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Vadex, k. f. t.,
Rimaszombati Húsvár

AkciÓ: Füstölt lapocka csonttal 99 Sk/kg
Füstölt kötözött sonka 109 Sk/kg
Bartók B. 24, Rimaszombat
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Kellemes húsvéti ünnepeket,
áldást és békességet kívánunk minden
kedves olvasónknak!

Merjünk nagyokat álmodni!
A

z 1848/49-es forradalom 160. évfordulójára
emlékeztek szerte a Kárpát-medencében,
így Felvidéken is. Amíg Magyarországon a teljes
megosztottság és a hajdani események megcsúfolása jellemezte az ünnepet, addig nálunk
méltóságteljesen ünnepeltek, s hajtottak fejet
a márciusi ifjak emléke előtt. Ez az egyetértés
jellemezte a rimaszombati ünnepséget is, bár
előtte többen is riogattak, s voltak, akik már előre
botrány után kiáltottak. Megemlékezést több
szervezet is bejelentett, de a központi ünnepségen mindenki jelen volt, s békés egyetértésben
helyezték el a megemlékezés virágait. A Bástya Egyesület szimpatizánsai a Múzsák Háza
előtt gyülekeztek, s a mintegy félszáz ünneplő
előtt Kovács Tibor mondott rövid köszöntőt. Az
érdeklődők megtekinthették a szépen felújított
épületet, amely művésztanyaként is szolgál majd
a jövőben. A résztvevők innen vonultak át a Tompa térre, ahol több százan gyűltek össze, hogy
lélekben ismét együtt legyenek Petőfivel és társaival. Ünnepi beszédet Simon Zsolt parlamenti
képviselő mondott, aki elárulta, hogy a szoron-

gásaival együtt is szépnek, vidámnak éli meg
legnagyobb nemzeti ünnepünket. A márciusi ifjak
mertek álmodni egy szebb, demokratikus jövőről,
s álmaikért a legdrágábbat, az életüket is hajlandók voltak feláldozni, míg ma a megosztottság
ellehetetlenít, az érdektelenség megakadályoz
bennünket, és bizony sokszor az eszközeinket is
elveszítettük, hogy szabadon álmodhassunk, pedig a máért és a holnapért mi vagyunk felelősek
– tette hozzá. Az ünnepségen az Ózdi Huszárbandérium, a Sobotienka fúvószenekar Lévay Tibor
vezetésével és a Blaha Lujza vegyeskar Tóthné
Mede Zsófia vezetésével tette meghittebbé az
ünnepet, ahol számos szervezet helyezte el a
koszorúit. A kultúrházban Zsélyi Katalin és Együd
Edit szerkesztésében Haza és szabadság címmel
meghitt zenés-irodalmi összeállítást láthattunk,
amelyben a város alap- és középiskolái, valamint
az Új Gömör néptáncegyüttes működött közre.
Régiónk számos más településén is megemlékeztek nemzeti ünnepünkről, amelyekről jövő heti
számunkban számolunk be.

jdj, fotó: moly

Lapszélre

Ilyenkor együtt
Juhász Dósa János
főszerkesztő
Voltak bajlós előjelek, hiszen
az utóbbi években eluralkodott rajtunk a megosztottság.
Hárman húsz felé húzunk, s
nem ritka az sem, hogy még
önmagunkkal sem értünk
egyet. Az ún. anyaország
megosztó politikája hozzánk
is begyűrűzött, s megoldotta
azt, amire a többségi nemzet
sovén képviselői képtelenek
voltak. Családok, barátságok
estek szét holmi megkérdőjelezhetetlennek hitt politikai esztelenségek miatt, s
a tévé előtt „szurkoltunk”,
amikor már hagyományosan
szétverte fél Budapestet a
magát a haza megmentőinek
képzelő ostoba, elkábított
csőcselék. Este tizenegykor
még szorongva bámulom
a képernyőt, s reménykedem, hogy mégiscsak jó
véget érnek az események,
s középületeink is épségben
megússzák az újabb nemzeti
ünnepet. Rimaszombatban a
Tompa téren elfértek egymás
mellett baloldaliak, jobboldaliak, s a „sajnos” megannyi
civil szervezetek képviselői
is, mintegy üzenve az anyaországnak, hogy így is lehet.
S milyen jó lenne, ha ez a
színlelt egyetértés és közös
gondolkodás nem érne véget
az ünnep estéjén és a hétköznapok során is kitartana.

SZEBB LAKÁS,
SZEBB KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk

Nyustya, Francisci u. 167.
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Megkérdeztük a szakembert

A

z orvosi rendelőkben általában egy
tűt sem tudunk leejteni, annyi beteg
várakozik a kezelésre. Majd gyógyszerekkel
megtömött táskával távoznak, és sokszor
még nem is tudatosítják a gyógyszerek
mellékhatásait, hogy mennyire megterhelik belső szerveiket, s a várt hatás mégis
elmarad. A jelenség sokuknak nyilván
ismerős, ezért alternatív gyógymódok után
kutakodtunk. Kérdéseinkre Igor Vološin
doktor (felvételünkön) válaszolt, akinek
rendelője Rimaszombatban, a Diagnosztikai Centrumban található.
Mindenkinek jogában áll egészségesnek
lenni! – kezdi a beszélgetést a már tizenöt éve természetgyógyászként is praktizáló ginekológus, aki egyénre szabott
gyógymódokat határoz meg az elektroakupunkturális készülék (EAV) segítségével. „A legtöbb szervi betegség banális
tünetetekkel jelentkezik, mint pl. fejfájás,
fáradékonyság, depresszió. A CLARKdiagnózis segítségével jól kezelhetők az
allergiás, ekcémás, asztmás, reumatikus
és gyulladásos megbetegedések is, melyek
általában az immunrendszer meggyengüléséből erednek. Megállapítjuk azokat
a pontokat, amelyek a blokádot képzik a
szervezetben, s meghatározzuk a kezelés különböző módszereit: a fitoterápiát
(növényi eredetű készítmények alkalmazása), a magnetoterápiát (mágneses
térrel való kezelés), colon-hydroterápiát
(a béltisztítás olyan formája, amelynél a

53 közlekedési
baleset januárban

A

Rendőrségi Testület Járási Igazgatóságának közlekedési felügyelősége januárban 53 közlekedési balesetet
regisztrált, amely 28-cal kevesebb, mint
2007 hasonló időszakában. A baleseteknek 2 halálos, 5 súlyos és 12 könnyű
sérültje volt. A balesetek leggyakoribb
előidézője a közlekedési viszonyoknak nem megfelelő sebességválasztás
volt, de nem egy esetben az alkohol is
megtette a hatását. A közlekedési felügyelőség kéri a járművezetőket, hogy
mindig az útviszonyoknak megfelelően
vezessenek, ne lépjék túl a megengedett sebességet, legyenek maximálisan
fegyelmezettek és körültekintőek.
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Tűz a bútorüzletben

teljes vastagbelet vízzel átöblítjük, megtisztítjuk a lerakódott méreganyagoktól), s
olykor szükséges a táplálkozási szokásokon
is változtatni (dioterápia).” – tájékoztatja
lapunkat Vološin.
Sokszor hallotta már, hogy állapotán nem
lehet változtatni, nyugodjon bele, ez már
csak rosszabb lesz!? A természetes gyógymódoknak köszönhetően nem kell gyógyszereken élnie. Egészsége többet ér annál,
minthogy belenyugvás kérdése legyen.
Írja meg szerkesztőségünknek, hogy Önt milyen
gondok, panaszok, betegségek gyötrik, s mi
megkérdezzük a szakembert.

Fotó és szöveg: moly

Szentesről Rimaszombatba

Autókázni akartak
A 17 éves Erik és a 16 éves Dominik a
Tornaljai Nevelőintézet lakói március
7-én feltörtek a helyi Iskola utcában
egy Škoda 105-ös autót. Próbálták a
járművet beindítani, de mikor ez nem
sikerült, áttolták azt a közeli parkolóba.
A rendőrségen szabadlábon védekezhetnek, s mivel kiskorúak, 2,5 év börtönbüntetést kaphatnak tettükért.

A kerületi rendőrség ismeretlen tettes
ellen gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés gyanújával indított nyomozást
március 8-án, a kora esti órákban Rimaszombat Malom utcai bútorüzletének
kigyulladása miatt. A tűzoltókat időben
értesítették, így „csak” az üzlethelyiség
és az iroda égett ki, de ezzel is hárommilliós kára keletkezett a tulajdonosnak. A lángok a raktárhelyiséget nem
érték el. A tüzet a feltételezések szerint
egy bekapcsolva felejtett hősugárzó
válthatta ki. Az épületen keletkezett kár
eléri a százezer koronát.

Traktort loptak
Múlt hét elején Klenóc határában LKT
81 B típusú sárga traktort tulajdonítottak el. A rimazaluzsányi tulajdonosnak 900 ezer koronás kárt okoztak. A
rendőrség ismeretlen elkövető ellen
nyomoz, aki 3-10 évig terjedő börtönbüntetést kaphat.

A

Ferenczy István Képzőművészeti
Versenynek magyarországi vendégei is
voltak, akik már nem először jártak Rimaszombatban. Dömsödi Terézzel, a Mosolygósabb Régióért Egyesület vezetőjével az
ünnepélyes díjátadás után beszélgettünk.
Hogyan és mikor került a Mosolygósabb Régióért
Egyesület Rimaszombatba?
A Csemadok Rimaszombati Területi
Választmányával még 2002-ben kezdődött
a kapcsolatunk. Hogy egyesületünk alapító
okiratában foglaltaknak érvényt szerezzünk,
és testvérkapcsolatokat építsünk határon
túli szervezetekkel, egy körözvényt tettünk
közzé. Így vettük fel a kapcsolatot, amelyet
azóta is folyamatosan ápolunk.
Az elmúlt évek során milyen közös akciókban
vettek részt?
Az első a FIKIV volt, amelybe városunk,
Szentes általános iskolás tanulói folyamatos nevezését lehetővé tesszük. Szívesen
és örömmel segítjük, hogy a tehetséges
tanulók mind szélesebb körben mutathassák meg tudásukat. Együttműködésünk
azonban kulturális cserekapcsolatainkra is
kiterjed. Rendezvényeink rendszeres fellépői az Új Gömör Néptánc Együttes táncosai.
Képzőművészeti és irodalmi pályázatainkra
rendszeresen meghívjuk a felvidéki magyar
ajkú diákokat. Most a Reneszánsz Emlékév
jegyében meghirdetett meseíró pályáza-

A kerületi rendőrség
sajtóközleménye nyomán / he

tunk van folyamatban, amelynek felhívása a www.varosivisszhang.hu/rovatok/
palyazatok menüpont alatt olvasható. Az
alkotásokat március végéig a határon túlról
is, így Szlovákia egész területéről is örömmel fogadjuk.
Mit kell tudni Szentes városáról és mit az egyesületről?
Szentes közel 30 ezer lakosú település
Csongrád megyében. Hangulatos és szép
történelmi ligetével, a Kurca folyóval, kellemes parkjaival, nemrég újonnan beren-

Keserű szájízzel ragadtam tollat, de úgy érzem, ami a Szép magyar beszéd rimaszombati kerületi fordulóján történt, nem maradhat véleménynyilvánítás nélkül, legalábbis
ezt az én lelkiismeretem nem engedi.
Már nem először fordult elő egy versenyen
(mint például az angol olimpiász járási
fordulóján), hogy a zsűri azokból a felkészítő
(vagy épp az azon iskolán tanító) tanárokból
állt, akiknek tanítványai ott ültek a versenyzők között.
Tudjuk nagyon jól, hogy az ilyen jellegű
megmérettetés mennyire szubjektív, és
még ilyen óriási szervezési hiba nélkül is
mindig akad ember, aki nem ért egyet a
zsűri véleményével. Amikor azonban ott
látjuk azokat a felkészítő pedagógusokat a
zsűriben, akik a saját gyerekeiket értékelik,

egy kicsit elmegy az ember kedve az ilyen
jellegű versenyektől.
Szomorú, de a diákok is világosan érzékelik
a dolgokat. Mi bár lelkesen készítjük őket
akár a következő megmérettetésre is, de
válaszképpen jogosan kérdezhetik: Minek?!
Érdemes?!

Dohnányi Éva
Tisztelt Szerkesztőség, gratulálni szeretnék, több újsággal egyetemben a Gömöri
Hírlap internetes verzióját is olvasgatom, és
szerintem kiválóan szerkesztik az újságot.
Könnyen olvasható, tartalmas, magyarságtudatot erősítő. Pont, amilyennek egy körzeti lapnak lennie kell. Gratulálok, és további
erőt, egészséget mindehhez. Van értelme!

Vankó Attila, Sávoly

M

árcius harmadikán tartotta újabb
összejövetelét az Akasztóhegyen
működő Önkéntes Polgári Kezdeményezés,
amely mielőbb szeretne polgári társulássá
alakulni.
A találkozón megjelent az a Miroslav Kéry
is, aki a Gemerské zvesti ez évi hatos
számában cikket jelentett meg Mi bánt
bennünket az Akasztóhegyen címmel,
amelyben több helyi jelenséget (füst, kutyatartás, köztéri világítás, autóbuszjáratok)
keményen megbírált, és a város illetve a
képviselők azonnali segítségét követelte. A
társulás elhatározta, hogy polgári társulássá
alakul át, s amennyiben ez sikerül, akkor
több alapítványhoz is fordulhatnak pályázati pénzekért. Elhatározták, hogy amen�nyiben a város nem rendezi az Akasztóhegy
legégetőbb gondjait, akkor kihasználják a
törvény adta lehetőségeket és petíciós ak-

dezett múzeumával, amely büszkeségünk,
Koszta József Kossuth-díjas festőművész
nevét viseli, aki alkotóévei jelentős részét
a szentesi tanyavilágban töltötte. Egyesületünk 2001-ben alakult, fontos feladatának tekinti a térségünkben élők tényszerű
tájékoztatását, kuturális rendezvények
szervezését, a hagyományok ápolását és
a tehetséggodozást. Határon túli kapcsolataink szerteágazóak és aktívak. Nagyon
fontosnak tartjuk továbbá, hogy térségünk
idegenforgami adottságait bővítsük és népszerűsítsük.
Hányadik alkalommal jártak Rimaszombatban
és milyen közös tervek vannak az elkövetkező
időszakra?
Már – nagy örömünkre – negyedik alkalommal látogathattuk meg rimaszombati
barátainkat. A május 9-10-én rendezendő
XII. Kiséri Napok – II. Só Fesztivál nagyrendezvényünkre meghívtuk az egyesület delegációját, tehát tovább fejlesztjük
testvérkapcsolatunkat. Gondolkodunk
továbbá nagyszabású közös programban is a
közeljövőben, amikor egyesületünk különleges kulturális csemegékkel lepné meg a
rimaszombatiakat. Most már csak megfelelő
pályázatot kell találnunk, hogy leküzdjük a
távolságot és az egyéb anyagi jellegű kihívásokat.

Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila

Találkozó
a képviselőkkel

Az Akasztóhegy gondjairól egyeztettek

Polgári társulást alapítanak
Olvasói levelek
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Hat éve jártak először városunkban

Bűnügyi krónika

Teret nyernek a természetes gyógymódok

Városunk életéből

2008. 3. 17.

ciót kezdeményeznek. Balog Zoltán beszámolt a képviselő-testület februári üléséről
és azokról a megbeszélésekről, amelyeket a
város és egyes szakosztályainak a vezetőivel folytatott. Többek között az ottani óvoda
további sorsáról, amelyet a város eladott, de
máig kihasználatlanul áll, egy leendő élelmiszerbolt megépítéséről, a szemét elhelyezéséről, egy korai buszjárat indításáról. Több
polgár is hozzászólt az elhangzottakhoz, így
volt, aki virágok és díszbokrok kiültetését
javasolta, hogy ezzel is szépítsék a területet,
de olyan polgár is akadt, aki a parkolási díj
ellen emelte fel a hangját, amely szerinte
törvénytelen. Balog Zoltán egyúttal javasolta
a bizottság tagjainak, hogy rendszeresen
vásárolják a városi lapokat, így a Gömöri
Hírlapot is, amelyből naprakészen tájékozódhatnak a városban zajló eseményekről.

jdj

4.1., kedd – Dúsa (városrészi bizottság
irodája)
4.8., kedd – Mezőtelkes (kultúrház)
4.10., csütörtök – Felsőpokorágy (kultúrház)
4.15., kedd – Alsópokorágy (kultúrház)
4.17., csütörtök – Bakti (kultúrház)
5.6., kedd – Rozsnyói utca, Akasztóhegy,
Szabópuszta, Szőlős (Hostinský AI)
5.13., kedd – Óváros, Tormás (VMK,
esztrádterem)
5.22., csütörtök – Rima-lakótelep,
Kishonti utca (Egyesített Iskola)
5.27., kedd – Nyugat-lakótelep, Szabadka (Daxner AI)
5.29., csütörtök – Tamásfala, Omcsa,
Dúsa út, Kurinc (Dobšinský AI)
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Városunk életéből

Különfélék
A víz világnapja alkalmából
A rimaszombati Regionális Egészségügyi Hivatal (Tomášík u. 14.) március
20-án 9.00 és 14.00 óra között az ivóvízzel kapcsolatban tart tanácsadást
mindazon érdeklődőknek, akiknek
az egészséges ivóvízellátást érintő
kérdéseik vannak. Március 22-e a víz
világnapja, melynek célja, hogy óvjuk,
védjük környezetünket, s ezen belül a
Föld vízkészletét.

Az MKP Rimaszombati Alapszervezetének tervezett eseményei
* május – gulyásparti és kötetlen
beszélgetés a rimaszombati magyar
közösséggel
* június – közösségi fórum a választások óta eltelt időszakról
* május vagy június – magyarországi
színházlátogatás
* június – egész napos juniális a Tompa
Mihály Református Gimnáziumban
(gulyásfőzés, futballmérkőzés az MKP
helyi szervezetének csapata és a
rimaszombati magyar iskolák csapata
között, röplabda mérkőzés a magyar
iskolák tanárai között, gyerekprogramok – játszóház a kicsiknek, sportprogramok, versenyek a nagyobbaknak) Meghívottak: a magyar tanítási
nyelvű alap- és középiskolák diákjai és
pedagógusai, gyermekek és szüleik.
* október vagy november – borkóstolóval egybekötött beszélgetés
* november vége – MKP Katalin-bál

2008. 3. 17.

Az individuum sebezhetősége
A Városi Galériában Autoportrét címmel nyílt meg
Marczi Emőke első önálló kiállítása, amely április 25-ig
látogatható hétköznapokon 9 és 17 óra között.

M

arczi Emőke a kassai Technikai Egyetem Művészeti Kara grafika és experimentális szakának friss diplomás művésze.
Gyermekkora óta foglalkoztatja a művészet,
előbb zenével kezdett el foglalkozni, majd
a fényképezést kedvelte meg. Első önálló
kiállításának Rimaszombat adott helyet, a
kiállítás kurátora, Gabriela Garlatyová volt
ugyanis Emőke opponense a diplomamunkájánál, így a galéria vezetőjének meghívására nagy örömmel érkezett Batyiba.
Marczi Emőkét komoly gondolatok foglalkoztatják. Életfilozófiája, hogy az embereknek meg kell maradniuk önálló individuumoknak, még akkor is, ha sérülékenyek és
életükre tör a technika, a felgyorsult világ. A

rimaszombati galériában fotóiból, videóiból
és installációiból kap ízelítőt a látogató. A
Modifikáció sorozatból kiállított tizenkilenc
fotómontázs az egyének identitásának a
változására hívja fel a figyelmet. Videói
közül ötöt hozott el Rimaszombatba. A gyerekek a TV-ben témát kisfilmben, s installáción is feldolgozza azzal a mondanivalóval,
hogy a mai gyerekek legtöbbször be vannak
zárva a TV dobozába, nem tudnak kikapcsolódni, kommunikálni, abból kitörni, s ez által nem tudnak majd teljes életet sem élni,
függővé válnak. A TV embryo installáció pedig azt próbálgatja, hogy milyen határokon
belül manipulálja az embert a reklám…

homoly

A szívből jövő köszönet
A régi idők nemzetközi nőnapja ugyan már
feledésbe merült, de Tamásfalvában ünnepelték
és köszöntötték a nőket.

Vadász-ékszerek kiállítása

A vadász-ékszerek készítése ősidőkre tekint vissza, manapság azonban
reneszánszukat élik. Míg egykoron
egy-egy fog vagy bőr darab ékesítette
a testet, addig ma igazán esztétikus
és mutatós ékszerdarabok készülnek
csontból, agancsból, trófeákból. Ma
már a modern technika eszközeit is
felhasználva készítette el ékszereit
a nagyrőcei Adrián Lipták, akinek
munkáiból március 11-én nyílt kiállítás
a Városháza földszintjén. A GömörKishonti Népművelési Intézet (GMOS)
által szervezett kiállítás március végéig tekinthető meg.

Összeállította és fotó: he

A

Kiút a jobb életbe civil szervezet március 7-én a délutáni órákban ünnepelni
hívta Tamásfalva anyukáit, nagymamáit,
hogy méltóképpen köszönthessék őket nők
napja alkalmából. A frissen felújított és
átalakított régi óvoda épületében a terület
városrészi bizottságának elnöke, illetve
Rimaszombat alpolgármestere is köszöntötték az egybegyűlteket. Kiemelték a
találkozó mondanivalóját, hogy a szeretetre
ugyan egész évben szüksége van a nőnek,
de egy-egy kiemelt nap kapcsán meg is

erősíthető a női nem felé az elismerés és köszönet. Szántó Sándor elnök az ünnepséget
rendező szervezet nevében mondott hálát
a nőknek, s azon emelkedett hangulatú pár
perccel hozzájárult a nők hétköznapjainak
a színesebbé tételéhez. Az ünnepi műsort
tamásfalvai gyerekek mutatták be, melyben
hangszeres játék, versek és modern néptánc
szerepelt. Jó hangulatú együttléttel és egyegy szál virággal kívántak egész évben kitartó erős egészséget, megértést és szeretetet.

Fotó és szöveg: moly
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Van, ahol kevesebb, van, ahol több elsős lesz
A

múlt héten már beszámoltunk a rimaszombati beíratkozásokról. A vidéki
iskolák közül csökken a tanulók száma
Bátkában, ahol az elsősök száma 22, de
jövőre csak 17 gyereket írattak be, növekszik
Várgedében, ahol 27 új elsőst várnak (az
idén 17-en vannak), Almágyban, ahol 18 kis
elsőst írattak be, míg az idén csak 13 elsős
van, de az igazgatónő szerint ez az arány
rendszeretelenül változik, volt olyan év,

amikor csak 4 elsősük volt, s minden attól
függ, hogy a környező falvakban mennyi
gyerek születik. Egy gyermek szlovák osztályba fog járni. Feleden 30 elsőssel számolnak jövőre, az idén csak 17-en vannak,
de minden második évben váltakozik ez a
létszám. Rimaszécsen 39 gyereket írattak be, ez nagyjából megegyezik az előző
évekével. Mind Várgedében, mind Feleden
és Rimaszécsen a leendő elsősök döntő

Egy remek ember, tudós
geológus emlékére

Sikeresek
a rimaszécsiek
Március 12-én szervezte meg a Csemadok Tornaljai Területi Választmánya a
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó
Verseny járási fordulóját Tornalján.

M

árcius 3-án óbudai otthonában hunyt
el a nagybalogi származású kiváló
geológus, Szepesházy Kálmán (1919-2008). A
család a Szepességből származott Gömörbe,
üknagyapja volt az utolsó előtti szepesi
gróf, aki az ottani szász területeket irányította. Édesapja a nagybalogi Coburg-Koháry
uradalomnál dolgozott, így Nagybalogon
kezdte a katolikus elemit, majd a rimaszombati Egyesített Protestáns Főgimnáziumot
látogatta, ahol tagja volt a gimnáziumi
cserkészcsapatnak. Alig 18 évesen Prágába
került, majd Budapesten végzett geológiatanári szakon. Innen vonult be katonának,
Erdélyben, Háromszéken volt hegyivadász,
a Kárpátokat védte, mint karpaszományos
tizedes, itt esett 1944-ben orosz fogságba.
Négy évet húzott le a lágerben a sarkkörön,
Arhangelszkben, borzasztó körülmények
között, mínusz 47 fokos hidegben. 1948-ban
jött haza, és a Dunántúli Magyar-Amerikai
Olajkutató Vállalatnál dolgozott.
Később olajkutató-geológus lett Zalában a
kutatófurásoknál, majd Budapestre került a
fúrásmintát vizsgáló intézet laboratóriumába, mivel kőzettanos volt. Bár minden álma
az volt, hogy térképező-geológus legyen.
Hosszú évekig osztályvezetőként dolgozott,
mint elismert geológus, kutató, szakember.
Elsősorban a szénhidrogén-kutató mélyfurások kiértékelésével foglalkozott. A mélyfúrások részletes kőzettani elemzései alapján
módjában volt az aljzat kőzeteit összehasonlítani a Kárpátok többi átalakult és magmás kőzeteivel, amivel nagyban hozzájárult
a Kárpát-medence nagyszerkezeti egységei
fejlődésének megismeréséhez. Neve ezzel
bekerült a kárpáti nagyszerkezeti geológia szakértőinek sorába. Több tanulmányt,
szakmunkát írt. Első munkái között látott
napvilágot az Ajnácskő környéki bazaltos

többségét roma származású diákok teszik
ki. A kis iskolák közül Balogfalán 7 elsős
lesz jövőre. Tavaly 10 elsős volt, 2 éve nyolc,
tehát a gyerekek létszáma nagyjából azonos
szinten mozog. Guszonán 6 elsős írattak be,
s ez nagyjából megegyezik az előző évekével. Egyházasbáston három elsőst írattak be
a helyi alapiskolába, egy iskolaköteles nebulót pedig az almágyi alapiskolába. Tavaly két
elsősük volt, tavalyelőtt viszont 8.
jdj

kőzetekről írott dolgozata. Részletes kőzettani elemzései alapján első ízben mutatott
rá, hogy a kiskarádi tűzhányóból kiömlött
bazaltláva fiatalabb a pogányvárinál. Az ő
nevéhez fűződik számos térképmagyarázó
megírása.
Remek, kiváló ember volt, tiszta erkölcsű,
segítőkész, hatalmas tudású szakember.
Akin tudott, segített anyagilag és erkölcsileg
egyaránt. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi
helyi szervezetének támogatója és tiszteletbeli elnöke volt (a szervezet március 27-én
emlékezik meg róla). 2005-ben ő tette le a
Szentpétery József Célalap alaptőkéjét, mely
a gömöri magyar diákok tehetséggondozását hivatott segíteni. Mindig haza vágyott,
egy évvel ezelőtt Nagybalogon vett magának
házat, melynek kertjét az ősszel még példásan megművelte. Utolsó útjára március
11-én kísérték el. Nagybalogi földben kívánt
nyugodni. Sírja a felsőbalogi temetőben
található, ott nyugszik végakaratának megfelelően.

va, fotó: he

Verssel 37, prózával pedig 34 versenyző
vett részt a megmérettetésen, amelybe
az abafalvai-, rimaszécsi-, sajógömöri-,
gömörújfalui-, tornaljai Kazinczy
Ferenc Alapiskola és a gimnázium
tanulói kapcsolódtak be. A vers kategória zsűrijének elnöke Sebők Valéria
volt, tagjai Magdeme Rozália és Balázs
Emese népművelő, a prózánál Mikó
Attila elnökölt Tari Mária és a tornaljai
Kovács Magda írónő társaságában. A
színvonalas versenyen az alábbi eredmények születtek:
VERS – I. kategória: 1. Nemes Klaudia
(Tornaljai Kazinczy F. Alapiskola), 2.
Antal Réka (KFAI), 3. Mišurák Róbert
(KFAI); II. kategória: 1. Horváth Patrícia
(KFAI), 2. Kristián Vivien (KFAI), 3.
Nagypál Csilla (Rimaszécs); III. kategória: 1. Kovács Ádám (Rimaszécs),
2. Turčáni Eszter (KFAI), 3. Rusňák
Erzsébet (Rimaszécs), automatikus
továbbjutó a tavalyi országos döntős:
Bodor István (KFAI); IV. kategória: 1.
Busa Renáta (Tornaljai Gimnázium),
2. Kerepesi Igor (TG); VI. kategória: 1.
Stubendek Noémi (Rimaszécs).
PRÓZA – I. kategória: 1. Ruszó Zsolt
(Sajógömör), 2. Csutor Szabina (KFAI),
3. Szabó István (Rimaszécs); II. kategória 1. Szabó László (TG), 2. Varga
Barbara (TG), 3. Ferencz Mihály (TG);
III. kategória 1. Hajdú Norbert (TG), 2.
Koncz Gabriella (KFAI), 3. Rási Szilvia
(KFAI); IV. kategória: 2. Asztalos Anita
(TG).
he
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A húsvét eredete és népszokásai
A

húsvét a keresztények legfontosabb
ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy
április hónapokban tartanak. A Biblia szerint
Jézus – nagypénteki keresztre feszítése után
– a harmadik napon, vasárnap feltámadt.
Helyettes áldozatával megváltotta minden
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Az eredetileg
zsidó ünnep (héberül pészah) az egyiptomi
fogságból való szabadulás ünnepe volt. A
húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség
idején tartott termékenységi ünnepekkel is,
melynek eleme a feltámadás, újjászületés.
Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus
negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére,
önmegtartóztatásra tanít. Ezt kisebb-nagyobb ünnepek követik, s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul.
A húsvéti locsolkodás első írásos emléke
1545 áprilisából származik, mely szerint
akkoriban még szó szerint megfürösztötték
a lányokat. A szokás folyamatosan szelídült.
Ma már falun is szagos vízzel locsolnak. A
locsolás és a vesszőzés egyaránt a jelképes
termékenyítést és a virtuális megtisztítást
célozza. A tojásadás keletkezésére utaló
adat nem áll rendelkezésre, a XVIII. században már nemcsak a locsolásért járt, hanem
egyébként is ajándékozták. A húsvéti nyúlnak semmi nyoma népünk hagyományaiban
– nem is lehet – mivel német eredetű szokásról van szó, és ott is csak a 19. században
terjedt el. Kialakulását feltehetően félreértés okozta. A német földesuraknál a nép
kötelező húsvéti szolgáltatása a gyöngytyúk
(németül Haselhuhn röv. Hasl) volt tojással
együtt, más uraknál viszont a nyúl volt az

Nemzetközileg
elismert hímes
tojások

A

Illusztrációs felvételünk a pinci gazdaságban
készült, ahová későbbi lapszámunk egyikében még visszatérünk.
ajándékozás tárgya, és itt kezdődött a kavarodás, mivel a nyúl neve Hase. Innen már
csak össze kell kapcsolni a két szokást, s
megkapjuk a tojást tojó nyulat. A magyarok
rigmust is költöttek a nevezetes eseményhez: Tarka-barka kis nyulacska // Hogy lettél
ilyen csacska // Tyúk módjára fészket rakva
// Tojást tojtál húsvét napra.
Az a nagy múltú virtuális szerep, amit
pedig a húsvéti bárány egykor betöltött,
már kevéssé közismert, viszont felváltotta a
húsvéti sonka. A húsvéti bárány, mint jelkép
éppen úgy kapcsolatba hozható azzal, hogy
a bárányok tavasszal jönnek a világra, mint
azzal a máig közismert vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként
halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig is Isten
bárányának…

Csölle Edit, fotó: moly

valódi lúdtojásból készült kézimunkát és technikáját a rimaszombati Flashco vállalat vezetője,
Szomolai Tibor álmodta és tervezte
meg. A Tamásfalván székelő cég fő
profilja évek óta a gomba- és a szárított gomba disztribúciója, de emellett
mindig újabb és újabb ötletekkel állnak
elő. Szomolai Tibor Különleges ajándék
című könyve, mely tartalmazza az öt
évvel ezelőtt kezdődött különleges hímes tojások tervezésének, gyártásának,
mintatervezésének a teóriáját, éppen
a kiadóját keresi. Több fajta ajándék
készült el különleges motívumokkal.
Rimaszombat polgármesterének rendelésére a város címérét is beleillesztették egy viking szimmetrikus mintájú
tojásba. A hímes tojásokat selyemmel
kibélelt kartondobozba csomagolják, s
főképpen azoknak ajánlják, akik különleges ajándékokkal szeretnék meglepni
szeretteiket, munkatársaikat, vendégeiket – nem csak éppen húsvétkor.
Az alkotó, aki egyébként a budapesti
Iparművészeti Múzeumban megrendezett „Magyar kézművesség 2004” című
kiállításon hímes tojás sorozatával a
Magyar Országos Művészi Kézműves
Egyesület díját nyerte el, lapunknak elárulta, hogy főképpen Nyugaton illetve
Japánban értékelik igazán ezt a miniatűr művészetet. A tojások kaphatók
Budapesten és Pozsonyban is.
he
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Húsvéti asztalra

Húsvéti hidegtálra

Puncs golyó

Töltött tojás

25 dkg porcukor, 2 doboz BB puding por, 1
evőkanál kakaó, pici rum, 1 deci tej, 20 dkg
vaj, tetszés szerint dió, mazsola, 2 evőkanál
kókuszliszt, 1 csomag vaníliacukor. A hozzávalókat jól összedolgozzuk, majd golyókat
formálunk belőle és porcukorban meghempergetjük.

A tojásokat keményre főzzük, hosszában
kettévágjuk. Töltelék: a tojássárgáját kikaparjuk, hozzáadunk vajat, sót, borsot, apróra
vágott pázsithagymát, petrezselyemzöldet,
mustárt, tejfölt, felkockázott sonkát.
Ezt jól kikeverjük, s púpozottan vis�szatöltjük a tojásba. Piros arannyal és
petrezselyemzöldjével díszítjük.

Csokoládé finomság

20 dkg darált dió, 20 dkg porcukor, ½ deci
rum, ha szükséges. Pici tejjel összedolgozzuk, s 40-45 golyócskát formálunk belőle. A
forma aljára olvasztott csokoládét (25 dkg
porcukor, 10 dkg kakaó, 25 dkg vaj – Cera)
teszünk, majd erre jön a golyócska, s leöntjük csokival. Hűtőbe tesszük megfagyni.

Rolád kekszből

2 doboz (Marína) kekszet megdarálunk,
összekeverjük 20 dkg cukorral, 1 kanál
kakaóval, 2 kanál rummal, 6 evőkanál erős
feketekávéval. Kisikároljuk. Megkenjük az
alábbi töltelékkel: 13 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 7 dkg kókuszliszt. Feltekerjük, s leöntjük
csokoládémázzal.

Sós stangli

25 dkg Hera vajat 25 dkg Cera vajjal és 60
dkg sima liszttel valamint tíz evőkanál
tejföllel (ízlés szerint sóval) összegyúrunk.
Éjszakára hűtőbe tesszük. Kinyújtjuk,
felszeleteljük, tetszés szerint ízesítjük, és
megsütjük.

Szezámmagos sajtos

40 dkg sima liszt, 5 dkg reszelt sajt, 1
Palmarin, 1 kiskanál só, 1,2 deci bor. A hozzávalókat összegyúrjuk és egy órát hűtőben
pihentetjük. 3-4 mm vastagságúra nyújtjuk
és különböző formákat szaggatunk belőle,
tojással megkenjük, szezámmal megszórjuk,
s megsütjük.

Kerek erdőben jártam
Kék ibolyát láttam.
El akart hervadni
Meg szabad-e locsolni?

Állat(om)
a képen

T

Megérkeztek szerkesztőségünkbe az első
fotók az új játékunkra, melyet március elején
hirdettünk. Ezúttal Balog Zoltán rimaszombati olvasónk fényképét közöljük, amelyen
a kiskutya kocsit tolni tanul. Ha önnek is
van frappáns fényképe kedvencéről, küldje
azt el szerkesztőségünk címére április 18-ig.
A játék végén szakmai zsűri értékeli majd
a beérkezett fotókat, melyekből kiállítást is
nyitunk. A legjobb pályázók értékes díjakat
(albumok, cédék, előfizetés) nyerhetnek. A fődíj egy fényképezőgép.

Szerk.

Jó reggelt rózsaszál,
kékszemű ibolya,
Jó reggelt gyöngyvirág,
jó reggelt viola!
Harmatos kertemben
gyöngyharmatot szedtem,
nesze, friss rózsavíz,
aranyos kis szentem!
Adjon a jó Isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan,

K

Sajtrolád

30 dkg ementáli sajtot dupla műanyag
zacskóba tesszük, bekötözzük, s húsz percig
főzzük. Közben elkészítjük a tölteléket: 2
db krémsajt, 4 db főtt tojás, 1/8 vaj, 15 dkg
sonka, petrezselyem zöldje, ízlés szerint
hagyma. A megfőtt sajtot melegen ezüstpapíron óvatosan kisikároljuk, rákenjük a tölteléket, majd becsavarjuk. A hűtőbe tesszük,
s másnap felszeletelhetjük.

Tojássajt sonkához

Egy liter tejben előre széthabart 10 db tojást
megfőzünk, állandóan keverjük, mikor
összeállt, egy kendőbe öntjük, jó szorosan
megkötjük, s kicsurgatjuk. Másnap fel lehet
szeletelni, s a sonka mellé tálalhatjuk.

Szendvicskrém

Egy kis doboz vajat, 3 db sajtot, 3 kávéskanál
tormás mustárt, 2-3 kanál paprikakrémet,
borsot, sót habosra keverünk s megkenjük
vele a szendvicseket. Díszíthetjük karikára
vágott főtt tojással, uborkával, reszelhetünk
rá sajtot.

w
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Ankét
Krisztus feltámadt! Hirdetik majd
húsvétkor a templomokban. A húsvéti
ünnepkör manapság azonban már
kezd egészen mást jelenteni az emberek körében. Az „utca hangja” is ezt
igazolta, amikor afelől érdeklődtünk,
hogy mit jelent számukra az ünnep,
illetve hogyan készülnek rá.

Michal Kontorák, Alsósziklás
Ez az ünnep nem sokat
jelent számomra, s úgy
veszem, mint a hétköznapot. Már kinőttem abból,
amikor még örömmel
jártunk a haverokkal locsolkodni. Most
már csak a szűk rokonságot látogatjuk
meg.

Eva Forgonová, Rimaszombat
A húsvétot nem igazán
kedvelem éppen a locsolkodás miatt, de a családi
hagyományoknak megfelelően megünnepeljük.
Örülök viszont, hogy itt a tavasz, mert
számomra a húsvét ennek a hírnöke.

Dávid József, Hanva
Jó pár éve szokássá vált
nálunk, hogy ünnepek
alatt friss levegő után
megyünk, s kirándulunk
a Tátrában. A locsolkodás
maximum szűk családi körben maradt
meg, egyébként kiment a divatból.

Kérdezett: kk, fotó és ford.: he

Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

Faluhelyen talán még akadnak lányok, akik a frissítő vizet hímes
tojással köszönik meg. Ma a hagyományt leginkább az iskolák és alkotóműhelyek ápolják. Így a Gömör-Kishonti Népművelési Intézet a
gyerekeknek (felvételünk a Dobšinský alapiskolában készült) illetve
a felnőtteknek is szervezett tojásdíszítést. Fotó: he
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Piros-fehér-zöld (70 éve történt…)
A tornaljai Vasút utcán sétálok az állomás felé. Nézem a több évtizedes fákat, s eszembe
jutnak apám szavai. Egy történet, mely gyermekkorában történt meg itt, a helyszínen, a
Vasút utcában. Ezt mesélném most el, úgy, ahogyan apámtól hallottam…
1938 volt. Ősz. Nagy történelmi eseményeket hordozott a szél. Nyílt titok volt, néhány
nap múlva ismét magyarok lehetünk.
A közel húszéves cseh uralomnak vége.
Mindenki a fölszabadító magyar csapatokat várta. Nyolcéves kissrác voltam. Anyai
nagyapám egy délután magával vitt az
utcára. Hamiskásan rám hunyorgott, s azt
mondta. „No, fiam, holnapután már ismét
magyarok leszünk, hál´ Istennek, jönnek
a magyar honvédek. Fogadjuk őket méltóan.” S előhalászta táskájából a háromszínű
krepp-papírt, melyet otthon nagy titokban
már gondosan előkészített. Sorra betekerte
a húszcentis piros, fehér majd zöld papírral
a fák törzsét, úgy mellmagasságban. Este
lett, mire az utolsó fával is végzett. Végignéztünk az utcán. „Ez igen” – mondottam.
„Tetszik?” – kérdezte. „Igen, nagyon szépen
sikerült. Nagyapa, nem lesz ebből baj?” –
kérdeztem kissé félénken. „Miért lenne,” –
szólt nagyapám – „holnapután már ünnepelünk.” S azzal elégedetten hazaballagtunk.
Másnap, mikor iskolába indultam, az utcán
döbbent kép fogadott reggel. Az úton piros,
fehér és zöld papírfoszlányok hevertek,
valamennyi fáról letépte valaki az éjszaka
az általunk gondosan felerősített díszeket.
Félnapos munkánk eredménye a porban hevert… Megdöbbenve néztem végig az utcán.
Észrevettem nagyapámat, aki a kapuban ált,
s szintén az utcát szemlélte, rezzenéstelen,
szürke arccal, összeszorított szájjal. „Mi
lesz most nagyapa?” – kérdeztem félénken.
Tudtam, másnap délelőtt fut be a vonat a
magyar honvédekkel, a díszkaput már ácsolták, az utolsó cseh csendőrök is elhagyták
a várost. Kevés volt az idő, krepp-papír sem
volt már, nagyapámnak is munkába kellett
mennie az állomásra, mivel vasutas volt,
ráadásul állomásfőnök-helyettes, ő fogadta
másnap a honvédeket az állomáson. Rám
nézett, hunyorított a szemével, s csak annyit
mondott: „Ne félj semmit, Zolika, minden
nagyon jó lesz!” S azzal sarkon fordult, megsimította fejemet, s munkába sietett. Eltelt
a nap, iskolából vidáman jöttem hazafelé.
Csak mikor a Vasút utcába fordultam, fogta
el a lelkem a szorongás, szorult össze a
torkom. A fák csupaszan álltak, törzsüket
nem takarta nemzeti trikolór. Mi lesz most?
Sötétedett, nagyapa még az állomáson volt.
Megvacsoráztam, s kiszaladtam még az utcára, de semmi változás… Kissé csalódottan

mentem lefeküdni… Hát mégsem sikerült
nagyapának megoldani a helyzetet. Reggel
korán, izgatottan ébredtem. Eljött a nagy
nap, ismét Magyarok vagyunk! Ünneplőben
készülődött a család a nagy napra. Nagyapám fütyörészve öltötte magára díszegyenruháját. Nem mertem megkérdezni, mi lett
a fákkal, kerültem pillantását. De ő csak
nagy vidáman készülődött, szüleim úgyszintén. Felöltöztem én is, s kisomfordáltam
a Vasút utcába. Ami a szemem elé tárult, az
maga volt a csoda. Minden fa, törzsén a piros-fehér-zöld színben pompázott! De nem
papírruhába öltöztek, hanem olajfestékkel
voltak kidekorálva! Nagyapám s hűséges
segítői úgy látszik, egész éjjel működtek, de
meg is lett az eredménye. A nyalka magyar
bakák vidáman, kifeszített mellel, egyenes
tartásban masíroztak el a kidíszített fák
között az állomástól a Fő térig. Nagyapám
szép beszédet mondott, az emberek sírtak,
a lányok virágesővel fogadták a honvédeket,
fölszabadítóinkat. Határtalan volt az öröm a
városban. Összenéztem délután az öreggel,
ő kacsintott, s csak annyit szólt – „Ugye
megmondtam!”
A hűvös, őszi szelek, 1945 után nem a
felszabadítást, de újabb elnyomást hoztak
a Tornalja s a felvidéki magyarság számára.
Oroszdúlás, partizánuralom, kommunista
terror, kitelepítések, deportálások következtek, kopaszra nyírás, ha magyarul beszéltél,
pofonok, ha diáksapkát tettél a fejedre. Tilos
lett a magyar szó, nem volt magyar iskola.
Nagyapám egyenruhát váltott, ismét cseh
uniformisba kényszerítették. Én felcseperedvén a szlovák gimnázium padjait kezdtem
koptatni… Szomorúság, megaláztatás költözött a városra, az itt élő lakosokra. Egyetlen
örömöm maradt csupán. Amikor haza igyekeztem a Vasút utcában még a háború után
is, már messziről látszódva, hosszú évekig
a fák törzse piros-fehér-zölden pompázott,
integetett az arra járóra, s ha már megkopottan is, mintha azt hirdette volna, hogy
vagyunk, van még magyar e tájon!
Ezt a történetet mesélte apám. Végignézek
az utcán, a megkopott házakon, a kissé foghíjas fasoron. Szürkeség, egyhangúság mindenhol. A fák is szürkék. Egyszerre azonban
mintha három színt vélnék fölfedezni minden fatörzsön. Igen, látom piros-fehér-zöld,
egyre erősebben világítanak a fák derekán
a magyar trikolór színei… Távolodom az ut-

cától, még egyszer visszanézek. Még mindig
látom a trikolór lüktető színeit a fákon…
Remélem, még sokáig fogom látni ezeket, a
számunkra oly kedves színeket. Vajon más
is észreveszi majd?

Vörös Attila

Ajánló
Pomogáts Béla: Cselényi László
A költő a hatvanas
évek közepénmásodik felében
hajtotta végre saját
költői „forradalmát”. Mindennek
természetesen
Párizs és a modern
francia költészet
volt a példája és
ösztönzője: Cselényi ott lett igazán
„modern” költő, a felvidéki magyar
irodalom rendhagyó jelensége, akivel
kortársai alig is tudtak valamit kezdeni.
Kétségtelenül nem illett bele abba az
irodalmi „kánonba”, amely akkor és ott
érvényben volt.

Mizser Attila: Ami marad
A kötet a szerző szerteágazó
érdeklődésén túl
a kultúra sokféleségét, mintegy
kaleidoszkóp-szerkezetét mutatja. A
hosszabb-rövidebb
írások, mint valamiféle kulturális
utazás állomásai követik egymást. Az
olvasó feladata nem más, mint engedni
a távolságnak, betekinteni abba a
szövegvilágba, amit a könyvet egységbe
fogó nyelv és stílus megmutat. Oldalról
oldalra valami mögöttünk marad.
A kötetek megvásárolhatók a Tompa Mihály Könyvesboltban.

Összeállította: moly
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 12. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
március 21-én, nagypénteken
Salvator gyógyszertár
március 22-én, szombaton
Kaufland gyógyszertár
március 23-án, húsvétvasárnap
Dr. Max gyógyszertár a Fábry
utcában
március 24-én, húsvéthétfőn
Polianka gyógyszertár

Fogorvos
március 21-én és 22-én
MUDr. Kretová Mária
Iskola u. 1., tel.: 56 22 619
március 23-án és 24-én
MUDr. Schmiedt Viliam
SzNF u. 4., tel.: 56 26 643

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
2008. március 4-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Branko Bakša, Peter Úrek,
Milan Homoliak, Radoslav
Kántor, Viera Kántorová, Milan
Lipčei, Zuzana Bokorová, Jozef
Čintalan, Onrej Hank, Jozef
Kvietok, Vladimír Vetrák, Ország
Zoltán, Pavol Hanko, Ján Ivan,
Iveta Drieňová, František
Kubačka, Eva Drugdová,
Jarmila Urbanová, Jozef
Červienka Rimaszombatból,
Ladislav Slávik, Tóth Oszkár
Sajórecskéről, Asztalos Sándor
Runyáról, Miroslav Výkrut
Kraszkóról, Asztalos Tibor,
Marian Jánošdeák Tornaljáról,
František Zvozil, Csitneky Jenő
Nyustyáról, Rastislav Turis
Fazekaszaluzsányból, Juhász
László Oldalfaláról, Ján Kušpál
Kislibercséről, Dušan Drdoľ
Feledről, Zuzana Porubiaková
Berzétekőrösről, Peter Hrivňák
Bátkából. Először adott vért:
Marian Juhaniak Feledről, Jozef
Banda Rimaszombatból.

MOZIMŰSOR
Március 19., szerda, 18.00
Csinicsapat akcióban
osztrák-amerikai háborús
filmdráma
Március 20-21-22., p., szo.,
v. – 17.45
Egy bébiszitter naplója
amerikai romantikus vígjáték
Március 20-21-22.,
p., szo., v. – 20.00
Hipervándor
amerikai kaland, sci-fi

Felhívások
Új hullámhosszon a Pátria Rádió
Rimaszombatban ismét az 1017 kHz frekvencián
fogható a Pátria Rádió. Az új műsorszerkezet szerint
hétköznapokon 10-18 óráig, szombaton és vasárnap
pedig 7.00-15.00 óráig közvetít a Szlovák Rádió magyar adása. Hétköznapokon 12 órakor jelentkezik a
Napi krónika, 12.30-kor a kívánságműsor, 13.30-tól
17.00 óráig a Naprakész, 17 órakor börze és a játék, 17.30-tól pedig a Napi krónika második kiadása
hallható.
Ifjú európai – műveltségi verseny
Harmadik évfolyamába lépett az Ifjú európai
összszlovákiai tudományos vetélkedő, amelynek
célja a középiskolák harmadik osztályosai általános
műveltségi szintjének (történelem, földrajz, politika,
közgazdaságtan) az emelése. A verseny regionális és
országos szinten zajlik, s három fordulója van, amelyen háromfős csapatok vehetnek részt. Jelentkezési határidő a középiskolák részére a regionális versenynél március 17, a z országos versenynél április
11. A rimaszombati, losonci, poltári és nagyrőcei
járások versenyzői a Fundament Polgári Társulás címein (EUROPE DIRECT, O.z. Fundament, Francisciho
1., 979 01 Rimaszombat, tel: 047/5631983, e-mail:
ozfundament@rsnet.sk) címen jelentkezhetnek az
iskola pontos adatainak a megjelölésével.
Fa ága rügyével
Gödöllőn június 27-29 között rendezik meg Fa ága
rügyével címmel a IV. Kárpát-medencei magyar
népmesemondók, népzenészek és népi mesterségek őrzőinek találkozóját. Március 31-ig várják a határon túli és magyarországi résztvevők jelentkezését. Jelentkezési lap és információ: Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 8., www.gvkik.hu, tel: 003628515280
(Fülöp Attiláné), 003628515539 (Istók Anna)
Hogy elmondhassátok ...
A Kecskés László Társaság Alapítvány pályázatot
hirdet a középiskolás és a felsőfokú tanulmányokat
folytató korosztály számára Hogy elmondhassátok a
jövő nemzedéknek címmel két témakörben:
1. Fontos-e a múlt súlyos témáinak megtárgyalása,
oktatása? 2. Milyen következtetéseket von le a XXI.
századi ifjúság Esterházy János életútjából, politikai
hitvallásából? A pályázatokat maximum 10 oldal
terjedelemben várják. A pályázat beküldési határideje május 20. Postázási cím: Szombath Gáborné,
2900 Komárom, Liszt F. u. 21., e-mail: info@klt.hu
Továbbképzés pedagógusok részére
A Balassi Bálint Intézet nyáron magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít
lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára. A magyarországi továbbképzés beiratkozási
költségének legfeljebb 10 %-a terheli a jelentkezőt. A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani; a több képzésre
történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon
történik. A jelentkezés benyújtásának határideje
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március 30. A jelentkezéseket a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségéhez kell eljuttatni. A jelentkezések benyújthatók az alábbi címeken: Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége, 594501 Komárno,
P. O. Box 49., Tel/Fax:421-357-713-572. Részletes információ a www.bbi.hu honlapon található.
Országos bábos- és színjátszó képzés
A Csemadok Művelődési Intézete Dunaszerdahelyen,
április 4-5-én (péntek-szombat) a Szabó Gyula utcai
Építészeti Szakközépiskola épületében a báb- és
színjátszócsoportok vezetőinek, a bábozással és
színjátszással foglalkozóknak tart képzést..
A foglalkozások tartalma: Szakmai összpontosítás
és metodikai útmutató a 2008-ban a DMT-ra jelentkezett báb- és színjátszó csapatok vezetőinek.
Rendezői, dramaturgiai konzultációk. A készülő
bábok, színpadi kellékek és formák technikai javítása és csiszolása. A produkciókkal kapcsolatos
színpadi, drámapedagógiai és egyéb módszertani nézőpontok megvitatása. A jelentkezők hozzák magukkal mindazt amivel dolgozni szeretnének: szövegkonyv, bábok, kellékek, zene stb.
A képzés bábos részét Kecskés Marika bábszínész,
Roman Anderle bábkészítő vezetik. A képzésen
interaktív játékaival bemutatkozik Németh Luca,
a Kolibri Színház tagja. A színjátszó képzést Szabó
Csilla vezeti. Az érdeklődők március 25-ig jelentkezhetnek az alábbi címen: OI Csemadok, P.O. Box 16,
Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda, e-mail:
huszar@csemadds.sk, intezet@csemadok.sk, fax:
031/550 98 30. Információ: telefon: 031/552 24
78 (Molnár Zsuzsanna, Takács Ottó) Bővebb információ a Szövetség honlapján (felhívás, jelentkezési
lap): www.csemadok.sk Az Intézet az elszállásolást
és az étkezést biztosítja és fedezi. A Közép- és KeletSzlovákiából jelentkezőknek a szervezők útiköltség
hozzájárulást biztosítanak. Részvételi díj: 300.- korona.
A VKTFV közleményei
A Városi Közterület Fenntartó Vállalat értesíti a lakosságot, hogy a téli stadion március 24-én, húsvéthétfőn zárva lesz. Egyúttal tájékoztatják az érdeklődőket, hogy kurinci sport- és rekreációs övezet
április elsejétől nyitva áll a nagyközönség előtt.
A Városi Köztereületfenntartó Vállalat értesíti a lakosságot, hogy a fedett uszoda március 16-tól ismét
nyitva tart.
Téli stadion nyitva tartása
március 17.
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
			
20.15 – 21.45
március 18.
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
			
18.30 – 20.00
március 19.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
20.15 – 21.45
március 20.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00
március 21.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
14.30 – 16.00,
március 22.
12.30 – 14.00, 14.30 – 16.00, 		
			
16.30 – 18.00, 18.30 – 20.00
március 23.
16.30 – 18.00, 20.15 – 21.45
Belépődíj 90 percre 6 éves korig ingyenes, 6-15 éves
korig 30 Sk, felnőttek részére 45 Sk, kísérő 20 Sk. A
stadion bérleti díja egy órára 2500 Sk.
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Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109

1104-17
* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017

2008. 3. 17.

*A legolcsóbb albérlet a városban (a ČSAO és a Gömöri
pékség) Tel: 0903 515 109

106-5,7,9...27
Kiadó egyszobás bebútorozott
lakás. tel.sz. 0907 28 77 96

343

1115-17

Állás
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062

1394-14

Egyéb
* Felvásárlok: régiségeket, hagyatékot, komódot, szekrényeket, asztalt, széket, ruhásládát,
lenvásznat, ponyvát, zsákot és
öreg autóelemeket. Tel: 0903
537 225

198-11
* 60 q széna (lucerna) eladó, 350
Sk/q-os áron. Tel: 0908 919 567

284.11
* Gyűjtő XVI.-XIX. századi könyveket vásárol. Tel: 0905 497 825

317.17
* A közgazdasági és jogi
elemzések alapján bebizonyosodott, hogy a 2004-2006-os
időszakban megkársoították az
áram- és földgázfogyasztókat.
A SLOV-ENERGIA CONSULTING
k.f.t. célja, hogy a károsultak
kártérítést kapjanak. A kártérítés mindazokat megilleti, akik
családi házban gázzal fűtenek
illetve azokat a lakásokat, ahol
saját gázfűtéssel rendelkeznek. A szükséges iratok: az SPP
(Szlovák Gázművek) számlája
és a villanyáram számla egy
példánya. Az akció az állampolgárok részére ingyenes. További
információk a 0918944599-es
telefonszámon kérhetők. 10,11
* Sürgősen aladó jó állapotban
lévő modern ülőgarnitúra és
konyhabútor. Tel: 0907 077 196

322-11,13
* Eladó régebbi szekrények, szőnyegek, szőnyegek, bútordarabok, széthúzós rekamié együttes
olcsó áron. Tel: 047/5632426,
mobil: 0908 10 46 09.

324-12

Ingatlanok
* Bérbe adok üzlethelyiségeket
Rimaszombatban, a Vasúti utcában. Tel: 0910 667 325

301-12

Autó motor
* OLAJ – HŰTŐFOLYADÉK –
autÓkozmetika – PÓTALKATRÉSZEK – a legkedvezőbb áron
az Autoraj boltban, Krasko u. 4,
mobil: 0910 939 689

306.13
* Használaton kívüli sérült autókat vásárolok 3000 koronáig. Tel:
0918 607 001

309-12
* Eladó Renault Megane 1,4. Tel:
0949 146 308

341-14

Ha nálunk hirdet,
Magyarországon
is olvassák!
Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról
Tel:. 0915 823 031
298-11

EREDETVIZSGÁLAT
Az SZTK areáljában

Kompex szolgáltatás
STK – EK – KO
előnyösen egy helyen
Telefonos megrendelés:
KO: 047/5633488
STK-EK: 047/5633769

Várjuk Önöket!
Eredetvizsgálat
Felveszünk minőségi ellenőröket
Végzettség: Főiskola – szakközépiskola érettségivel, P. z. 725/2004
rövid életrajz
Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek munkanapokon 12.00 és
13.00 között az Euromotelben

Tavaszi nagytakarítás
Az idén is nagy méretű hulladékgyűjtő konténereket helyezünk el a
tavaszi lomtalanításhoz.
Az elhelyezés sorrendje a következő:
2008 március 20-28-ig
Akasztóhegy – Vasutas utca, az üzlettel szemben
A Rozsnyói és Iskola utcák kereszteződése
Tamásfala – Tamásfalai utca, a volt
OTEX nagyraktár előtt
Tormás – az üzlettel szemben
2008 március 28 - április 3-ig
Mikszáth K. utca – parkoló
(A.Markuš utca)
Daxner tér – parkoló a kultúrháznál
Rimava-lakótelep – B-1 és B-2 lakótömbök között
Nyugat-lakótelep
– a nagy
M-Market élelmiszer üzletnél
2008 április 3-9-ig
Bakti – a helyi futballpályánál
Kurinc – az autóbusz-megállónál
Szabadka az új részen
Szőlőhegy – az üzletnél
2008 április 9-15-ig
Dúsa – a helyi temetőnél
Mezőtelkes – az autóbusz-megállónál
Felsőpokorágy – a kultúrháznál
Alsópokorágy – a templomnál
Szabópuszta – a volt lakótömbnél
Egyben felhívjuk polgáraink figyelmét, hogy a kihelyezett szemétgyűjtő konténerekbe semmiképp
ne helyezzenek el veszélyes hulladékokat, autóakkumulátorokat,
elemeket, olajfiltereket, festékanyagokat, gumiabroncsokat. Ezeket a hulladékokat egész évben díjmentesen le lehet adni a Brantner
és Detox cégek telepein. Bármilyen
növényi eredetű, valamilyen oknál
fogva nem komposztolt hulladékot
(gally, száraz fű stb.) a külön erre
a célra kihelyezett és megjelölt
konténerekbe kérjuk elhelyezni és
semmiképpen nem az egyéb hulladék közé. Továbbá értesítjük polgárainkat, hogy a veszélyes hulladékok
gyűjtése április 19-ikén történik.
Részletes információk a városi hivatal környezetvédelmi részlegén
– tel. 5604648 vagy a Brantner társaságnál – tel.5811223.
Nyilvános árajánlat
Rimaszombat Városa a Városi Képviselő-testület 2008/12-es számú
döntése alapján árajánlatot ír ki az
egykori Nálepka kapitány kaszárnya területén lévő acélcsarnokok
szétszedésére.

A következő tételekről van szó:
- acélcsarnok a KN-C 804/49-es
parcellán, 4040-es jegyzékszám,
beépített terület és udvar 1372
m2-en
- acélcsarnok a KN-C 804/52-es
parcellán, 4052-es jegyzékszám,
beépített terület és udvar 688 m2en
- acélcsarnok a KN-C 804/53-as
parcellán, 4051-es jegyzékszám,
beépített terület és udvar 2515 m2en, amelyek a tamásfalai kataszteri
területen, a 2674-es számon vannak beregisztrálva.
Az írásos ajánlatban kérjük a következő tételeket mellékelni:
1. számú alternatíva:
- árajánlat 1 kg acélhulladékért
- árajánlat 1 kg alumíniumért
- a likvidálás módja
2. számú alternatíva:
- árajánlat az acélhulladék egységes eladásáért
- a likvidálás módja
Feltételek:
- saját építkezési felügyelet
- mindazon feltételek betartása,
amelyek a Városi Közterület Fenntartó Vállalat, mint az egykori kaszárnya csarnokai felügyelőjének
szerződésében szerepelnek
- a kiírónak joga van bármelyik
ajánlatot elutasítani, az árajánlatot
visszavonni vagy mint sikertelen
kísérletet, megegyezés nélkül befejezni.
�temterv:
A pályázati felhívás (árajánlat) kiírása: 2008 március 12.
Az egykori Nálepka kapitány kaszárnya területén található csarnokok megtekintése:
2008 március 27-én 8.00 és 9.00
között
2008 április 10-én 8.00 és 9.00 között
kapcsolatfelvétel:
Ridzoň
tel: 0918 405 594, Brezovická, tel:
047/5604633
- a pályázati felhívás zárónapja:
2008.04.14.
- a válogatóbizottság összejövetele és a borítékok felnyitása:
2008.04.15.
Az árajánlatot lezárt borítékban az
alábbi címre küldjék: Városi Hivatal,
Jogi és Vagyongazdálkodási osztály,
Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat. Kérjük a borítékon feltüntetni
a következő mondatot: Nem felnyitandó – árajánlat az acélcsarnok
lebontására.
Legkésőbb április 14-ig kérjük az
ajánlatokat megtenni.
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Beíratás az óvodába
A rimaszombati Rybárska utcai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a gyerekek
beíratása az óvodába a 2008-2009 iskolai
évre február 15-től március 30-ig valósul
meg.
Kínálatunk: • a szülők igényei szerinti üzemeltetés • alkalmazkodás a gyerekek egyéni
igényeihez • magyar nyelvű osztály • logopédus bebiztosítása • gazdag szakköri tevékenység – tánc- és énekkör, mazsorettek,
angol nyelvtanítás lektor segítségével •
sportolási lehetőségek – úszótanfolyam, kirándulások • jó kapcsolat a szülőkkel • alapszintű számítógépes képzés • az iskolának
saját mosodája van • az iskola bekapcsolódik a Tejliga és az Egészséget támogató iskola projektbe • szakképesítéssel rendelkező
óvónők, akik biztosítják a gyerekek minőségi
felkészítését az • alapiskolai tanulmányokra
Nagy szeretettel várjuk a kedves szülőket
és gyermekeiket!

Ügyes lapterjesztőket
keresünk a Gömöri
Hírlap árúsítására.
Munkanélküliek,
nyugdíjasok és középiskolások jelentkezését is várjuk.
Teljesítménybérre.
Infó: 047/5604676

Felhívások
Gondozói szolgálat
Szeretne külföldön gondozóként dolgozni?
A nyelv alapfokú ismerete mellett bizonyítvánnyal is rendelkeznie kell, hogy elvégezte a gondozói tanfolyamot. A Szlovák
Vöröskereszt területi szervezete március
25-én indít tanfolyamot, amelyre a szervezet titkárságán kell jelentkezni (Rimaszombat, Hurban u. 15., tel: 047/5631734, 0903
558 926). A szervezet az Osztrák Vöröskereszttel együttműködésben ausztriai
munkahelyeket is közvetít.
Bérelhető városi épületek
Rimaszombat városa bérbe adja:
a, a volt alapiskola épületét Baktiban
b, Rimaszombatban, a Cserencsényi úton
található 720 m2-es csarnokot
c, Alsópokorágyon a kultúrház épületében
található egykori kocsma helyiségeit (lakhatásra nem alkalmas) 110,62 m2-en.
Bővebb információk a rimaszombati Városi
Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályán (979 01 Rimaszombat, Svätopluk u.
9.). Tel: 047/5604631, 5604626, 5604633 .
A kérvényeket is erre a cimre küldjék.
Családok jelentkezését várják
A Rimaszombati Munkaügyi Hivatal értesíti
az állampolgárokat, hogy a 305/2005-ös
törvény alapján 2008 áprilisában elkezdi
azon személyek felkészítését, betanítását,
akik szeretnének állami gondozásban lévő
gyerekeket családjukban felnevelni. A kérvényeket március 31-ig a következő címre
küldjék: Odbor sociálnych vecí a rodiny,
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, Nám. M. Tompu
č.2, 979 01 Rimavská Sobota. Részletes
információk a fenti címen vagy az alábbi
telefonszámokon kérhetők: 047/5623486,
047/5613217.
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Meghívók
Palóc Húsvét a Füleki Várban
2008. március 24. (húsvéthétfő,
9.00 – 17.00)
A húsvéthétfőn megrendezendő rendhagyó, egyben hiánypótló rendezvényünkre
a füleki várba látogató közönség megismerkedhet a palóc népi hagyományokkal
(kézművesség, népi konyha), valamint a
magyar történelmi harcmodorral (honfoglalás kori íjászbemutató, a vár falainak
megmászása). A 2007-ben alakult Füleki
Vármúzeum, mint az objektum új kezelője, 2008-ban egy komplexebb program
megrendezésére vállalkozott, kihasználva
a városban működő néptánccsoportok
repertoárját idén folklórműsorral és
locsolóversmondó-versennyel szeretné
gazdagítani a rendezvényt.
Idén a rendezvény 3. évfolyama kerül
megrendezésre, melyet 90 szereplő és
kézműves tesz színesebbé. A rendhagyó
húsvéti program már tavaly is kimagasló
látogatottságot ért el (900 vendég), a szervezők ezért idén is hatalmas érdeklődésre
számítanak.
Humorbomba – egyéves a GTV
A Gömöri Regionális Televízió március 28án, este hét órai kezdettel a rimaszombati
VMK színháztermében Humorbomba című
műsorral köszönti egyéves születésnapját.
A műsor vendége lesz Forgács Gábor, Éles
István és a Defekt duó.
BEMER 3000 a Tompa Klubban
A Tompa Mihály Klub következő előadói,
Solymos József, természetgyógyász és
Solymos Lívia, orvostechnikai eszköz-tanácsadó, egy különleges gyógyeszközt,
a BEMER 3000 –t mutatják be március
17-én,   hétfőn,   17.00    órai   kezdettel, a
Rimaszombat    Fő terén található Három
Rózsa kávéházban.

Asztaliteniszezőink történelmi harmadik helye
Az I. liga keleti csoportjában sikerült
a bravúr, s asztaliteniszezőink megszerezték a hőn áhított harmadik helyet. Az első
mérkőzésnek a korponaiak ellen nagyon
sima lefolyása volt, ugyanis csapatunk már
8:0-ra is vezetett. Polgári és Voliar 3,5 pontot
szerzett, Horváth 2,5 ponttal, míg Zagyi 1
ponttal járult hozzá a magabiztos győzelemhez. A túrócszentmártoniak elleni mérkőzés
már korántsem volt ennyire izgalommentes, ugyanis Voliar családi okok miatt nem
léphetett pályára és az őt helyettesítő Zagyi
egymás után két mérkőzést is elveszített. De
végül Polgári és Horváth vezérletével (mind-

ketten 3-3 pontot szereztek) sikerült legyőzni a vendégeket, s a csapat történelme során
elsőzör felkapaszkodhatott a dobogóra.

Eredmények:
Mladosť Relax Rimaszombat – KTK
Korpona 13:1
Pontok: Polgári 3,5, Voliar 3,5, Horváth 2,5,
Huszti 2,5, Zagyi 1
Mladosť Relax Rimaszombat – MSTK VTJ
Túrócszentmárton A 9:5
Pontok: Polgári 3, Horváth 3, Huszti 2, Zagyi 1

A bajnokság végeredménye:

1. SK Tvrdošín -Nižná		
2. Sokol Vojčice
3. Mladosť Relax Rimaszombat
4. STK Lok.Kassa B
5. Geológ Rozsnyó A
6. VSTK Varannó A
7. VTJ Túrócszentmárton A
8. Štart Eperjes A 			
10. SK HCH Čadca B
11. KTK Korpona A
12. Lokomotíva Vrútky A

62 pont
61
49
46
46
45
40
38
38
33
31
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Egy hét – négy pont
Sikeres hetet zárt a rimaszombati futballcsapat – kedden
Podbrezován 2:2-es döntetlent ért el, vasárnap pedig 1:0-ra
győzött Nagymihályban.
Podbrezová – Rimaszombat 2:2
Értékes pont a második helyezett
otthonából
Harmadszor döntetlenezett idegenben az
idényben a rimaszombati labdarúgócsapat –
a 19. forduló pótolt meccsén nagy mumusuk
pályáján, Podbrezován játszottak 2:2-t.
Piszárék akár nyerhettek is volna, hiszen
az első félidőben egyáltalán nem engedték
szóhoz jutni a második helyen álló hazaiakat, jól védekeztek, s minden alkalmat
megragadtak az ellentámadásra. Lazúrnak
és Zsivanovicsnak is volt helyzete, végül egy
gyors akció után Cvjetinovics szerezte meg
a vezető gólt.
A második félidőben a két friss játékost
pályára küldő podbrezováiak némileg magukhoz tértek, és Mráz és az ex-rimaszombati Tomko összecsapása után Chomistek
tizenegyesével egyenlítettek. Az egykoron
gömöri színekben gólokat vagdosó Tomko a
63. percben maga is beköszönt a régi csapattársaknak: három védőt cselezett ki, majd
a kapus mellett a hálóba lőtt. A vendégeket
azonban nem törték össze a kapott gólok, s
a 86. percben Líška önfeláldozó fejpárbaja
után a labda az üresen álló Piszárhoz került,
aki nem hibázott, s beállította a 2:2-es végeredményt.
Podbrezová – Rimaszombat 2:2 (0:1)
Góllövők: Chomistek (49., 11-esből), Tomko
(63.), ill. Cvjetinovics (22.), Piszár (86.).
Sárga lap: Gajdošík (Podbrezová). Játékvezető: Kráľovič, 2050 néző. RIMASZOMBAT:
Kuciak–Janečka, Rubint, Nachtman, Mráz–
Cvjetinovics, Filo, Zsivanovics, Lazúr–Piszár,
Líška (87. Siheľský).

Siheľskýt buktatták a 16-oson belül, a
megítélt 11-est azonban Piszár elhibázta.
„Láttam, hogy az egyik cserejátékos a kapu
mögül mondja a kapusnak, hová szoktam
rúgni a büntetőt. Ezért az utolsó pillanatban
meggondoltam magam, és nem a „szokásos”
oldalamra rúgtam, de hát így is megfogta”
– mesélte a gömöriek csapatkapitánya. A
kimaradt tizenegyes viszont nem törte le
a csapatot, továbbra is támadtak, s végül a
85. percben kétkapufás góllal szerezték meg
a győzelmet. „A labda az egyik kapufáról a
másik kapufára pattant, és úgy ment be, de
szerencsére erős lövés volt” – mondta elégedetten Piszár József.
Nagymihály–Rimaszombat 0:1 (0:0)
Góllövő: 85. Piszár. Sárga lap: Čavojský,
Ruskovský, Gerich, Sloboda (mind
Nagymihály). Játékvezető: Vnuk, 821 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Nachtman,
Rubint, Mráz–Cvjetinovics (55. Siheľský),
Zsivanovics, Filo (80. Ádám), Lazúr–Líška (85.
Šándor), Piszár.
A rimaszombatiak március 22-én 15.00 órakor a
HFC Humenné csapatát fogadják.

A 21. forduló eredményei:
Nagymihály – VFK Rimaszombat 0:1 (0:0)
Podbrezová – Tatran Eperjes 0:0
MFK Ólubló – HFK Privigye 2:2 (1:0)
LAFC Losonc – Inter Pozsony 1:1 (0:1)
HFC Homonna – Slavoj Tőketerebes 2:1 (1:0)
MFK Kassa B – Slovan Duslo Vágsellye 1:1
(1:0)
21 14 6

1

42:9

48

2. Podbrezová

21 9

8

4

30:18

35

3. Lučenec

21 9

5

7

37:30

32

4. MFK Rim. Sobota

21 9

5

7

27:24

32

Nagymihály–Rimaszombat 0:1

5. Inter BA

21 9

5

7

29:29

32

Piszár gólja három pontot ért

6. Michalovce

21 8

4

9

27:25

28

7.

21 7

6

8

29:27

27

8. Šaľa

21 6

8

7

24:25

26

9. Prievidza

21 6

7

8

28:38

25

10. Humenné

21 5

8

8

21:25

23

11. Trebišov

21 5

4

12 20:44

19

12. St. Ľubovňa

21 3

6

12 23:43

15

A már menetrend szerinti 21. fordulóban
Nagymihályban győzött rimaszombati
gárda.
A hideg időben, göröngyös talajon játszott
meccsen a rimaszombatiak betartották
a taktikai utasításokat, és beszorították
a hazaiakat a kapujuk elé. A 65. percben

Gömöri

1.

Prešov

Košice B

B. T.

Győzelem
Homonna ellen

A

tizenhatodik kettős fordulóban a
listavezető iglóiakhoz látogatott a
rimaszombati együttes, ahol viszonylag
sima vereséget szenvedett az éllovas
házigazdáktól. A nyustyaiak viszont
Prakovcén kettős győzelmet arattak.
A tizenhetedik kettős fordulóban a
homonnaiakat fogadta a Slovan csapata, s bár csak hét játékossal tudtak pályára lépni a hazaiak, a vendégek csak a
második mérkőzésen tudtak egy szettet
megnyerni. A nyustyaiak az éllovas
iglóiakkal játszottak, de sok babér nem
termett a számukra, nagyon sima vereséget szenvedtek mindkét mérkőzésen.
A rimaszombati csapat a toronymagasan vezető iglóiak mögött továbbra is
a második helyen áll, biztosan előzve
meg a harmadik kassaiakat.
VK Igló – ŠK Slovan Rimaszombat 3:0
(14, 21, 22) és 3:0 (23, 12, 16)
A vendégek összeállítása: Megelová,
Pálmayová, Rendeková, Drugdová,
Kureková, Kačániová – Bartová,
Žírošová.
ŠK Slovan Rimaszombat – Homonna
3:0 (14, 15, 19) és 3:1 (11, 16, -20, 14).
A hazaiak összeállítása: Megelová,
Pálmayová, Rendeková, Drugdová,
Kačániová – Bartová, Žírošová.

Tippeljen
velünk!
Hetente megtippelhetik a VFK
mérkőzésének pontos eredményét.
A pontosan tippelők közül egy játékos
minden héten 200 koronát nyerhet,
de akik a legtöbb pontos tippet küldik
be, az évad végén újabb szavazáson
vesznek részt, ahol értékes díjakat és
emléktárgyakat nyerhetnek. A megfejtéseket legkésőbb március 21-ig
adják postára.
A 3. forduló szelvénye:

VFK Rimaszombat – Homonna
..... : ..... ( ..... : ..... )
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