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Kopjafát állítottak Felsővályban
T

örténelmi eseményre került sor nemzeti
ünnepünkön Felsővályban, ahol a templomkertben ünnepélyes keretek között kopjafát
avattak. Amióta a faluban az iskola megszűnt
még közvetlenül a rendszerváltás után, csak a református egyház tartotta a lelket az emberekben,
de a márciusi nemzeti ünnepünk szinte feledésbe
merült. Molnár Miklós lelkész és a gyülekezet
az egyik presbitergyűlésen határozták el, hogy
kopjafát állítanak, amelynél méltóképpen ünnepelhet az egész környék Mihályfalától Felsővályig.
Az ünnepségen megjelent Erdélyi Géza püspök,
Simon Zsolt parlamenti képviselő és B. Kovács
István gömörológus is, aki a község történelmi
múltjára emlékeztetett, s kiemelte Bodon Ábra-

hám és Bodon Antal szerepét az 1848-as szabadságharcban. Erdélyi Géza ünnepi beszédében
elsősorban a fiatalok és gyerekek magyarságra
való nevelését hangsúlyozta, hiszen ők az őrzői
anyanyelvünknek és zálogai a megmaradásunknak. A kopjafát, amelyet Miklós Zoltán helybéli
mester készített, Erdélyi Géza és Nagy Ákos
Róbert esperes leplezték le. A kopjafán Szigeti
Ferenc költeményének két versszaka áll: Minden
magyar gyermekszívbe// Két szót véssetek// Az
egyik szó hit, a másik// hazaszeretet.// Írjátok ezt
be a szívbe// Jókor, idején,// Mert sok emberszív
erre már// Később kőkemény.

jdj, fotó: Bán Zoltán

pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház történelmi
épületében kiosztották a
legnépszerűbb tévés személyiségeknek a közönség
által odaítélt OTO-díjakat. A
díjátadáson Rák Viktóriának
köszönhetően mi, gömöri
magyarok is érdekeltek voltunk. A Szomszédok és újabban a Panelházi történetek
közkedvelt sztárját jelölték
a legjobb színésznő díjára,
amelyet végül a nézők szavazatai alapján Zuzana Fialová
(Rendelő a Rózsakertben)
nyert el. Fialová 16 801, míg
Rák Viki 15 806 szavazatot
kapott. Viki mégsem távozott
üres kézzel, ugyanis az azóta
már véget ért Szomszédok
sorozat kapta a legszórakoztatóbb sorozatért odaítélt
díjat, s a Szupersztárt és
a Bailandót megelőzve
(amiben szintén főszerepet
játszott) a Szomszédok lett
az év műsora is. Viki magyarul mondott köszönetet a
nézőknek a bizalomért.

jdj, fotó: Hritz István

Az MKP jelöltjei győztek
K

ét községben is rendkívüli polgármesterválasztásokat tartottak március
15-én a rimaszombati ill. nagyrőcei járásban, ugyanis mindkét helyen népszavazással hívták vissza a polgárok tisztségéből a
polgármestert. Fügén a választásra jogosult
291 polgárból 230-an éltek törvényadta
jogukkal, s 73 szavazattal Palmont Imre,
az MKP jelöltje győzött Máté Norbert (41
szavazat) és a volt polgármester, Ladislav
Lalík előtt, aki 39 szavazatot szerzett. A siker
azért is értékes az MKP számára, mert a

legutóbbi népszámlálás alapján a falu lakosságának már csak a 43,7 százalékát teszik ki
a magyarok.
A nagyrőcei járásban lévő Alsófaluban szintén visszahívták tisztségéből a polgármestert, aki nem indult az időközi választáson.
Amíg Fügén hat jelöltből választhattak, itt
csak két jelölt versengett, s a 114 választásra jogosult polgárból 89 tartotta fontosnak,
hogy véleményt nyilvánítson. A győztes itt
is az MKP jelöltje, Bedécs László lett, aki
50 szavazatot szerzett, míg ellenfele Jozef

Punka csak 38-at. Ahogy Pósa Zoltántól,
a Körzeti Hivatal Belügyi Osztályának a
vezetőjétől megtudtuk, az idén (valószínűleg júniusban) még több helyen kerül sor
időközi választásra. Március 31-i dátummal lemondott tisztségéről Jaroslav Vrábeľ,
Oldafalfala polgármestere, de sikertelen
petíciót kezdeményeztek Harmacon is, ahol
a polgármester már hosszabb ideje van
betegállományban. Felsőszikláson (Vyšný
Skálnik) pedig képviselőt keresnek.
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Közeleg az adóbevallás
határideje
A

z idén március 31-ig nyújthatják be
adóbevallásukat a fizikai személyek
az illetékes adóhivatalba – tájékoztatta lapunkat Iveta Adamíková, a Szlovák
Adóigazgatóság szóvivője. Ha az adóalap
tavaly nem haladta meg a 498 ezer koronát,
akkor az adózatlan alap 95 616 korona. Ha
az adóalap meghaladja a 498 ezer koronát,
az adózatlan alap a 220 116 korona és az
alap negyedének megfelelő összeg közötti különbözetnek felel meg. Az A típusú
nyomtatványt azok az alkalmazottak
vehetik igénybe, akiknek tavaly ugyan
csak a munkáltatójuktól voltak bevételeik,
ám február 15-ig nem kérték a munkáltatójukat az éves elszámolásra. Ezen a
nyomtatványon vallják be adójukat azok
is, akiknek külföldről is voltak bevételeik.
A B típusú adóíven elsősorban azok vallják
be az adójukat, akiknek a munkaadójuk
által fizetett béren kívül egyéb adóköteles
bevételeik is voltak. Ezen az űrlapon teszik
meg bevallásukat azonban a vállalkozók
is. Az űrlapokhoz az adóhivataloknál vagy

Lapszélre

az erre szakosodott üzletekben juthatnak
hozzá. Ha van internet-hozzáférésük, az
adóívet a www.finance.gov.sk vagy a www.
drsr.sk honlapokról is letölthetik, s ha van
elektromos aláírási lehetőségük, akkor
ezen az úton is eljuttathatják azt. Az íveket
közvetlenül a számítógépben is kitölthetik,
amit aztán kinyomtatva postán küldhetnek
el. Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztet, hogy ne feledkezzenek meg az adóívhez csatolandó igazolásokról. Ha a gyermek
iskolaköteles, igazolni kell, hogy rendszeresen látogatja az iskolát, de szükséges a
születési anyakönyvi kivonat másolata is.
A bevalláshoz csatolni kell a bevételeinkről
és az adóelőlegekről szóló igazolások fénymásolatait is. Ha valaki az év egy részében
munkanélküli segélyt kapott, szüksége van
a hivataltól kapott igazolásra. Az adóbevallást a lakhelyünkön illetékes adóhivatalhoz kell benyújtanunk legkésőbb március
31-ig. Részletes információk a www.drsr.sk
honlapon.
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Stanislav Janiš bemutatkozott

S

tanislav Janiš, a jelenleg ellenzékben
lévő SDKÚ parlamenti frakcióvezetője nemrég Mikuláš Dzurinda javaslatára
irodát nyitott városunkban, s a múlt héten
bemutatkozó látogatást tett Cifruš István
polgármesternél. Cifruš röviden tájékoztatta vendégét a város és a régió legégetőbb
gondjairól, köztük a magas munkanélküliségről, s felhívta vendége figyelmét a volt
poliklinika épületének tarthatatlan helyzetére is. Janiš ígéretet tett, lépéseket tesz
az illetékes szerveknél, hogy a dülledező
épület végre ismét a régi szépségében
tündököljön. Janiš szerint két megoldás
lehetséges, de a döntés mindkét esetben
a tulajdonos Igazságügyi Minisztérium
kezében van. Az ugyanis vagy felújíttatja
és hasznosítja az épületet vagy pedig szimbolikus 1 koronáért eladja azt a városnak.

Szóba került az egészségügy helyzete is, a
polgármester, aki nyolc évig irányította a
helyi kórházat, s ma is dolgozik az eredeti
szakmájában, tájékoztatta a frakcióvezetőt
arról is, hogy régiónkban minden harmadik ember magas vérnyomással és más
szív- és érrendszeri problémával küszködik, s például egy belgyógyászati vagy
kardiológiai klinika létrehozása is szükséges lenne. Cifruš István átadta vendégének
a minap kidolgozott és a képviselő-testület
által elfogadott városfejlesztési tervet, s
külön felhívta a figyelmet a májusban megrendezendő Városnapokra és a szeptemberi
Gömöri Vásárra, amelyre mind a politikusokat, mind a vállalkozókat tárt karokkal
várják.

jdj, fotó: kan

Új szervezet felemás fogadtatással
Simon Zsolt a napokban egy új önkormányzati
szervezet, a Regionális Városok és Falvak Társulása
Dél-Szlovákiában létrehozását jelentette be, amely
rögtön heves vitákat váltott ki országszerte.

Óvakodj
a Sátántól!
Homoly Erzsébet
szerkesztő
A mikor először leírtam, hogy vannak
köreinkben magyarüldöző magyarok,
ennek valós voltába még magam sem
mertem belegondolni. Éreztem, feltételeztem, de nem akartam igazán elhinni.
Hátha még sincs így! – hányszor meg
hányszor hitegetjük ekképpen magunkat. Nap, mint nap szembe találkozunk valamilyen képmutatással, ahol
jelenetekbe kényszerítik az embereket,
szerencsésebb, ha csendestársként,
rosszabb esetben szerepvállalóként.
Néha természetes társas interakció ez.
A baj akkor van, tudjuk jól az anatómiából is, ha rosszindulatú, s megtámadja lényünket. Bízunk benne, ha
idegen „testről” van szó, akkor kidobja a
„szervezetünk”, de amikor magyar válik
„idegenné”, akkor azt nehezebben ismeri fel az antitest! Nem akarja elhinni,
egyszerűen képtelenségnek tartja.
Már hétköznap is megosztottságról beszélnek, főképpen azok, akik
maguk gerjesztik ezzel a megosztást.
Nem egységes nemzetről, hanem ún.
anyaországról; és nem megoldáskeresésről, hanem politikai esztelenségről,
a magukat a haza megmentőinek
képzelők feletti ítélkezésről szólnak a
híradások. Marketingfogást kreálnak a
szélsőséges, antiszemita, cigányellenes
vagy nacionalista jelzők vonatkoztatásaiból. Színlelt egyetértésre nincs is
szükség, persze hogy mindenkinek a
saját ügye a legfontosabb. Egészséges
keretek között ez így normális. A közösség tudja leginkább felmérni, milyen
eszközei vannak, és miből építkezhet.
A megannyi civil szervezet száma fölött
sem sajnálkozni kell, hanem üdvözölni
azt, s elősegíteni a láncreakciót, amely
képes lesz a láncszemek erős összekovácsolására. Mindemellett gondolni
kell arra, hogy fele annyi a gyermek
az óvodákban, mint kellene; hogy a
politika és a gazdaság megnehezíti
mindennapjainkat, s olykor az emberi
felelőtlenség feladatokat szab ránk
környezetvédelem terén is. De hogy
még emellett a nem idegen Sátánoktól
is óvakodni kelljen, az embert próbáló,
s a felismerés a legnehezebb...
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Simon Zsoltot először arról kérdeztem, hogy mi
indokolta ezt a lépést 2008 tavaszán és hogyan
fogadták az érintett települések polgármesterei?
Egy olyan apolitikai szervezetnek képzelem
el, mely nem az autonómiáért alakulna meg.
A megalakulásának alapja a közös gondok megoldása és felvállalása. Ilyen a déli
gyorsfogalmi utakért való összefogás, a déli
régió hátrányos megközelítésének a megszüntetése, a foglalkoztatottság problémája
és mindazon témakörök, melyek a déli
régióra jellemzőek. A fejlődés és a fejlesztés
nem nemzetiségfüggő. Az ország déli része
mostohagyerekként van kezelve a kormány
részéről. A zsolnai, poprádi szlovákok
élvezhetik a fejlődés hatásait, a rimaszombati szlovákok viszont velünk együtt fogják
az elkövetkezendő 30 évben törleszteni. Az
a célom, hogy olyan szövetség jöjjön létre,
mely odafigyelne a kormány által jóváhagyott fejlesztések területi elosztására. És
erre csakis egy ilyen szervezet lehet képes,
és csak akkor, ha szlovák települések is
támogatják.
Se az MKP önkormányzati szakértője, Zachariáš
István, se Cifruš István, Rimaszombat polgármestere nem támogatja az Ön kezdeményezését.
Kik lehetnek a megalakulandó társulás partnerei, s számítanak-e együttműködésre a határ
túloldalán lévő települések önkormányzataival?
Zachariáš Istvánnak személyes előnyei
származnak a Falvak és Városok Országos
Szövetsége (ZMOS) elnökségi tagságból és
érthető módon nem tekint jó szemmel egy
ilyen kezdeményezésre. A ZMOS nem kép-
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Utazni
jó…
T

Cifruš István nem tartja reális lehetőségnek
egy újabb hasonló társulás létrejöttét, s mint
lapunknak elmondta, jelenleg sokkal inkább
a Gömöri és Kishonti Falvak és Városok Szövetségén belül tudja elképzelni a város jövőjét, s bízik abban, hogy ezen a szervezeten
keresztül sikerül a város érdekeit képviselni
a ZMOS-ban is. Stanislav Janiš parlamenti
képviselő, az SDKÚ frakcióvezetője szerint
Simon vállalkozása magánjellegű kezdeményezés, és amennyiben életképes lesz,
s a dél-szlovákiai régiók ezáltal sikeresebben tudják képviselni az érdekeiket, ő
szívesen támogatja azt.

avasz van, s így ezzel elkezdődött
az utazási irodákban a külföldi kirándulások, utak értékelése. Ez
ügyben tájékoztatott Katyi Erzsébet, az
Alkatour utazási iroda vezetője.
Elmondása szerint nagy a választék,
mivel a világ minden részére eljuthatnak azok, akik szeretnék megismerni más országok életét, kultúráját,
sőt szívesen töltik szabadságukat az
egzotikus napfényes tengerpartokon
is. Az utak iránti érdeklődés, igények
változóak, így nem mondhatjuk azt,
hogy kimondottan csak egy ország
iránt érdeklődnek, viszont az utóbbi időkben nagy igény van Egyiptom
iránt, mivel az ár is, és a szolgáltatás
színvonala is megfelelő. Ide az utakat
januártól egész év folyamán értékesítik. Szívesen utaznak Görögországba,
Spanyolországba, Bulgáriába, Kubába
és Mexikóba. Természetesen függ attól,
hogy milyen anyagiakkal rendelkeznek
az utazni vágyók. Általában kihasználják az akciós utakat. Talán meglepő, de
utaznak olyan családok, akik évközben,
ha nehezen is, de valahogyan összespórolják a pénzt a kirándulásra. Az iroda
fontos tevékenysége még a különböző
szállások bebiztosítása, akár belföldön
is. Jelentős a menetjegyek és a repülőjegyek értékesítése, mivel sokan dolgoznak külföldön. Most, hogy könnyebb az
utazás, többen eljuthatnak külföldre, de
mindez az anyagiak függvénye.

jdj

Csölle Edit

viselte sohasem a déli települések specifikus gondjait (Rimaszombatban a munkanélküliség 28, Tiszolcon 4%-os). Cifruš
Istvánról meggyőződésem, még megfontolja és a képviselő-testület is, mely jogosult
a kérdésben dönteni, és bízom benne, hogy
nem egyéni, de közösségi érdek fogja őket
vezérelni.
A felvidéki magyarságot ma is leginkább a
megosztottság jellemzi. Nem gondolja, hogy egy
újabb társulás csak fokozza ezt a megosztottságot?
Mi magunk vagyunk megosztottságunk
és érdektelenségünk okozói, de a formálói
is jövőnknek. Ezért fontos, hogy ne csak a
magyarok fogjanak össze, de velünk együtt
a szlovákok is abban a régióban, ahol együtt
élünk. Az életszínvonal emelése közös
kérdés.

Út a határban – önerőből
A

trianoni határ Rimaszécset és az alig
160 lelkes Susa községet is kettészakította. A schengeni határnyitás új lehetőségeket hoz, így a szécsiek is elhatározták,
hogy „utat törnek” Magyarországra.
Rimaszécstől légvonalban Ózd alig tíz
kilométer, Bánrévének közúton pedig
huszonöt kilométernyi a távolság. Szécs és
Susa között mindig is volt földút, alig három
kilométerre található a két egykori Gömör
megyei község egymástól, s ahogyan az
erdőben serénykedőktől megtudjuk, nagyapáik ezen az úton jártak Ózdra. Gál Ferenc
(felvételünkön) rimaszécsi mezőgazdasági
vállalkozó lapunknak elmondta, hogy elő-

ször huszonöten, március 16-án tizenöten
vettek részt a faluból a tisztító munkákban.
Megerősítette a mondást, hogy hol akarat,
ott út is van, illetve lesz. Az átadást májusra
tervezik. Szorgalmas munkával mintegy
másfél kilométernyi erdei utat tesznek járhatóvá. A gyökerek eltávolításában besegítenek majd a susai polgárok is.
Gömörben több helyen vezetett út keresztül a határban. Jéne-Hangony között már
felújították az utat, s hasonló munkálatokat
terveznek a Darnya-Hangony, PéterfalaDomaháza, Naprágy-Serényfalva, s még
további falvak közötti útszakaszokon is.

Fotó és szöveg: moly
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Vita egy
kihelyezett
tagozat körül
A

laposan felkavarta a kedélyeket
az elmúlt hetekben Rimaszombatban egy dunaszerdahelyi magán
szakközépiskola bejelentése, hogy kihelyezett tagozatot szeretne nyitni Rimaszombatban. A hoteliskola a Daxner
Alapiskolában szeretne helyiségeket
bérelni, amely iskola termeinek egy
része ma kihasználatlanul áll a gyereklétszám folyamatos csökkenése miatt.
Az iskola megtelepedése ellen a helyi
középiskolák vezetői felhívásban tiltakoztak, ugyanis szerintük ezzel szétesik az eddigi középiskolai rendszer és
pedagógusok tömeges elbocsátása fenyeget. A városi iskolai tanács viszont
támogatja az új iskola megjelenését,
s ezen a nézeten van Cifruš István polgármester is, aki szerint is szükség van
egészséges konkurenciára, s amen�nyiben a jelentkezők száma eléri pl.
a hatvanat, ő támogatja legforróbban
a kihelyezett tagozat megalakulását.
Ebben az esetben a bérleti díjat az
alapiskola vezetése az oktatás színvonalasabbá tételére használhatja fel.

Ahogy már beszámoltunk róla, ismét
működik a fedett uszoda, amely csőtörés
miatt március 5 és 16. között zárva tartott.
A női zuhanyozóban tört el a melegvizes

jdj

csap, árulta el érdeklődésünkre Rábely
Pál, a Városi Közterület-fenntartó Vállalat
vezetője, de kicserélték a csöveket a férfi és
női szociális helyiségekben, s az előtérben
is. A téli stadion március 30-ig lesz nyitva,
április elsejétől viszont már nyitva tartanak
a teniszpályák, de mindent megtesznek
azért, hogy a víz elszivárgása ellenére is
működőképes legyen a 25 méteres medence
is Kurincon.

A

faluban 27 és 14 gyermekkel működik
az iskola illetve az óvoda. Magyarországi testvérkapcsolatot ápolnak Arlóval,
akik segítségükre vannak, kaptak tőlük
egy kis tehergépkocsit, amelyet ki tudnak
használni az építkezésnél, a falutisztításnál,
ebédhordásnál. A Csemadok és az MKP helyi
szervezete mellett van Méhész Egyesület
is. Negyven munkanélküli vesz részt az
ösztönző munkákban. A falu a Domica

tt a beiratkozások ideje. A szülők március 30-ig írathatják be gyermekeiket
a 2008/2009-es tanévre. Rimaszombatban
idén a 6 óvodában összesen 32 osztály
működik, ebből 26 szlovák és 5 magyar,
valamint 1 speciális osztályt nyitottak, ezen
adatok a tavalyitól csupán annyi különbséggel térnek el, hogy akkor két speciális óvoda
volt. Ekkor a gyerekek létszáma 728 fő, ebből
magyar osztályokban 97, idén pedig összesen 705 gyerekből 99 jár magyar osztályba
– tájékoztatta lapunkat Orosz István, az VH
Oktatási Osztályának szakreferense. Ez egyszerű matematikai számítással csupán 14%os arányt tesz ki (Rimaszombatban 2001-es
adatok szerint 35,26% a magyar nemzetiségűek aránya), mely arra enged következtetni, hogy több magyar gyermek szlovák
óvodába jár. Megfelelő létszám esetén adott
a lehetőség, hogy minden óvodában nyissanak magyar nevelési nyelvű osztályt, a szülő
a beiratkozásnál jelölheti meg, és kérheti

ja lapunkat Giczei Anna (felvételünkön),
Beretke község polgármesterasszonya. Nem
utolsósorban megerősíti, hogy bár nagyon
sok elképzelés, terv forog a fejekben, de
a „kisközségeknek nagyon nehéz és sok
pénzbe kerül egy pályázat megírása, nem
beszélve arról, hogy oda kell figyelni, hogy
a megfelelő embert találjuk meg. Figyeljük
az internetet, az újságokat. Az önkormányzati képviselők is nagyon pozitívan állnak
a dolgokhoz” – mondja a polgármester, s
öröm hallgatni, hogy nem tud kifogyni az
ötletekből. Tavaly tartották a kastély átadó
ünnepségét, ahol nyárra internetes olvasószobát is terveznek. Továbbá egy múzeumot
is berendeznek a Tornallyay családnak,
amelynek anyagát az innen elszármazott
Tornallyay Zoltán adja, testvérétől (aki azóta
nemrégiben elhunyt) is kaptak támogatást,
amelyből korhű bútorzatot vesznek majd.
Kulturális központ lesz itt…

Fotó és szöveg: Homoly E.

„...Gömör mindig a hazám lesz!“

Sokszor leírtuk, fórumokon, beszélgetéseken elhangzik,
minden magyar ajkú gyermeknek magyar iskolában
a helye, de ez hatványozottan vonatkozik az óvodákra is.

I

Mikrorégióhoz tartozik, amely keretében
elindították a Leader-programot. Harmadik
éve dolgoznak a gazdasági és kulturális élet
megalapozásának ezen formáján. A községből a méhész társaságot javasolják, az
önkormányzat már hozzájárult a tagsági
díjuk kifizetéséhez. El kell dönteniük a
legfontosabb projekteket és prioritásokat.
„A faluban van egy strandunk, amit még
a hatvanas években építettek. Természeti
adottságunk a forrásvíz, amelyet szeretnénk
kihasználni, mert az évek során elavult
az épület, a medence, fel kell újítanunk.
Nagyon jó lenne, ha ez üzemelne. Idén viszont a kastélyunkat, kúriánkat szeretnénk
befejezni, kerítést, járdát tervezünk építeni.
Tavaly elkezdtük a halottas ház építését.
A másik nagy tervünk, a katolikus templom
tetőszerkezetének felújítása. A projekt és az
építkezési engedélyünk már megvan. Már
kaptunk támogatást magánszemélyektől,
de gyűjtést is indítottunk.” – tájékoztat-

kan/ford. jdj, fotó: Vas Vilmos

Óvodai beiratkozás!

Ozorák Jolán, a dunaszerdahelyi
szakközépiskola igazgatónője:
Miért döntött úgy az Ön által vezetett
iskola, hogy kihelyezett tagozatot nyit
Rimaszombatban?
Felmérést végeztünk a rimaszombati járásban és mivel magyar nyelvű
hotelakadémia nincs a környéken,
úgy gondoltuk, kihelyezett tagozatot
nyitunk.
Mit szól ahhoz, hogy a helyi középiskolák
vezetői egységesen elutasították az Önök
által benyújtott kérelmet?
Nem félünk az egészséges konkurenciától, ez lehet hajtóerő is számunkra.
Nekünk a szülők bizalma fontos, mi
lehetőséget ajánlunk, a szülő és a gyermek dönt.
Mit tudnak felkínálni az ide jelentkező
diákoknak, miért érdemes Önökhöz jelentkezni?
Az oktatás a tanuló anyanyelvén történik, ingyenes, külföldi szakgyakorlat,
anyagi hozzájárulás a munkaruhákhoz, tanszerekhez.
Mi lesz, ha elindul az iskola és jövőre
újabb tantermekre lesz szükségük?
Bérleti szerződés ellenében további tantermeket biztosít számunkra
a szerződéses alapiskola.

Az embereket fel kell rázni, hogy a községek kihasználják a fejlesztési programokat.
Elsődleges prioritások a helyi adottságok és hagyományok ápolása. A Sajó jobb partján
fekvő 360 lakosú kisközség, Beretke a pozitív példák egyike.

M

Ismét nyitva tart az uszoda
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Beretke él a lehetőségekkel

Tavaszi nagytakarítás és más javítások
árcius 4-én elkezdődött a tavaszi
nagytakarítás, tudtuk meg Rábely
Páltól, a Városi Közterület-fenntartó Vállalat
vezetőjétől. A tél folyamán sor került a közel
harmincéves gépek javítására, amelyek lassan cserére szorulnak. Kicserélték a közlekedési táblákat, elválasztó kerítést építettek
a Sport utcában a konténerek mellé és az
egyik lakóház előtt bővítik az utat, hogy az
ott parkolt autók mellett elférjen a szemeteskocsi is. A Fő téren betonküszöböket
építettek, hogy megakadályozzák a gépkocsik járdán való parkolását, s a gyalogátkelőkön is apróbb változtatásokat eszközöltek,
hogy a mozgássérültek is biztonságosabban
tudjanak közlekedni. A Vasúti utcában és
az autóbuszállomáson új szemétkosarakat
helyeztek ki. „A város szívében szeretnénk
még néhány járdát megjavítani. Állampolgári kezdeményezésre átjáró gyalogjárdát
építünk ki a Vansová és Clementis utcák
között” – tette hozzá Rábely Pál.

Régiónk életéből

2008. 3. 25.

a magyar nevelési nyelvet. Most a Daxner
utcában, Halász utcában és a Dúsai úton
vannak magyar óvodai osztályok. Pár évvel
ezelőtt a református egyháznak volt olyan
kezdeményezése, hogy magyar óvodát
nyisson, de hogy fenntartható legyen,
dupla annyi gyermekre lenne szükség, mint
amennyi pillanatnyilag az egész városban
van. S az is kétséges, hogy elvinnék-e egy
helyre a szülők a gyerekeiket. Így a lakhelyükhöz a legközelebbi óvodát választhatják,
ahol alkalmazkodnak igényeihez, s így is
biztosított a logopédus, gazdag szakköri,
sportolási tevékenység, angol nyelvtanítás
lektor segítségével, alapszintű számítógépes képzés, a szakképesítéssel rendelkező
óvónők minőségi felkészítése az alapiskolai
tanulmányokra. „S mindezt, ha igényli a
szülő, akkor magyarul. Élni kell a lehetőséggel!” – teszi hozzá Orosz István.

moly

Tornallyay Zoltán mérnök volt az Életutak kulturális rendezvénysorozat
márciusi vendége a tornaljai Rákóczi Magyar Házban.

A

sorozat kisebb szünet után ismét
folytatódott, és Giczei Anna beretkei
polgármesterasszonynak és Vörös Attila
szerkesztőnek köszönhetően vendégként
tisztelhetett egy még élő és a Tornallyay család történetét kutató és ismerő Tornallyayt.
„Nem tudhatom, másnak e tájék mit jelent...” – hangzott fel hangfelvételről Radnóti
Miklós verse a dunaszerdahelyi Kicsi Hang
verséneklő együttes tolmácsolásában, ezzel
is oldva azt a feszültséggel és szorongással vegyített örömérzést, mely érzések
óhatatlanul és leküzdhetetlenül jelentkeznek az embernél, ha ismét a szülőföldjén
vehet levegőt. Gondoljunk csak bele, mi
mehet végbe annak az embernek a lelki-és
érzésvilágában, aki kénytelen volt elhagyni
a szülőföldjét. 1946/47 telén több mint hetvenezer felvidéki magyar embernek kellett
átélni ezt a megaláztatást, lélektiprást, a
szenvedés minden stációjával együtt. Ahogy
Ujváry Zoltán, a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem néprajzi tanszékének
vezetője fogalmaz a Szülőföldön hontalanul
című dokumentumregényében: „És lám, mit
tettek velünk, amikor védtelenek lettünk,

mint a házatlan csiga.“ A B. Kovács István
által szerkesztett Gömör-Kishonti Téka
című sorozatban megjelent Dr. Mihályfalusi
Forgon Mihály Gömör-Kishont vármegye
nemes családai című monográfiája így ír a
Tornallyayakról: „Megyénk legrégibb nemes
családai közé tartozik. Őse Balak, aki IV.
Béla király mellett a harctéren érdemeket

szerzett, amiért 1245-ben Kövi földjét nyerte
adományba, amely az ő ősi jószága mellett
feküdt.” Tornallyay az est egyik részében
kiselőadást tartott a Tornallyay családról –
kronológiai sorrendben, röviden, érthetően
elmesélte családja történetét. A beszélgetés során eddig talán még sehol nem
hallott vagy olvasott történetek, anekdoták
hangzottak el. Elmondta, hogy bár a sors
megsegítette, és kijutva Nigériába szerencsésre fordult a saját és családja élete, azt a
megaláztatást, amit át kellett élniük, soha
nem tudja és nem is akarja megbocsátani.
Elhangzott az est folyamán Pósa Lajos A
haza című verse a Méhiben élő Asztalos
Anita és Asztalos Bettina tolmácsolásában,
valamint szintén hangfelvételről a kolozsvári születésű Tamás Gábor énekes A fám
című dala. „...Gömör mindig a hazám lesz!“
– írja az Életutak krónikájába Tornallyay Zoltán, és bár próbálta derékba törni – ahogy
Tamás Gábor énekli a dalban – a Tornallyay
családot is száz vihar, nem sikerült, mert
bátran ellenáll vad viharnak, forgószélnek –
oly erős.

Balázs Emese, fotó: moly
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Megemlékezések
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Az 1848/49-es forradalom
160. évfordulóján
Régiónkban egyre több
helyen adóznak tisztelettel
a magyar szabadságharc
kitörésének emlékére.

elmondta, szeretettel, szigorral és türelemmel nagyon szép eredményeket lehet elérni.
Ezt tanúsítja az ünnepségre készített műsoruk is, melyet a temetőben Lenkey István
honvédszázados szépen rendben tartott
sírhantjának megkoszorúzása előtt mutattak be. Ünnepi beszédet Bihari Richárd
tiszteletes tartott, de szólt a szép számú
megemlékezőkhöz az iskola igazgatója és
Boros Zoltán az MKP nevében.
Ajnácskőn az esős idő ellenére mintegy
negyvenen a templom melletti kopjafánál
emlékeztek meg, ahol Szamos Zsuzsa az
összefogás szükségességét hangsúlyozta.
A rövid kultúrműsorban közreműködött
Molnár Erika és Bial Balázs, valamint a helyi
asszonykórus, akik mind a Szózatot, mind
a Himnuszt elénekelték.

Szajkó Attila elánnal

A műsort színesítette a Fürtöcskék asszonykórus. Kovács Judit, a Csemadok elnöke
elmondta, hogy a júliusi falunapon a Templom téren kopjafát avatnak, s jövőre már itt
szeretnének emlékezni.
Almágyban a vasárnapi szentmise után
emlékeztek a Fő téren található kopjafánál,
ahol Farkas Zoltán polgármester mondott
ünnepi beszédet. Közreműködtek a helyi
alapiskola tanulói, Foglár Gábor és az as�szonykórus.
Bátkában Mács József író emlékezett.
Uzapanyiton Szentmiklóssy Antal honvédőrnagy, Demeter András közhonvéd és a
szabadságharc hőseinek tiszteletére állított
kopjafát koszorúzták meg, és a református templomban is emlékeztek. Csízben a
templom előtti emlékműnél Ország István, a
Csemadok elnöke szólt az egybegyűltekhez.
Feleden a Vécsey-emlékoszlopnál Ziman
Ágota iskolaigazgató mondott beszédet,
majd az iskola diákjai és a pedagóguskórus forradalmi életképet mutatott be.
Gesztetén is koszorúztak a kopjafánál.

A nagyrőcei járásban is
több helyen megemlékeztek, az ünnepségről.

Farkas Ottó

Hanván becses vendégeket fogadtak nemzeti ünnepünkön, a Magyar Nemzeti Társaskör tagjait, akik zászlót adományoztak a
gyülekezetnek. Az Erdős László nyugalmazott honvédezredes vezette szervezet minden évben kiválaszt egy arra érdemes közösséget. Az indoklás szerint a történelmi múlt,
a helytállás és Tompa Mihály forradalomban
játszott szerepe is hozzájárult a zászló
odaítéléséhez. Az ünnepséget a gyülekezet
férfi és női énekkara, valamint Tompó László
szavalatai tették meghittebbé.
Rimajánosiban hetedik éve rendezik meg a
helyi alapiskolában a Petőfi szavalóversenyt.
A Csemadok, MKP és a falu képviselőiből
álló zsűri 16 résztvevőt hallgatott meg. Az
iskola igazgatónője, Tóth Mónika lapunknak

Nagybalogon virágvasárnap kettős örömünnepre
gyűltek össze a helyiek és a környékbeliek, az
istentiszteletet követően kopjafát is avattak,
melyet Miko József helybéli asztalosmester
készített. A ünnepi beszédet Csúr Tibor polgármester mondta, de Sebők Valéria is köszöntötte
az ünneplőket. Közreműködött a Szivárvány
énekkar és a Gyöngyösi István Irodalmi Kör. A
Gömör-Kishont Vármegye Ózdi Vitárius István
Huszárbandérium érkezése, jelentése, díszőrsége
és koszorúzása is emelte az ünnepség szívekbe
beivódó fényét.

homoly

Balogfalán a Jánoska-szobornál emlékeztek, ahol Bozó Erika iskolaigazgató mondott
beszédet. A forradalom hőseire emlékeztek
rövid műsorukban az alapiskola tanulói is.
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„Hogy lehetne egy musical főszereplője magyar és még cigány is?”

jdj, he

Vecseklőn valamennyi medvesaljai település
polgármestere megkoszorúzta a Petőfi szobrot
(Óbást, Egyházasbást, Medveshidegkút, Tajti,
Vecseklő és Cered polgármestere is). Simon Zsolt
az MKP nevében koszorúzott. Az eső szakadt,
ennek ellenére elmentek a szomszédos településekről is a polgárok. A műsorban részt vett a
helyi ifjúság és az óbásti női kórus.

Gömöri sztárok
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Tornalján március 14-én a helyi református
templomban ökumenikus istentisztelettel
kezdődött a rendezvény. A templomból az
emlékező gyülekezet a Zoltán-kúriához vonult, ahol az alapiskola tanulóinak műsora
után Csúsz Péter megyei képviselő mondott ünnepi beszédet. Az eső ellenére szép
számmal kerültek koszorúk az udvaron álló
Kossuth kopjafa elé.
Gömörszkároson a helyi temetőben Kovács
János honvéd emlékére állítottak kopjafát,
mely Cselényi Árpád munkája. A koszorúzás
előtt Balajti Lajos mondott ünnepi beszédet.
A közös ebéd után Keményfi Róbert, a debreceni egyetem professzorának előadását
hallgathatták meg a jelenlévők. Ezután nt.
Ibos Dezső nyugalmazott lelkész beszélt a
szabadságharc egyházi vonatkozásairól.
Gicén március 16-án délután Petőfi Sándor
emléktáblája előtt gyűltek össze az emlékezők. A Himnusz után Szögedi Anna parlamenti képviselő mondott ünnepi beszédet,
majd Brockó Béla Csemadok elnök szólt az
egybegyűltekhez. Az igehirdetés után a helyi
diákok emlékeztek verses összeállítással.
Cseszkó Lívia , be

A legendás Elán együttes dalai slágerek. Az
egyik szlovák kereskedelmi csatorna
erre építve új showműsorát, áprilisig egy
hölgy és fiú énekes főszereplőt választ ki
az együttes készülő produkciójához. A tizenhat versenyző között mi gömöriek is
szurkolhattunk hazai kedvencünknek, hiszen bekerült az uzapanyiti Szajkó Attila is.
Attila két gyermekes családapa, Nyitrán a
szociális főiskolán szerzett diplomát, most
pedig a Selye János Egyetemen pedagógiai
kiegészítő tanulmányokat folytat.
Nemrégiben az igazságtalan igazságszolgáltatás miatt elveszítette állását, de szerencsére a show-ból feltöltekezve, tele elánnal,
tervekkel tért haza.
Már részt vettél a SuperStar 3-ban is, ahol az
előkelő száz közé beválogattak. Ezúttal hol értesültél a műsorról?
Erre az új showműsorra is, mint annak idején a SuperStar 3-ra, a kolléganőm hívta fel
a figyelmemet. Nem is láttam a beharangozót, mert nem nagyon nézzük ezt a szlovák kereskedelmi csatornát, magyar tévét
szoktunk nézni. Február 2-3-án Besztercebányán volt az első casting, ahonnan tízen
jutottunk tovább.
Kassán, Besztercebányán, Prágában és Pozsonyban voltak válogatások. A pozsonyi meghallgatáson már a nyolc legjobb fiú versenyző közé
kerültél. Mit éreztél, milyen szempontok szerint
választottak?
Besztercén az első válogatáson még csak
azt nézték, hogy ki hogyan tud énekelni, ott
nem kellett nagyon színészkedni, de másnap már be kellett tanulnunk egy tíz perces
koreográfiát, amelyből felmérték, hogy meg
tudjuk-e tanulni, van-e ritmusérzékünk,
milyenek a mozdulataink.
Nem kétséges, hogy neked ezek az adottságaid

megvannak, hiszen tizenéves korodtól zenélsz. A
pozsonyi showműsor helyszíne sem volt idegen
számodra.
Ahogyan tizenegyéves koromban bekerültem a korláti gyerekotthonba, megkaptam
az első gitáromat, s azóta megfogott a zene.
Volt egy együttesünk is, a Sírius, tizenkét
éven keresztül nagyon sok helyen felléptünk, saját dalokat írtunk, voltunk külföldön
is, de Pozsonyban, ahol most zajlik az Elán
műsor, ott is többször szerepeltünk. Az itt
rendezett Mosoly, mint ajándék (Úsmev
ako dar) műsorának állandó vendége volt a
Sírius. Mi olyan dalokat készítettünk, amely
gyerekotthoni témákat dolgozott fel, hogy
hogyan vészeljük át a nehéz pillanatokat.
Az együttes tagjai azóta felnőttek, kikerültek a
gyerekotthonból, s ezzel a Sírius is feloszlott.
Tizenhárom éves lehettél, amikor duettet
énekeltél Vašo Patejdllel, aki ugye egyike
most a zsűrinek. Akkor még nem sejthetted,
hogy újra összehoz a sors az Elánnal.
Hát nem. De nem is azért mentem a
műsorba, hogy majd én fogom játszani a
főszerepet abban a musicalben, hanem,
hogy énekeljek, s megmutathassam magam.
Amikor Pozsonyból jöttem haza, nagyon sokan megállítottak, gratuláltak. Nekem furcsa
volt, hogy egyik napról a másikra megismertek az emberek, de jólesett.
Március 9-én kellett otthagynod a műsort. Az
utolsó szó jogán már fölöslegesnek tartottad,
hogy bármit is mondj. Mintha egyértelműnek
tartottad volna Jožo Ráž akkor még ki nem mondott döntését. Hogy érezted magad?
Vegyes érzéseim voltak. Először nagyon
örültem, mert belecseppentem olyan valamibe, amire mindig vágytam, hogy ilyen
nagy színpadon énekelhessek annyi ember
előtt. Bár a felkészülés elég megterhelő

volt. Kedden fel kellett utaznunk, s tánc-, és
énekpróbák követték egymást, gyakoroltuk
a szöveget, ez ment körbe-körbe egészen
vasárnapig. A zsűriben valóban csalódtam,
szerintem igazságtalan volt a döntésük,
mert énekre voltak tőlem gyengébbek is.
Mennyire befolyásolhatta a zsűrit, hogy magyar
anyanyelvű cigány vagy?
A csapatban nagyon jól kijöttünk egymással,
nem éreztem megkülönböztetést, hogy én
cigány vagy magyar vagyok, a zsűriben már
annál inkább. Bár nem szeretem azt mondani, hogy azért estem ki, mert cigány vagyok,
mert azt hiszik az emberek, hogy ezzel
akarok védekezni, de szerintem ez most
jogos. Mind a két adásban éreztem, hogy
nem igazán érdeklődtek az énekem iránt.
Láttam a közömbösséget az arcukon. Csak
annyit mondtak, hogy nem tetszik, de nem
indokolták. Ebből gondolom, hogy inkább
az számított, hogy magyar vagyok. Hogy
lehetne egy musical főszereplője magyar és
még cigány is?
Szerencsére nem vagy elkeseredve, sőt nagyon
pozitívan állsz a dologhoz. Mi az igazi álmod?
Kovács Tomi, a Butterfly együttes egyik tagja írta
annak idején szövegeidre a zenét, régi jó barátok
vagytok, úgy tudom, fel is hívott. Elképzelhetőnek tartod-e, hogy újra együttest alapíts?
Igen, ez az álmom, hogy legyen egy együttesem, amellyel kisebb koncerteken vehetünk
majd részt, s az embereknek tiszta szívből
énekelhetünk. A későbbiekben mindenképpen a zene területén szeretnék dolgozni is.
Remélem, hogy a mostani új kapcsolatoknak köszönhetően elképzeléseim sikeresek
lesznek…
Ehhez a megmérettetéshez gratulálunk, a jövőben pedig sok sikert és kitartást kívánunk.

Homoly Erzsébet, fotó: a szerző
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Süssünk finomat!
Háromszínű
Tészta: 12 dkg puha vaj, 15 dkg porcukor, 5
tojássárgája – kikeverni, majd hozzáadunk
7 dkg félgrízes lisztet, ½ csomag sütőport, 3
dkg kakaót s végül 5 tojáshabjával összekeverni, s megsütni.
Krém: 5 tojássárgáját, 1 csomag Zlatý Klast,
1 csomag vaníliát 2 dcl tejjel felhígítani s
pára felett sűrűre főzni. Ha kihűlt, belekeverni a 25 dkg vajban kikevert 20 dkg cukrot,
majd a tésztára kenni.
Hab: 5 tojás fehérjét keményre felverni, 25
dkg kristálycukrot belekeverni, s pára felett
még negyed órát tovább verni. Ha kihűlt, a
sárga krémre kenni. Csokoládéreszelék jár a
tetejére.

Házi keksz

Ha jó linzertésztát szeretnénk készíteni,
akkor 50 dkg hájat 1 kg félgrízes liszttel, 30
dkg cukorral, 2 csomag vanília cukorral, 2

sütőporral és 6 tojással dolgozunk össze.
Késpenge vékonyra nyújtjuk, tetszés szerinti
formákra kiszaggatjuk, aranybarnára sütjük.
Lekvárral töltjük.

Fekete szelet

Két lap piskótát sütünk (3 tojás, 3 evőkanál
kristálycukor, 1 kanál félgrízes liszt, 3 kanál
kakaó, ½ sütőpor). Töltelék: 4 tojást, 25 dkg
kristálycukrot, 8 kanál kakaót pára felett
sűrűre főzünk, ha kihűlt, kikeverjük 25 dkg
vajjal. Megtöltjük vele a piskótát. A tetejét
csokoládéval öntjük le.

Mákos sütemény

3 tojást 2 deci olajjal kikeverünk, hozzáadunk 1 bögre tejet, és fokozatosan 1 bögre
félgrízes lisztet, melyben elkevertünk egy
sütőport; 1 bögre cukrot, 1 bögre mákot
keverünk, s megsütjük. A tetejét lekvárral
megkenjük, s csokoládéval leöntjük.

he, Hadobás Mária receptjei alapján

Ajánló
Kassai Figyelő

Gágyor Péter: Mesedrámák

Megjelent a független magyar folyóirat
harmadik száma. Fenyő
Ferenc vezércikkében a
helyünket keresi a világban, s a vissza nem
térő, elvándorló fiatalok
növekvő számára, az
üresen hagyott portákra, elárvult házakra
figyelmeztet. Számvetést tartott a Csemadok Szepsiben, ahol a járás szinte minden
alapszervezete megjelent. Gazdag évet zárt
a Kassa északi városrészéhez tartozó magyar nyugdíjas klub. Szlovákújhelynél nem
nyílik meg a közúti forgalom. A Régi várak
rovatban ezúttal Torna várához látogathatnak. A Kassai Figyelő márciusi száma több
rendezvényről, kiállításról is beszámol.

A kertészlegény királysága, Mátyás király
bolondjai, Mátyás
király igazsága, Mi lett
a kisfiúval?, Táltosjáték
című mesejátékokat
tartalmazza a nemrégiben megjelent kötet. A
szerző így ír utószavában: „Nem lehet eléggé
bosszankodni a szalonízlésben átfogalmazott népmeséken és népmesepótló műmeséken…, a mesének a gyermek szellemi
fejlődésében és művelődésében az esztétikum és az etikum megalapozását kellene
erősítenie, … másrészt a mese arra hivatott,
hogy amolyan archimédeszi pontként szerepeljen a felnőtt esztétikai rendszerében.”

A kiadványok beszerezhetőek a Tompa Mihály Könyvesboltban. h

Cselényi László

Kert

Jaj ez a kert, jaj ez a kert, jaj ezt a kertet hányszor megcsodáltuk.
Jaj ez az út, jaj ez az út, jaj ezt az utat hányszor lépte lábunk.
Jaj ez a fű, jaj ez a fű, jaj ezt a füvet hányszor megfeküdtük.

Gyógyszertárak

Jeles napok

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 13. hétre

* Március 21.
– Csillagászati tavasz kezdete
Ettől kezdve napról napra távolodik a
Nap az Egyenlítőtől a Ráktérítő felé,
sugarai egyre nagyobb szöget zárnak
be a földtengellyel, ezért az északi féltekén hosszabbodnak és melegednek
a nappalok, a délin viszont rövidülnek,
és jön a tél.

* Március 27. – Színházi világnap

A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a
színházművészet – és tágabb értelemben a kultúra – fontosságára, tisztelegjen a színészek, színházi dolgozók
előtt, kérje a közönség szeretetét és
támogatását. Ezen a napon köszöntik a
színészeket.

* 332 éve született II. Rákóczi Ferenc

Március 27-én látta meg a napvilágot
Borsiban a Nagyságos Fejedelem, író,
államférfi, hadvezér. Irodalmi munkásságának első szakaszában hatalmas politikai, publicisztikai tevékenységet fejtett ki; hazai és nemzetközi
levelezést folytatott; imádságaival,
szónoklataival, kiáltványaival harcra
buzdított.

* Március 28. – Pedagógusok napja

Nemhivatalos ünnepként e napon
tartják a tanárok napját (Comenius
születésnapján). A gyerekek ilyenkor
virágokat visznek a tanáraiknak. Általában ezt a napot használják a tanárok
méltatására és kitüntetések átadására
is. Magyarországon június első vasárnapján ünneplik a pedagógusokat.

* Március 30. – Nyári időszámítás

Ekkor az órákat (közép-európai idő
szerint) hajnali 2-kor előre kell igazítani 3 órára. Ez a vasárnap így 23 órát
tartalmaz, az ilyenkor elveszett egy
órát októberben kapjuk vissza. Így
a szokásosan ébren töltött időszak
nagyobb hányada esik napsütéses
órákra. Ez kellemesebb a szemnek,
biztonságosabb a közlekedésben és
világítási energiát is meg lehet takarítani általa.

Összeállította: he

Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
március 29-én, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
március 30-án, vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
március 29-én és 30-án
MUDr. Holíková Milena
Iskola u. 4., tel.: 56 31 572

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
2008. március 18-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: án Kováčik, Katarína
Stančoková, Oláh Róbert,
Jaroslav Šulko, Csízi Gyula, Ján
Nociar, Milan Kojnok, Marta
Selčanová, Peter Ľupták, Tanko
Gyula, Czene József, Jozef
Janotík Rimaszombatból, Ján
Kvaka Gömörhegyvégről, Jozef
Gazda, Ľubica Sebőková, Tibor
Sebők Oldalfaláról, Ľubomír
Benco, Miroslav Kováč, Diana
Bencová, Gejza Cibuľa, Marian
Pavko, Martin Bobrovský, Vojtech
Radič Klenócról, Tóth Viktor
Lökösházáról, Gabriel Benický
Kövecsesről, Valéria Kováčiková,
Peter Kováčik Kruzsnóról,
Alžbeta Adamová Feledről,
Bálint Béla Balogfaláról, Štefan
Vetrák, Ebergényi László,
Jaromír Balciar Nyustyáról,
Štefan Gembický Zeherjéről,
Grebecz István Bejéről,
Stanislav Mucha Rimafűrészről, Budai János Tornaljáról,
Iveta Vozárová Rimaráhóról,
Vladimír Bystrianský Meleghegyről, Ján Oláh Klenovčok-ról,
Albert Tamáš, Mária Tamášová
Alsóvályból. Először adott
vért: Tibor Oštrom, Igor Varga,
Gyömbér István, Matej Hrin
Rimaszombatból, Zobola Zoltán
Tornaljáról, Szilvia Simonová
Tornagörgőről, Ľubomír Kožiak
Zsórról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

Jaj ez az ég, jaj ez az ég, jaj erre az égre hányszor megesküdtünk.

MOZIMŰSOR

Magas az ég, hol az az ég, azt az eget régen elfeledték.
Serceg a fű, hol az a fű, azt a füvet régen lelegelték.
Poros az út, hol az az út, azt az utat napról napra lessük,
s találgatjuk, milyen a kert, mert azt a kertet soha nem ismertük.

Március 27-30-ig 17.45; cs. és
p. 20.00 is
P.S. Szeretlek
amerikai romantikus vígjáték

* Ezzel a versével köszöntjük a Gömörpanyiton született Cselényi László
költőt hetvenedik születésnapja alkalmából.

Hirdetmények
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Március 29-30., szo.-v., 20.00
Václav
cseh dráma

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.
Egressy Béni Nemzetközi
Szavalóverseny
Április 18-án 13.00 órától kerül sor a kazincbarcikai Dózsa György úti Általános Iskolában az Egressy
Béni nemzetközi Szavalóversenyre.
A versenyen résztvevők: Kazincbarcika és vonzáskörzete, Szabó Zoltán Szépkiejtési Verseny kategóriáinak 1-3. helyezettjei, Petőfi Sándor Vers- és
Prózamondó Verseny kategóriáinak 1-3. helyezettjei valamint Encs és vonzáskörzete, Rimaszombat
és térsége, Tornalja és térsége, Rozsnyó és térsége,
Szepsi és térsége, Buzita és térsége, Kassa és térsége, Nagykapos és térsége, Szatmárnémeti és Nagykároly térsége, Csantavér és térsége – Vajdaság,
Kárpátalja
Kategóriák: alap-: (6-14) éves korosztály és középiskolák: (14-18) éves korosztály (vers és próza).
Jelentkezni április 2-ig lehet a Kazincbarcika és
Vonzáskörzet Többcélú Önkormányzati Kistérsége
Társulás címén: Rákóczi tér 6., tel: 00 36 48 512 632,
e-mail: dienes.maria@gmail.com címeken. További
tájékoztatást 00 36 70 211-18-03-as számon Dienes
Máriától kérhetnek.
Wass Albert alkotópályázat
A Bástya Egyesület Wass Albert írófejedelem születésének 100. illetve halálának 10. évfordulója alkalmából alkotópályázatot hirdet a Kárpát-medencében élő magyarok számára, két kategóriában. A
téma: Magyarságom, mely bennem él! A fogalmazások, esszék terjedelme min. 2500 karakter max.
7500 karakter lehet, melyben a pályázónak ki kell
fejtenie, hogy mit jelent számomra a magyarsága.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha Wass
irodalmi munkásságán keresztül közelítenek a témához, esetleg idézetekkel is tarkítják írásukat. Az
alkotópályázat meghirdetésének napja: 2008. február 17., Wass Albert halálának 10. évfordulója; beküldési határidő: 2008. április 30.; eredményhirdetés: 2008. május 25-én a rimaszombati Hősök Napi
megemlékezésen. Díjak ifjúsági és felnőtt kategóriákban: 1. 3000 Sk illetve 5000 Sk pénzjutalom; 2.
Jutalomkirándulás a nagyvázsonyi cserkésztáborba
illetve a csízi gyógyfürdőbe; 3. értékes könyv- illetve
dvd-csomag. A pályamunkákat a bastyaegyesulet@
citromail.hu e-mail címre küldhetik
Szlovákiai magyar pedagógusok
XIV. országos találkozója
Rozsnyón április 12-13-án rendezik meg a Szlovákiai magyar pedagógusok XIV. országos találkozóját. A
rendezvény helyszíne a történelmi Városháza dísz-
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terme. Kiegészítő programként kiállítás nyílik a gútai
Magán Szakközépiskola növendékeinek alkotásaiból. A konferencián belül szombaton délelőtt kerül
sor a Tehetségfejlesztés-tehetséggondozás c. szakmai konferenciára, amelyen előadást tart Czeizel
Endre orvosgenetikus, Balogh László tanszékvezető,
mező Ferenc egyetemi adjunktus, Kormos Dénes és
Szigeti László parlamenti képviselők. Délután a találkozó szekcióülésekkel folytatódik, amelyeken szó
esik a tehetséggondozásról, tanulási stratégiákról,
kreativitásfejlesztésről. Este kultúrműsort tartanak,
amelyben fellép a kassai KGSZT (Zalán Tibor mesejátéka) és átadják a Felvidéki Magyar Pedagógus
Díjat valamint az SZMPSZ díjait. Vasárnap plenáris
üléssel és a szekciótitkárok beszámolójával folytatódik a találkozó, amelyen előadást tart Csermely
Péter és Gyarmathy Éva egyetemi tanárok valamint
Miloš Novák, a Besztercebányai Megyei Művelődési
és Humán Erőforrás Szakosztály vezetője. Az ezt követő pódiumbeszélgetés témája szintén a tehetséggondozás (vagy tehetségvesztés?). A rendezvény
Czabán Samu szobrának a megkoszorúzásával ér véget. Jelentkezni március 27-ig lehet az SZMPSZ komáromi központi irodájában. Jelentkezőlap a www.
szmpsz.sk honlapon található.
Reneszánsz emlékév
– Meseíró pályázat
A „Mosolygósabb Régióért” Kulturális Közhasznú
Egyesület a Reneszánsz emlékév tiszteletére nemzetközi meseíró pályázatot hirdet három korcsoportban. I. korcsoport: az általános iskola 4-6. évfolyamos
diákjai II. korcsoport: a 7-8. évfolyam és középiskolás tanulók III. korcsoport: 18 év felettiek (Felnőttek)
A pályázat mottója: „Meghalt Mátyás király, oda az
igazság.” Olyan párbeszédes meséket, történeteket
várnak, amelyek a máról szólnak, s nem a klasszikus szereplőkkel és történettel mesélnek klasszikus
értékekről és hangnemben, hanem modern gondolatiságot hordoznak, újszerű ötleteket használnak,
és örök értékeink megóvására figyelmeztetnek. A
most születő meséknek nem lehet hőse Mátyás
király, a történet nem játszódhat Mátyás korában.
Leadási határidő: március 30. Eredményhirdetés és
díjátadás május 9-én délután Szentesen, a Kiséri Napok keretében. További részletekrõl a 06-20/9837226-os telefonon, vagy e-mailben: visszhang@
szentesinfo.hu címen lehet érdeklődni.
Téli stadion nyitva tartása
március 25.
			
március 26.
			
március 27.
március 28.
			
március 29.
			
március 30.

11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
18.30 – 20.00
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
20.15 – 21.45
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
14.30 – 16.00
12.30 – 14.00, 14.30 – 16.00, 		
16.30 – 18.00, 18.30 – 20.00
14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00

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.
Március 31-től zárva a téli stadion.
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Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109

2008. 3. 25.

Autó motor

* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017

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

1115-17

306-13

1104-17

Állás
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062

1394-14
* Üzletkötőket és menedzsereket keresünk, egészségügyi gépek eladására. Tel: 0918 685 556

363-13

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

317-17
* Eladó régebbi szekrények, szőnyegek, szőnyegek, bútordarabok, széthúzós rekamié együttes
olcsó áron. Tel: 047/5632426,
mobil: 0908 10 46 09.

324-12
* Olcsón eladó nappali szobabútor – Lýra (4m), széthúzható ágy,
konyha, asztal, heverő, Moderato gramofonlemezes rádió. Tel:
047/5623556 (17.00 óra után)

1628-14
* Eladó eke, kettes forgatós. Tel:
0908 922861

362-12

Állatok
* Yorkshier terrier – kiskutya
(lány) eladó. Azonnal elvihető.
Tel: 0904 513 551

345-13
* Pulyka, gyöngytyúk, nyúl, némakacsa eladó. Tel: 0907 036 585

357-12
* Ötéves, jól tejelő kecske eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel:
0908508946

1627-14

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

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

341-14
Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról.
Tel:. 0915 823 031

301-12
Kiadó egyszobás bebútorozott
lakás. Tel.sz. 0907 28 77 96

343

(szántóföld, legelők, egyéb területek,
erdei föld, szőlő)

M.: 0949 525 652 • 0908 618 886,

0905 543 746 • 0911 543 746 • 0915
474 497 • 0918 702 349

Tel./fax: 047/4330987
e-mail: hemontmk@mail.t-com.sk,
pavol8@centrum.sk

2093-13

298-11

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Varrónő

Tel: 0908 948 971
2003

Ha nálunk hirdet,
Magyarországon
is olvassák!

EREDETVIZSGÁLAT
Az SZTK areáljában

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

Várjuk Önöket!

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

Földet felvásárlunk
a Rimaszombati és Losonci
Járásban

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

Munkába lépés:
azonnali belépéssel
Egyéb előnyök:
átlagon felüli kereseti lehetőség
munkalehetőség egy fiatal és dinamikus kollektívában
munka kellemes környezetben
meleg étel
Felvételi követelmények:
gyakorlat
beiskolázási lehetőség
Kapcsolat: R. Babíková, 0904 063716, mad@madsr.sk
Szívesen látjuk Önt személyes megbeszélésen is az alábbi
címen:
MAD SR k.f.t., Iskola u. (Školská) 36., 979 01 Rimaszombat
+ életrajz
Ösztönző (aktivációs) munkaviszonyra keresünk adminisztrációs munkaerőt a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti
számára. Követelmények: számítógépes alapismeretek. Bővebb információ a szerkesztőségben (Svätopluk u. 5.) vagy
az alábbi telefonszámokon: 047/56 04 676, 58 11 311.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindannyiuknak, akik 2008.03.13-án
utolsó útjára elkísérték életünk
napsugarát,
Lendvorský Pétert
A gyászoló család
„Jártál magad előtt
Szerettünk, szerettél
Követnénk, nem lehet.”
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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, 4040es jegyzékszám, beépített terület és udvar 1372
m2-en
- acélcsarnok a KN-C 804/52-es parcellán, 4052es jegyzékszám, beépített terület és udvar 688
m2-en
- acélcsarnok a KN-C 804/53-as parcellán, 4051es jegyzékszám, beépített terület és udvar 2515
m2-en, 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.

A polgármester elégedett
a focicsapattal
E

lkezdődött a tavaszi idény a rimaszombati futballcsapat számára, s nem is
akárhogyan. Az első három fordulóban
a csapat 7 pontot szerzett, pedig kétszer
is idegenben lépett pályára. Ha még 3-4
mérkőzést megnyernek, téphetem a hajam,
hogy honnan szerezzek pénzt a jutalmakra
– mondja tréfásan Cifruš István polgármester, az MFK Rimaszombat elnöke, aki ha
nem is tud minden alkalommal személyesen szurkolni a csapatnak, lélekben mindig
ott van a fiúkkal. A fiúk jelenleg a teljesítményük alapján kapják a fizetésüket, ezért
elemi érdekük, hogy apait-anyait beleadjanak. Bebizonyítottuk azt is, hogy hazai
edzőkkel is lehet sikert elérni, tette hozzá,

s külön kiemelte Piszár teljesítményét, aki
nemcsak a csapat egyik asszisztense, hanem még ma is meghatározó játékosa, s három mérkőzésen három góllal járult hozzá
a remek eredményekhez. Cifruš nagyon
reméli, hogy akadnak szponzorok, akiknek
támogatásával nemcsak az idei évet tudják
sikeresen befejezni, de jövőre is az első
osztályban tudják tartani a csapatot. Külön
szívügyének tartja, hogy sikerüljön a tehetséges fiatalokat itthon tartani, hiszen közel
háromszázan rúgják a bőrt a városban. Ezek
a fiatalok a város mezében futballoznak,
s a legjobbak a nagycsapatban is lehetőséget
kapnak.

jdj

Orlowski és Panský Rimaszombatban

K

ét asztaliteniszlegenda, Milan Orlowski
és Jindřich Panský látogat Rimaszombatba, hogy egy showműsor keretében
bemutatkozzanak a helyi pingpongrajongóknak. Orlowski háromszoros Európa-bajnok, míg Panský szintén Európa-bajnok és
kétszeres világbajnoki ezüstérmes. A be-

mutatóra május 11-én délután fél kettőkor
kerül sor a VMK esztrádtermében. A két
asztaliteniszcsillag előtte a helyi csapat két
jeles képviselőjével, Ľubomír Voliarral és
Polgári Gáborral is megmérkőzik.

jdj
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Meghívók
* A Gömöri Múzeum a Könyv hónapja
alkalmából író-olvasó találkozót szervez
március 26-án. A 10.00-kor és 13.30-kor
megrendezendő találkozó vendége Peter
Glocko lesz, akinek a napokban jelent meg
a Terézia Vansová c. életrajzi regénye. A
találkozón közreműködnek a rimapílai
iskolások, s a szerző az írónő életének
több fontos állomását is felidézi, s néhány
ételkülönlegességet is megkóstolhatnak
Vansová receptjei alapján.
* A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi helyi
szervezete értesíti tagjait, hogy évzáró
taggyűlését március 27-én, a Magyar Közösségi Ház tanácstermében (Daxner u.) 17
órai kezdettel tartja. Az egyben évadnyitó
összejövetelt a nemrégiben elhunyt tiszteletbeli elnökük, Dr. Szepesházy Kálmán
emlékének is szentelik.
* A Gömöri Regionális Televízió egyéves
fennállása alkalmából meghívja Önt a Humorbomba című műsorára, melyben fellép
Forgács Gábor, Éles István és a Defekt Duó.
Helyszín a Városi Művelődési Központ színházterme, időpont: március 28. (péntek),
19.00 órai kezdettel. Jegyár a helyszínen
200 korona, elővételben az MKP és a GTV
irodáiban 180 korona.
* A Tompa Mihály Klub és a Sorsvirág
együttes szeretettel meghívja Önt és
érdeklődő ismerőseit április 4-én, pénteken este 17.30 órára a Három Rózsa
Kávézóban rendezendő zenés irodalmi
estre, melyet Revizcky Gyula emlékének
szentel. A „Zeneszót hoz a kósza szellő …”
– zenés irodalmi est bemutatja a Sorsvirág
együttes: Rák Magda – ének, Polgári Mária
– vokál, Suhajda Mária – vokál, Mikulec
Jozef – gitár, szájharmónika, vokál, Ligárt
Róbert – billentyű, Orosz István – conga,
furulya, gitár, vokál. Közreműködik: Csank
Dorottya – vers.
* A Csemadok Területi Választmánya szeretettel vár minden kedves érdeklődőt soron
következő irodalmi kávéházára. A Pósa
Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház
(PLIKK) április 9-i vendége Csendes László
rimaszombati származású színművész lesz,
akivel Juhász Dósa János beszélget. Helyszín Rimaszombat, a Három Rózsa Kávéház
(Fő tér).
* A Bástya Egyesület szeretettel várja Önt
és családját május 9-én a Három Rózsa
Kávéházba a madarak és fák napja alkalmából rendezett vetítéssel egybekötött
összejövetelre, melyen rimaszombati fotósok mutatkoznak majd be. A kávéház falain
már most is megtekinthetők Mács István
Rimaszombat városáról készült fényképei.
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Jó játék, gól nélkül

VFK Rimaszombat
– HFC Homonna 0:0
A

22. fordulóban két idegenbeli mérkőzés után az alsóházban tanyázó
kelet-szlovákiai homonaiakkal találkozott
a rimaszombati együttes. Hiába játszott
a hazai csapat végig enyhe mezőnyfölényben, a pontatlan befejezés miatt a győzelem
elmaradt. Ezen a mérkőzésen akkor sem
született volna gól, ha reggelig játszanak
a csapatok. A 32. percben Piszár egyedül
törhetett kapura, de lövése a kapufán
csattant. A 35. percben is ígéretes támadást
láthattunk, de a játékvezető lest jelzett. Két
perccel később Živanovič is gólhelyzetben
hibázott. A vendégek ekkor veszélyeztetteék
először Kuciak kapuját. A második félidőben a hazai csapat fokozta a nyomást, de
ismét csak kapufákig jutottak. A kiesés ellen
küzdő vendégek elégedetten hagyhatták el
a játékteret, míg Vass Ferenc szerint a játékosok mindent megtettek a sikerért, s csak
sajnálhatja a csapat, hogy két pont elúszott,
holott a győzelmet maximálisan megér-

demelték volna. Ez igaz, de a futballt még
mindig gólokra játsszák.
Sárga lap: 76. Nachtman – 86. Mateusz
Pyrka. A mérkőzést 645 néző előtt Hrčka
vezette.
A hazai csapat összeállítása: KuciakJanečka-Nachtman-Rubint-Mráz-FiloCvjetinovič (84. Čižmár)-Živanovič-LazúrPisár-Líška (60. Sihelský).

Eredmények:
Inter Pozsony - MFK Ólubló 1:2 (0:1)
Slavoj Tőketerebes - LAFC Losonc 1:0 (1:0)
Slovan Duslo Vágsellye - MFK Zemplín
Nagymihály 1:2 (0:2)
Tatran Eperjes - MFK Kassa „B” 3:0 (2:0)
HFK Privigye - ŽP Šport Podbrezová 2:0 (2:0)
A 23. fordulóban ismét itthon játszik a csapat,
március 29-én, 15.00 órakor Losoncot fogadják.

Zdeno Marek

Az ŠK Tempus sikeres hétvégéje
A

z ŠK Tempus serdülőcsapata szombaton Füleken játszott a ahazai cspattal,
s Vrábel és Mázik góljaival 2:1-re legyőzték
a hazai együttest. Másnap hazai, műfüves
pályán fogadták a kálnóiakat, s Golia, Vrábeľ

és Námešný góljaival 3:1-re győztek.
Az idősebb diákok Nagyrőcén játszottak,
ahol a hazai csapatot 6:2-re legyőzték.
A vendégek góljait Danihel (3), Kalčík,
Ternoczky és Znam szerezték.

Radnóti újabb érmei
K

assán rendezték meg a szabadfogású
birkózók szlovákiai bajnokságát, míg
egy héttel később Komáromban a kötöttfogásúak versenyére került sor. Kassán
nem talált legyőzőre Radnóti Mihály, aki
a 60 kg-osok között bajnoki címet szerzett. A Lokomotíva Rimaszombat másik
érmét Richard Totkovic szerezte, aki a 96
kg-osok között harmadik lett. csapatversenyben a Lokomotíva Kassa és a pozsonyi
Dunajplavba mögött a csapat a harmadik

Gömöri

helyen végzett. Komáromban a legjobb
eredményt szintén Radnóti Mihály érte el,
aki a 60 kg-ban ezüstérmet szerzett. Rajta
kívül Michal Balik és Richard Totkovic szerzett bronzérmet. Ahogy kassán, Komáromban is pontszerző helyen végzett a csapat
többi tagja is, így a csapatversenyben
a hazaiak mögött a második helyen végzett
a Lokomotíva különítménye.

Összeállította: jdj

Cselgáncsozóink
sikerei
Pozsonyban
és Varannón

A

Mladosť Relax és a Lokomotíva
cselgáncsozói is részt vettek
a Sokol Pozsony Nagydíjáért rendezett versenyen Pozsonyban, ahol 135
versenyző mutatkozott be. A 30 kg-sok
mezőnyében a rimaszombati Richar
Útis diadalmaskodott, aki a döntőben egyesületbeli sporttársát, Juraj
Antalt győzte le. Négyen a második
helyen végeztek (Patrik Boršoš, Filip
Zachar, Jakub Gódor, Kristián Slíž).
A Lokomotíva versenyzői közül Denis
Farkaš az első, Jakub Kinka és Jaroslav
Maďar a második helyen végzett.
Varannóban került sor a serdülők szlovákiai bajnokságára, ahol a főbírói szerepkört Ľubomír Antal töltötte be. 22
egyesület 118 versenyzője állt a tatamira, köztük hat rimaszombati versenyző
is. J. Kepka a 81 kg-sok között második
lett, míg az 55 kg-sok között Kristián
Slíž bronzérmet szerzett. Az egyetlen
rimaszombati hölgy, Eva Putnokyová
a 48 kg-sok között a negyedik helyen
végzett.

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 28-ig
adják postára.
A 4. forduló szelvénye:

VFK Rimaszombat – Losonc
..... : ..... ( ..... : ..... )
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