0 (3:0)

1. osztály, ifi: 19. forduló

Lubeník – Sajószárnya 10:0
Sajószentkirály – Sajógömör 0:2

1.osztály, ifi 13. forduló pótlása
Sajószentkirály – Lubeník 1:0
Nagytörék – Sajógömör 0:3,

Diákok, 9. forduló pótlása
Sajószentkirály – Lubeník 5:0

Diákok, 11.forduló, 2009. 05.02 10.00
A csoport:
Lénártfala – Nagybalog 1:2
Osgyán – Gesztete 0:7
Gömöralmágy – Ajnácskő 3:3
Rimajánosi – Feled 1:11
Rimaszécs – Bátka 4:3
B csoport:
Sajószentkirály – Sajógömör
Lubeník – Sajószárnya 10:0
Klenóc – Abafala 17:1
Revúčka – Murány 2:1
Kerületi bajnokságok:

Sajógömör a hétvégén hat
pontot szerzett
IV. liga:
május 1:

Feled – Hliník nad Hronom 1:0 (1:0)

G: Iskra

Ružiná – Nagybalog 3:0 (3:0)
Nyustya – Selmecbánya 0:2 (0:0)
Nagyrőce – Poltár 1:3 (1:1)
Ajnácskő – Tiszolc 2:1 (1:1)
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Nyústya – Nagyrőce 0:3 (0:2)
Nagybalog – Ajnácskő 3:2 (1:1)

G: Drugda, Páliáš (2) – Nagy és Szamos

Selmecbánya – Tiszolc 0:3 (0:0)
G: Kriš és Hurák (2)

Ružiná – Feled 5:0 (3:0)
V. liga:

Lukanyénye – Lubeník 8:2 (4:0)
G: Konček és Dacho

Klenóc – Málinec 0:2 (0:1)
Szklabonya – Sajógömör 1:2 (0:1)
G: Zsíros és Csongovai
május 3:

Sajógömör – Fazekeszaluzsány 3:0 (0:0)
Szklabonya – Klenóc 4:0 (2:0)
Lubeník – Divín 0:0

A következő forduló
mérkőzései és sípmesterei
1.osztály, 18.forduló: május 10. 14.30
és 17.00
Jolsva – Nagytörék, JV: Gača
Murány – Rimaszécs, JV: Kriak,
Sajószárnya – Revúčka (május 9. , 12.00 és 14.30),
JV: Ďurík
Abafala – Sajószentkirály, JV: Koós
Bátka – Osgyán, JV: J. Krahulec

2.osztály, 20.forduló: május 10., 14.30
és 17.00
Tornalja – Sirk (május 9., ifi nélkül), JV: Locsos
Nemesradnót – Harmac, JV: Pál
Tiszolc B – Tajti (Rimapílán, május 9., ifi nélkül)
JV: Juhász
Gömöralmágy – Gömörújfalu, JV: Juhász
Cserencsény – Uzapanyit (május 9.),
JV: Machyniak

Elmaradt mérkőzés a 13. fordulóból:
május 8. 14.30 és 17.00
Guszona – Gömöralmágy, JV: Bálint
1.osztály, ifi 20.forduló: május 9. 16. 30
Abafala – Lubeník, JV: Gača
17.00 Sajógömör – Revúčka, JV: Botoš

Diákok, 12.forduló: május 9, 10.00
A csoport
Nagybalog – Rimajánosi (12.00), JV: Kriak
Feled – Gömöralmágy (12.00), JV: Pál
Ajnácskő – Osgyán, JV: Botoš
Gesztete – Rimaszécs, JV: Adorján
Bátka – Lénártfala, JV: Šonkoľ
B csoport:
Sajógömör – Revúčka (15.00), JV: Čajko
Murány – Klenóc, JV: Laciak
Abafala – Lubeník (14.30), JV: Slezák
Sajószárnya – Nagytörék, JV:Čepko
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Már megint a játékvezető...
Rimaszombat - Trencsén 1:3

Mindhárom pontot elvitte a listavezető
trencséni labdarúgócsapat Rimaszombatból: a vendégeknek több helyzetük
volt, de a mérkőzés főszereplője mégis
a bíró lett, aki egy vitatható tizenegyessel feleslegesen korbácsolta fel az
indulatokat a stadionban.
A hazaiak már az első percben vezetést
szerezhettek volna, ám Líška tiszta helyzetben csak a kapusba lőtt. Ezután a vendégek
percei következtek, Depetris háromszor állt
Kuciakkal szemben, ám a rimaszombati kapus
háromszor hihetetlen bravúrral védett. A 30.
percben viszont – ilyen a kapussors – aláfutott
egy beadásnak, Depetris pedig megszerezte a
vendégek vezető találatát: 0:1. A hazaiak viszont
nem adták fel, s az addig nem igazán remeklő
Ádám a 39. percben szédületes bombalövéssel egyenlített: 1:1. A második félidőt megint
a listavezető kezdte jobban, de végül nem egy
nagy helyzetből, hanem egy ártatlan párharc
után született a második góljuk: egy előreívelt
labdára Zsivanovics és Kubík is felugrott – ilyen
fejpárbajt meccsenként húszat látni, Prešinský
játékvezető azonban büntetőt ítélt. Elszabadultak az indulatok, a drukkerek nem éppen kedves
szavakkal illették a bírót, Karol Kisel vezető-

Talán év végéig
még elég lesz
Nem szavazta meg a rimaszombati Városi Képviselő-testület a városi futballklub által a tavaszi
idényre kért 163 ezer € (4,9 millió korona)
összeget, s heves vita után csak ennek a felét, 83
ezer €-t (2,5 millió korona) hagytak jóvá 12 igen,
2 nem és 6 tartózkodás ellenében. A kompro-

Közlemény
Rimaszombat városa értesíti a jogi és fizikai
személyeket, hogy 2009. április 29-től május
29-ig terjedő időszakban megismerkedhetnek
a Rimaszombat város sport-üdülési zónájának
területi tervével, melyet megtekinthetnek
a rimaszombati Városi Hivatalban – a stratégiai
fejlesztési osztály területi tervezési és architektúra ügyosztályán a rimaszombati Városi
Hivatal épületében (Svätopluk u. 5., I. emelet 45.

edző torkaszakadtából ordította: „Szégyen,
szégyen, szégyen!”, el is küldték a kispadról. A
tizenegyest Ereros végezte el, és magabiztosan
a hálóba lőtt: 1:2. A rimaszombatiakat megzavarta a gól, sokáig nem tértek magukhoz, a 75.
percben ugyan ígéretes szögből szabadrúgáshoz
jutottak, de Piszár csak a kapu mellé lőtt. A 77.
percben pedig végleg eldőlt a meccs, amikor
Peciar lövése hálóban kötött ki: 1:3.
Kisel a sajtótájékoztatón sem volt sokkal
nyugodtabb, mint a kispadon: „A vendégek
csakis a bírónak köszönhetően nyertek. Most
megint mindenki rajtam fog nevetni, hogy Kisel
már megint a bírók miatt sír, de nevessenek
nyugodtan. Szlovákiában nem lehet kimondani
az igazságot, most se a bírót fogják megbüntetni, hanem engem, de állítom, hogy a korrupció
igenis jelen van a futballban, és ezt a mai meccs
is bizonyította!”
Ivan Galád, a vendégek vezetőedzője erre
csak ennyit mondott: „Igen, van korrupció a
szlovák futballban, de nem ezen a meccsen...”
Karol Kisel e szavakat hallva felállt, és kiment a
teremből...

Rimaszombat–Trencsén 1:3

Góllövők: Ádám (39.), ill. Depetris (30.), Ereros

(52.), Peciar (77.).
Sárga lap: Sihelský, Líška, Zsivanovics.
Játékvezető: Prešinský, 451 néző.
Rimaszombat: Kuciak – Ádám, Rubint,
Zsivanovics, Mráz – Sihelský (80. Árvay),
Mujkoš, Piszár, Lazúr – Líška, Gibala.

A táblázat állása a 27. forduló után:
1. Trenčín

27 16 6

5

63:25

54

2. Podbrezová

27 16 5

6

40:19

53

3. Inter BA

27 14 10 3

45:20

52

4. R. Sobota

27 13 13 7

34:21

46

5. Lučenec

27 12 6

9

42:35

42

6. Michalovce

27 11 6

10

39:36

39

7. Prievidza

27 11 5

11

35:32

38

8. Šaľa

27 10 6

10

29:34

36

9. Ružomberok B

27 9

5

13

41:47

32

10. Humenné

27 8

5

14

23:41

29

11. Košice B

27 5

7

15

24:44

22

12. Dun. Streda B

27 1

4

22

17:78

7

A rimaszombatiak május 9-én szombaton
16.30-kor a Podbrezová otthonában, Breznón
lépnek pályára.
B. T.

misszumos javaslatot Pelle Tibor nyújtotta
be, mégis csak a baloldali klub támogatta azt
egyhangúlag, az MKP-s képviselők többnyire
tartózkodtak, míg Bán Zoltán és B. Kovács István a javaslat ellen szavazott.
Pelle Tibor szerint, aki a felügyelőbizottság tagja
is, ez az összeg legfeljebb, ha a bajnokság befejezéséhez lesz elég, de még arra is csak nagyon
nehezen. Nem a hoki a magyar sport, s több
nagyon tehetséges vidéki magyar fiatalember
is játszik az együttesben, ezért is nem érti,

hogy a magyar képviselők ennyire nem viselik
szívükön a focit. Júniusban mindenesetre el kell
dönteni, hogyan tovább, ugyanis július 10-ig be
kell nyújtani a nevezéseket, s ki kell fizetni a nevezési díjat. „A város az idén már biztos nem tud
többet adni a futballra, de ha a negyedik ligába
nevezünk is be, az se lesz ingyen mulatság, s arra
már biztosan nem lehet szponzorokat szerezni.
A tehetséges fiatalok pedig tovább állnak egy
házzal” – tette hozzá Pelle Tibor.

számú iroda), ügyfélfogadási órákban. A dokumentáció szöveg- és grafikai része Rimaszombat
város internetes oldalán is elolvasható (www.
rimavskasobota.sk) a városi önkormányzati
részben.
Egyidejűleg 2009 május 21-én, 13.30 órára
ülést hív össze Rimaszombatba a Városi Hivatal
épületébe (Svätopluk u. 5.) a földszinti tárgyalóterembe az említett tervezet nyilvános szóbeli
megtárgyalására.Összhangban az építkezési törvény 23. paragrafusának 1. bekezdésével a jogi

és fizikai személyek jogosultak észrevételeik
leadására Rimaszombat város sport-üdülési zónájának területi tervéhez, mégpedig nyilvánosságra hozásától számított 30 napon belül. Ha az
érintett személyek és a nyilvánosság a megadott
határidőn belül nem tesznek észrevételt a tervezethez, akkor feltételezik, hogy nincs hozzá
megjegyzésük.
Rimaszombatban, 2009. április 29-én

jdj

MUDr. Cifruš István, MPH
Rimaszombat polgármestere
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