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Nárciszok napja
Juhász Dósa János
főszerkesztő

Visszatért a Sorsvirág!
A

Tompa Mihály Klub és a Sorsvirág együttes
április 4-én este Rimaszombatban a Három
Rózsa Kávézóban rendezte a pódiumra ismét
visszatért Sorsvirág első zenés irodalmi estjét,
melyet Revizcky Gyula emlékének szenteltek.
A Sosrvirág – Rák Magda (ének), Polgári Mária
(vokál), Suhajda Mária (vokál), Mikulec Jozef (gitár,
szájharmonika, vokál), Ligárt Róbert (billentyű) és
Orosz István (conga, furulya, vokál) – új összeállításában, telt ház előtt mutatta be a „Zeneszót
hoz a kósza szellő” című zenés irodalmi estjét,
melyen szavalatokkal Csank Dorottya közreműködött.
Örömet és boldogságot lehetett kiolvasni az idén
öt év hallgatás után újra összeverbuválódott
együttes tagjainak az arcaiból. „Tele izgalommal
várjuk a képzeletbeli színpadra lépést.” – kezdi
Suhajda Marika a beszélgetésünket. „Otthon
érezzük magunkat, a helyszínnél fogva is, mivel a
TMK mostani és egykori vezetőjének, Vaskői Károlynak a kávézójában vagyunk, aki annak idején
felkarolt bennünket, így felelevenednek előttünk
a régi szép idők.” – mondják, s mintegy magyarázatként gyorsan hozzáteszik, hogy „létezésünkben vannak elhallgatási időszakok, amikor arra
van szükségünk, hogy magunkba forduljunk. Így
most is volt egy időszak, amikor nem volt mondanivalónk. Az egykori zenészek le-lemorzsolódtak,
de mindig előbukkannak olyanok, akik körénk

csoportosulva értékelik ezt a műfajt, amit képviselünk” – veszi át a szót Polgári Marika. Mikulec
Jozef annak idején is gitározott és szájharmonikázott a „sorsvirágok” mellett, Orosz István pedig
új hangszerrel, a congákkal tért vissza közéjük.
Ligárt Róbert, a billentyűs teljesen új a csapatban,
mostanra fedezte fel, hogy szereti ezt a stílust,
mely a barátságos hangvételű próbákon egyre
inkább megerősödött benne. „Tizenkilencedik éve
összetartó erő köztünk a barátság” – jegyzi meg
Rák Magda, a kis csapat vezetője. „Szeretettel
emlékezünk vissza barátunkra, Vörös Zolira és
társaira, akik számtalan fellépést biztosítottak
számunkra.” – róják le tiszteletüket a régi Tompa
Klubosok előtt, s mintegy kiérződik, hogy valami
egészen új veszi kezdetét. Fellépésükkel ezt be
is bizonyították, régi dalaikat újra hangszerelték,
ezért egészen újonnan hatottak. Ady, Petőfi, Radnóti, Buda, Reviczky és Veres János sorainak ma
is van mondanivalója, s így „sorsvirágos” stílusban közvetítették is azt a közönségnek, ahogyan
teszik majd máshol is. Hiszen fellépéseket terveznek az iskolákban, s repertoárjukat kibővítik
szlovák versekkel is. A Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Verseny fesztiválklubját ők
nyitják meg, de láthatjuk az együttest az Atrium
Arton, nyáron ill. az ősszel pedig több hazai és
határon túli meghívásnak is eleget tesznek.

Homoly Erzsébet, fotó: a szerző

Amíg ránk nem kerül a sor,
hidegen hagy bennünket.
Vagy csak nem akarjuk
elhinni, hogy egyszer minket
is utolérhet. Amikor Pozsonyban éltem, évek óta
ezen a napon középiskolások keresték fel a szerkesztőséget, hozták a nárciszokat, s
mindig előszedtem kollégáimmal egy-egy húszast.
Lelkiismeretfurdalás ellen
talán ennyi is elég volt. A
minap Kassán a krematórium előtt vesszük fel az egyik
barátomat, temetésről jön.
Hasnyálmirigyrák, mondja
szinte már közönyösen.
Szegény három hónapig sem
szenvedett. Mire felocsúdnék, már egy másik néninél
ülök, aki saját kálváriáját
meséli. Az egész egy galambtojásnyi nagyságú daganattal
kezdődött a fülénél. Eleinte
nem is vette komolyan, de
miután a fájdalmai fokozódtak, rászánta magát, hogy
elmenjen a körzeti orvosához. A kivizsgálások után
az orvos vonakodva merte
megmondani, hogy rákos
daganatról van szó. Operáció, hemoterápiás kezelés,
kihullott haj, közel egy év
kórházban. De ő túlélte. Kóvályog néha, mintha részeg
lenne, alig bír valamit csinálni, de legalább él. Nézze, még
a hajam is milyen szépen
kinőtt, próbál egy kényszeredett mosolyt megereszteni.
Amikor mellünkre tűzzük a
nárciszt, gondoljunk rá, hogy
velünk is bármikor megtörténhet mindez.

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

Nyustya, Francisci u. 167.
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Változik a foglalkoztatási törvény
Május elsejei hatállyal módosították a foglalkoztatási
törvényt, amely szerint a munkahivatalnak
havonta egy alkalommal „megfelelő munkát” kell
ajánlani a munkát keresőnek.

H

a az ügyfél ezt a lehetőséget elutasítja, akkor törölhetik a nyilvántartott
munkanélküliek közül. A munkahivatal
határozza meg, hogy milyen gyakran kell a
munkanélkülinek a hivatalban jelentkeznie.
Az állam nagyobb mértékben kívánja támogatni a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, ezért ún. szociális vállalatokat hoz létre,
amelyek. jelentősen csökkenthetik a munkanélküliséget a legrosszabb helyzetben
lévő térségekben. Szociálisnak számít majd
az a vállalat, melyben az alkalmazottak 30
százaléka hátrányos helyzetű munkanélküli
volt, valamint évente a nyereségének legalább 30 százalékát új munkahelyek létrehozására fordítja.
Ezek a cégek egy alkalmazott esetében
évente átlagosan 50 ezer koronás állami
támogatásra számíthatnak, viszont az alkalmazott nem kereshet többet az országos

Rendőrségi hírek

Büntetőeljárást indított a rendőrség
a 41 éves rimaszombati Gabriel C. ellen,
aki a Bartók Béla utcában szóváltást
követően kétezer koronáért életveszélyesen megfenyegetett, s megzsarolt
egy 39 éves férfit. Az elkövetőt hat év
börtönre is büntethetik.

Az élet Isten ajándéka, az ember pedig
egyedüli példány, mégis társadalmi lény,
egy közösség tagja, hiszen egyedül sokszor
sérülékeny és tehetetlen. Ezért is van annyira szükségünk egymásra, mások önzetlen
segítségére. A minap magam is tanúja lehettem a szakmaiság, az önzetlenség példamutató erejének a rimaszombati kórházban a
sebészeten, ahol 87 éves édesapámat kezelték nagy-nagy odaadással, szakértelemmel
és szeretettel. Édesapám, Geno Kostičkov 14
éves kora óta kertészként dolgozott, hiszen
még csak hétéves volt, amikor az édesapja
meghalt, s az általa termesztett zöldségekkel és gyümölcsökkel az egész környéket
ellátta. Csoda történt azon az estén, amikor
édesapámat bevittük a kórházba. Csoda, mert mindenki a helyén volt, s tudta
a dolgát. Ma, amikor olyan sokat beszélünk
az eutanáziáról, s mennyit halljuk, hogy élt
már eleget, akkor ezek az orvosok pontosan
értelmezték a hippokráteszi esküt. Szeretnék a Gömöri Hírlap hasábjain köszönetet
mondani a tornaljai készültségi szolgálat
és a rimaszombati kórház minden alkalmazottjának, hogy mindent megtettek azért,
hogy édesapám életben maradjon és felépüljön. Rimaszombat és környéke büszke
lehet az orvosaira.

A Naprágyi Szociális Otthonban eddig
ismeretlen tettes megtámadta 75 éves
társát, akinek hat héten belül gyógyuló
fejsérüléseket okozott. A rendőrség
nyomoz, az elkövető 5-12 év börtönbüntetést kaphat.

A busz nem adott előnyt

A

nnak kapcsán kértem Nagyferenc
Katalin képzőművészt, a Ferenczy
István Alapiskola pedagógusát egy beszélgetésre, mivel elismerő oklevelet kapott a
pedagógusnap alkalmából Cifruš Istvántól,
városunk polgármestérétől.

Vidinsky Elka, Tornalja

A Losoncról kivezető- és az 50-es út
kereszteződésében egy menetrend
szerinti járat 55 éves autóbuszvezetője
nem adott előnyt (a helyszínen elvették
a jogosítványát), és összeütközött a vele
szembe jövő tehergépkocsival. Mindkét
sofőr megsérült, az autóbusz utasai
közül tizenöten sebesültek meg.

Kábelt lopott Kövinél
Nyomoz a rendőrség a Kövi és
Gömörrákos községek közötti katasztrális körzetben történt kábellopás
ügyében. Az ismeretlen elkövető 35
méter távközlési kábelt tulajdonított el,
mely tettéért 4-8 év börtönbüntetéssel
sújtható.

Trófeákat tulajdonított el

Gránátokat találtak az erdőben
Múlt héten Kálosa határában az erdőben végzett földmunka közben 43 második világháborús gránátokat ástak ki.
Az esetet a rimaszécsi rendőrsre jelentették, a robbanószerkezetet a kerületi
rendőrség tűzszerészei hatástalanítják.

Eddig ismeretlen elkövető Rimabányán
betört egy hétvégi házba, ahonnan
trófeákat tulajdonított el. A három szarvas-, egy dámvad- és három őz-vadásztrófea ellopásával 70 ezer korona kárt
okozott a nyustyai tulajdonosnak.

A Kerületi Rendőrség
sajtóközleménye nyomán / he

Ankét
Erőszak a családban?

Šándor Katalin, takarítónő, Feled

jdj

A rimaszombati
Járási Rendőrség
kéréssel fordul
a nyilvánossághoz. Körözést
indítottak Alexander Varga (a
felvételen) (szül.
1965, állandó
lakhely Rimaszombat, Kishonti utca 66/26 ellen),
aki társaságban elkövetett erőszakos
bűncselekmény elkövetéséért kiszabott
börtönbüntetését kerülve ismeretlen
helyen tartózkodik. Ha bármilyen
információjuk van a körözött személyről, akkor bejelentést tehetnek személyesen a rendőrségen vagy a 158-as
telefonszámon.
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Hasonló címmel zajlott kéthete
a Körzeti Hivatal tanácstermében egy
regionális konferencia, melynek célja
volt rávilágítani a sokszor eltitkolt
problémára. A találkozón az egybegyűlteket a Szlovákiai Nők Szövetségének
az elnöke, Irena Belohorská üdvözölte,
aki megköszönte a helyi szervezet
munkáját, hiszen Helena Husárová
vezetésével SOS Központ nyílt a nők és
gyerekek védelmére. Nem ritka a férfiak
ellen elkövetett erőszak sem, de évente
Szlovákiában három-négyezer nőt
bántalmaznak.

Megtámadta lakótársát

Körözés

Olvasói levél

Látogatóban
Nagyferenc Katalinnál

Kétezer koronával zsarolta

átlagkereset felénél. A szociális vállalatnak nem minősülő munkaadó is kaphat
támogatást az államtól a hátrányos helyzetű
személy foglalkoztatásáért, ha legalább két
évig foglalkoztatja. Az állam hozzájárulhat a
legalacsonyabb bérrel rendelkezők fizetéséhez, ha azok bruttó bére alacsonyabb a
minimálbér 1,2-szeresénél, valamint ha
alkalmazásuk előtt legalább 3 hónapig munkanélküliek voltak. A minimálbér októbertől
8100 korona, az állami hozzájárulásra az
jogosult, akinek bére nem haladja meg a
9720 koronát.
Ismét bevezetik a munkahely miatti költözést vállalóknak járó támogatást, melynek
összege 40 ezer korona lesz, és feltétele,
hogy a régi és az új lakhely között legalább
30 km legyen a távolság, s a kérvényezőnek
meg kell változtatnia az állandó lakhelyét.

Városunk életéből

2008. 4. 14.

Számítottál arra, hogy elismerő oklevelet kapsz?
Nem számítottam rá, viszont örültem
annak, hogy értékelik a munkámat, harminckét éve tanítok, második alkalommal
vehettem át.
Rajzot tanítasz, a tanulóiddal milyen eredményeket érsz el?
Már hetedik éve rendezzük meg a nemzetközi rajzversenyt az iskolánkban, amit az
iskola alapító igazgatója, Sebők Valéria a
Csemadokon keresztül indított el. Évente
Ferenczy István születésnapja környékén
kerül megrendezésre. A rajzok még most is
ki vannak állítva az iskola társalgójában, de
láthatóak lesznek a Tompa Mihály országos
szavalóversenyen is. Ezen a versenyen az
iskolánk minden tanulója részt vesz. Évente
több alkalommal nyílik lehetőség részt
venni a különböző rajzversenyeken. Ilyen
a Punka Gyula emlékrajzverseny, a feledi
Szombathy Viktor Általános Iskola volt
tanárának az emlékversenye. Az Európa az
iskolában című versenyen is részt veszünk,
sőt dicsérő oklevelet is kaptunk. Készülünk
a Duna Menti Tavaszra Dunaszerdahelyre,
ahol szintén rajzversenyen veszünk részt.
Mint ismeretes, te sokoldalú művész vagy, jelenleg mivel foglalkozol?
Jelenleg a grafikáimmal foglalkozom, ezen

kívül én készítem az emlékplaketteket az
országos Tompa Mihály szavalóverseny
döntőjén résztvevők díjazottai számára. A
Kulcsár Tibor-díjasok is kapnak emlékplakettet, ezeket is készítem.
Országszerte ismert művész vagy, így gondolom,
nagyon sok helyen volt lehetőséged bemutatni a
munkáidat a kiállításaidon.
Nagyon sok kiállításom volt. Ezek közül csak néhányat említsek, Pozsonyban, Királyhelmecen, Komáromban,
Dunaszerdahelyen, Losoncon, Füleken sőt
Magyarországon is bemutatkozhattam. Az
alkotótáborokon is szívesen veszek részt.
Szeptemberben lesz Rimaszombatban egy
kiállításom, amire szintén készülnöm kell.
Mivel foglalkozol legszívesebben, mivel szereted
leginkább kifejezni a mondanivalódat?
A szobrászat az, ami a kedvencem, mivel
nagyon szeretek fával dolgozni, főleg a
gyümölcsfával. Nagyon sok fantáziát látok
benne. Mindig jó érzéssel tölt el az, mikor
elkészül egy munkám, nem vagyok elfogult,
de egyfajta megelégedettséget ad, s ösztönöz arra, hogy tovább dolgozzam.
Melyik munkádra vagy a legbüszkébb?
Amit nagyon sajnálok, ugyanis Budapesten ellopták a Szobortojás alkotásomat,
ami szilvafából készült szobor. Nagyon sok
kopjafát készítettem, kb. százat, ami országszerte számos helyen a földbe van állítva.
Ezáltal lettem ismert. Különben minden
munkámra büszke vagyok. Az alkotónak az
a feladata, hogy alkosson. Minden kihívásnak eleget kell tenni.
Csölle Edit, fotó: kan

Úgy gondolom, hogy
az erőszak semmilyen
formája sem fogadható el, hanem büntetni
kellene az érvényben
lévő törvények alapján.
Ha erőszak történik a
családban, az úgy fizikailag, mint pszichikailag is hosszú távú feszültséggel
társulva kihat az egyén egész életére, s
helyrehozhatatlan lelki törést okoz.

Šárog Štefan, vállalkozó,
Rimaszombat
Sajnos aktuális társadalmi kérdésről van
szó, ami felett nem
hunyhatunk szemet,
sőt tenni kell annak
érdekében, hogy a
szenvedő alanyok élete
ne legyen elviselhetetlen. Az érintett
szervek a jelenségre nem fordítanak
kellő figyelmet. Nem állítom ezzel azt,
hogy a lehetőségeikhez mérten nem
tesznek meg mindent, de néha megkésve érkezik a segítség.

Forgon Enikő, pénzügyi tanácsadó,
Rimaszombat
Ezzel a nem kívánt
jelenséggel az illetékes
szerveknek kellene
többet foglalkozniuk.
Nagyobb hatásköre
lehetne a rendőrségnek
is a családi erőszak
terén. Szükséges ráirányítani a figyelmet az okokra, s meg kell akadályozni
az erőszakot, ami úgy gondolom, hogy
a legtöbb esetben gazdasági okokra
vezethető vissza.

Kérdezett és kép: Kalmár K. /moly
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A természet fogságában

Ajánló

K

ét nap alatt két kiállítás is nyílt a
Gömör-Kishonti Múzeumban, amelyeknek a témája viszont szorosan kapcsolódott egymáshoz. Maksi István amatőr
fotós képein legkedvesebb gömöri tájai
elevenedtek meg, míg a másik kiállítás a
Sajó folyót mutatta be. Ahogy az 1970-ben
született Maksi elmondta, eredetileg hagyományos géppel, fekete-fehér filmre fotózott,
s csak tavaly tért át a digitális fotózásra. A
természetben minden csodálatos, fejtette ki
ars poéticáját. A kiállítás, amely a GömörKishonti Népművelési Intézet támogatásával jött létre, április 30-ig tekinthető meg. A
Sajó folyót és élővilágát mutatja be a Gálffy
Melinda biológus által szerkesztett kiállítás,
amely május 31-ig látogatható. A Sajó 94,3

jdj , foto: kalmar

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
márciusban legkeresettebb könyveinek a
listája:
1. Lőrincz L. László: Az utolsó hvárezmi nyár
2. Rhonda Byrne: A titok
3. J. K. Rowling: Harry Potter és a halál
ereklyéi
4. Dr. Vonsik Imre: A krizantém termesztése
és növényvédelme
5. Izing Klára: Az asztrológus karmikus
történetei
6. G. Márquez: Szerelem a kolera idején
7. Mécs László: Fekete zúzmara
8. Mártonffy Béla: A paprika
9. A. Christie: Tragédia három felvonásban
10. P. Coelho: A fény harcosának kézikönyve

Múlt havi kérdésünk helyes megfejtése
Müller Péter volt. A szerencsés nyertes
Juhász Teréz abafalvai olvasónk, aki az 500
koronás könyvutalványt a Tompa Mihály
Könyvesboltban veheti át.
Áprilisi kérdésünk a következő:
Hányadik születésnapját ünnepelte az idén
Gabriel García Márquez?
A megfejtések szerkesztőségünk címére (97901 Rimaszombat, Svätopluk u.
5.) vagy e-mail címére (gomorihirlap@
rimavskasobota.sk) április 28-ig várjuk. A
helyes megfejtők között ezúttal is 500 koronás könyvutalványt sorsolunk ki.

A népzenegyűjtő, karnagy, zeneszerző,
zenepedagógus Pozsonyban született 1928.
április 13-án. Kutatási területe a népzene-, népdal- és balladagyűjtés. Felvidéken
több ezer dallamot gyűjtött össze, amelyek
többsége a CSEMADOK Művelődési Intézete
adattárában található. A szlovákiai magyar
kórusmozgalom vezető-irányító alakja is.
Az Édesanyám rózsafája palóc népdalgyűjteménye úttörő jelentőségű. 1974-ben
jelent meg a Palóc népdalok gyűjtemény. A
legeredményesebb szlovákiai magyar néprajzgyűjtőnk, több mint 15 ezer dallamot
gyűjtött és részben dolgozott fel.

Bárczi István 65 éves
A költő 1943. április 11-én, a költészet napján látta meg a napvilágot Gömörpanyiton.
A nyitrai Pedagógiai Főiskolán magyarszlovák szakos tanári oklevelet szerzett
(1946), majd Tonkházán, Fegyverneken és

A Kráter Műhely Egyesület gondozásában
jelent meg a Válogatott
magyar népmesék
sorozat negyedik részeként Borsódy Eszter
illusztrációival. A kötet
az Amerikai Szépmíves Czéh 1972-es
kiadása alapján készült. Az egyesület
egyébként megjelentetett már életmű-,
mesesorozatot, de hangos könyveket is.

Lampl Zsuzsanna
Magyarnak lenni
Tavaly adta ki a Fórum
Kisebbségkutató Intézet A szlovákiai magyarok értékrendje alcímet
viselő kötetet, mely
arra keresi a választ,
hogy mitől lesz valaki
magyar; hogy egyféleképpen vagyunk-e
magyarok, vagy sokszínű a magyarságunk; hogy mi, szlovákiai magyarok
különbözünk-e más magyaroktól?

Gömörország 2008/1
Gyűjtők és gyűjtemények

Az író, költő, szerkesztő, műfordító, drámaíró Felsőrácegrespusztán született 1902.
november 2-án, Budapesten elhunyt el 1983.
április 15-én. A Nyugat második nemzedékének tagja, majd létrehozta a Magyar
Csillag című lapot. A népi írók köréhez tartozott, akik műveiket alapvetően a hétköznapi emberekről és fáradságos munkájukról
írták. A személyi kultuszból kiábrándulva
vetette papírra az Egy mondat a zsarnokságról című híres költeményét, mely hosszú
időn át be volt tiltva. Drámáiban a nemzeti
történelmi önvizsgálat a központi téma,
a hatvanas-hetvenes években elkötelezte
magát a határon túli magyarság mellett.

Összeállította: he, Balázs Emese

he, jdj

Évfordulók
Ág Tibor 80 éves

Kárpát-medencei kiállítás-turnéra készülnek

A Gömörország idei
első számának központi szava a gyűjtés,
a gyűjtemény. Kövesdi
Károly, a lapszám
szerkesztője Czenthe
Zoltán, Bán-Bódi Aladár
és Ladóczki Vilmos portréját rajzolta meg, s színes oldalakon maguk a
gyűjtött tárgyak is megelevenednek.
A lapban emlékeznek Ipolyi Arnoldra és Fábry Jánosra. Folytatódik Gaál
Lajos sorozata, amelyben a Sztracenaivölgyet mutatja be, s új sorozat is indul,
amelyben Kiss László orvostörténész
Palócföld orvosait veszi górcső alá. Első
alkalommal Rimaszombat rejtélyes
doktoráról, Ujhelyi Ferencről olvashatunk. A Lássátok feleim! rovatban Tóth
Lajos lágerélményeit folytatják, Szilágyi
László pedig az 1956-os forradalommal
kapcsolatos emlékeit teszi közkinccsé.
Ebben a rovatban olvashatnak Juhász
Ferenc kálváriájáról is. A Futárszalon
rovatban a nemrég Rimaszombatban
vendégeskedett Buda Ferenc versei
mellett Fábry János emlékiratainak 2.
részét olvashatják. Kovács Tibor Turczel
Lajosra, Kövesdi Károly Bódi Bertalanra
és Garaj Lajosra emlékezik.
A kiadványok megvásárolhatók a Tompa
Mihály Könyvesboltban.

he

Nagyölveden tanított. 1973-tól Tornalján
tanít. Versei 1962-től jelentek meg, egyetlen
verseskötete, a Tükör előtt 1968-ban jelent
meg.

Illyés Gyula 25 éve hunyt el
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Gömöri Fotóklub

Wass Albert
A zöld szakállú király fia

km-es szlovákiai szakaszának egy részét
kíséri nyomon, s remek fotók és preparátumok segítségével mutatja be régiónk egyik
jelentős folyójának az „életét”.

Gömöri sztárok

2008. 4. 14.

A

nemrégiben alakult A Kultúráért
Gömörben és Gömörön Túl Polgári
Társulás kulturális rendezvényeket szervez
előadások és beszélgetések formájában – az
ember és a természet; az irodalmi mű és
a könyv keletkezése; haza – világ – hagyományok és 2008 – Mátyás ill. a reneszánsz
éve témakörökben. A társulás keretén belül
létrehozták a Gömöri Fotóklubot is. „Célunk
a Gömörben élő és a Gömörből elszármazott fotósok egyesülése a klub és az ott
zajló tevékenység által. Szeretnénk felvenni
a kapcsolatot fotóklubokkal, szervezetekkel.
A fotóklub életéről, tevékenységéről szóló
ismeretterjesztő és propagációs anyagunkat
széles körben terjesztjük, így szeretnénk
felkarolni a fotózás iránt érdeklődő fiatal
generációt” – mondta lapunknak Benedek
László, a Gömöri Fotóklub vezetője, aki azt
is elárulta, hogy a klubnak jelenleg hat tagja
van. Komoly terveket szövögetnek, hiszen
kiállításukat láthatják Érmihályfalván (május 16.), Nagyszalontán (május 19.), Salgótarjánban (június 5.), Feleden (július 12.),
Margittán (július 18.), Bátkában (augusztus
23.). A Gömöri Fotóklub kiállításainak fővédnöke Juhász István hanvai mérnök – mezőgazdasági vállalkozó.

Benedek László 1952-ben született
Rimaszombatban, Balogtamásiban él.
A fotózás terén
elért eredmények
(csoportos, illetve
egyéni kiállítások):
Speleofotografia ’83
nemzetközi kiállítás
– 2.hely és különdíj
Liptószentmiklóson;
Speleofotografia
’84 nemzetközi kiállítás – különdíj
Liptószentmiklóson; Speleofotografia ’85
nemzetközi kiállítás, Liptószentmiklós;
X. Semana Espeleologica VII Concuecurs
International Fotografia Espeleologica
Aranda de Burgos ’86 (Spanyolország) – 1.díj;
IX. Congreso International de Speleologia
’86, Barcelona (Spanyolország) – 1.díj;
A barlangkutatás Világszövetségének
9.Kongresszusa; A barlangkutatás Világszövetségének 10.Kongresszusa ’89, Budapest
–1.díj és 3. díj; Speleofotografia ’92 nemzetközi kiállítás, különdíj Liptószentmiklóson;
A Magyarok Világszövetségének felkérésére
egyéni fotókiállítás a budapesti Rátkai Művészklubban a Magyarok 3.Világtalálkozója
alkalmából ’92; II. Nyári Balog-völgyi Fesztivál csoportos kiállítás ’07, Bátka.

Gecse Attila 1963-ban született
Rimaszombatban, ahol jelenleg is él.
A fotózás terén
elért eredmények:
AMFO ’82 – oklevél;
Fotostúdió kiállítás ’97
– Rimaszombat „TÉL”;
AMFO diafotó kerületi verseny – Szliács;
Fotótip újság versenye
’97 – elismerő oklevél; Fotótip újság versenye ’97 – elismerő
oklevél; Hrebenda könyvtár Rimaszombat
’97 –Pillanatok c. fotókiállítás; Fotótip újság
versenye ’98 – elismerő oklevél; Coexistentia
csoportos kiállítás ’98 – Pozsony; Csoportos
kiállítás ’06 – Rimaszombat; Egyéni kiállítás
’07 – Szepsi.

Gömörország területén.” – mondja Árpád.
Kovács Attila 1986-ban született
Rimaszombatban, Rimaszécsen él.
A fotózás terén elért
eredmények: Országos Diákfotó Pályázat
’06 MAFOSZ-Székház
Budapest; Mindennapi
kenyerünk Pályázat
’07 MAFOSZ-székház
Budapest; Városmis�szió Budapest ’07 Café
LOYOLA; II. Nyári Balog-völgyi Fesztivál ’07,
Bátka; Lumix Digitális Fotópályázat ’07,
budapesti Néprajzi Múzeum.
Április 28-án, hétfőn Piliscsabán a Iosephium
Szakkollégiumban nyílik egyéni kiállítása.

Szőke Attila 1964-ben született
Rimaszombatban, Rimaszécsen él.
A fotózás terén
elért eredmények:
Makrofotó Pályázat
’06 – 1.díj; Digifotó
Galánta ’07 – 1.díj
nemzetközi pályázat;
II. Nyári Balog-völgyi
Fesztivál ’07 – Bátka
(csoportos kiállítás);
Rimaszombat ’07 – egyéni kiállítás.
Április 21-én, hétfőn 16.30-kor a Tornalja-i Szabadidőközpontban nyílik egyéni kiállítása.
Mács István 1975-ben született
Rimaszombatban, ahol jelenleg is él.
A fotózás terén elért
eredmények: a FOTO
WATT újság ’04 –
2.díj (természetfotó);
ATRIUM ART ’06,
Rimaszombat (egyéni
kiállítás a kultúrházban); Rimaszombat
kultúrház ’07 – egyéni
kiállítás.
Csomós Árpád 1975-ben született
Rimaszombatban, Feleden él.
„Egyéni ill. csoportos
kiállításokon mindeddig nem vettem részt,
mostanra viszont úgy
érzem, a téma, amin
évekig dolgoztam,
kiforrott. Táj- és természetfotóimat egyéb
történelmi helyszínek, építészeti emlékek tarkítják – főleg

Hogy közelebbről is megismerkedhessenek a klub tagjaival, a fotózás iránt érzett
elkötelezettségükkel a Bástya Egyesület és a
Tompa Mihály Klub május 9-én, pénteken
délután öt órai kezdettel a madarak és fák
napja alkalmából megszervezi a Gömöri
Fotóklub bemutatkozó estjét. A fotósokkal a
kárpát-medencei turnéjuk előtt terveikről,
a kiállításokról és a fotózás művészetéről
Vörös Attila, a Bástya Egyesület elnöke beszélget. A helyszín a Három Rózsa Kávéház,
ahol egyébként már most is megtekinthetők
Mács István Rimaszombat városáról készült
felvételei.

Összeállította: Homoly E.
Fotó: archív és a szerző
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Pihenő
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Egy csésze kávé

Horváth Katával, a putnoki Ködköpeny
irodalmi színpad tagjával
Egyik kedvenc időtöltésem, egy finom
csésze kávé kortyolgatása közben, Horváth
Katával beszélgetek
Putnokon a Gömöri
Múzeumban, március
27-én, a színház világnapján.
Megkérlek, avasd be az olvasókat: Mit jelent a
Ködköpeny elnevezés?
A Ködköpeny találó név, mert kicsit benne
van a változás lehetősége. A ködköpeny
eltakar mindent, homályossá teszi az
alkotók elképzeléseit. Elfér alatta minden,
vidám színjátszás és tragédia is. Egyébként az elnevezés Placskó Lajos ötlete volt,
nekünk elnyerte a tetszésünket, és így ez
lett az amatőr irodalmi színpadunk neve.
Nem akartuk neves író nevét választani, úgy
éreztük, hogy a választott név fátyolos, mutatja, hogy a háttérben szeretnénk maradni,
mégis mindent kifejez.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából felléptetek a putnoki Bányász Művelődési Házban.
Miért épp A falu rossza című darabra esett a
választásotok?
Tóth Ede, a darab írója, putnoki születésű, és
ez közel állt a szívünkhöz. A népszínművet
Arany Beáta rendezte. Ez egy régi darab,
korának egyik legsikeresebb bemutatója és

állandóan játszott műve volt. Mi magunk
tömörítettük a darabot, picit változtattunk
az eredeti szövegen, ezáltal megpróbáltuk
még közelebb hozni a mai korhoz, hogy
elfogadhatóbb, közérthetőbb legyen. Maga a
próbafolyamat nem volt könnyű. Műkedvelő
társaság vagyunk, akiket inkább a szívük
vezérel, mint a tudásuk. Segítette a munkát,
hogy a rendező igyekezett kéréseit úgy fogalmazni, hogy az elfogadható legyen. Nem
volt parancsolás, veszekedés, inkább a szép
szó, közös beszélgetés jellemezte a munkafolyamatot.
Minden jel arra utal, hogy megérte a fáradozást,
hisz fergeteges siker volt!
Így igaz, sikerült elbűvölnünk a közönséget. Örömmel tapsoltak bele a nekik tetsző
részekbe, nevettek, és az előadás végén
felállva tapsoltak, így nyilvánították ki köszönetüket kis csapatunknak.
Mik a lelkes kis csapat további céljai?
Szeretnénk a továbbiakban is örömmel
játszani, s ezáltal örömet szerezni városunkban, Putnokon. Jönnek a felkérések máshonnan is, ahová csak tudunk, megyünk.
Voltunk Hétben, Serényfalván, Sajóvelezden,
és elárulom, készülünk a Felvidékre is.
Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy az
a tűz mindig ott legyen a szemetekben, amikor
színpadra léptek.

Balázs Emese, fotó: Benedek László

állat(om) a képen

Kerti munkák
a 16. hétre
Négyzetméterenként 40-70 g adagban
szórjuk ki a nitrogén tartalmú műtrágya első részét, melyet azonnal sekélyen kapáljuk be, különben a hatóanyag
elbomlik. A szilvaféléket fehérbimbós
állapotban védjük a klaszterospóriumos
levéllyukasodástól, a polisztigmás
levélfoltosságtól és a szilvalevéltetűtől. A málnatöveket rügyfakadás után
védjük a vesszőfoltosságtól valamint
a sodrómolyhernyóktól, ugyanúgy a
ribiszkét (levéldarázslárváktól, a levélpirosító-tetűktől) és az egrest (lisztharmat).

Szőlészet
Fejezzük be a simavesszők iskolázását,
a tőkehiányok pótlását. Az értéktelen fajtákat most oltjuk át hasítékos
gyökérnyakbaoltással.

Zöldségeskert
A fűtött fóliasátorban az uborka hajtásainak kötözését hetenként 2-3 alkalommal ismételjük. A fűtetlen fóliasátorba ültetjük a paradicsomot, uborkát,
sárgadinnyét, vetjük a zöldbabot. Melegágyban kezdjük meg az uborka palántanevelését. A fűrészporban előcsíráztatott magból 10 cm-es tápkockába
1 magot tegyünk. Langyoságyba vetjük
a nyári fejes káposzta és a bimbóskel
magját. Szabadföldben, ha a korai burgonya hajtásai 10-15 cm-esek, kezdjük
a töltögetését. Készítsük elő a görög- és
a sárgadinnye talaját: m²-ként szórjunk
szét 4-5 kg érett istállótrágyát, 35 g
mészsalétromot, 35 g szupersfoszfátot
és 25 g kálisót, forgassuk a talajba.
A kiültetett fejes-, kel- és vöröskáposztát 20-30 mm, a karalábét és a karfiolt
15-25 mm vízadaggal öntözzük. (Megj.
10 mm-es vízadag m²-ként 10 l víz.)

Virágoskert

Pál Tamás, nagybalogi kisolvasónk kiskutyáit és kakasát küldte be szerkesztőségünkbe.
Önnek is vannak érdekes állatfelvételei? A játék folytatódik, várjuk az Ön fényképeit is!

A pázsitot már kaszáljuk. A gyomot a pázsitból távolítsuk el.
A szaporítóládában nevelt egynyári
palántákat tűzdeljük. A tulipánok közül
távolítsuk el a vírusfertőzött egyedeket. Ezek hajtásai görbültek, virágszára
torz, levélzete rongyolódott. Ezeket tilos
komposztra tenni, égessük el az egész
növényt. Díszfáinkat, bokrainkat védjük
a sodrómolyok és az araszolóhernyók
ellen.

Farsang István
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékezünk – 4.
1848 április

Gyümölcsöskert

Százhatvan éve történt

2008. 4. 14.

1848. március 31-re virradóra Bécsből távirat
érkezett Pozsonyba, hogy a Pest városi
Rendre Ügyelő Választmány március 29-én
a koronázó városba felküldött két futárja
várakozzon a hajóállomáson a bécsi hajóra.
Annak megérkezése után báró Eötvös
Józseffel azonnal továbbutaztak Pestre az
új, a megnyugtató királyi leirattal, amely
már nem vonakodott elismerni a magyar
had- és pénzügyminisztérium legitimitását,
jogszerűségét, nem akarta átdolgoztatni a
felelős magyar kormány március 23-i törvényjavaslatait az úrbériségről és a birtokosok kártalanításáról. Időben érkeztek, hogy
másnap, április elsején reggel lecsillapítsák
azt a hangulatot, amely már a köztársaság
kikiáltásával fenyegetett.
Mert még március 28-án is királyi leirattal akarta V. Ferdinánd visszafordítani az
eseményeket. Nincs igazán a köztudatban,
hogy március 15. után március 28-án is volt
egy tömegtüntetés Pesten. Az est folyamán
a Pozsonyból érkező hírek hatására Perczel
Mór javasolja a fővárosban összegyűlt politikusoknak, hogy a Pest városi Rendre Ügyelő
Választmány másnapi ülése hívjon össze
nemzeti konventet a fővárosba. A gyűlés
Irinyi József javaslatára elveti azt. Március
29-én Pozsonyba érkezett a nádor a királyi
elutasító javaslattal, melyet Zsedényi Ede
hitelesített. Batthyány Lajos bejelentette
lemondását. Az országgyűlés alsótáblája
elutasította a leiratot. A Pest városi rendre
Ügyelő Választmány elhatározza, hogy az
ország önállóságát biztosító törvényjavaslat
királyi jóváhagyásának további halogatása
esetén Pestre hívja a magyar kormányt s itt
kiáltja ki a függetlenséget. Feszült helyzet
alakult ki.
1848. március 30-án Batthyányt, Deákot, Eötvöst és Széchenyit Bécsbe hívják. Ugyanezen
a napon a pozsonyi országgyűlési ifjúság
nyilvánosan elégette az uralkodó március

28-i leiratát, majd betörtek Zsedényi Ede
szállására és átkutatták a szobáit. Még március 30-án sem volt minden „sínen”, pedig
mi úgy tudjuk, úgy tanítjuk, hogy március
15. mindent megoldott.
A pesti nyugtalanító hírek hatására azért
megszületett a „jó királyi leirat” március 31én, az uralkodó elfogadta a magyar kormány
március 23-i törvényjavaslatait, s április
1-jére lecsillapodtak a fellángolt kedélyek.
A Habsburg-abszolutizmus helyzete tehát
egyszerre rendült meg Európában és saját
országaiban.
A forradalmi mozgalmakról érkező mind
vészterhesebb hírek rábírták a bécsi udvart,
hogy a magyar országgyűlés határozatait –
kiegészítve a pesti márciusi események vívmányaival – V. Ferdinánddal jóváhagyassa.
Az országgyűlés először az úrbéri terhek
és papi tized eltörlését iktatta törvénybe. A
megyék pedig a királyi szentesítést meg sem
várva, azonnal kihirdették azt. Az utolsó
rendi országgyűlés lázas jogalkotó munkával két hét alatt lerakta egy új – modern –
Magyarország alapjait.
A törvényeket a király ünnepélyes külsőségek között április 11-én – áprilisi törvények
– szentesítette, és berekesztette az utolsó
rendi országgyűlést.
Áprilisban tehát megvalósult az azonnali,
kötelező örökváltság, amelynek alapján az
úrbéres földek földek a jobbágyok tulajdonába mentek át. Vagyis tulajdonképpen
már nem is jobbágyok voltak azok, hanem
– talán ez a legjobb megfelelője az érintett
társadalmi rétegnek – immár parasztpolgárok. A kártérítést az állam vállalta magára.
A választójogot a korabeli Európában
egyedülállóan alacsony vagyoni határhoz
– vagyoni cenzus – kötötték. A lakosság
nagyobb hányada szavazott – a férfiak
negyede – harmada – , mint a korabeli
Angliában. Megszűnt az előzetes cenzúra.
Az országgyűlésben és a megyegyűlésekben
folyó tanácskozásokról korlátlanul lehetett
tudósítani. A parlamenti zárt üléseken nem
is lehetett érvényes határozatot hozni.
Voltak persze nyitva hagyott kérdések. Az
országgyűlés rendezhette például egyértelműen az Ausztriához fűződő kapcsolatokat,
hiszen a dinasztia trónja csak megingott,
de nem omlott össze. Nem fejezte be a
parasztság terheinek fölszámolását. Erre
részben ősszel sor került, de már elég későn.
Történelmi előzmények, külföldi minták
híján nem vonták a törvénykezés körébe
a nemzetiségek – nemzeti kisebbségek –
külön jogait, de természetesen az általános
szabadságjogokban mindenki – szlovák
(tót), szerb (rác), román (oláh) – egyenlően

részesült. Ludovit Štúr azt írta a március 31én megjelent Slovenskje narodnje noviniben, hogy „... népünk már szabad, végre az
ország polgára és ember lesz.”
A reformtörvények formájában forradalmi
alaptörvény született, a polgári átalakulás
vérontás nélkül végbement. Lezajlott a törvényes forradalom. Az átalakulás törvényességét senki sem vonhatta kétségbe, és ez a
konzervatívok jó részét és a hadsereget is
az új államhatalom iránti engedelmességre
késztette.
Batthyány Lajos gróf (Joseph Martignoni
festményén), az Ellenzéki Párt elnöke, kijelölt miniszterelnök – nem kevés latolgatás
után – április elejére megalakította kormányát. Deák Ferenc az igazságügyi, Szemere
Bertalan a belügyi, Eötvös József a vallás és
oktatásügyi, Klauzál Gábor a földművelés és
iparügyi tárcát kapta. Kossuthot nem lehetett kihagyni a kormányból, rá a pénzügyek
irányitását bízták. Széchenyi István közlekedés és közmunkaügyi miniszter lett. Hadügyminiszterré a művelt, de korábban nem
politizáló Mészáros Lázár huszárezredest
nevezték ki. Bekerült a kormányba az ország
leggazdagabb földbirtokosa, a konzervatív Esterházy Pál herceg is, mint „a király
személye körüli” miniszter. Április 14-én a
kormány Pozsonyból Pestre tette át a székhelyét. Az érkező minisztériumot
7 000 nemzetőr fogadta. Az üdvözlő beszédet Vasvári Pál tartotta.
A kormány programja a rend és a béke volt
Ez fejezte ki az ország érdekeit. Konszolidálni kellett a forradalmat, azaz erőt gyűjteni,
hogy aztán továbbfejlesszék a vívmányokat.
Pénzre volt szükség és hadseregre. 1848
nyarának kellett megmutatnia, hogy képes-e
a Batthyány-kormány politikája mindezt
a béke fönntartásával megvalósítani, vagy
pedig új megpróbáltatások várnak a születő
nemzetre. Mert már akadtak nyugtalanító
események is.
Április elején megjelenik a „Bratia Slováci”
kezdetű kiáltvány, Jozef Miloslav Hurban
röpirata, amely a szlovákok nyelvi jogaiért szólít fel. Április 21-én Josif Rajacsics
karlócai érsek önhatalmúlag összehívja a
szerb nemzeti kongresszust. Jellacic horvát
bán megkezdi tevékenységét: április 19-én
utasítja Zágráb megye alispánját, hogy
hirdessen rögtönítélő bíróságot mindazok
ellen, akik az uralkodó, a horvát haza ellen
lázítanak, s eltiltja a horvátországi közigazgatási szerveket a magyar kormánnyal való
érintkezéstől.
Zsidóellenes pogromok törnek ki az ország
több városában.

Kovács Tibor
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 16. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
április 19-én, szombaton
Gyógyszertár a Kauflandban
április 20-án, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
április 19-én és 20-án
MUDr. Polievková Katarína
Kör u. 53., tel.: 56 33 940.

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
április 8-án az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Jozef Suja, Jaromír Trapl,
Gabriela Homoliaková, Ľubomír
Siviček, Ivan Holý, Juraj Gál
Rimaszombatból, Pavel
Šufliarsky, Pálkovács István
Rimajánosiból, Gembický Attila
Zeherjéről, Peter Daniš, Július
Magic Osgyánból, Ján Rohár,
Branislav Rohár, Stanislav Rohár
Meleghegyről, Katarína Ulincová
Runyáról, František Beňuš
Nagytörékről, Janka Sojková,
Radoslav Doboš, Michal Krnavec,
Vojtech Kocka Nyustyáról, Csányi
Edit Gömörpanyitról, Rási István
Hubóról, Ľudmila Bamburová,
Peter Bambura Kokaváról, Andrea Sendrejová Derencsényről,
Czókoly Éva Hanváról. Először
adott vért: Slávka Durecová Rimaszombatból, Peter Brezoňák
Cserencsényből, Štefan Kurek
Feledről.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Április 17.,
cs.17.45 és 20.00 ó.
Büszkeség és balítélet
angol romantikus film
Április 17-20-ig,
cs. - v., 16.00 ó.
Az elveszett királyság
titka
olasz animációs film
Április 18-19-20.,
p.-szo.-v.,
17.45 és 20.00 ó.
I.e. 10 000
amerikai-új-zélandi
kalandfilm

2008. 4. 14.

Felhívások
Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!
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, 17.30tól pedig a Napi krónika második kiadása hallható.

Nyújtsd a kezed!
– roma szavalóverseny
A Ternipe polgári társulás meghirdeti a 4. alkalommal
is megrendezésre kerülő Nyújtsd a kezed! országos
roma szavalóversenyt, amelyre 2008. május 9-én,
pénteken kerül sor Rimaszécsen. A versenyre az alapiskolák 1-9. osztályos tanulói nevezhetnek be három
kategóriában (I. kategória – 1-3. osztályos tanulók, II.
kategória – 4.-6. osztályos tanulók,
III. kategória – 7.-9. osztályos tanulók) egy-egy verssel
vagy prózával. Nem kötelező roma szerző művének az
előadása.
A versenyre április 25-ig lehet jelentkezni a Ternipe
Polgári Társulás címén: 980 42 Rimavská Seč,
Záhradná 414, tel: 0918 741 045, e-mail: ternipe1@
gmail.com. Egy-egy iskolát kategóriánként egy versenyző képviselhet. A szervezők a meghívott versenyzőket postafordultával értesítik. A távolabbról érkező
diákok és kísérőik számára szállást biztosítanak.

Meghívók
XVII. Tompa Mihály Országos Vers
- és Prózamondó Verseny
Április 24-27. között XVII. alkalommal kerül megrendezésre a Rimaszombati Városi Művelődési Központban a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Versenyre.
A rendezvény nyitónapján a VI. (énekelt versek) és
VII. kategória (lírai színpadok) versenyére kerül sor,
s vendégszerepel a Kassai Gimnazista Színjátszó
Társulat Zalán Tibor Vigyázat a tetőn angyalok járnak
és a Divadlo poézie Malá scéna a Vzrušujúce časy
c. előadással. Délután öt órakor koszorúzzák meg
Tompa Mihály szobrát, ahol ünnepi beszédet mond
Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára este hét órakor
kerül sor, köszöntőt mond Cifruš István polgármester
és Szászi Zoltán költő. A műsorban közreműködik
Écsi Gyöngyi, Dráfi Mátyás, Industria Duó, valamint
a rimaszombati Művészeti Alapiskola növendékei és
tanárai. A szervezők megemlékeznek Kulcsár Tiborról
és átadják a róla elnevezett életműdíjat.
Április 25-én, pénteken, az ún. versenynapon kerül
sor az egyes kategóriák döntőire. Este hét órától
fogadást tartanak a pedagógusok részére, nyolc órakor
az Aranyszamár Bábszínház A csodaszarvas meséjét
mutatja be, őket követi Gryllus Dániel és Gryllus
Vilmos. Ismét lesz fesztiválklub, amelynek keretében
bemutatkozik a Sorsvirág együttes.

Április 27-én, szombaton szakmai napot tartanak,
amelyen minden versenyzőt személyesen értékelnek
ki. Délután látogatást tesznek Tompa Mihály hanvai
síremlékénél, s irodalmi matinén vehetnek részt
Bettes István költővel. Este hét órakor kerül sor az
ünnepélyes eredményhirdetésre.
Számos kísérőrendezvénnyel is készülnek a verseny
ideje alatt, így lesznek szakmai foglalkozások, játékok
(Szabó Csilla, Várady Kornélia), a Ferenczy István
Irodalmi- és Képzőművészeti Verseny díjnyertes munkáinak kiállítása, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti
Egyesületének kiállítása, a Tompa Mihály Könyvesbolt
árusítással egybekötött könyvkiállítása és kézműves
foglalkozások a bátkai Izgő-mozgó kézművesműhely
vezetésével. A rendezvény ideje alatt napi aktualitásokkal jelenik meg a Rikkancs fesztiválújság Zsélyi
Katalin vezetésével.

Szupersztárok a Városnapokon
A legutóbbi versenysorozat három versenyzője, Martin Konrád, Marcel Berky és Natália Hatalová is fellép
az idei Városnapokon május 2-3-án Rimaszombatban.
De találkozhatunk a kokavai Sendrejovci csoporttal,
a gyerekeket pedig az Obrov Cirkusz szórakoztatja.

A pozsonyi West szÍnhÁz
rimaszombati vendégjátéka
Május nyolcadikán a pozsonyi West Színház vendégeskedik Rimaszombatban, amely Albert Ramsdell
Gurney Sylvia c. darabját mutatják be Emil Horváth
rendezésében. Az előadás főbb szerepeiben Emil
Horváthot, Gabika Škrabákovát, Karin Haydut, Viera
Richterovát, Marek Ťapákot, Erik Peťovskýt és Milos
Krajčíkot láthatják.

Életutak Takács Zoltánnal
Az ÉLETUTAK áprilisi vendége Takács Zoltán színművész a Győri Nemzeti Színházból. A beszélgetést
Balázs Emese vezeti, aki az életéről, gondolkodásmódjáról, élettapasztalatairól beszélget a vendéggel.
Közreműködik Csikó Teodóra színművész a Győri
Nemzeti Színházból. A sok-sok zenével tarkított est
helyszíne Tornalja, a Rákóczi Magyar Ház, időpontja
április 16., (szerda), új időpontban, 17.30 órai kezdettel. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak.

Zenei Tavasz a református
templomban
A Városi Művelődési Központ szeretettel ajánlja az Ön
és kedves ismerősei figyelmébe Jávorkai Sándor hegedűvirtuóz és Brüll Miriam gitárművész koncertjét,
mely április 30-án lesz a rimaszombati református
templomban. Felejthetetlen élményt ígér a koncert
mindenkinek. Varnus Xaver óta nem volt Rimaszombatban ilyen kiváló koncertművész. Csoportok jegyet
a 0904-43-75-47-es telefonszámon foglalhatnak.

Geodéta Ötpróba Verseny Losoncon
Második alkalommal rendezi meg a Winkler Oszkár
Építőipari Szakközépiskola (B. Němcovej 1.) április
18-19-én a Nemzetközi Geodéta Ötpróba Versenyt.
A megnyitóra április 18-án 18.15-kor kerül sor.

Hirdetmények
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Leonardo da Vinci elindítja a Youngbusiness.net 3
projekt realizálását Rimaszombatban
A

A projekt megvalósítására a programból
257 869 euró lett elkülönítve, ebből 48 570
euró Szlovákia részére. A projekt a sikeres
YBN 1 és YBN 2 projektek folytatása és az
elért eredményekből és tapasztalatokból indul ki. A rimaszombati Regionális Fejlesztési
Ügynökség, mint egyedüli szlovákiai képviselő valósította meg az YBN.2 projektet 2005
novemberétől 2007 áprilisáig. A „Vállalkozás,
mint életstratégia” oktatási programot 205
résztvevő abszolválta és 40 résztvevő dolgozott ki saját vállalkozói tervet. Ezen kívül
7 résztvevő kezdett el vállalkozni, melyre
1 522 460 koronás támogatást nyertek és 6
új munkahelyet alakítottak ki. Mindenképp
meg kell említeni a kiváló együttműködést
az összes rimaszombati középiskolával,
kiváltképp a Kereskedelmi Akadémiával,
amely az oktatási programon kívül részt
vett az Egerben megrendezett nemzetközi
vállalkozói versenyen is, ahonnan a győzelmen kívül értékes tárgyi nyereményeket is
elhoztak A Regionális Fejlesztési Ügynökség
az új YBN.3 projektbe újabb intézményeket
kapcsolhatott be, a rimaszombati Városi
Hivatalt és a Szepsi Regionális Fejleszté-

si Ügynökséget. Az YBN.3 projekt alapját
2 munkacsomag alkotja. Az első csomag
a trénerek és tanárok tréningjét, a fiatal
jelentkezők tréningjét és a tanácsadói szolgáltatásokat tartalmazza. Célja a széleskörű
szolgáltatások és a vállalkozói inkubátor
fejlesztése a fiatal vállalkozók számára. A
2. munkacsomag az érdekelt intézmények
informálására összpontosul konferenciákon
és szemináriumokon keresztül – a fiatal
vállalkozók támogatásának fontossága,
hogyan járulnak hozzá a fiatal vállalkozók a
szociális összetartáshoz, a munkanélküliség
csökkentéséhez és a foglalkoztatottsághoz.
A konferenciák regionális és nemzetközi
szintűek lesznek. A projekt megvalósítása
elősegíti az elmaradt régiók teljes ökonómiai regenerációját. A munkacsomag további
célja egy működő közép-európai társaság
létrehozása, amely a fiatal vállalkozókat
támogatja a projekt befejezése után és nemzetileg elismert minden partnerországban.
A projekt menetéről és tevékenységeinkről
folyamatosan informálni fogjuk Önöket,
vagy megtalálják a ww.rrars.szm.sk oldalon.

Veszélyes hulladékok begyűjtése

Tavaszi vásár Rimaszombatban

Youngbusiness.net 3

A Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztálya
értesíti a lakosságot, hogy a veszélyes hulladék
(autóelemek, használt festékek, motorolaj, nikkelkadmium elemek, olajos edények, olajfilterek,
használt vegyszerek, ásványi és szintetikus olaj,
higganyos hőmérők, oldószerek, tévékészülékek)
begyűjtésére és elszállítására április 19-én, szombaton kerül sor az alábbi ütemterv szerint:
Iskola utca, a Hviezda kocsmával szemben - 7.55
– 8.20 ● Vasutas utca, élelmiszerüzlet előtt - 8.30
– 9.25 ● Mikszáth K. u., a Kereskedelmi Akadémiával szemben - 9.30 – 9.55 ● Rima-lakótelep, az
M-Market előtti parkoló - 10.00 – 10.25 ● Tamásfala, az OTEX előtt - 10.30 – 11.25 ● Nyugat-lakótelep, a J. Bodon u. előtti parkoló - 11.30 – 11.55
● Szabadka, az élelmiszerüzlet előtt - 12.00 – 12.25
● Tormás, az üzlet előtt - 13.05 – 13.30
● Felsőpokorágy, a kultúrház előtt - 13.40 – 14.05
● Alsópokorágy, a kultúrház előtt - 14.15 – 14.40
● Bakti, a kultúrház előtt - 14.55 – 15.20
● Szőlős, az élelmiszerüzlet előtt - 15.30 – 15.55
● Dúsa, a kultúrház előtt - 16.10 – 16.25
● Mezőtelkes, az autóbuszmegálló mellett - 16.35
– 17.00
Érdeklődni a Városi Hivatal Környezetvédelmi
Szakosztályán, Bozó János mérnöknél (tel:
047/560 46 48) illetve a Detox k.f.t.-nél (048/416
11 12) lehet.

Rimaszombat Városa a Városi Napok alkalmából
már hagyományosan megrendezi a tavaszi vásárt,
amelyre az idén május 2-3-án kerül sor a Kishonti
és a Jánošík utcában valamint a Fő téren. Az engedélyek kiadására április 7-től a Városi Hivatalban
(Svätopluk 5.) kerül sor. Bővebb információk
a 047/56 04 628-as, 56 04 665-ös és 56 31 139-es telefonszámon. Az árusító helyeket megszámozzuk.
A frissítőt árusító bódék a Regionális Egészségügyi
Hivatal (RÚVZ)
érvényes engedélyével kell hogy rendelkezzenek.
Jöjjenek – szeretettel várjuk!!!

rimaszombati Regionális Fejlesztési
Ügynökség – Gömör-Kishont Régió
Fejlesztéséért Társulás és a rimaszombati
Városi Hivatal, mint partnerek képviselik
Szlovákiát a Youngbusiness.net 3 nemzetközi projektben, amelyre ismét támogatást
nyertek a Leonardo da Vinci programból – összesen 30 280 eurót. A támogatást
a fiatalok képzésének fejlesztésére és
a vállalkozói szolgáltatások támogatására
fogjuk fordítani. A projekt kidolgozója a
londoni WYEC Broadway Studios – Tooting.
A projektbe további nyolc partner kapcsolódott be Magyarországról, Lengyelországból
és Romániából. Ezek a partnerek hosszú
távon foglalkoznak a regionális fejlesztés, és
a kis- és középvállalkozók támogatásának
problémájával, ami főként a fiatalokat és
az oktatási intézményeket érinti. A projekt
céljai a szociális összetartás, a törvényes
keretek javítása, a fiatalok segítése vállalkozásuk beindításánál, a fiatal végzősök elhelyezkedésének segítése, a vállalkozói réteg
fejlesztése, a munkanélküliség csökkentése,
valamint az elmaradt régiók szociális és
gazdasági környezetének teljes megújítása.

RRA RS, J. Uhrinová

Közlemények

nyilvános árverés
Rimaszombat Városa nyilvános árverés keretében
eladásra kínálja a KNC 875/3 szám alatt található
építkezési telket 846 m2-en Tamásfala területén.
A J. Kráľ utcában található füves terület családi ház
építésére használható fel, s kikiáltási ára 467,-/m2.
Információk: a Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási osztályán, tel: 047/5604626, 5604633.
Kérjük, hogy kérvényeiket 2008. május 9-ig írásos
formában az alábbi címre küldjék: Városi Hivatal,
Jogi és Vagyongazdálkodási Osztály, Svätopluk u.
9, Rimaszombat.
A nyilvános elbírálásra 2008. május 20-án 15.00
órai kezdettel kerül sor a Városi Hivatal II. emeleti
tanácstermében (Svätopluk u. 9, 16. sz. ajtó).

„Na lúke“ kávéház, „Kongo“ kertészet, „U Lenky“
étterem – sikeres fiatal vállalkozók... Szeretne
olyan lenni, mint ők? Csábítja Önt a vállalkozás
gondolata?
Próbálja meg velünk! A rimaszombati Regionális
Fejlesztési Ügynökség (RRA) - Gömör-Kishont
Régió Fejlesztéséért Társulás (Ul. SNP 21)
együttműködve a Youngbusiness.net 3 projekt
kidolgozójával – Wandsworth Youth Enterprise
London, a rimaszombati Városi Hivatallal és további partnerekkel Magyarországról és Romániából
azoknak a 17-33 éves fiataloknak, akik gondolkoznak a vállalkozásról, mint érvényesülési módról
a munkapiacon, de nincs elég információjuk,
ingyenes akkreditált képzést kínál a vállalkozói
képesség területén „Vállalkozás mint életstratégia“
címen.
Információ és elérhetőségek: Regionálna rozvojová
agentúra, Rimavská Sobota, ul. SNP 21 (az
APOLLO biztosító mellett), www.rrars.szm.sk,
rrars@mail.t-com.sk, tel.: 47/58 111 85. Mestský
úrad Rimavská Sobota, Ing. Muráriková, eva.
murarikova@rimavskasobota.sk, tel.: 047/56 046
13. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. A projekt
a Leonardo da Vinci program pénzügyi támogatásával jött létre.
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Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109

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

1115-17
* Javítok tehergépkocsikat: Tatra, Liaz, Avia, traktorokat Zetor
és Crystal típusokat.Tel. sz.:
0908 495 173, 047/56 94 226 (régi
ČSAO épületében)

462-17
* Új autószerviz nyílt személyautók javítására a régi
ČSAO épületében. Tel. sz.: 0908
495 173

461-17
* Kedves hölgyek, teltkarcsú
hölgyek!
Gazdag kínálat vár Önökre 44 –
64 nagyságú ruha méretekben.
Zakók, blúzok, nadrágok, kosztümök 64-es méretig. Ajándék
vár minden egyes vásárlóra,
aki feltölti a saját ruhatárát
kínalatunkból. Rimaszombat,
Vasúti u. 9 szám alatt.

455-15,17,19

2008. 4. 14.

* Eladó sertés 120-170 kg-os
súlyban. Tel: 0908 265 466

Reisz András jelenti

410-15
* Eladó gyöngytyúk, nyulak, házi
pulykák. Tel. sz.: 0907 036 585

444-15

Ingatlanok
* Kiadó egyszobás bebútorozott
lakás. Tel.sz. 0907 28 77 96

343
* Eladó 18 ár szőlő Baktin. Hívni
18.00 óra után. Tel: 0905 184 986

397-15
* Eladó kétszobás lakás. Ár 730
000 korona. Tel. sz.: 0908 045
560

436-15
*A legolcsóbb albérlet a városban (a ČSAO és a Gömöri
pékség), tel: 0903 515 109

106-5,7,9...27

Autó motor

elárusítási menedzser
Munkatöltet:
kapcsolattartás az adatbázisból kiutalt ügyfelekkel
az akív ügyfelek megrendeléseinek kivitelezése
új ügyfelek beszerzése
gondoskodás a vásárlókról
Azonnali belépési lehetőség
Egyéb előnyök:
átlagon felüli jutalmazás + előnyök
professzionális fejlődés lehetősége
munkalehetőség egy fiatal és dinamikus társaságban
kellemes munkakörnyezet
Feltételek:
középiskolai végzettség érettségivel
főiskolai végzettség
üzleti szellem, tökéletes rábeszélési képesség
flexibilitás, önállóság, felelősségtudat, logikus gondolkodás
stressz elleni pszichikai ellenállóképesség
számítógépes alapismeretek
Elérhetőség: R. Babíková, 0904 063 716, mad@madsr.sk
Szeretettel várjuk Önöket személyes megbeszélésre az alábbi címen:
MAD SR k.f.t., Iskola u. 36., 979 01 Rimaszombat

* Magáncég kitanult varrónőt
vesz fel munkaviszonyba. Munkahely Rimaszombatban.
Tel. sz.: 0908 930 711

454-17

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

317-17
*Eladó unimobunka. Tel.
0907719699

425-18
* Vásárolok 3 vagy 5 talicskás
betonkeverőt. Info: 0905 499 280

437-15
* Felvásárlok: öreg tollat, autóelemeket és régiségeket . Tel.
sz.: 0903 537 225

463-20
* Gumikerekű vasszekér olcsón
eladó! Tel. sz.: 56 22 597 (este
hívható), mob.: 0904 020 959

448-15

Állatok
* Tojótyúk, brojlerek, kacsák,
libák eladók. Tel.: 0915 674 757,
0915 674 759

398-16

* Eladó S 1203 – raklapos,
1500-as motor 5 sebességű, jó
állapotban. Tel. sz.: 0905 326 862

440-15

EREDETVIZSGÁLAT
Az SZTK areáljában

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

A tizenkilencedik kettős fordulóban a nyustyai csapat otthonában vendégeskedett a rimaszombati női röplabdacsapat, de csak
a második mérkőzés első felében bizonyult jó vendégnek. Az első
mérkőzésen ugyanis esélyt sem adott a hazaiaknak, s a második
mérkőzésen is megalázta a végére elfáradt hazaiakat.
VK Iskra Nyustya – ŠK Slovan Rimaszombat 0:3 (-16, - 18, - 11)
és 2:3 (27, -22, -15, 22, -5)
A rimaszombati csapat összeállítása: Megelová, Rendeková,
Pálmayová, Drugdová, Kačániová, Barthová – Žírošová.

Pályázati felhívás
A pályázati felhívást meghirdette: Bátka község
Cím: Obecný úrad Bátka č. 161, 98021

Kérjük, hogy életrajzát és motivációs levelét mellékelje!

Április 15-én emlékezünk

Tóth Árpád
halálának első évfordulójára.
A gyászoló család

A Lokomotíva Rimaszombat birkózói junior és serdülő tornán
vettek részt Kazincbarcikán, s két éremmel tértek haza. A junior
szabadfogásúak között a 96 kg-sok mezőnyében Lukáš Loskot
harmadik helyen végzett, míg a 60 kg-ban Jaroslav Miniar ötödik
lett. A serdülők kötöttfogású versenyében Richard Totkovič és
Andrej Očenáš is indult, s az ún. kisdöntőben találkoztak, amelyet
Totkovic nyert meg, így ő állhatott fel a dobogó 3. fokára.

A funkció, melyre a pályázati felhívás vonatkozik:
„Základná škola – Alapiskola Bátka” igazgatói
funkció betöltésére

elárusítási menedzser – asszisztensnő
Munkatöltet:
adópapírok kiállítása
megrendelések kiállítása
logisztikai feladatok
Azonnali belépési lehetőség
Egyéb előnyök:
átlagon felüli jutalmazás
professzionális fejlődés lehetősége
munkalehetőség egy fiatal és dinamikus társaságban
kellemes munkakörnyezet
Feltételek:
középiskolai végzettség érettségivel
főiskolai végzettség
üzleti szellem, tökéletes rábeszélési képesség
flexibilitás, önállóság, felelősségtudat, logikus gondolkodás
stressz elleni pszichikai ellenállóképesség
számítógépes alapismeretek
Elérhetőség: R. Babíková, 0904 063 716, mad@madsr.sk
Szeretettel várjuk Önöket személyes megbeszélésre az alábbi címen:
MAD SR k.f.t., Iskola u. 36., 979 01 Rimaszombat

Rimaszombati birkózók
sikere Kazincbarcikán

Nevelési-oktatási intézmény igazgatói állásának betöltésére

A pályázati jelentkezéshez csatolandó mellékletek:
1. A végzettséget igazoló okmány
2. Az 5 éves pedagógiai gyakorlatot igazoló okmány
3. Az iskola fejlesztésnek tervjavaslata
4. Fedhetetlenségi okirat
5. Az első szakképzettségi vizsga elvégzését igazoló okirat, vagy
ennek megfelelője.

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

Kettős győzelem Nyustyán

A hét folyamán ismét több lesz a
felhő, több alkalommal várható eső,
zápor, zivatar és átmenetileg vis�szaesik a hőmérséklet, a mostanihoz
képest kicsit fázós idő lesz, majd a
hét vége felé ismét erősödik a nappali
felmelegedés.

Kérjük, hogy életrajzát és motivációs levelét mellékelje!

* Eladó Lada 2107, STK,EK,LPG.
Tel: 0907719699

Radnóti derekasan küzdött

A finnországi Tamperében rendezték meg a birkózók Eb-t, amelyen nem sok babér termett a szlovákiai versenyzőknek. A tapasztalatszerzés volt az egyedüli célja Radnóti Mihálynak, aki először
vett részt felnőtt világversenyen. A 19 éves rimaszombati versenyző derekasan küzdött, de simán kikapott a hazai Huikkutól
(0:8, 0:7).

Harmadik hely Erdőbádonyban

A jelentkezési ívet a Bátka-i Községi Hivatalba lehet leadni.
A jelentkezés határideje: 2008 május 15.
A jelentkezési ív borítékját megjelölni: „Výberové konanie”

Bátka: 2008. 04. 08.
Mács Zoltán, polgármester

A régió
legolvasottabb
lapja .
Hirdessen Ön is!
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Sporthírmorzsák

A szakképzettség feltételei a meghirdetett munkakörre:
- teljes főiskolai végzettség a SzNT 46/1996 törvénye értelmében
- legkevesebb 5 év pedagógiai gyakorlat
- a szlovák és a magyar nyelv hivatalos használata
- személyes és erkölcsi feltételek

425-18

Állás

Sport / Hirdetmények

2008. 4. 14.

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085

A rimaszombati Magyar Nyugdíjas Kör tagjai mély fájdalommal értesültünk arról, hogy
alapító tagunk,

Hlozek Ilona
rövid betegség után itt hagyott minket,
2008. április 23-án. Szorgalmas, közkedvelt
tagunk volt, aki, ha a kora és a betegsége
megengedte mindig rendszeresen látogatta
a kört és bekapcsolódott a meghitt beszélgetésbe. Fájó szívvel búcsúzunk tőle. Emlékét
örökké megőrizzük.
A Kör tagjai

Az 1999-ben születettek nemzetközi tornán vett rész
Erdőbádonyban (Badín), ahol a hatcsapatos mezőnyben a harmadik helyen végzett.
A csapat eredményei: ŠK Badín 2:1 (g. Poljak, Balciar), Katovice
0:1, ŽP Šport Podbrezová 3:0 (g. Rapčan,Hruška, Poljak), Jupie
Banská Bystrica 2:0 (g. Morong L., Hruška), Frýdek Místek 1:2 (g.
Kočiš)
A torna végeredménye: 1. Frýdek Místek, 2. Katovice,
3. ŠK Tempus, 4. ŠK Badín, 5. Jupie BB, 6. ŽP Šport Podbrezová.
A csapat összeállítása: Nôta, Kočiš, Balciar, Poljak, Morong L.,
Morong J., Hruška, Babušák, Rapčan, Kovács
Bemutatkoztak csapataink a II. liga déli csoportjában is, s mindkét
csapatunk biztos győzelmet aratott a Podbrezová vendégeként.
ŽP Šport Podbrezová – TJ ŠK Tempus Rimaszombat U15 1:3
g. Kalčík (2), Danihel
ŽP Šport Podbrezová – TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U13 1:4
g.Václavik, Galo, Gilian, Petrus

Orlowski és Panský Rimaszombatban

Két asztaliteniszlegenda, Milan Orlowski és Jindřich Panský
látogat Rimaszombatba, hogy egy showműsor keretében bemutatkozzanak a helyi pingpongrajongóknak. Orlowski háromszoros Európa-bajnok, míg Pansky szintén Európa-bajnok és
kétszeres világbajnoki ezüstérmes. A bemutatóra 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. A belépőjegy 15 éves korig ingyenes, 15 éven felül 99 korona. A jegyek
megvásárolhatók Rimaszombatban a Turisztikai Információs
Központban a Fő tér 2. szám alatt hétfőtől péntekig 7.30 és 16.00
óra között. E-mail: tic@rimavskasobota.sk
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Rimaszombat – Inter 1:1 (0:0)

Régiófoci röviden

Piszár az utolsó pillanatban egyenlített

A

z ősszel épp az Inter ellen nyújtotta
legjobb teljesítményét a rimaszombati
futballcsapat – ettől a tavasszal jócskán elmaradt, s az Inter sem remekelt Gömörben.
A 4. percben a vendégek csatára, Majtán jelentkezett be egy gyenge lövéssel, két percre
rá pedig Siheľský passza után Piszár lőtt
lendületből a kapus kezébe. A 12. percben
Petrán könnyedén fordult le őrzőjéről, és
ívelése alig szállt a kapu fölé. A 21. percben Lazúr jól adta be a labdát, a kapus és a
hátvéd egymást zavarták, de egy rimaszombati sem érkezett a centerre. Egy perccel
később Čižmár és Líška szép összjátéka
után Čižmár lőhetett kapura, csak útközben
valahol elhagyta a labdát. A 26. percben
Líška fejelt a kapu fölé, egy perc múlva
pedig Siheľský belőtt labdáját csak üggyelbajjal tudta védeni Košický kapus. Az előbb
felsoroltak azonban mind csak helyzetkék
voltak, igazi góllövési lehetőség nem nagyon
akadt, és a mezőnyjáték se volt éppen szemet gyönyörködtető – betudható ez a rossz
talajnak és a kemény Inter-játékosoknak
is, akik szabálytalanságaikkal igyekeztek
tördelni a játékot. A második félidőben
aztán eseménytelen első negyedóra múlva
az Internek bejött egy támadás (a hazaiak
lest reklamáltak), és Hodek laposan a hálóba
lőtt – 0:1. A gól után Vass Ferenc változtatott, pályára küldte a két szerb légióst,
Zsivanovicsot és Cvjetinovicsot, valamint a
nem száz százalékos egészségi állapotú, de
rendkívül gólerős Nachtmant. A 78. percben Cvjetinovics áthámozta magát a teljes
Inter-védelmen, de lövését Košický kivédte.
A 82. percben Piszárt lerántották a 16-oson
belül, a bíró azonban nem ítélt tizenegyest.

(„A dzsúdóban ez már ippon lett volna,
úgy leterítették szegény Józsit” – mondta
a meccs után Roman Lazúr, akinek a térde
sínylette meg a vendégek kemény játékát.)
A 85. percben Kuciak Kotula szabadrúgását
védte szép vetődéssel. A hosszabbítás utolsó
percében a rimaszombatiak is szabadrúgáshoz jutottak: Piszár futott neki a labdának,
és Košický csak tehetetlenül nézte, ahogy a
labda a hálóba hullik – 1:1.
Rimaszombat – Inter 1:1 (0:0)
Góllövők: Piszár (93.), ill. Hodek (66.)
Sárga lap: Piszár, Filo. Játékvezető: Samotný,
700 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Janečka, Rubint, Geri,
Mráz–Siheľský (74. Cvjetinovics), Piszár, Filo,
Lazúr–Čižmár (68. Zsivanovics), Líška (74.
Nachtman).
1.

Prešov

25 17 7

1

48:9

58

2. Podbrezová

25 11 8

5

36:22

42

3. Lučenec

25 11 5

9

41:33

38

4. Inter BA

25 10 7

8

36:33

37

5. Rim. Sobota

25 9

8

8

30:28

35

6. Prievidza

25 9

8

8

35:40

35

7.

25 8

8

9

30:29

32

8. Michalovce

25 9

4

12 29:33

31

9. Košice B

25 8

6

11 34:35

30

10. Humenné

25 5

11 9

11. Trebišov

25 6

12. St. Ľubovňa

25 4

Šaľa

22:27

26

5

14 21:50

23

8

13 26:49

20

A 26. fordulóban, szombaton 16.00-kor a rimaszombatiak az újonc tőketerebesiek otthonában
lépnek pályára.

B. T.

A Slovan a második helyen zárt

A

z utolsó kettős fordulóban a Slovan női
röplabdacsapata az utolsó helyezett
Prakovce csapatát fogadta, amely igencsak
megizzasztotta a hazaikat, s főleg az első
mérkőzésen keserítették meg a nagy esélyes
hazaiak életét. A második mérkőzésen már
simán győzött a Slovan, s megszerezte a
második helyet. Az idényt vacsora zárta,
amelyre Juríček mérnök, a csapat szponzora

Gömöri

hívta meg a sikeres idényt zárt együttest.
Slovan Rimaszombat – Prakovce 3:0
(20,17,11) és 3:0 (15,13,21)
Kassa – Nyustya 3:0 (21, 21, 23) és 3:0 (22, 19,
20)
A Slovan összeállítása: Megelová,
Rendeková, Pálmayová, Drugdová,
Kačániová, Kureková, Bartová, Chodúrová.

R

égiónkban is a hosszú téli szünet
után elkezdődtek, illetve a tavaszi
forduló mérkőzéseivel folytatódtak
az alacsonyabb osztályú labdarúgó
bajnokságok.
A III. ligában a rimaszombati B csapat
volt érdekelt, akik bár az A csapat játékosai nélkül, mégis váratlan vereséget
szenvedtek hazai pályán a füleki csapattól. Rimaszombat B – Fülek 0:1 (0:1),
g.: Sáfrány
A IV. liga nem az elképzeléseink szerint
folytatódott, ugyanis a tavaszi első
fordulóban mind az ajnácskői, mind
a feledi együttes vereséget szenvedett,
ráadásul ez utóbbi csapat 5:1 arányban
kapott ki a borosznói (Brusno) csapattól. Brusno – Feled 5:1 (1:0), Kováč,
Sokol 2 (egyet 11-esből), Pipich, Kováč,
ill. Lakatos
Ružiná–Hajnáčka 1:0 (0:0), g. Drugda
Az 5. ligában a középmezőnyben
tanyázó rimajánosiak Lubényben
(Lubeník) vendégeskedtek, s a szintén
a középmezőnybe tartozó hazaiaktól
1:0 arányú vereséget szenvedtek. A
listavezető nagybalogiak viszont esélyt
sem adtak a bolykiaknak, így továbbra
is magabiztosan vezetik a bajnokságot.
Lubeník – Rimajánosi 1:0 (1:0) g. Rusó
Nagybalog – Bolyk 4:0 (4:0) g. Kret (2),
Halaj, Vrábel

Tippeljen
velünk!
Továbbra is játszani hívjuk futballszerető olvasóinkat. 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 április 18-ig adják postára.
A 7. forduló szelvénye:

Tőketerebes – VFK Rimaszombat
..... : ..... ( ..... : ..... )
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