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Szlovákia 13 európai parlamenti képviselői mandátumáért
17 párt, mozgalom és koalíció összesen 185 jelöltje fog
versengeni a június 6-ára kiírt
választáson. Öt éve, az első
szlovákiai EP-képviselő választáson a részvétel nem egészen
17 százalékos volt, egyike a
legalacsonyabbaknak az egész
Európai Unióban. Tekintettel erre a helyzetre a szlovák
kormányzat a közmédiában
kívánja népszerűsíteni a választásokat. A Magyar Koalíció
Pártjának (MKP) jelenleg két
képviselője van az Európai Parlamentben: Bauer Edit és Duka
Zólyomi Árpád. Bauer most is
listavezető, míg Dukát már nem
indítja a párt. A lista második
helyén Mészáros Alajos egyetemi tanár, a harmadik helyen
Lancz Attila, jogász, képviselői
asszisztens található.
jdj

Holokauszt emléknap
Rimaszombatban
A holokausztra emlékeztek Rimaszombatban május
nyolcadikán annak 65. évfordulója alkalmából. Az
érdeklődők délelőtt Holokauszt Dél-Szlovákiában
címmel szakmai előadásokat hallgathattak meg a
szlovákiai deportálásokról a Városi Művelődési Központban. Az előadók között volt Dezider Tóth, Botos
János, Oľga Bodorová és Lang Tamás, akik nemcsak
a zsidóság egyetemes megpróbáltatásairól adtak számot, hanem a rimaszombati zsidóság rövid történetét
és meghurcoltatásait is felelevenítették (a konferenciáról részletesen lapunk 3. oldalán olvashatnak). A
konferencia részeként dokumentumfilmeket is levetítettek, s megtekinthették Fejes Zsuzsanna és Kovács
Attila Zsidó temetők c. fotótárlatát is. A 2005-ben
felállított holokauszt emlékműnél koszorúzással
folytatódott a rendezvény a második világháborúban

elesett áldozatokra emlékezve. A megemlékezést
Dušan Rybár, a Rimaszombati Zsidó Hitközség
elnöke nyitotta meg, majd Cifruš István, Rimaszombat polgármestere mondott ünnepi beszédet. Többek
között arról szólt, hogy a fiataloknak tudniuk kell
erről a borzalomról, ami a zsidókkal történt, már csak
azért is, hogy soha többé ne történjen meg az, ami
a második világháborúban történt. Steiner (Yossi)
Eugen kassai rabbi mondott beszédet szlovák és héber nyelven. Egy szám erejéig fellépett a Pressburger
Klezmer Band együttes három tagja, végezetül pedig
elhangzott Szilágyi Domokos Requiem c. verse is. Az
emléknapot a Pressburger Klezmer Band együttes
fergeteges koncertje zárta.

Az Alkotmánybíróság
elutasította a rimaszécsi
beadványt
Elutasította az Alkotmánybíróság a tavaly novemberi
rimaszécsi önkormányzati
választás eredményének
érvényességét megtámadó
helyi képviselők beadványát
– tájékoztatott szerdán Jozef
Skybjak, a taláros testület szóvivője. A panaszosok szerint a
szavazóköri és helyi választási
bizottság a szavazatszámlálás során nem a módszertani
utasításoknak megfelelően járt
el. Beadványukban egyben azt a
véleményüket is megfogalmazták, hogy a 2006-os, ugyancsak
megtámadott és érvénytelenített választás során előfordult
hibák ismétlődtek meg tavaly.

Csölle Edit, fotó: jdj

Az MKP hanvai találkozója résztvevőinek felhívása
Mi, a 2009.május 14-én Hanván megtartott Fórum résztvevői egyöntetűen támogatjuk az MKP országos vezetését. A párton belül kialakult áldatlan szembenállás feloldása érdekében a következő felhívást fogadjuk el:
Kérjük az MKP országos vezetését a helyzet azonnali megoldására az általuk előterjesztett hat pont szellemében. Véleményünk az, hogy az ajánlat nagyvonalú és megoldásra vezető.
Kérjük Bugár Bélát, A.Nagy Lászlót és Gál Gábort, hogy mérlegelve politikusi és emberi felelősségüket, térjenek
vissza az MKP frakciójába és teljes értékű tagjai maradjanak az MKP-nak. A megosztás magyar közösségünk
alapvető érdekeinek elárulása lenne, ezt a megengedhetetlen lépést, kérjük, ne tegyék meg.
A Fórum 115 résztvevője, 2 tartózkodással
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Csemadok-törvény készül
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok május 9-én
Dunaszerdahelyen tartotta meg huszonkettedik Országos Közgyűlését, amelyen a járási
konferenciákon megválasztott küldöttek vettek
részt, hogy megtárgyalják az eltelt három évet,
s kijelöljék a további utat. A közgyűlés megválasztotta a Csemadok országos elnökét, Hrubík
Béla, a Csemadok általános alelnökét, Köteles
László személyében. Szintén titkos szavazással
megválasztották a Csemadok Művelődési Intézetének elnökét, Kiss Péntek Józsefet. Újabb
megbízást kaptak a régiók érdekeit képviselő
alelnökök is, a keleti régióé Kopasz József,
közép-szlovákiai Balogh Gábor, nyugati régióé
pedig Mézes Rudolf lett. A Csemadok Országos
Tanácsának 49 tagját a területi konferenciák

delegálták. Az Országos Ellenőrző Bizottságnak
az elnöke: Rózsa Ernő (Galánta), tagjai: Fekete
Zoltán (Dunaszerdahely), Kőműves Attila
(Nagykapos), Miko Attila (Tornalja), Spót Mária
(Szenc) lett. Hrubík Béla elnöki beszámolójában elmondta, hogy amit három éve vállalt, azt
sokszor ellenszélben, sokszor türelemmel és
csendes várakozással, de sikerült megvalósítani.
A jövőre való tekintettel pedig felhatalmazást
kért az országos közgyűléstől egy olyan, ún. Csemadok-törvény kidolgozására, mely elfogadása
esetén garantálná a szövetség anyagi helyzetének megoldását, tisztességes rendezését. A
Csemadokkal kapcsolatos hír, hogy május 6-án
Pécsett Szili Katalintól, a magyar parlament
elnökétől Mézes Rudolf alelnök arany emlékérmet vehetett át. (he)

Lépés az
SM-mel
Sclerosis Multiplex
rimaszombati klubja 2009.
május 15-én a Fő téren gyűjtést szervezett. Nyolcadik
alkalommal találkozhattak, s beszélgethettek
a polgárok a SM tagjaival.
(Kép: he)

Republic
a megértés
napjain
Idén is megrendezik Rimaszombatban
a Visegrádi négyek diákjainak a bekapcsolásával a Fourfest – a megértés napjai 2009
rendezvényt június 4-5-e között. A program főszervezője a Besztercebányai Megyei Önkormányzat (BBMÖ) igazgatása alá
tartozó Egyesített Szakközépiskola igazgatója, Jaroslav Bagačka sajtótájékoztatón
számolt be a rendezvény programjáról és
egyik főműsorszámáról, az Euroakademik
gastro nevet viselő szakmunkások versenyéről, mely pedagógiai szempontból is
egyedülálló és igényes, hiszen több mint
húsz középiskola képviselteti majd magát.
Miroslav Martiš, a BBMÖ Oktatási és
Humánerőforrási Hivatalának a vezetője
kiemelte, hogy különösen fontos a gömöri
régió középiskoláinak a népszerűsítése,
ennek jegyében meg is nyitotta május
11-én a Fekete Sas épületében az iskola új
Lada kozmetikai szalonját. A június 4-5-i
akció kulturális részét az Agrum Music
szervezi, melynek képviselője elmondta,
hogy az idén mini fesztivállal készülnek,
hiszen a hazai együtteseken kívül fellép
Horkýže slíže, a Metalinda, az U.K.N.D,
a Republic, de koncertet ad a rimaszombati
Egyesített Szakközépiskola egykori diákja,
Petra Kepeňová is, aki a sajtótájékoztatón
örömét fejezte ki, hogy részese lehet a
szlovák, cseh, magyar és lengyel diákokat
egymáshoz közelebb hozó programnak.
moly

Elballagtak...
Majális détéri
módra

Lassan megtelnek Rimaszombat kirakatai. A Tompa Mihály Református Gimnázium 2001-ben
kezdett osztálya is elballagott múlthét pénteken. (Kép: he)

A második világháború
befejezésére emlékeztek
Május nyolcadika Szlovákiában állami ünnep,
amelyen a második világháború befejezésére
emlékezünk. Rimaszombatban a Tompa Mihály

téren álló szovjet hősi emlékműnél rótták le
a kegyeletüket a város vezetői, a Városi- és
a Körzeti Hivatal munkatársai, a Szlovák
Antifasiszta Ellenállók Szövetségének a tagjai,
a rendőrség és a hadsereg képviselői.
mak

Ebben az évben már harmadik alkalommal
kerül sor Détérben, divatos szóval kifejezve, amolyan retro majálisra. Gulyásfőzéssel kezdődik és tekeversennyel ér véget.
A múlt század nyolcvanas éveit felidéző
majálisos hangulatban telik a délután.
A gulyásleves mellé ingyen frissítőről is
gondoskodnak a rendezők. A tekeverseny
nevezési díja egyben a győztes díja is.
Viszonylag kevés szervezéssel, kis ötlettel
fel lehet rázni egy kis falu szórakozni
vágyó lakóit. A mai rohanó világban nagy
szüksége van az emberiségnek, hogy
kimozduljon otthonról, szórakozzon, beszélgessen és egy kicsit sportoljon is. Mióta
világ a világ tudjuk,hogy az embereknek
kell a „ cirkusz”.
Singlár Ivett
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Emlékezz, pamätaj, zachor!
A holokauszt 65. évfordulója alkalmából
Holokauszt Dél-Szlovákiában címmel konferenciát tartottak a rimaszombati VMK-ban. A
szervezők Rimaszombat Városa, a VMK és a
Rimaszombati Zsidó Hitközség elnöke, Dušan
Rybár, aki egyben a konferenciát is megnyitotta, bemutatta a vendégeket, majd Lang Tamás
vezette le a tanácskozást. Dezider Tóth, a
besztercebányai SzNF Múzeum munkatársa
Dél-Szlovákia a második világháború utolsó szakában címmel tartott előadást. Tóth
szerint Dél-Szlovákia megszállott területeinek
társadalmi élete az 1938-45-ös években nehéz
körülmények között zajlott. A térség szlovák és
magyar lakosai nagyon hamar tudatosították,
hogy gazdaságilag visszamaradottabb, antidemokratikus államba kerültek. Dél-Szlovákia
megszállásának első napjától zsidóellenes
intézkedések és törvények elfogadásával került
terítékre a zsidókérdés, mégpedig azzal a céllal,
hogy kizárják a zsidókat Magyarország politikai,
gazdasági és kulturális életéből. A zsidó vallási
közösségek vezetőit kötelezték arra, hogy listát
készítsenek a tagjaikról, listát az ingóságaikról és ingatlan vagyonukról, listát a szociális
intézményeikről, társulásaikról, kórházaikról
stb. A gettósítás és bevagonírozás északkeleti
központja Magyarországon Kassa volt, ahonnan
a szállítmányok egyenesen Auschwitzba mentek. 1944. július 9-ig Magyarországról 430 ezer
zsidót deportáltak, ebből kb. 50 ezret a megszállott területekről. Az elhurcoltak többsége, 220
ezer fő koncentrációs táborban halt meg. Botos
János, a budapesti Holokauszt Dokumentációs
Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
tudományos titkára A zsidóság kifosztása DélSzlovákiában c. előadásában szólt arról, hogy az
1944. március 19-i német megszállást követően
a megszállók utasítására 1944. áprilisában a
Magyar Zsidók Központi Tanácsa összeírta a
zsidó hitközségek vagyonát, tagjaik számát. A
felleltározott zsidó vagyonok zöméről nem
maradtak fenn teljeskörű hiteles vagyonlis-

Balról jobbra: Dušan Rybár, a Rimaszombati Zsidó Hitközség elnöke, Oľga Bodorová,
Gömör-Kishonti Múzeum igazgatója, Dezider Tóth SzNF múzeum (Besztercebánya) igazgatója, Lang Tamás,
Botos János – tudományos titkár, Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,
Budapest, Molnár Alexander losonci tolmács.

ták. A deportálások 1944. júniusában zárultak
le, ez időre nemcsak a zsidóvagyon elkobzása
zárult le, hanem kibontakozott azok szétosztása, felhasználása is. Az ipari üzemeket, az
állatállományt, a boltokat, a lakásokat keresztények kezébe juttatták, a készpénz, a műtárgy, az
ékszer, az értékpapír és egyéb vagyon egy részét
értékesítették, más részét a Postatakarékpénztár zálogüzleti csoportja őrizte és értékelte
fel. A nyilas hatalomátvétel 1944. október 15-e
után november 3-án miniszterelnöki rendelet
alapján a zsidók minden vagyona a nemzet vagyonaként az államra szállt át. Az államosított
zsidóvagyon egy részét, köztük a dél-szlovákiai
zsidóság ékszer, műkincs és értékpapír vagyonát a nyilas kormányzat 1945 tavaszán Ausztriába szállította, a másik vonattal az Amerikai
Egyesült Államokba szállították a kincseket. A
deportálást, a kényszermunka táborokat túlélő
hazatérő kisszámú zsidóság elrabolt vagyonát
csak töredékeiben kapta vissza. Oľga Bodorová,
a Gömör-Kishonti Múzeumigazgatója a
rimaszombati zsidóság és a zsinagóga történetét vázolta fel. Az első írásos emlékek a zsidó
hitközségek létrehozásáról 1851-ből származnak. Az első rimaszombati rabbi M. Friedmann
Abraham volt. Ebben az időben a zsidók még
csak tervezgették egy saját imaház létrehozását.
A zsidó hitközség vezetőinek Kohn Adolfnak,
Bőhm Izsáknak és Felsenburg Józsefnek
köszönhetően 1868-ban elkezdték az első zsi-

Érettségizettek
találkozója
2009. május 9-én a rimaszombati gimnáziumok és a volt Általános Középiskola
(SVŠ) végzettjeinek a találkozójára
jöttek össze a különböző korosztályból a volt diákok a Városi Művelődési
Központban.
A találkozó ötletgazdája Pálszegi Tibor volt, aki
a csekély érdeklődés miatt utólag a nulladik
sorszámot adta a rendezvénynek, de abban a
reményben, hogy a találkozó ötlete meghonosodik és tervei szerint háromévente lenne újrázás.

A találkozót Pálszegi Tibor nyitotta meg, majd
Ján Čeman, az Ivan Krasko Állami Gimnázium
jelenlegi igazgatója mondott beszédet az iskola
helyzetéről. Többek között arról, hogy szeretnének egy új gimnáziumi épületet, s amennyiben
lehetőség lenne rá, akár egy új építése is szóba
kerülhetne. Beszédet mondott még Štefan

nagóga felépítését, ami a mai Hatvani (Kossuth)
és Cukorgyári (Lossonczy) utca sarkán állt.
Háromtengelyű homlokzatát neoromán kerek
rózsaablak és két magas karcsú hatágú csillaggal
díszített torony ékesítette. A zsidó közösség
életében a zsinagóga három funkciót töltött
be: imaterem volt, iskola és a zsidó hitközség
nyilvános összejöveteleinek a színhelye. 1870
környékén a zsidó híveknek nem volt népiskolájuk, ezért létrehozták az általános zsidó iskolát,
a Talmud Tórát, melynek két tanára és 70 diákja
volt. Az utolsó istentiszteletet 1969-ben, a
hanuka idején tartották. A hányatott sorsú épületet 1986-ban a Rimaszombati Helyi Nemzeti
Bizottság döntésére a járási építkezési vállalat
a zsinagógát és az iskolát lebontotta, mivel
életveszélyes állapotba került. Helyén 2005.
május 5-én Rimaszombat Városa és a Szlovákiai
Zsidó Hitközség holokauszt emlékművet emelt
a második világháború áldozatainak emlékére.
Lang Tamás A numerus clausustól Magyarország náci megszállásáig címmel tartott előadást.
Lang Strba Sándorral megírta az érsekújvári
zsidóság történetét is, amely a Kalligram gondozásában látott napvilágot. Végezetül Steiner
(Yossi) Eugen kassai rabbi elmesélte, hogyan
menekültek meg a deportálástól, ugyanis egy
család bújtatta őt és a bátyát egy alig kétméteres
pincehelyiségben. A közönség soraiban tiszteletét tette Erdélyi Géza volt református püspök is.
Kép és szöveg: Csölle Edit

Koháry, Danis Tamás, Pelle Tibor. Az ifjabb
generációk nevében egy 2001-ben érettségizett
hölgy szólt arról, hogy sok fiatal itthagyta a
várost, mivel nincs munkalehetőség. Amen�nyiben változna a helyzet, s lehetőség lenne a
munkavállalásra, szívesen hazajönnének még
külföldről is. A legidősebb érettségizett, Tóbik
István (felvételünkön), aki 1943-ban végzett
Rimaszombatban, szintén szót kért, s elmesélte,
milyen nehéz körülmények között tanultak az
akkori szegény tanulók, de becsülettel, tisztelettel helytálltak, akár egymást segítve is sikeresen
elvégezték a gimnáziumot. A vacsora után a rimaszombati származású szlovák diszkólegenda,
Fero Hora showműsorán kitáncolhatták magukat a találkozó résztvevői.
Kép és szöveg: Csölle Edit
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Radnóti Miklósra emlékeznek
Bár a köztudatba még nem ivódott be, egyre többen fogadják el, hogy az uzapanyiti, rimaszécsi
és rozsnyói gyökerekkel rendelkező költőgéniusz a Balog völgyében fekvő Nemesradnót
után választotta a Radnóti nevet. A faluban
2004-ben emléktáblát, 2006-ban pedig szobrot
állítottak, s halálának századik évfordulóján
több rendezvénnyel is tisztelegnek emléke előtt.
A Hazám tájai kinyílnak előttem c. rendezvénysorozat első felvonásaként gömöriek egy
csoportja ellátogatott a költő budapesti sírjához.
Nemesradnót polgármestere, Tóth Elemér a közös koszorú mellett egy maroknyi hazai földet is
szórt a sírkőre. A csoport meglátogatta a Petőfi
Irodalmi Múzeumban nyílt Radnóti-kiállítást
is („...az égre írj, ha minden összetört!”), amely
2010 január 5-ig látogatható.
Május 30-án, szombaton az Uzapanyit –
Nemesradnót – Rimaszécs – Sajólénártfalva
– Hanva – Runya útvonalon érkeznek a runyai
határban található Madzag-pusztára, ahol
a költő 1941 júliusában járt. Itt előadással,
felolvasásokkal, beszélgetéssel, versekkel
emlékeznek a költőre. Közreműködik Balázs
István előadóművész. Hommage a` Radnóti

Miklós címen akciófestészet is lesz, s egy
Radnóti-emlékfa elültetésére is sor kerül.
Másnap a Dobsina – Sztracenái völgy – Rozsnyó – Krasznahorkaváralja útvonalon folytatják
Radnóti itteni kötődéseinek felidézését. Június
2-án, kedden 18,00 órai kezdettel Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnázium
dísztermében Zsapka Attila Töredék című
emlékműsorára kerül sor. A rendezvénysorozat

főszervezője a Gömör–Kishonti Múzeum Egyesület, társszervezői a Rimaszombat és Vidéke
PT, Gömörország Kulturális Egyesület, a Polgárok és Vállalkozók Szövetsége PT, a Rovás PT
a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, valamint
Hanva, Nemesradnót, Runya, Sajólénártfalva és
Uzapanyit önkormányzata.
Kép és szöveg: jdj

Először léptek felvidéki színpadra a délvidékiek
Történelmi pillanatnak lehettek részesei május
9-én Rozsnyón a Kulturális és Kereskedelmi
Központ színháztermébe Rimaszombat és
Rozsnyó, valamint környékéről összesereglett
magyar polgárok. A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház (MKUK) Andrási Attila
rendező vezetésével, mely a huszadik század
sorsfordulóinak a bemutatására vállalkozik,
először léphetett felvidéki közönség elé. A
színtársulat Rozsnyón a Bástya Egyesület és
Beke Zoltán közreműködésével mutathatta
be Siposhegyi Péter és Andrási Attila Magyar
Piéta – Az Őszödi Köztársaság című szívrengető és mélyen elgondolkodtató színdarabját,
melynek premierje tavaly március 15-én volt. A

darab két szálon fut. 2004 őszén Szabadkán a
színtársulat elhatározza, hogy színre viszi az
1944-es délvidéki magyarirtást, amikor a szerb
kommunisták negyvenezer ártatlan magyar
öltek meg. Bemutatják Keresztes Krizosztóm
ferencesrendi atya és a rend szenvedéstörténetét, a kivégzéseket, az áldozatul esést. A másik
vonalon pedig a próbák alatt a mindennapok
kerülnek színre, amikor a színtársulat éppen
a magyarországi december 5-i népszavazás
kimenetelét várja, mely megtöri azt az addig
töretlenül élő biztos tudatot, hogy a Harmadik
Köztársaság az Magyarország…
Kép és szöveg: moly

Dúdor kiállítás Komáromban
Május 7-én a Komáromi Jókai Színházban
nyitottak meg egy becses magángyűjteményt
Dúdor István Élnem kell címmel, melynek
kurátora Kocsis Ernő festőművész. A megnyitón közreműködött Dráfi Mátyás színművész,
a vendégeket A. Marton Gyula, a kiállítás
szülőatyja köszöntötte, s ajándékot nyújtott
át: „Ajándékot hoztunk, egy igaz, magyar
ember gyűjteményét. Ajándék kell, hogy legyen,
mert Ő drága, lelki szálakkal él a meggyilkolt

festővel a mai napig. A Maguk érző szemeitől
még erősebb ez a szál, erdő már az, meg tenger
is – csodálatosan ringató. A szeretet az, mikor
érezzük: embertársunknak jó, kimondhatatlanul jó a szívének, a lelkének is. Gömörföld,
Tornalja, Deresk ízét, hitét hoztuk szívesen ide
a művészet, a műveltség komáromi szentélyébe,
a színházba. … Itt kezdődik az a tárlat-sorozat,
melynek állomásai – hiszem – , hogy a Jóisten
által áldottak lesznek. Legyen az Nagymegyer,

Pozsony, Dunaszerdahely, Putnok, Debrecen és
Hódmezővásárhely városa. Legyen tehát szelíd
ünnep a szívünkben és Létük, – úgy mint e gyönyörű alkotások is – legyen Ajándék.”
A. Marton Gyulával A festő című könyv szerzőjével, költővel, publicistával egyik közeli
számunkban olvashatnak beszélgetést.

moly
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Nyújtsd a kezed! – országos roma szavalóverseny

A szakma már komolyan veszi

Vavrek István és Boros Mátyás díjátadás közben
Virággal köszöntik Reisz Évát, a verseny megálmodóját

Még 1999-ben rendezték meg Rimaszécsen a
Nyújtsd a kezed! országos roma szavalóversenyt,
amelynek ötletgazdája Reisz Éva, az alapiskola
akkori igazgatója volt. A versenyre az ország
minden részéből érkeztek versenyzők, s a nagy
sikerre való tekintettel úgy döntöttek, hogy
kétévente rendszeresen megszervezik. De mivel
Reisz Évát eltávolították az iskola éléről, a verseny is megszűnt, mígnem tavaly az ifj. Vavrek
István vezette Ternipe Polgári Társulás ismét
fantáziát látott benne, s meghirdette azt. Az
idén kettős jubileumot ünnepeltek a szervezők,
hisz a verseny tízéves évfordulója egyben az 5.
évfolyam is volt egyben. A tavalyitól eltérően
az idén a helyi önkormányzat is támogatta a
rendezvényt, amely fölött Csáky Pál, az MKP
elnöke vállalt védnökséget, s levélben köszöntötte a résztvevőket Hrubík Béla, a Csemadok
elnöke is.
Valószínűleg az ünnepnap okozhatta, hogy
a tavalyinál valamivel kevesebben voltak a
versenyzők, s főleg a régió nagyobb alapiskolái
mellőzték a részvételt. A vendégek névsora
viszont igen tekintélyes volt, még a MK Minisz-

Se a vers-, se a prózamondásban nem talált
legyőzőre Rusznyák Erzsébet

terelnöki Hivatala is képviseltette magát Boros
Mátyás stratégiai főreferens személyében, de
jelen voltak Besztercebánya Megye és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Intézet,
valamint több roma civil szervezet képviselői
is. A zsűri (B. Kovács István, Budai Erzsébet,
Balázs Emese, Molnár Zsuzsa, Miko Attila ill.
Szászi Zoltán, Sebők Valéria, Kovács Katalin és
Bányiczki Mária), ahogy az előző évfolyamokon,
az idén is több kitűnő teljesítményről adhatott
számot, s főleg a prózamondók között akadtak
kiemelkedő tehetségek. A versenyen megemlékeztek a nemrég elhunyt nagyszerű meseközlőről, Busa Viktorról is, akinek a tevékenységét B.
Kovács István gömörológus mutatta be.

A verseny helyezettjei:

Próza – 1. kategória: 1. Oláh Lídia – Balogfalva,
2. Galamb Krisztián – Csákányháza
3. Bari Kamilla – Béna és Malík Cynthia –
Baraca
2. kategória: 1. Váradi Krisztián – Rimaszécs, 2.
Ruszó Zsolt – Sajógömör, 3. Lakatos Barbara –
Bátka és Viola Béla – Tornalja

A II. kategória versmondói

3. kategória: 1. Rusznyák Erzsébet – Rimaszécs,
2. Balog Attila – Bátka, 3. Bari Ernő – Bátka
Vers – 1. kategória: 1. Váradi Orsolya –
Lénártfalva, 2. Balog Noémi – Tiszacsernyő, 3.
Žiga Krisztina – Dernő
2. kategória: 1. Balázs Mercédes – Ragyolc, 2.
Rácz Dénes – Sajógömör és Balog Anita
3. Horváth Patrícia – Tornalja és Kárász Diana –
Nemesradnót
3. kategória: 1. Rusznyák Erzsébet – Rimaszécs,
2. Danyi Diana – Rimaszécs, 3. Horváth Ivett –
Dernő és Busa Kinga – Rimaszécs
jdj, fotó: Gecse Attila

A kooperatív tanulás meghonosítója
Bódi Katalin, a feledi Szombathy Viktor Magyar
Tannyelvű Alapiskola igazgató-helyettese sikeres szakmai és módszertani tevékenységéért
vehetett át díjat a Szlovákiai Magyar Pedagógus
Szövetségtől (SzMPSz). A pedagógiai elismerést egy újfajta módszertani munka innovációs
fejlesztéséért kapta, hiszen Gömörben élen
jár a kooperatív tanulási technikák meghonosításában. A SzMPSz jóvoltából vett részt egy
másféléves képzésen Budapesten a Független
Pedagógiai Intézet által indított kooperatív tanulási technikák tanfolyamán, s azóta eljuttatta
a füleki, a rimaszombati, bátkai, rimaszécsi
iskolákba is, de a rimaszombati Nyári Egyetem

egy-egy csoportja szintén megismerkedik a
módszerrel. A projekt globális és jól használható a tananyag begyakorlására, új ismeretek
elsajátítására, a számonkérésre, de a csoporton
belüli együttműködés, a csapatmunka erősítésére is. A kiscsoportos munkában a feladatok
úgy vannak leosztva, hogy a végeredmény
akkor sikeres, ha mindenki elvégzi azt. Hogy a
sikerélmény soha ne maradjon el a pedagógusnak érdemes figyelembe venni az oktató-nevelő
munkában a egyéni szükségleteket, képességeket, s a változatos tevékenység biztosításával
hatékony tanulási módszert fejlesztenek ki.
he, fotó: jdj
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A nap megszentelése – Szvorák Kati új cédéje
Szvorák Kati 25. cédéjének,
A nap megszentelésének
ősbemutatóját Losoncon
tartotta. A cédén himnuszok, zsoltárok, reggeli, déli
és esti imák találhatóak. A
nézőket és a művészeket
Szvorák Kati egykori osztálytársa, Puntigán József
köszöntötte: „Csak keveseknek adatik meg az a
lehetőség, hogy az életpályáján eljusson olyan
ünnepi pillanathoz, amelynek ma itt, a templomunkban a részesei lehetünk. Alig hároméves
volt, amikor Pincen barátnőjével együtt, az
új kultúrház avatóján a színpadra vitték. A
Hopp Juliska lett volna a dal. Az hogy végül is
mi hangzott el belőle nem tudom, azt azonban

megörökítették a krónikák, hogy potyogtak a
könnyei. De termékeny talajra estek és életre
keltettek egy magot, amely azután kihajtotta az
első levélkéit. Ápolták nagy szeretettel. Együtt
közösen! A nótás kedvű nagyapa, a színdarabokban szereplő nagymama, a szombatonként
dalokat hozó Feri cigányék, a gondoskodó
édesanya, a legnehezebb helyzeteket is megoldó
édesapa. A levélkékből ágacskák, a ágacskákból
pedig fácska, fa lett. Megjelentek a dalbimbók,
majd dalvirágok, melyek szirmaikat szétbontva
már azok szeméből fakasztottak könnyet, akik
láthatták és hallhatták a dalokba öntött gyönyörűségüket.
Emlékeimben máig megmaradt egy, az előadásában hallott, Kovács Katitól kölcsönzött dal,
amely a füleki gimnázium valamely műsorán

Egészségünkre

Allergia
Az allergia különböző fajtái súlyos problémát
jelentenek. Hosszú távon megnehezítik az
életet és nehezen gyógyíthatóak. Gyakori kísérőjelenségük az ekcéma és a légutak gyulladása.
Legnehezebben az élelmiszerallergia fedezhető
fel, feltételezhetőan azért, mert élelmiszert
naponta fogyasztunk. Legelterjedtebb allergén
a búza és a tej. Legnehezebb az étrendünkből
kiiktatni a búzalisztet tartalmazó termékeket,
hisz a tésztafélék mellett számos húskészítmény alapanyaga. Gyakori tünetei az allergiának a gyakori nátha, eldugult orr, ritka széklet
(akár többször is naponta), túlzott karcsúság,
mikor az illető képtelen hízni illetve a magállíthatatlan hízás különböző diéták ellenére.
Ezekre a gondokra létezik egy olcsó és elérhető
gyógyszer, amelyet bárki képes elkészíteni. Gyakorlatilag véletlenül fedezték fel és ez a mindenki által ismert csiperkegomba (sampion). Valaki
ugyanis megfigyelte, hogy rendszeres fogyasztása után eltűntek az ekcémái. Franciországban
egy ideig a szárított porrá őrölt gombából tab-

lettákat préseltek. Mivel nem tudták biztosítani
a steril körülményeket, így a gyártást abbahagyták, ezután tértek át a jelenleg is alkalmazott
technológiára, mikor is a gomba hatóanyagából
folyékony emulziót készítenek. Ezt a fajta
gyógyszert otthoni körülmények közt is képesek
vagyunk előállítani. Elkészítéséhez fiatal csiperkegombát kell felhasználni. Az öregektől abban
különböznek, hogy kalapjuk alsó része rózsaszínű. A gombákat megtisztítjuk, felszeleteljük és
megszárítjuk. Porrá őröljük, majd hermetikusan zárható edénybe rakjuk. A gombaporból 4x
hetente kell elfogyasztani 1 kávéskanálnyit egy
hónapon keresztül. Majd következik egyhetes
szünet. A kúrát fél éven keresztül ajánlott folytatni másfél hetes ciklusokkal. Feltételezhetően
nem mindenkinek fog segíteni, de sokaknak
bizonyosan. Nagy előnye, hogy nincs semmiféle
mellékhatása és alkalmazható más gyógyszerek
mellett is.
Ezzel a cikkel véget ért a Gömöri Hírlapban az
egészségnek szentelt rövid sorozatunk. Remélem,
hogy néhányuknak sikerült tanácsaimmal és
tippjeimmel segítenem.
Baláž Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény
Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
21 . 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.

hangzott el. Az akkor számomra szinte teljesen
ismeretlen népdalok. A magyar füzete, melyet
féltő áhítattal és csodálattal vettünk a kezünkbe.
A Röpülj Páva népdalverseny, melyet határon
túliként nyert meg, maga mögött érezhetve
a szülőföld és egy fél ország lakóinak izgalmát
és szeretetét. Kiváltva ugyanakkor számos
anyaországbeli csodálkozását is, mármint, azért
hogy itt, a tájainkon is élnek magyarok. Nem
sokkal később a gombaszögi színpad mellett
arról beszélgettünk, hogy melyik útra lépjen? A
megalkuvásra is késztető nyugalmasra, vagy az
önmegvalósító küzdelmesre, melyen minden
lépés megtételéért harcolni kellett. Az utóbbit
választotta! Sokszor volt nehéz előre haladnia, de sohasem veszítette el a hitét. Mert volt
kibe és mibe megkapaszkodnia. Az akkor még
barát, majd férj Tamás mellett vele voltak a
Pincen, majd Füleken is gyökereket eresztett
fácska ágai, szállítva neki a szülőföld éltető
erejét. Nem akart sztár lenni, s nem igényelte
a sztárcsinálók felkínálta kurta dicsőségeket
sem. Ma is ugyanazzal a szeretettel, a népdal
előtti alázattal nyújtja át énekeit, mint azt
tette harminc évvel ezelőtt.” A lemezbemutatón közreműködött Andrejszki Judit, Gombai
Tamás és Pejtsik Péter. Szvorák Kati lemezei
a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban
is megvásárolhatóak.
jdj, fotó: Puntigán József

Horoszkóp

Május 18. és 24.-e között

Kos – Ügyeljen egy idősebb férfira, valamitől megfosztja önt.
Bika – Haragot és kellemetlenséget okoz
önnek egy fiatal férfi ill. egy idősebb nő.
Ikrek – Várható, hogy egy helyzetben nem
az ön javára döntenek.
Rák – A hét elején kellemetlenség, a
közepén szerencse, a végén szomorúság
vár önre.
Oroszlán – A hét folyamán elveszít egy becses tárgyat. De ne mérgelődjön, a jövőben
megtalálja.
Szűz – A héten rájön, hogy abban a helyzetben, amely reményteljesen alakult ki,
hamis elvárasai voltak.
Mérleg – Csalódásban lesz része. Valaki
ellenséges a kapcsolatában.
Skorpió – Kellemesen meglepődik egy
olyan személlyel kapcsolatban, akiről
abban a tudatban volt, hogy nem őszinte.
Nyilas – Egy kedves személytől ajándékot
kap.
Bak – Egy társadalmi rendezvényen
kisebb anyagi veszteség éri.
Vízöntő – A családból egy idősebb személy
megajándékozza.
Halak – Egy nagyobb összeg helyett csak
kisebbhez jut hozzá.
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Gyógyszertárak

Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 21. hétre
Május 23., szombat
Gyógyszertár a Kauflandban
Május 24., vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Május 23-24., szombat, vasárnap
MUDr. Kretová Mária, Rimaszombat,
Sport u. 12., tel: 56 226 19

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
április 12-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ivana Matúšková és Branko Bakša
Rimaszombatból, Miloš Trocha
Szabadkáról, Martin Krištof
Rimakokaváról, Erika Nosáľová,
Jana Kretová, Andrej Nosáľ és
Václav Škorňa Utekáčról, Pavel
Pauko és Vojtech Kocka Nyustyáról,
Peter Ľupták, Andrej Kochan és
Richard Očovay Felsőpokorágyról,
Štefan Lámer Susányból, Vojtech
Potrecz, Jozef Bőd és Miroslav
Kuna Feledről, Branislav Bakša
Fazekaszaluzsányból, Pálkovács
István Rimajánosiból, Ján Vranský
Klenócról, Peter Dianiška Tiszolcról,
MVDr. Milan Kamenský Tornaljáról és
Keresztes István Harkácsról.
Először adott vért: Eva
Kišová Rimakokaváról, Veronika
Katreniaková Poltárról, Huszti Róbert Rimaszombatból, Juraj Hronček
Felsőpokorágyról és Martin Páterko
Feledről.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Május 21-24-e között
cs. és p. 19.00 és 21. órától
szom. és vas. 19.00 órától

Egy boltkóros
naplója

amerikai romantikus vígjáték
Május 23-24-én
szom. és vas. 17.00 órától

Pokoli hercegnő
cseh mesefilm

Május 23-24-én
szom. és vas. 21.00 órától

Spíler

angol krimi-komédia

Meleg a pénztárcában – május 19.
Az Energobyt kft. ezúton is értesíti Önöket, hogy 2009.
május 19-én 14 órai kezdettel az egykori vármegyeháza
első emeleti tanácstermében munkaértekezletet tar.
A hőszigetelési kérdéskör szakelőadója Ing. Zuzana
Sternová, PhD. lesz. Személyes tapasztalataikat az
egyes önkormányzati képviselők is ismertetik.

Antal József kiállítása
Salgótarjánban - május 19.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézet tisztelettel meghívja és szeretettel várja Önt
és kedves ismerőseit Antal József könyvtáros, művésztanár kiállításának megnyitójára 2009. május 19-án,
16.30 órára a könyvtár Bóna Kovács Károly Galériájába.
A kiállított munkákat az alkotó ajánlja a megjelentek
figyelmébe. A kiállítás június 13-ig tekinthető meg a
könyvtár nyilvántartási idejében.

Hyppolit, a lakáj Ajnácskőn
– május 24.
A Csemadok Ajnácskői Alapszervezete minden érdeklődőt szerettel vár a Kassai Thália Színház Hyppolit, a
lakáj c. zenés vígjátékára 2009. május 24-én (vasárnap),
19 órai kezdettel a kultúrházba. A szereposztás a következő: Hyppolit – Pólos Árpád, Schneider Mátyás – Dudás Péter, Aranka, a felesége – Cs. Tóth Erzsébet, Terka,
a lánya – Kascsák Dóra, Nagy András – Deme Róbert
m.v., Makáts, főtanácsos – Tóbisz Titusz, Makáts
Csaba – Illés Oszkár, Tóbiás – Bocsárszky Attila, Julcsa – Szabadi Emőke, Mimi, lokáltáncosnő – Gyuricza
Mikolt Gabriella, továbbá: Cap Júlia, Richtarcsík Zsóka,
Trembeczká Eva. Schneider Mátyás sikeres, újgazdag
vállalkozó, aki minden vagyona ellenére éppolyan
kisember marad, mint amilyen korábban volt. Nagyravágyó felesége úgy gondolja, elég a kispolgári létből.
Elégedetlen férje „hétköznapiságával”, döntő lépésre
szánja el magát. Elhatározza, hogy megpróbál beférkőzni és beilleszkedni a felső tízezer soraiba. Anélkül,
hogy megemlítené urának szándékát, szerződtet egy
diplomáciai körökben is megfordult költséges lakájt,
Hyppolitot. Hazugságok, mellébeszélések, sumákolások – ezek jellemzik a házaspár elkövetkező napjait.
Lányuk, Terka is szerelembe esik, de Hyppolit most
is közbeavatkozik, ami újabb bonyodalmakat eredményez. A vég elkerülhetetlen, s kiderül, a pénz nem tesz
nemesebbé, s az ember nem bújhat ki a saját bőréből.

AngyalROCKfesztivál Ajnácskőn
– június 6.
2009. június 6-án Ajnácskőn a szabadtéri színpadon
kerül megrendezésre az V. AngyalROCKfesztivál.
A fesztiválon többek között fellép a Tűzvonal (18.00),
az Invader (19.30), az Ossian (21.30), a Primary Stroke
(23.30). Bővebb információk a www.angyalrock.szm.sk
honlapon.

XVI. Területi Gyermek
Folklórfesztivál Feleden – május 22.
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya,
a Besztercebányai megyei Önkormányzat, a GömörKishonti Művelődési Központ és Feled község május

7

22-én, pénteken, 9.00 órai kezdettel megrendezi a XVI.
Területi Gyermek Folklórfesztivált a feledi kultúrházban.

Felhívások
Pro Probitate – Helytállásért
A Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselői felhívják a szlovákiai magyar nemzeti közösség tagjainak és
társadalmi szervezeteinek figyelmét, hogy az idei Pro
Probitate – helytállásért díjra 2009. május 31-ig jelölhetnek arra érdemes személyiségeket vagy közösségeket. A jelöléseket a részletes indoklással a Magyar
Koalíció Pártja parlamenti képviselőihez vagy a párt
központi irodájába kérik eljuttatni. Cím: MKP-SMK,
Čajakova 8., 811 05 Bratislava, fax: 02/52 495 264.

XXXIV. Duna Menti Tavasz gömöri
résztvevőkkel – június 2. – 6.
Az idén június 2. és 6. között rendezik meg
Dunaszerdahelyen a gyerekszínjátszók országos seregszemléjét, a XXXIV. Duna Menti Tavaszt, amelyen
11 színjátszó és 12 bábos előadást láthatnak, de 2 szerkesztett játék is bemutatásra kerül. Régiónkból a bábos szekcióban mutatkozik be a gömörfalvai Harkácsi
Pimpó bábcsoport a Tündérek és manók, valamint a
feledi Szombathy Viktor Alapiskola Meseláda Bábcsoportja A táltos kecske c. előadásával, míg a színjátszók
között a tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola
Kincskeresők Színjátszó Csoportja Az okos lány c. népmesével. A losonci Kármán József Alapiskola Pitypang
csoportja ezúttal is szerkesztett játékot visz a fesztiválra (Kenderből szőtt vászon). A fesztivál nyitónapján
Iskolám és lakhelyem kulturális élete címmel nyílik
gyermekrajzkiállítás.

MAGYAR MAGAZIN
2009.5.20.
STV2, 16:40
Miért lelkesednek egy gömöri iskolában a gyerekek
azért, hogy angolul tanulják a földrajzleckét? Miért
nem tetszik a csallóközi falvaknak, hogy szélerőművet
akarnak építeni a határukban? Miért döntött úgy Kelet-Szlovákia legismertebb ikonfestője, hogy egy pici
falunak ajándékozza műveit? Milyenek voltak a Duna
hídjai 100 évvel ezelőtt és milyenek most? Ezekre a
kérdésekre kapnak választ szerdán délután a Magyar
magazin nézői.
Hírek magyar nyelven minden hétköznap.
STV2, 19:10

Iskolák és óvodák figyelem!
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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típusú hűtőszekrényt, ára 110 €. Tel:
0905 746 407.
563-20		

• Rimszombatban a Botto u. 8. szám
alatt eladó kétszóbás, nagy alapfelületű
lakás, átalakítva, saját villanyfűtéssel, garázzsal, két kerttel. Tel: 0908
923 385.
528-21

• Albérletbe adom Rimaszombatban,
a Nyugat-lakótelepen háromszobás
lakásomat. Tel: 0918 733 775.
540-20		
• Eladó családi ház Rimaszombatban,
az Akasztóhegyen. Tel: 0907 884 948.
542-22
• Családi ház eladó a Kirejevszki utcában. Tel: 0903 765 612.

• Eladó kávézóasztal, duplaágy,
ciklotriál és bicikli. Tel: 0905 269 388.
569-22		
• Felvásárlunk régiségeket, vásznat
és öreg tollút. Tel: 0903 537 225,
risopepi@gmail.com
574-24

Elárusítónőt és
varrónőt keresünk
rimaszombati
cégünkbe. Feltétel:
a magyar nyelv
ismerete.
Infó: 0902 960 410

2104-21

503-20		
• Eladó háromszintes, kétgenerációs

családi téglaház Rimaszombatban. Vállalkozási célokra is megfelel. Érdeklődni
18.00 és 21.00 között lehet.. Tel: 56
23 716.
507-21
• Családi ház eladó
Budapesten, (IX.ker. Tóth
K. 25., 110m2 , 3 szoba,
erkély a belső kertre
néz). Összkonfort. Egy
percre a Dunától s a Nemzeti színháztól.
Tel: 003620-5277174 vagy e-mail: hhkalman@chello.hu.
571-20
• Kétszobás lakás Rimaszombatban,
a Kishonti utcában eladó. Tel: 00420
723 783 864, 00420 722 621 571.
559-22		
• Szabadkán, félig kész családi ház
eladó. Tel: 0905 446 136.
561-21
• Eladó jó állapotban lévő háromszobás
lakás. Tel: 0908 609 586.
573-20

Szolgáltatások
• KEDVES HÖLGYEK – Respektáljuk
az Önök méreteit (44-64), s nálunk
kész ruhákat, blúzokat, kosztümöket,
nadrágokat vásárolhat. Rimaszombat,
Vasúti u. 9. – az ön „moletka” boltja. 33
euro fölötti vásárlás esetén ajándékot
is adunk.
489-20

Egyéb
• Eladásra kínálok: tükröt 1 x 2 m, ára
120 €; háztartási mérleget 20 kg-ig
– TONAVA, ára 150 €; konyhabútort +
munkaasztalt+ 2 db mosogatót 83 x
105 cm, ára 65 €; fekete munkaasztalt üvegpulttal és élelmiszerüzletbe
alkalmas polccal, ára 130 €; 104 L

Eurómajálist tart a SMER
-szociális demokrácia
Május 21-én, csütörtökön 18.30
órai kezdettel eurómajálist tart
a SMER – szociális demokrácia,
amelyen bemutatkoznak a párt EP
képviselőjelöltjei. Az est házigazdája Peter Kočiš, fellép a rimaszombati Rimavan, ifj. Ján Berky
Mrenica és az Ördöghegedűsök. Az
estet divatbemutató kíséri.

Üdülési lehetőség
Alsósztregován
A rimaszombati Városi Lakásigazgatóság értesíti a város lakóit, hogy
az alsósztregovai üdülési létesítményében az alábbi időpontokban
vannak szabad helyek.
3 napos turnusok:
1. jún. 19.- 21.: két négyágyas
faház
2. augusztus 29. – szeptember 1.:
két négyágyas faház Az 1. sz. faház
50 €-ba, a kettes számú faház 30
€-ba kerül. 7 napos turnusok:
1. június 27. – júl. 4.: két négyágyas faház
2. augusztus 15 – 22.: két négyágyas faház
3. augusztus 22. – 29.: két négyágyas faház
Az 1. sz. faház 100 €, a kettes számú faház 70 €-ba kerül.
További információk a Városi
Lakásigazgatóságon (Vásár u.
2.) kérhetők a 047/55 11 913-os
telefonszámon kérhetők vagy személyesen Rojíkovánál a 37. ajtón.

Munkatársat keresünk regionális vezető pozícióra. Az első
hónapokban másodállásként
végezhető, napi pár órás tevékenység, később fő tevékenységként, mint regionális manager,
versenyképes európai bérezés
és egyéb juttatások. Feltételek:
érettségi, jogosítvány, jó kommunikációs készség, talpraesettség, határozottság. Előnyt
jelent: üzletkötői, vállalkozói,
vezetői tapasztalatok. nem aza
fontos, hogy honnan jön, az
számít, hogy hová tart! 25 és 55
év közötti hölgy vagy úr jelentkezését várjuk, rövid, fényképes
önéletrajzzal az alábbi
e-mail címre: marketing05@
freemail.hu
2098-20

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
rablóhús
natúr sertés almaszelettel
somlói galuska

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

Bérbe adok: • raktárt rámpával az STK
épületében • luxusirodák • üzemeltetési
helyiségek, SNP 18, a VÚB-vel szemben
•Tel: 0918 392 513

2009

Pályázat

Dobóca község az 596/2003 sz. törvény 4. paragrafus, valamint az 553/2003 sz.
törvény 5. paragrafusával összhangban pályázatot ír ki
a dobócai materská škola – óvoda igazgatói állás betöltésére 2009. július elsejei
belépéssel.
Szakképzettségi előfeltételek: szakirányú végzettség az Oktatási Minisztérium 41/1996 számú törvény rendelete és az érvényes módosítások szerint
Egyéb feltétele és elvárások:
• legkevesebb 5 év pedagógiai munka körben szerzett szakmai gyakorlat • személyi és erkölcsi feddhetetlenség • megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a vezetői állás betöltésére • az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
• képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatai • igazolás a pedagógiai
gyakorlatról • szakmai önéletrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• részletes írásbeli előterjesztés az óvoda fejlesztésre
A pályázati anyagot a megkövetelt igazolásokkal együtt, zárt borítékban kérjük
eljuttatni 2009. május 31-ig az alábbi címre:
Obec Dubovce, 98041 Dubovce
A borítékra kérjük feltüntetni: „Výberové konanie MŠ”

Az előttünk álló héten az átlagosnál melegebb,
nyárias idő várható sok napsütéssel, de főleg
a hét első napjaiban záporokra, zivatarokra is
számítani kell, illetve a hét vége felé is előfordulhatnak, de tartós eső nem lesz. A hőmérséklet többnyire 25 fok felett, időnként 30 fok
közelében alakul, csupán az éjszakák hoznak
majd felfrissülést.
Reisz András

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

2003-51

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356
2002
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PÁLYÁZAT
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003 számú, az
államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai önkormányatokban szóló
törvény 4. §-a és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK
NT rendelete a T.t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról szóló törvény
5. §-a alapján pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére
iskolai nevelési-művelődési intézménybe:
Pavel Dobšinský Alapiskola, Dobšinský u. 1744. , Rimaszombat
Feltételezhető belépési határidő 2009. augusztus 27.
Kvalifikációs feltételek:
az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
• legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat • polgári és erkölcsi feddhetetlenség • megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a vezetői állás

betöltésére • az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
• a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai • igazolás a pedagógiai gyakorlatról • szakmai életrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány • az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának leadása • a
jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához a
pályázati kiértékelés szükségleteire
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal együtt leragasztott borítékban,
melyet meg kell jelölni „Pályázati kiírás – az iskola neve és címe –
Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009. június 2-ig lehet beküldeni vagy személyesen leadni az alábbi címre: Városi Hivatal – Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat. A pályázati kiértékelés
idejéről és helyéről a meghirdető a bejelentkezett érdeklődőket legkésőbb
7 nappal előre értesíti. Rimaszombatban, 2009. május 4-én
MUDr. Cifruš István, MPH
polgármester

Hetedszer is bajnokok lettek
A rimaszombati Rendőrségi Sportklub (šKP)
asztalitenisz-csapata a 2008/2009-es idényben
ismét megszerezte a bajnoki címet a IV. ligában
(rimaszombati, losonci, nagyrőcei és poltári
körzet), s ezzel kiharcolta a 3. ligába való feljutásért vívandó selejtezőben való részvétel jogát.
A csapat a 24 forduló során mindössze a legelső
mérkőzését veszítette el, s ez 1993 óta már
a csapat 7. bajnoki címe, s a hatodik 2000 óta,
miközben 1998 óta soha nem végeztek a harmadiknál rosszabb helyen. A csapat legjobbjai közé
tartozott Dušan Moncoľ, Vladimír Vantruba
és Dušan Voliar, de végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott Alexander Mihálik, Ľuboš
Mitter, Ján Ulický és Vojtech Jonáš is. A csapat
a hazai mérkőzéseit a Tompa Mihály Alapiskola
šrobár utcai tornatermében játssza, ahol kitű-

nőek a feltételek a mérkőzések megrendezésére.
A csapatot az idén is több szponzor támogatta,
akik nélkül nem lett volna képes a bajnokság
megnyerésére.
Igor Rohár

Bemutatkoztak a barantások a Fő téren
Május első hosszú hétvégéjén került sor az
Árvay Miska Baranta ötödik szemináriumára,
melyet Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta
Szövetség ügyvezető elnöke tartott Rimaszombatban. A kéthavonta megvalósuló szemináriumon ezúttal a vizsgaelemekkel ismerkedhettek
meg a rimaszombati barantások, de alaposan
felkészültek az első bemutatójukra is, hiszen
május 5-én a Városnapon az I. Rimaszombat
Testvérvárosainak 2D Íjászversenyének kísérőrendezvényeként félórás baranta-műsorral
kápráztatták el a közönséget Rimaszombat Fő
terén. A szeminárium ideje alatt a barantások
bekapcsolódtak a cserkészotthon tavaszi nagytakarításába, s részt vettek a Nemesradnóton
szervezett Anyák-napi megemlékezésen is. A
következő szemináriumra Vásárúton (Csallóközben) kerül sor július 22-29-e között. Addig
pedig minden szerdán 15.30 órai kezdettel tartanak edzéseket a cserkészotthonban, s tovább
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készülnek a május 30-i nagybalogi illetve a
június 20-i hosszúszói fellépésükre.

Itthon maradt
a kupa
Második alkalommal rendezték meg a rimaszombati Ivan Krasko Gimnáziumban
a Martin Sucháč-emléktornát, amelyen
a hazaiak focicsapata mellett további öt
együttes vett részt (Eger, Tornalja, Fülek,
Losonc és Nagyrőce). Az emléktornát az
iskola igazgatója, Ján Čeman nyitotta
meg, aki hangsúlyozta, hogy a versennyel
az iskola egykori diákjára emlékeznek,
aki pár nappal az érettségi előtt hunyt el
gyógyíthatatlan rákbetegségben. A megnyitón részt vett Miroslav Martiš, a BBMÖ
Oktatási és Humánerőforrási Hivatalának
a vezetője, Cifruš István polgármester és
Jana Uhrinová, a rimaszombati Körzeti Hivatal vezetője is. A torna döntőjébe a hazai
és a füleki gimnazisták jutottak, s izgalmas
mérkőzésen 5:5-ös állás után tizenegyesek
döntöttek a kupa sorsáról, amely végül
itthon maradt. A harmadik helyen a losonciak végeztek.

Richard Totkovič
dobogós helyen

A Bástya Egyesület mellett működő Árvay Miska
Baranta Szakosztály tagjai balról jobbra: Varga
Gábor, Szászfali István, Mács Barbara, Dudás István,
Hrinko Marian, Vígh Péter, Munka Dávid, Dudás Ádám,
Czeglédy Botond a Baranta azaz a Palóc himnusz éneklése közben. Középen baranta díszruhában Kopecsni
Gábor, vezetőedző.

Kép és szöveg: moly

Rimaszombatban rendezték meg az
ifjúsági kötöttfogású birkózók országos
bajnokságát, amelyen a legeredményesebben a komátomi Spartacus versenyzői
szerepeltek, akik a nyolc súlycsoportból
négyet megnyertek. A rimaszombati
birkózók helyezései: Michal Balík (50 kg) –
3. hely; Richard Totkovič (96 kg) és Lukáš
Loskot (120 kg) – 4. hely, Jaroslav Miniar
(60 kg) és Andrej Očenáš (96 kg) – 5.hely.
Csapatban a ZK Lokomotíva csapata 13,5
ponttal a harmadik helyen zárta a versenyt.
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Bobcat Power Fest 2009
bemutatása, s a PS3-at is kipróbálhatják az
érdeklődők. Belépődíj 7 €, a 10 évnél alatti
gyermekek, a nyugdíjasok és a ZŤP igazolván�nyal rendelkezők nem fizetnek. A rajtdíj 7 €
járművenként.
A Bobcat Power Fest ötödik alkalommal kerül
megrendezésre, s Bolyk mellett Pöstyénben és
Trencsényben rendeznek fordulót a Street és
Profi gépjárművek kategóriájában és a motorkerékpárok között. Bővebb információk a www.
zrychlenie.sk honlapon, valamint a zrychlenie@
zrychlenie.sk címen kérhető.

A Szlovák Gyorsulási Szövetség 2009 május
30-án, szombaton a Losonc melletti Bolykon, a
repülőtéren rendezi meg a gépjárművek és motorkerékpárok gyorsulási bajnokságának első
fordulóját. Kapunyitás 9.00 órakor, regisztráció
9.00 és 17.00 óra között, selejtezők 11.00 és 18.00
óra között, előfutamok 9.00 és 19.00 óra között,
míg a döntő futamaira 18.15 és 19.15 óra között
kerül sor. Ezt követi a díjátadás. A verseny mellett különböző attrakciókra is sor kerül, így lesz
Stunt rider show – Kullman Miklós (Mikeboy)
showja, különböző RC modellek kiállítása és

Ismét Köböl volt a leggyorsabb
Második alkalommal rendezték meg az osgyáni
szerpentinen a Minirally-kupát, amelynek a
főszervezője a rimaszombati GM Rallye Sport
volt a rozsnyói MRC team közreműködésével. A
2,9 km hosszú távon 120 versenyző állt rajthoz, s
a tavalyi évhez képest változtak az egyes kategóriák. Az idén 5 kategóriába sorolták a járműveket: A1 1150 ccm-ig, A2 1150 –1300 ccm között,
A3 1300 ccm – 1600 ccm között, A4 1600 ccm és
2000 ccm között, valamint A5 2000 ccm fölött.
A B kategóriában a licenccel nem rendelkezők
indulhattak. A versenyre az idén is szép számú
közönség volt kíváncsi, amely három futamból
állt, s a végső sorrendbe mindhárom futam
eredményét beszámították. Még a hivatalos
verseny előtt bemutatkozott a Béres család drift

showjával. Az első fordulót pár kisebb baleset
is kísérte, ahol a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, de szerencsére komolyabb sérülés nem
történt. A verseny abszolút győztese a Mazda
323 GTX gépkocsival induló Tomáš Ondrej
lett, aki egyúttal a saját kategóriájában (A5) is
győzött. Az A4-es kategóriában a Renault Clio
gépkocsin versenyző ifj. Miroslav Krbaťa, az
A3-as kategóriában a Peugeot 106-ossal induló
Bohuslav Finďo, az A2-es kategóriában a Suzuki
Sviftet vezető Peter Danielis, s az A1-ben a Fiat
127-tel száguldó Peter Daniel lett. A leggyorsabb
versenyző az idén is a füleki Köböl Ferenc lett
Mitsubishi Lancerével.
amb/jdj, fotó: amb

A Tempus Prágában és Hernádcsányban is remekelt
A Tempus különböző korcsoportos csapatai
előbb Prágában, majd Hernádcsányban indultak, s kiemelkedő eredményt értek el. Az 1999.
január elseje után születettek május elsején
Prágában indultak a helyi Bohemians által
szervezett nemzetközi tornán, ahol a harmadik
helyen végeztek, s Julko Nôta, a csapat kapusa
lett a torna legjobb hálóőre.
A csapat eredményei: ŠK Tempus – SK Sigma
Olomouc 1:1 g: Filipiak, ŠK Tempus – SK
Kladno 2:0 g: Filipiak (2), ŠK Tempus – FK Ml.
Boleslav 2:1 g: Balciar és Janíček, ŠK Tempus –
Bohemians 1905 0:0, ŠK Tempus – FC Písek 2:0
g: Filipiak és Jablonský.
A 3. helyért: ŠK Tempus – FK Teplice 0:0, 11-kel:
2:1 g: Janíček és Kočiš
A tornát a hazaiak csapata nyerte a Hradec
Králové és a rimaszombatiak előtt.
A csapat összeállítása: Nôta, Slaniniak, Kočiš,

Poljak, Morong, Rapčan, Vilček, Janíček,
Balciar, Filipiak, Jablonský, Hruška, Kulich.
A prágai sikeres szereplés után a csapat a
hernádcsányi Rodo-kupán is elindult, s magabiztos játékkal megszerezte az első helyet, míg
az egy évvel fiatalabbak csapata a harmadik
helyen végzett. A torna legjobb kapusának itt
is Julko Nôtát választották, a csapat legjobb
játékosai Tomáš Kočiš és Jozef Morong (1999)
valamint Lukáš Morong és Jakub Hruška
(2000) lettek, míg a torna gólkirálya Tomáš
Filipiak lett.
Eredmények – 1999-ben születettek:
ŠK Tempus – Michalovce 8:1 g:: Jablonský (3),
Balciar (2), Vilček, Janíček és Rapčan
ŠK Tempus – Atak Prešov 1:1 g: Morong
ŠK Tempus – Bardejov 4:0 g: Morong (2),
Kulich és Balciar
Elődöntő:
ŠK Tempus – Badín 2:0 g: Morong és Jablonský

Döntő:
ŠK Tempus – MFK Košice 1:0 gól: Balciar
A csapat összeállítása: Nôta, Kočiš, Poljak,
Vilček, Janíček, Morong J., Kulich, Balciar,
Rapčan, Jablonský, a csapat edzője: Ondrej
Václavik, csapatvezető: Tomáš Kočiš.
2000-ben születettek:
ŠK Tempus – Bardejov 5:1 g: Filipiak (3) és
Hruška (2)
ŠK Tempus – Michalovce 4:3 g: Filipiak (3) és
Gallo
ŠK Tempus – Atak Prešov Milk Agro Prešov 12:1
g: Filipiak (7), Hruška (3) és Čipka (2)
Elődöntő:
ŠK Tempus – Tatran Prešov 1:4 gól: Filipiak
o 3.miesto
ŠK Tempus – Bardejov 1:0 gól: Hruška
A csapat összeállítása: Slaniniak, Gallo,
Čipka, Rapčan, Morong L., Hruška, Filipiak,
edző: Štefan Vámoš.
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I. osztály:

Sajószárnya újra az élen

Tajti – Nemesradnót 3:0 (1:0)

G: Várady – Mikuš, Duna, JV: Hodoň
Jó játékkal győzött Jolsva egy gyenge Bátka
ellen.

1.osztály, 20. forduló, május 24., 14.30 és 17.00
Jolsva – Rimaszécs (Rybár, Juhász, Slezák)
Nagytörék – Kisrőce (Fakla, Kriak, Siman)
Murány – Sajószentkirály (Bálint, Čepko, Ďurík)
Sajószárnya – Rimajánosi (Gača, Machyniak,
Ivanik)
Abafalva – Osgyán (Locsos, Slabej, Pál)

G: Kaspar, Agócs, Czene, JV: Ivanik

Ifi: 4:3

Ifi: 2:7

Harmac – Szirk 3:1 (2:1)

G: Bari (3) – Koreň, JV: Šonkoľ

Rimajánosi – Abafala 2:5 (0:1)

G: Petrik, Tóth – Zsíros (4), Várady, JV: Siman
A hazaiak négy játékosukat is nélkülözték, ami
meg is látszott a játékukon.

Ifi: 12:1

Sajószentkirály – Sajószárnya 2:3 (0:2)

G: Várady, Demeter – Papinák, Ferko (2),
JV: Lőcsös
Háromszáz nézője volt az éllovasok találkozójának. Jó mérkőzésen a vendégek megérdemelten
győztek.

Ifi: 10:0

G: Leviczky, Dudák, Zacher – Kochiar,
JV: Krahulec J.
A szomszédfalvak találkozóján három
piroslapot is felmutatott a játékvezető – kettőt a
hazaikanak, de mégis nekik sikerült megszerezni a három pontot.

Ifi: 3:3

Rimaszécs – Nagytörék 3:2 (2:2)

G: Busa J. (2), Lakatos – Juhász, Štork, JV: Ďurík
Végre a kieséssel küzdő hazaiaknak is sikerült
megszerezni a három pontot.

Ifi: 2:5

A táblázat állása a 17. forduló után:
1. FK Stárňa

17

14 0 3

53:16

42

2. FK Kráľ

18

12 4 2

48:24

40

3. FK Muráň

17

10 1 6

45:41

31

4. FK Jelšava

18

9 1 8

35:38

28

5. FK Rimavské Janovce

17

8 3 6

55:37

27

6. FK Ožďany

17

8 3 6

28:35

27

7. FK Bátka

18

7 2 9

38:34

23

8. FK Revúčka

17

6 2 9

27:39

20

9. FK Abovce

18

5 2 11 37:47

17

10. FK Veľké Teriakovce

17

4 1 12 30:46

13

11. FK Rimavská Seč

17

2 2 13 32:71
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II. osztály:

Harmac meglepő győzelme
Szirk fölött
Balogfalva – Cserencsény 6:2 (3:0)

G: Planka (2), Kalocsai, Karkusz, Szabó –
Haňuš(2), JV: Slabej

Ifi: 10:2

Uzapanyit – Guszona 1:1 (0:0)
G: Kovács M – Visočan, JV: Pšida

Ifi: 2:3

2.osztály 22. forduló, május 24., 14.30 és 17.00
Tornalja – Harmac, ifi nélkül (Botoš, Čajko,
Melicher)
Szirk – Tajti, május 23-án (Hrmo, Gača, Botoš)
Nemesradnót – Gömörfalva (Hodoň, Vývlek,
Uličný)
Gömöralmágy – Uzapanyit (Šupka, Adorján,
Michalko)
Guszona – Balogfala (J.Krahulec, Wollinger,
Šonkoľ)

Kerületi bajnokságok:

A kiesési rangadót
Nyustya nyerte
IV. liga

Nyustya – Feled 1:0 (1:0), G: Buday
Podlavice – Nagyrőce 4:1 (1:0), G: Magura
Kálnó – Ajnácskő 3:1 (1:1), G: Berki
Nagybalog – Tiszolc 1:0 (1:0), G: Dugda

V. liga

Kisrőce – Murány 3:1 (2:1)

Ifi: 4:1

A következő forduló
mérkőzései és sípmesterei

Gömörfalva – Tiszolc B 1:0 (0:0)

G: Strihan, JV: Gača

Bátka – Jolsva 1:2 (1:1)
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Mýtna – Klenóc 4:1 (2:0), G: Kubinek
Sajógömör – Dačov Lom 10:1 (4:0), G: Farkas
(6), Csutor, Bundzák, Gergely, Zsíros
Lubény – Málinec 4:4 (2:2), G: Bystran, Fandák,
Konček, Svinčiak

Ifi 1. osztály, 22. forduló, május 23., 17.00
Kisrőce – Lubény (Bálint, Čepko)
Sajógömör – Bátka (Siman, Slezák)
Diákok, 14. forduló, május 23., 10.00

A csoport

Diákok, 13. forduló: A csoport

Nagybalog – Gömöralmágy (12.00 ó.) (Ivanik, Ko
ós)
Rimajánosi – Osgyán (Pocklan)
Feled – Rimaszécs (12.00 ó.) (Šonkoľ)
Ajnácskő – Lénártfalva (Lénártfalván) (Juhász)
Gesztete – Bátka (Adorján)

Bátka – Nagybalog 5:0
Lénártfala – Gesztete 2:10
Rimaszécs – Ajnácskő 2:7
Osgyán – Feled 0:6
Gömöralmágy – Rimajánosi 4:0

B csoport
1. FK HOSTICE

13

11 1

1 70:11

34

2. FK BÁTKA

13

10 0 3 54:17

30

3. FK GEM. JABLONEC

13

9 1 3

89:19

28

4. FK JESENSKÉ

13

9 1 3

59:16

28

5. FK HAJNÁČKA

13

6 1 6

46:33

19

6. FK VEĽKÝ BLH

12

5 1 6

27:45

16

7. FK OŽĎANY

13

3 1 9

13:71

10

8. FK RIM. JANOVCE

13

3 0 10 17:60

9

9. FK RIMAVSKÁ SEČ

12

2 1 9

23:71

7

10. FK LENARTOVCE

13

2 1 10 25:80

7

Sajógömör – Kelnóc (15.00) (Slezák, Siman)
Kisrőce – Lubény (15.00) (Čepko, Bálint)
Murány – Nagytörék (Hodoň)
Abafalva – Sajószentkirály (Rybár)

Súlyos vereségek
a besztercebányaiaktól
Mind az ifjabb, mind az idősebb serdülők súlyos
vereséget szenvedtek a besztercebányai Jupe csapatától a 25. fordulóban. A fiatalabbak csak kilenc
játékossal léptek pályára, s még becsületgólra sem
futotta. .

Diákok, 13. forduló: B csoport
Sajószentkirály – Sajószárnya 12:1
Nagytörék – Abafala 13:0
Lubény – Murány 8:2
Klenóc – Kisrőce 4:1

Idősebb serdülők:

1. FK GEMER

11

10 1 0

72: 2

31

Jupie Besztercebánya
– VFK Rimaszombat 6:2 (5:0)

2. FK KRÁĽ

10

8 0 2

63: 7

24

A VFK összeállítása: Szőke – Durec, Dragijský,

3. FK KLENOVEC

12

7 2 3

38:24

23

4. FK LUBENÍK

10

7 0 3

48:23

21

Lőrincz, Kluka, Kulčár, Jankovič, Szkokan, Pál,
Gibala, Brndiar. Gólok: Gibala, Lehoťan (öngól)

5. FK REVÚČKA

13

6 0 7

37:27

18

6. VEĽKÉ TERIAKOVCE

11

5 1 5

38:39

16

7. FK MURÁŇ

12

5 0 7

35:52

15

8. FK STÁRŇA

12

1 0 11 14:70

3

9. FK ABOVCE

13

1 0 12 17:118

3

Ifjabb serdülők:

Jupie Besztercebánya
– VFK Rimaszombat 8:0 (5:0)
A VFK összeállítása: Dudek – Zibrin, Kubelka,
Macko, Konček, Raisz, Bodnár, Seman, Štefánik.

12

Sport / Hirdetés

2009. 5. 18.

Egy hét alatt két vereség
Hullámvölgyben van a rimaszombati labdarúgócsapat: egy héten belül kétszer
szenvedett vereséget, és zsinórban már
négy mérkőzés óta nem szerzett pontot.
Ráadásul mindig az utolsó percekben
jöttek a bosszantó hibák...

Rimaszombat–Inter 0:1

Egy rimaszombati „miatt” kapott ki az Intertől
a rimaszombati labdarúgócsapat: az Inter kapujában ugyanis a rimaszombati nevelésű Marek
Prošovský állt, és a második félidőben kivédte
Piszárék szemét.
Az Internek csak az első félidőben volt helyzete, Hodek a 3. percben ziccerben a kapu
mellé gurított, majd a 36. percben Tomčák lőtt
közelről Kuciakba. A második játékrész viszont
már a hazaiaké volt – na meg Prošovskýé. A 70.
percben Ádám léc alá tartó lövését ütötte ki gyönyörű mozdulattal, négy perc múlva Zsivanovics
helyzeténél újabb tiszta góltól mentette meg
a csapatát, a 77. percben pedig szépségdíjas
vetődéssel szögletre tolta Zsivanovics fejesét.
A 22 éves kapusnak Piszár szabadrúgása sem
okozott gondot.
A végén így az Inter örülhetett: a 88. percben
Piszár veszítette el a labdát a felezővonalnál,
Kuba pedig élt a kínálkozó lehetőséggel, és
Kuciak mellett a hálóba lőtt – 0:1.
„Nem érdemeltünk vereséget – mondta a meccs
után Karol Kisel, a rimaszombatiak vezetőedzője. – Sok helyzetet kialakítottunk, azonban
a vendégek kapusa remekelt. Egy óriási egyéni
hiba döntött – ilyeneket ezen a szinten már nem
lenne szabad elkövetni…”
A mérkőzés hőse, Marek Prošovský szerényen
nyilatkozott: „Nagyon boldog vagyok, hogy
végre lehetőséget kaptam Fieber vezetőedzőtől,

és hogy tudtam is élni vele. Nagyon vártam ezt a
meccset, egyáltalán nem izgultam, nem voltam
ideges, csak beálltam a kapuba, és jól éreztem
magam!”
Rimaszombat–Inter 0:1 (0:0)
Góllövő: Kuba (88.).
Sárga lap: Mráz.
Játékvezető: Eperješi; 482 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Ádám, Geri, Zsivanovics,
Mráz–Sihelský, Vargic (62. Morháč), Piszár,
Lazúr–Líška (84. Betík), Gibala.

Losonc–Rimaszombat 2:1

Hol vannak már azok az idők, amikor a losonciak hat gólt kaptak Rimaszombatban? Azóta a
LAFC igazi mumus lett, amelyet a rimaszombatiak 2007 nyara óta képtelenek legyőzni.
Losoncon majdnem sikerült a bravúr: az első
félórában a vendégek voltak aktívabbak, a 15.
percben Ádám egy távoli lövéssel próbálkozott,
egy perccel később Líška szemtől szemben állt
Michalíkkal, de ezt a csatát a losonci kapus
nyerte. A 22. percben Lazúr lövését viszont
már ő is csak nézte: a szőke balszélső becsapta
a fél LAFC-védelmet, és egy távoli, megpattanó
lövéssel vezetést szerzett a rimaszombatiaknak
– 0:1. Felébredtek a losonciak, de a vendégek jól
védekeztek, a 28. percben Boháčik ziccerénél
Kuciak is remekelt.
A meccs döntő pillanata a második félidő első
percében jött el: a losonciak a középpályán
elvesztették a labdát, Líška Lazúrhoz passzolt,
aki tiszta ziccerben lőhetett, azonban Michalík
a gólba tartó lövést ujjheggyel szögletre kotorta.
„0:2-ről már nem álltunk volna fel” – ismerte el
a mérkőzés után Milan Albrecht, a losonciak vezetőedzője. Ahogy teltek a percek, úgy szorultak

egyre jobban a kapujuk elé a rimaszombatiak.
Az 59. percben Zubo léc alá tartó lövését Kuciak
még kiütötte, azonban a 70. percben Balaškóval
szemben már tehetetlen volt – 1:1.
A 74. percben Hricov beívelése a kapufáról
pattant ki, Kuciak pedig kétségbeesve ordított
a csapattársainak: „Kezdjünk játszani!!!” Csakhogy szavait nem a rimaszombatiak, hanem a
losonciak fogadták meg: a 78. percben Ďurica,
hét perc múlva Boháčik került helyzetbe, de
Kuciak mindkétszer mentett. A 89. percben
viszont Ďurica passza után Boháčik már nem
hibázott – 2:1.
„Boldog vagyok, hogy bebizonyítottuk Kisel
edzőnek, hogy akciógólt is tudunk rúgni” –
jelentette ki a gólszerző, utalva a rimaszombati
tréner felháborodására, aki a legutóbbi gömöri–
nógrádi derbi után azt kérdezte, ha a losonciak
annyira jók, hogyhogy csak tizenegyesből tudtak
betalálni.
Roman Lazúr, a rimaszombatiak legjobbja
letörten nyilatkozott: „Rendet kell tennünk a
fejekben, mert nem lehet, hogy egymás után
ennyi meccset az utolsó percekben veszítsünk
el. Remélem, legközelebb jobb lesz…”
Losonc–Rimaszombat 2:1 (0:1)
Góllövők: Balaško (70.), Boháčik (89.), ill. Lazúr
(22.)
Sárga lap: Geri, Ádám, Zsivanovics.
Játékvezető: Ježík, 1120 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Ádám, Rubint, Geri,
Mráz–Sihelský, Piszár, Zsivanovics (81.
Morháč), Lazúr–Líška, Gibala (76. Mujkoš).
A rimaszombatiak a 31. fordulóban május 23-án,
szombaton 17.00 órakor a Rózsahegy B csapatát
fogadják.
B. T.

Légpuskások találkozója Derencsényben
Május 23-án, szombaton 10.00 órától Derencsényben, a helyi kőbánya
területén negyedik alkalommal találkoznak a légpuskák szerelmesei,
amelyre már érkeztek jelentkezések az országhatárokon túlról, így Magyarországról és Csehországból is. Mivel nem versenyről van szó, a szervezők várják mindazok jelentkezéseket, akiket érdekel ez a fegyvernem,
s akik gyűjtik a légpuskákat. Jelentkezni a risopepi@gmail.com ill. a 0903
537 225-ös telefonszámon lehet. Részletek a www.gunshop.cz oldalon.

Köszönetnyilvánítás

A Ternipe Polgári Társulás ezúton is köszönetet mond
valamennyi támogatójának, hogy adományával hozzájárult az
V. Nyújtsd a kezed! Országos roma szavalóverseny sikeres
megvalósításához.

Gömöri Hírlap
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