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Üdvözöljük
a XVII. Tompa Mihály
Országos Versés Prózamondó
Verseny résztvevőit!

Különfélék
Gyújtogatás?
Két hete szombaton az
Arany Bika Szálló mellé hívták a rimaszombati tűzoltókat. Eddig ismeretlen okok
miatt kigyulladt a Tompa
Mihály Alapiskola és a szálloda között lévő bódé, de
szerencsére nem keletkezett
komolyabb kár.

Kínozta élettársát
Őrizetbe vették Peter G.
nyustyai lakost, akinek
Rimaszombatban is volt
ideiglenes lakhelye, s folyamatosan lelkileg és fizikailag
kínozta és gyötörte élettársát. Az eset nyilván nem
egyedüli, de ezen elkövető
ellen eljárás indult, s héttől
tizenöt évig terjedő szabadságvesztés vár rá.

Betörtek a gyerekek
Két 15 éves gyerek fejszével
betört egy nyustyai családi házba, ahol pár percet
játszottak, szétdobáltak
dolgokat. Értelmetlen tettükért 2,5 év börtönbüntetéssel
sújthatók.

Fotó: Homoly Erzsébet

Jöjjön el a lakossági fórumokra!

Rimaszombat polgármestere nyilvános gyűlésre hív mindenkit
Tisztelt rimaszombati lakótársaim!
Rimaszombat Város képviselőtestülete 2008 március negyedikén jóváhagyott 2008/25-ös határozata alapján április és május hó folyamán nyilvános
gyűlésre hívja a város lakóit. Az elmúlt napokban
lezajlottak az összejövetelek az egyes városrészekben, s májusban a képviselőtársaimmal és
szakreferenseimmel együtt én is nagyon várom
az Önökkel való találkozást. Ezekre a gyűlésekre
a megszokott módon mindenki meghívást kap,
de itt és most én is szeretném külön meghívni
Önöket azon egyszerű oknál fogva, hogy nagyon szeretnék válaszolni azokra a kérdésekre,
amelyek Önöket is lázasan érdeklik, s amelyekről
hamis információk jelennek meg hétről hétre
a Gemerské zvesti plus Soboťan regionális lap
hasábjain.
Mint a város polgármestere, teljes mértékben
azonosulok képviselőtársaim azon véleményével, hogy ez a hetilap tele van rágalmazással
és aljas vádakkal. JUDr. Šimko úr, a lap kiadója
szégyenteljes praktikákkal próbálja bemocskolni a város vezetőit, s nem retten vissza attól a
büntetőjogi felelősséget felvető gyalázkodástól
sem, amely általában abban a végső következtetésben merül ki, hogy a város jelenlegi vezetői a
„városi vagyon szétrablásán” ügyködnek. Šimko
úr cikkei nemcsak dehonesztálják és sértegetik

a városi önkormányzat munkáját, de Önöket
is téves információkkal bombázzák, és ezáltal
kétségeket ébreszthetnek a munkánk iránt. Főleg
a vállalkozói réteget hozza ezzel bizonytalan
helyzetbe, akik ezek után fontolóra veszik, hogy
érdemes-e városunkban befektetniük. Ezzel
mindannyiunknak, Önöknek is súlyos károkat
okoznak.
Šimko úr a hetilapjában nyilvános tévévitára
hívott a Gömöri Regionális Televízióba (GTV).
Nem hiszek abban, hogy a mediális harc bármit
is megoldhatna, ezért nem óhajtok az általa, a
lapjában felvetett problémákról se a lap hasábjain, se a televízió kamerái előtt vitatkozni.

MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester
Folytatás a 2. oldalan

Találkozó a képviselőkkel
5.6., kedd – Rozsnyói utca, Akasztóhegy, Szabópuszta, Szőlős (Hostinský AI)
5.13., kedd – Óváros, Tormás (VMK, esztrádterem)
5.22., csütörtök – Rima-lakótelep, Kishonti utca
(Egyesített Iskola)
5.27., kedd – Nyugat-lakótelep, Szabadka (Daxner
AI)
5.29., csütörtök – Tamásfala, Méhi, Dúsa út,
Kurinc (Dobšinský AI)
A találkozók este hat órakor kezdődnek.

Állandó vandalizmus
A rimaszombati Városi
Közterület-fenntartó Vállalat
munkáját szinte napi jelleggel nehezítik azok a kiszámíthatatlan vandál tettek,
amelyeket általában a kora
esti órákban követnek el. A
szemetesek, villanyoszlopok,
útjelzőtáblák megkárosítása
sajnos már állandó jelenséggé vált. Helyreállításuk fölösleges plusz kiadásokkal jár.

Kinek a kára?
A feledi dán tulajdonú sertéstelepen pestist észleltek,
melynek következtében több
mint tizenegyezer sertést
kell likvidálni. Simon Zsolt,
volt mezőgazdasági miniszter lapunknak elmondta,
hogy ő inkább kellemetlenségről beszélne, mint kárról,
hiszen az érvényben lévő
törvények alapján az állam
korlátlan mértékben téríti a
vállalat kárát, sőt a biztosító
is fizet. „Viszont ebbe a hazai
húsipar tönkremehet, mert
az egész országból betiltották az élőhús kivitelét.” –
szögezi le Simon.
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Lencsevégen a közterület-fenntartók
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat folyamatosan
munkálkodik a város szépítgetésén, s több tereprendezést
is célba vettek.

M

árcius idusától kezdték a Vasút utca
és a Fábry utca kereszteződésében az
egykori Megyeháza előtti terület rendezését,
ahol fákat ültettek, virágágyásokat készítettek, s lócákat helyeznek majd ki. A városban
több helyen is úgy újították fel a járdákat,
hogy akadálymentesítették azokat. A Tompa
tértől a Fő tér felé a SzNF utca járdáját is fel-

újítják. Eltávolították az idejétmúlt korlátot,
ide is ültettek díszfákat. Több megoldási lehetőség is van a járda befejezésére, melyhez
a kivitelező vállalat igazgatója, Rábely Pál
csak annyit fűzött, hogy mint minden jó ötletet, ezt is hagyni kell beéredni, de egészen
biztosan szép lesz.

Fotó és szöveg: he

Lapszélre

Az igazság relatív
Homoly Erzsébet
szerkesztő

Szocializálódásunk értékrendjével
kapaszkodunk a szólásszabadsághoz.
Az etikai kódex s jószerivel az objektivitás által vezérelve írunk, vagy van vagy
nincs sajtótörvény. Ezen új jószággal
komplikációk hada érheti a sajtóorgánumok kiadóit. Ha személyi jogokat
sért vagy hitelt romboló a közölt írás,
mindenkinek joga van a törvényben
előírt módon a válaszadásra, amelyhez
szerkesztői kommentár nem fűzhető.
Alapjában tudatlanság vesz bennünket
körül, nem ismerhetjük egy-egy tény
való igazát. S bár a miniszterelnök szerint véget ért a hazugságok aranykora,
lehet, hogy ezzel kezdődött el. Ha még
a magunk igazáért ki is állunk, de ki
védi meg a kártékonyságtól Rimaszombat jó hírét, vagy pl. Wasst, Pósát, ill.
magát a magyarságot?

Jöjjön el a lakossági fórumokra!
Befejezés az 1. oldalról
Szívesen állok viszont az Önök rendelkezésére, és ezeken a nyilvános gyűléseken
szeretnénk választ adni az Önök kérdéseire.
Szeretnénk egyúttal bebizonyítani, hogy
mind én, mind a képviselők szigorúan a törvények betartásával tesszük a munkánkat, s
termsézetesen az Önök érdekében. A város
lépéseinek a helyességét mind a számvevőszék, mind az illetékes minisztérium
pénzügyi ellenőrzései is alátámasztották,

amelyek semmilyen visszaélést és elszámolási rendezetlenséget nem találtak az
odaítélt állami és vissza nem térítendő EU-s
támogatások ügyében.
Végezetül szeretném megjegyezni, hogy
a képviselő-testület ülései nyilvánosak, s
annak döntéseit minden polgár figyelemmel
kísérheti. Mindenki, akit érdekel a város
jövője, részt vehet ezeken az üléseken. A
megtárgyalt dokumentumok mindenki
számára hozzáférhetőek, s a város alkalma-

zottai is készek bármikor informálni Önöket
a városbéli történésekről. Elég, ha a megfelelő helyen érdeklődnek, s nem hagyják
befolyásolni magukat a már említett lap
hazugságai által.
Hiszem, hogy ahogy nekünk, Önöknek is
fontos a város jó neve, s minél nagyobb
számban részt vesznek a nyilvános összejöveteleken.

MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester,
ford. jdj

82 projektet adtak be, 50 millió koronát nyertek

R

imaszombat fejlesztésére 2003-2008
között 82 projektet nyújtottak be
az EU-hoz, az állami szervekhez, illetve
egyéb alapítványokhoz és egyesületekhez.
Ahogy a város Stratégiai és Városfejlesztési
Osztályának vezetőjétől, Eva Muráriková
mérnöktől megtudtuk, ebből 25 pályázatot
támogattak, s az így szerzett összeg értéke
eléri az 50 millió koronát. 13 pályázatot
még nem értékeltek ki. 2008-ban adták
be a legtöbb pályázatot, húszat, ebből 9
részesült kedvező elbírálásban, s ez 28
milliót hozott a város konyhájára. Ezenkívül
a város további 31 millió koronát kapott

a Dúsa-Mezőtelkes vízvezeték rekonstrukciójára, ezt a pályázatot a Szlovák Vízügyi
Társaság nyújtotta be. Tavaly négy pályázat
volt sikeres, többek között a város fejlesztési
koncepciójának kidolgozására sikerült 1,463
millió koronát szerezni, a környezetvédelmi
minisztérium 6,3 millió koronával támogatta a vízvezetek bekötését Baktiba, a kulturális minisztérium pedig 5 millió 982 ezer 606
koronával a Megyeháza rekonstrukciójának
II. fázisát. Egyelőre még nem kaptak választ
az alábbi beadványokra: a rimaszombati
komposztáló, amelyre a város a környezetvédelmi minisztériumtól 12 millió koro-

nát igényelt, az uzapanyiti szemétlerakó
rekultivációja, amelyre 13,5 milliós igénylést
adtak be, a Megyeháza III. fázisára (7 millió
korona), a téli stadion befejezése (20 millió),
a térfigyelő kamerarendszer megerősítése
(800 ezer korona). A súlyosan mozgássérült
polgárok relaxációs-pihenési zónájának
a Škultéty utcai lakóház előtti kiépítésére pótprojektet dolgoznak ki. A város
a Slovnafttól a Zöldoázis program keretéből
több mint 100 ezer koronát igényelt. Az idén
eddig 5 projektet nyújtottak be, többek között a Megyeháza előtti járda javítására.

kan/ford. jdj

Városunk életéből
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Teljesül a nagymama szíve vágya
Április 26-án Földeáky Péter Fülöpöt áldozópappá szentelik, másnap a Fő téren mutat be szabadtéri istentiszteletet.

R

endkívüli és jelentős esemény előtt áll
városunk szlovák és magyar
római katolikus híveinek
közössége. A rimaszombati
katolikus egyház történetében nem találunk említést
arról, hogy az egyházi rend szentségét
a helybéli templomban adták volna föl.
A papszentelés általában a püspöki székhely
katedrálisában történik. Április 26-án a római katolikus templomban Őeminencája
Mons. Rauber Karl Jozef érsek, a Vatikán
belgiumi nunciusa helyezi majd Mgr. STL.
Földeáky Péter Fülöp fejére kezét, hogy ezzel
a katolikus egyház áldozópapjává szentelje.
A rozsnyói püspök Mons. Eduard Kojnok
úr Péter diakónus úr kérésének tett eleget,
amikor Rimaszombatba helyezte. Gyermek-

korában sokszor tartózkodott nagyanyjánál,
özv. Földeáky Bélánénál, sz. Szalontay Máriánál. Néki szíve vágy volt, hogy unokája pap
legyen. Ma is sokan emlékeznek a templomba járó és gyakorta ministráló fiúcskára. Pozsony, Veszprém, Budapest és Róma
városaiban végezte tanulmányait. Kortársai
és régi ismerősei számára kedves meglepetés volt, amikor január első felében az oltár
előtt a hívek nevében szerpapként köszöntötték. A pap életében a felszentelés és az
első szentmise a legjelentősebb esemény.
Április 27-én a Fő téren, szabadtéri istentisztelet keretében kerül sor a püspök és a
paptársak concelebrálásával első szentmiséjének bemutatására. Az újmisés végezze
városunkban hivatását nagy odaadással és
lelkesedéssel hosszú éveken át!

moly

moly, fotó: Mács István

Csendes László a PLIKK-ben
C

sendes László Jászai-díjas színművész
volt a Pósa Lajos Irodalmi- és Közművelődési Kávéház vendége. A Rimaszombatból
elszármazott színművésszel a Három rózsa
kávéházban telt ház előtt Juhász Dósa János
beszélgetett, aki többek között első színházi
élményeiről, komáromi és kassai éveiről,
magyarországi áttelepüléséről és családjáról
is kérdezte a régi ismerősök és az újonnan

A

is bevonjuk ebbe a játékba. Május végén
szeretnénk megrendezni egy közös számháborút. Ebből az akcióból később szeretnénk
nagyobb méretűt szervezni, s bekapcsolni
abba egész Felvidéket. Terveink közt szerepel, hogy a tavasz folyamán a füleki várban
egy izomsorvadásos kisfiú megsegítésére
jótékonysági koncertet szervezünk, melyen
a mi hazai sztárjainkat szeretnénk felléptetni.” – tájékoztatja lapunkat Csúsz Balázs,
a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat megb.
csapatparancsnoka.

sT., fotó: he

Rimaszombatban tartotta április 6-án a Körzeti
Cserkész Tanács az ülését, mely egyben évértékelő és
programtervező összejövetel is volt.

4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat
Daxner utcai otthonában látták vendégül a helyi-, füleki II. Koháry István Cserkészcsapat és a rimaszombati Öregcserkész
Klub vezetőit, akik beszámoltak a 2007-es
év eseményeiről, s újabb célokat, terveket
tűztek ki. Meghívták az ügyvezető elnöküket, Csémi Szilárdot is, aki tavalytól áll a
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség élén.
A találkozón a közeljövőre vonatkozó programokban állapodtak meg. „Április végén
tervezünk egy közös méta-bemutatót Füleken, azzal a céllal, hogy a nemcserkészeket

Történelmi
kerékpárpróbán
a cserkészek

z első melegebb tavaszi hétvégén, március 29-én keltek először
útra őseink nyomában a 4. sz. Hatvani
István Cserkészcsapat kiscserkészei és
vezetőik. Akkori úti céljuk Rimajánosi
volt, s a Rima-partján jutottak el a történelmi nevezetességünkhöz, az Árpádkori római katolikus templomhoz, ahol
másolták a Halotti Beszédet. A gyerekek
nagy érdeklődéssel figyelték csapatvezetőjük, Csúsz Balázs (felvételünkön)
minden szavát, aki lapunknak elmondta, hogy a cserkészek ezzel és az április
12-i füleki, s majd a május 3-i détéri
kerékpártúrákkal egy különpróbát is
szereznek kerékpározásból. „Füleken
megtekintettük a várat, a II. Koháry
István Cserkészcsapat otthonában meg
is szálltunk, az esti tábortűznél nagyon
sok új játékot tanultak a gyerekek. Megfogta a cserkészeinket a kerékpározás,
gyakran érdeklődnek, hová megyünk
legközelebb. A próbához 160 kilométerre van szükség, melyet ilyen történelmi
kerékpártúrák kilométereit összeadva
teljesítenek majd úgy, hogy közben
jobban megismerik a helyi, magyar
vonatkozású történelmi büszkeségeinket.” – mondja Csúsz Balázs megb.
csapatparancsnok.

Méta, számháború és jótékonysági koncert

A
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szerzett rajongók előtt. A művész közkívánatra két kedves versét, Babits Esti kérdés
és Tóth Árpád Lélektől lélekig c. költeményét
is előadta. Megtudtuk azt is, hogy szabad
idejében festészettel is foglalkozik, de egy év
pihenő után ősszel újabb szerepek is várják
az Egri Gárdonyi Színházban.

Fotó: Gecse Attila
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Engedj magadhoz egy verset
A

Tompa Mihály Református Gimnáziumban április 11-én versbemutatóra
került sor. A bevezetőben Zsélyi Katalin
pedagógus elmondta, hogy ez a rendezvény
József Attila születésnapja alkalmából került
megrendezésre. A vendégek, Szászi Zoltán
költő és Varga Lívia színművésznő voltak,
aki a költő néhány versét szavalta el. A költő
arról szólt, hogy milyen jelentősége van a
versnek az életünkben. A jó vers gyógyítólag
is tud hatni, mivel befolyásolja az érzelmi
és lelki világunkat. A költők nagyon sokat
olvasnak, s a verseikben megfogalmazzák
azokat az eseményeket, amit átéltek. Az

olvasó mindenképp okul belőle, mivel neki
már nem kell átélni azt, amit a költő átélt,
különösen akkor, ha az megrázó, negatív
esemény. József Attila verseiből is igen sokat
lehet tanulni, úgy mint általában minden
költőtől. A költők azért írnak verseket, hogy
kiírják magukból mindazt, ami foglalkoztatja őket, lehet az szerelem, társadalmi
helyzet, esetleg egy bohókás történet. A jó
versnek értéke van, amit az olvasó élvezettel olvas, esetleg szaval, s mellé még
élményt is kap.

Csölle Edit

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XIV. Országos Találkozója üzenetei

R

ozsnyó városa április 12-13-án a történelmi Városháza patinás falai között
14. alkalommal látta vendégül a szlovákiai
magyar pedagógusokat és adott helyet a
találkozónak, illetve a közoktatási konferenciának.
Az idei konferencia témája a Tehetséggondozás – tehetségfejlesztés köré épült. A
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
mint főszervező a közoktatási konferencia
célját abban jelölte meg, hogy érdeklődést
keltsen a résztvevőkben a tudatos és felelős
tehetséggondozás iránt; mutassa be a tehetség fogalmának alakulását, az intelligenciával, motivációval és kreativitással való ös�szefüggéseit, valamint mutasson rendszert
az iskolán belüli (osztálytermi és osztályon
kívüli) tehetséggondozásra. A konferencia
kimondatlan céljai közé tartozott, hogy a
közeljövőben nálunk is elinduljon az intézményekben, kistérségekben és a régiókban
a rendszerszerű tehetséggondozás.
A szakmai tanácskozást 270 pedagógus
tisztelte meg, nagy számban a nyugatszlovákiai régióból. Plenáris előadói között
szerepelt Czeizel Endre orvosgenetikus, aki
a „Tehetség és a sors” szoros összefüggéseit
vázolta fel. Balogh László, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszékének vezetője
a világban és többek között Magyarországon sikeresen működő tehetséggondozó
programokat mutatta be. Mező Ferenc, a
Debreceni Egyetem adjunktusa a tehetség
és a kreativitás izgalmas témába vezette be
a hallgatókat. Kormos Dénes, a Magyar Köztársaság parlamenti képviselője bemutatta
a Nemzeti Tehetségprogramot. Vasárnap
Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő

A Tompa
Református
Gimnázium
újabb sikere

A

Tanács elnöke A tehetségek segítése és a
tudományos kutatás a modern iskolában
című előadásában a tehetség fogalmát
bontotta ki. Miloš Novák, a Besztercebányai
Megyei Művelődési és Humán Erőforrás
Szakosztály vezetője és Gyarmathy Éva,
a MTA Pszichológiai Intézetének kutatója
egyaránt a tehetséges pedagógusok fejlesztésének lehetőségeiről és szükségességéről
szólt.
A konferencia résztvevői 4 szekcióban
mélyítették el tudásukat a tehetségek
gondozása kapcsán. A vasárnapi pódiumbeszélgetés Tehetséggondozás vagy tehetségvesztés címmel meghívott pedagógusok
részvételével boncolgatta, hogyan alakul a
tehetségek sorsa, mit tesz az iskola a tehetségek kibontakoztatásában.
Szombaton az ünnepi est keretében sor
került a pedagógustalálkozó résztvevőinek
csendes tüntetésére a készülő közoktatási
törvény ellen.
A kassai KGSZT nagysikerű előadása előzte
meg az SZMPSZ-díjak és a Felvidéki Magyar
Pedagógus Díj átadását. 2008-ban a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat Stirber Lajos
komáromi pedagógus kapta.
Rozsnyó város önkormányzata példaértékű
hozzáállásával minden évben megteremti az ország minden részéből Rozsnyóra
érkező pedagógusok számára a méltó
környezetet. A szervezést segítő hazai
pedagóguscsapat elkötelezett munkával a
gömöri emberek kedvességét és vendéglátó
szeretetét példázta.
Rozsnyón 2008 tavaszán is érték teremtődött.

Fundament Polgári Társulás és
az Európai Információs Hálózat ( Europe Direct) rendezte meg
Rimaszombatban az Ifjú európai c.
műveltségi verseny regionális fordulóját, amelyre az idén már harmadik
alkalommal került sor. A versenyt az
Európai Bizottság szlovákiai képviselete
hirdette meg az EU Információs Központjának Szlovákiai Hálózata (SAICEU)
és a szlovák kormány támogatásával.
Kilenc középiskola képviseltette magát
a nagyrőcei,a rimaszombati, a losonci
és a poltári járásból. A verseny első
részében egy írásbeli tesztet kellett kitölteniük a résztvevőknek, s a kérdések
elsősorban az EU történelmére, földrajzára, legiszlatívájára, gazdasági helyzetére és politikájára vonatkoztak. A
második fordulóban egy puzzlet kellett
kirakniuk, amely az EU szimbólumait
ábrázolta. A harmadik fordulóba már
csak az első három helyezett jutott.
Ebben a fordulóban az EU egyéniségeire, szimbólumaira és nevezetességeire
utaló képeket kellett azonosítani. A
versenyt magabiztos teljesítménnyel a
Tompa Mihály Református Gimnázium
háromtagú csapata (Bódi Zsófia, Végh
Barbara, Hangácsi István, felkészítő tanár: Majerčík Mária) nyerte 247 ponttal
a 226 pontos nyústyai Matej Hrebenda
Gimnázium csapata előtt. A harmadik
helyen a rimaszombati Kereskedelmi
Akadémia csapata (Martina Gazdová,
Dominika Hroncová, Igor Mäsiar, felkészítő tanár: Blanka Tomčová) végzett. A
győztes csapat egyúttal jogot szerzett
arra, hogy további tizenegy csapattal
egyetemben részt vegyen a pozsonyi
országos döntőn.

Ádám Zita

Kép és szöveg: kk
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Kohászatot tanít Kassán
A

véletlen hozott össze az interneten Ján
Kizekkel, akivel valaha pár szemeszter
erejéig együtt tanultunk Kassán, a Műszaki Egyetem Kohászati Karán. Tizenhét
év után személyes találkozót beszéltünk
meg, s a régi emlékek felelevenítése mellett
a kohászat és a tanszék jövőjéről is beszélgettünk.
Ha jól tudom, Felsősziklásról származol.
Nem egészen, hanem a szomszéd faluból,
Alsósziklásról, s Nyustyára jártam gimnáziumba.
Miért a kohómérnöki kart választottad?
Véletlenül. Tetszett, hogy ott is van szervetlen kémia.
Már a tanulmányaid alatt biztossá vált, hogy ott
maradsz a karon?
Ez is egy lehetőség volt, s a munka mellett
a tanulmányaim is folytathattam. Idővel
teljesen megszerettem ezt a szakmát.
S pontosan mivel foglalkozol?
Nem tudom pontosan megmondani. A hőenergia hasznosításától kezdve a gázok
közlekedéséig. Mindkettőt tanítom és több
tankönyvet valamint tudományos cikket is
írtam ezen témákban.
Milyen állapotban van a kohászat Szlovákiában? 1989 előtt a VSŽ a legnagyobb kohászati
üzem volt Közép-Európában.

Teljesen új irányzatok működnek a kohászatban is, a klasszikus kohászati ágak
mellett megjelent a kerámia, a tanszékünk foglalkozik kemencegyártással, hadd
említsem meg a pékségeket, de ma már
a kohászaton belül is napirenden vannak az
enviromentális követelmények, s a szakág
menedzselése is létfontosságú feladat.
Amikor mi jártunk egyetemre, nagyon sokan
csak véletlenül választottuk ezt a szakot.
Milyen a mai diákok viszonya a választott
iskolájukhoz?
Mindig volt egy réteg, amely tudta, hogy

mit akar, de a többség azért jelentkezett
erre a szakra, mert könnyebb volt a felvételi, vagy esetleg volt szabad hely. Évente
300-400 diák jelentkezik a karra, de amíg
tíz-tizenöt évvel ezelőtt a nappali tagozaton
tanulók képviselték a magasabb színvonalat, az utóbbi években némi meglepetésre
a levelező tagozatos hallgatóink érnek el
jobb tanulmányi eredményeket.
Van lehetőség külföldi tanulmányutakra is?
Természetesen, én is jártam párszor
Dnyepropetrovszkban, de Horvátországban,
Csehországban és Ausztriában is. Újabban
Írország a kohászok kedvenc helye, de a kolléganőm például már öt éve Portugáliában
dolgozik. Nekem is felkínáltak egy hosszabb
németországi tanulmányutat, de nem szerettem volna a családomat magára hagyni.
Akkor áruljunk el valamit a családról is.
Eperjes mellett, egy kis faluban lakunk,
Kellemesen (Ľubotice) a feleségemmel, aki
tanítónő, s három gyermekünkkel. A két
nagyobbik lány tizenkét éves, ők ikrek, a fiú
pedig hétéves.
Gyakran jártok haza Alsósziklásra?
Legalább háromszor egy évben szakítunk rá
időt, hiszen a szüleimen kívül három testvérem is itt él. Bátyám pék Rimaráhón, az
öcsém egy cég üzleti képviselője, a húgom
pedig gimnazista.

Nagybalogra került a Vasárnap konyhabútora

A

Vasárnap családi lap tavaly ősszel is
meghirdette előfizetői játékát, amelynek első díja egy teljes konyhabútorkészlet
volt, amelyhez még hűtőszekrény, villanysütő és mikró is járt. A szerencse a nagybalogi
Ďurián Ferencre mosolygott, aki csak akkor

hitte el, hogy nyert, amikor a bútorszállító
autó megállt a háza előtt, s betolatott az
udvarba.
A negyvenes éveit taposó fiatalember
kettesben él a lakásban édesanyjával. A
környék szegénysége lerí erről a portáról is,
Ďuriánék ugyanis eddig sosem fogták meg
az Isten lábát. Ďuriánné egészségügyi nővér
volt, amikor megismerkedett egy falubeli
szlovák fiatalemberrel, de korán özvegyen
maradt, így egyedül, az anyósa segítségével
nevelhette a két gyereket. Ferenc kőművesnek tanult ki, de jött a rendszerváltás, s a
munkának is lőttek. Maradtak az alkalmi
lehetőségek, később az ösztönző, vagyis az
aktivációs munka. S mivel a baj nem jár
egyedül, a betegség hozzá is bekopogtatott
gyomorfekély képében, amit ugyan kigyógyítottak, de időről időre azért tiszteletét
teszi.
Tavaly Ďuriánnét is elérte a baj, ugyanis rákos daganatot állapítottak meg nála, s közel
egy évig nyomta a kórházi ágyat, csak hétvé-

genként engedték haza. Szerencsére sikerült
kigyógyulnia, de a gyógyszer így is havonta
több mint ezer koronába kerül, s ezt a 4600
koronás nyugdíjból és a fia szociális segélyéből nem könnyű kigazdálkodni.
A keresztfiú unszolására rendelték meg
ősszel a Vasárnapot, hogy legyen magyar
nyelvű tévéműsoruk is. Tőle tudták meg a
nagy újságot is, hogy megnyerték az előfizetői verseny fődíját, de addig nem akarták
elhinni, amíg meg nem állt a Joer konyhastúdió autója a ház előtt. A bútor mellé még
egy mikrohullámú sütő, egy villanysütő és
egy fridzsider is járt, s egy nagy méretű asztal is került a konyha közepére. Csak amikor
elmentek, akkor hittem el először, hogy
tényleg igaz, zárja le a történetet Ďurián
Ferenc, aki csak egyetlen hiányosságot említ
fel búcsúzásul: Milyen kár, hogy az asztalhoz székeket nem adtak.

Az oldal anyagát írta: Juhász Dósa János,
fotó: a szerző
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Fortélyok a házban és a ház körül
A citrom leve tisztítja a kés pengéjét, eltávolítja a ruhából a rozsdafoltot, a terítőből
a tea- és vörösborfoltot.
A szárazbab főzővize bronztárgyak tisztítására alkalmas.
Az ecet eltávolítja a deszkából, fakanálból
az erős hagymaszagot. Érdemes az ecetet
öblítéskor, üveg, tükör, mosdó tisztításkor is
használni, sok jó tulajdonsága és olcsósága
miatt.
Azokat a növényeket, amelyek párás levegőt
kívánnak, állítsuk kavicsokkal és vízzel
töltött tányérba.

Szép fényt ad a dísznövény leveleinek, ha
víz és kevés sör keverékével dörzsöljük át
őket.
Nagy levelű szobanövényeinket időnként
mossuk le petrezselyem zöldjéből főtt
teával, mert az elpusztítja a kártevőket, és
fényesebbek is lesznek.
A vágott virág sokkal tovább friss marad, ha
a naponkénti vízcserével – a szárak pici levágása mellett – egy késhegyni sót hintünk
a vízbe.

Hadobás Mária gyűjtése alapján / he

Jeles napok
Április 24. – György:
Szent György vértanú napja.
György Kelet-Kis-Ázsiából származó római
katona, Diokleciánus császár főtisztje, az
utolsó római keresztényüldözés alatt halt
vértanúhalált. Alakját legendák övezik,
a művészek sárkányt legyőző lovagként
ábrázolják, hiszen élete szakadatlan küzdelem volt a gonoszság ellen. A parasztok
állatainak, katonáknak, fegyverkovácsoknak
védőszentje. A szent babonás-boszorkányos
névünnepe a leghíresebb magyar jeles napok egyike. Ekkor hajtják ki először a jószágot a mezőre. A néphit innen számolja a jó
idő állandósulását, az igazi tavaszkezdetet.
E nap hajnalán mennek a néphit szerint

harmatot szedni. Tüskés ágakat tűztek a kerítésre, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák.

Áprlis 25. – Márk:
Evangélista, Szent Péter római tolmácsa, aki
Péter apostol prédikációs anyagából állította
össze evangéliumát. A hagyomány szerint
Alexandria első püspöke és vértanúja.
Velencei kereskedők 828-ban megszerezték
ereklyéjét, és az arabok elől Velencébe vitték. Ettől kezdve a város védőszentje. Írnokok, jegyzők, építészek védőszentje. Napja
a határjárás, búzaszentelés napja. A hívek
körmenetben járják a határt Isten irgalmát
kérve a jó termésért, a természeti csapások
elkerüléséért.

Balázs Emese

állat(om) a képen

Kerti munkák
a 17. hétre

Gyümölcsöskert
A gyümölcsfák vesszeit kezdjük lazán
lekötözni. A vízszintesen elhelyezkedő
vesszők ugyanis termőrügyet fejlesztenek,
míg a függőlegesek tovább nőnek. Az
új ültetésű fácskák körül a földkupacot
fokozatosan lekoptatjuk, majd „tányért”
alakítunk ki körülötte az öntözővíz számára. Már támad a lisztharmat. A szamócát
támadja a virág- és terméspusztítást előidéző szamócaeszelény. Virágzás előtt védeni
kell. A kajszit és meggyet védjük a monília
ellen, az őszibarackot a levélfodrosodás
ellen, az almát, körtét és birset pedig a rovarkártevőktől, kórokozóktól.

Szőlészet
Az eltelepített fiatal szőlőt mindig kupacoljuk fel. Ültetéskor a szőlő gyökerét alaposan iszapoljuk be legalább 5-6 l vízzel.
Ha előző nyáron levélsárgulást észleltünk,
akkor a vashiányt most pótoljuk.

Zöldségeskert
A fűtött fóliába az uborka hajtásait kötözzük a támrendszerhez. A paradicsomot az
első kötésig óvatosan öntözzük. A fűtetlen fóliában már szedjük fel a karalábét.
A paprikapalánták kiültetését készítsük
elő. Hidegágyba vessük a karalábét,
négyzetméterenként 2 g magot. Vessük
a bimbóskelt is. Szabadföldbe kiültethetjük az első paradicsompalántákat. Ha
a talaj 13-15 °C-ra felmelegedett, kezdhetjük a görögdinnye vetését, 2,5x2,5 m-re.
A nyári termesztésű, közepes tenyészidejű
fejeskáposzta-fajtákat ültessük ki. Készítsük elő a zöldbab ágyását. Kezdjük vetni
a csemegekukoricát 50x50 cm-es kötésben.
A magvak laza talajon 8-10, kötött talajon
5-6 cm mélyre kerüljenek.

Virágoskert

Tisztelt Olvasóink! Nehezen bár, de egyre többen veszik a bátorságot, s eljuttatják szerkesztőségünkbe az állataik fotóit. Önnek is vannak érdekes képei kedvenceikről? Küldje el! Mai számunkban
balogtamási olvasónk, Mihály Erzsébet kutya-macska barátságot ábrázoló felvételét közöljük.

A dália, kanna becserepezett gumói már
hajtanak, tartsuk őket világos, mérsékelten meleg helyen. Szabad földbe vetjük
a kevésbé igényes egynyáriakat (díszmák,
búzavirág, őszirózsa, szagosbükköny).
Szegélynövényként vetjük a tatárvirágot,
az illatos ternyét, sövénypótlónak a nyári
ciprus (Kochia) magját. Kezdhetjük a kardvirág gumóinak kihelyezését is (10-15 cm
mélyre). A kúszórózsákat kihajtás után
metsszük, a levéltetvek, a lisztharmat és
a rozsda ellen védekezni kell.
Farsang István
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [17.]
[Részletek egy készülő regényből]

1964

S

züleimmel gyakran meglátogatjuk a
rokonainkat, látogatásaink jószerivel
hétköznapokon zajlanak, az ünnepnapokat
otthon töltjük. Anyu rendszeres kapcsolatot
tart fenn Füleken lakó bátyjával, Losoncon
élő bátyját ellenben csupán egyetlen egy
alkalommal látogatjuk meg.
Első osztályba járok azon a télen, amikor Losoncra utazunk Anyu bátyjához. A Losoncra
való utazások izgalommal töltenek el, az
osgyáni szerpentin félelmetes kanyarulatai némi szorongást idéznek elő bennem.
Losonc az első olyan, Rimaszombattól valamicskével nagyobb város, amelyet alaposabban megismerek.
Megérkezésünkkor, felfedezvén a játéküzletet, rábeszélem a szüleimet, menjünk be
oda, szeretnék szétnézni. Egy meglehetősen
nagyméretű mechanikus lánctalpas traktor
ragadja meg a figyelmemet, azt szemelem ki magamnak, tüstént beleszeretek,
ilyet otthon nem láttam a játéküzletben.
A lánctalpas százhúsz koronába kerül, az
akkori arányokhoz képest a drágább játékok
kategóriába tartozik. Pontosan a kicsinyített
mása annak a nyitott kabinú lánctalpasnak, a DT 54-esnek, amelyet otthon láttam
végigrobogni az utcán, az ülés előtt megvan
a két mozgatható irányítókar, a motorház
oldalain a Brno felírás díszeleg. Apu szó
nélkül megveszi a lánctalpast, nem óhajt
bonyodalmakat a vásárlás körül: szokásomhoz híven kibőgném a játék megvételét ott
a helyszínen az eladó szeme láttára. Eleget
tesznek az akaratomnak, megszerzik ezzel
nekem az örömet, s elkerülik a bonyodalmakat.
A rokonlátogatásra egyáltalán nem emlékszem, kitörlődik az emlékezetemből; a játékvásárlás és a hazautazás élménye marad
meg bennem, a többit homály fedi.
Hatalmas hóvihar közepette késő estére
érünk haza Losoncról. Az állomásról gyalog
vágunk neki az útnak, a helyi járatú piros
buszt lekéssük. A Kis utcába érve Nikaék
háza előtt Anyu ölébe kérezkedem, zavar,
hogy szemből fúj az erős és maró szél, úgy
érzem, behatol a bőröm alá, ledönt a lábamról, tovább nem bírom. A hátralévő pár száz
méter megtétele hosszú időnek tűnik, Apu
otthon annyit mond az időjárással kapcsolatban, hogy olyan, akárcsak Oroszországban...
Losonci rokonlátogatásunk és a lánctalpas
megvétele hosszú ideig beszédtéma marad
otthonunkban, többek közt azért, mert
két hét elteltével szétszedem darabjaira a
traktort, megnézem, mit rejt a belseje... Attól
fogva a szüleim drága játékot nem vesznek

nekem. Anyu valamilyen komoly okból kifolyólag többé nem érintkezik a Losoncon lakó
bátyjával, ő sem jön el hozzánk Rimaszombatba, ilyeténképpen nem ismerhetem meg
a losonci unokatestvéreimet, a két Demjénlányt.
Dósáék a Szíjjártó utcában laknak az
Eszényi-ház hátsó traktusában, lépcsőn
lehet feljutni emeleti lakásukba. Belépéskor
a mosókonyha szaga üti meg az orromat, ez
állandóan ott érződik a feljáróban. Apuval
Húsvétkor megyünk hozzájuk, Anyuval
egyéb alkalmakkor látogatjuk meg őket. A
látogatások célja abban rejlik, hogy Anyu
és Kati néni jól kibeszéljék magukat, bőven
találnak közös témát. Dósáék jelentik
a kapcsot az olomouci rokonokkal. Kati
néni nővére és a nővérének a két lánya él
Olomoucon, Anyu meg Apu a keresztszüleik
a Kónya lányok – Kati néni és Piros néni –
gyermekeinek. Dósáékhoz szívesen járok;
míglen a felnőttek beszélgetnek, a Dósa gyerekekkel, Ágival, Öcsivel és Katival vidáman
játszhatom.
Egyszer Ági, Öcsi és én a szomszédos épületbe merészkedünk, elöl Kovács Viktorék
laknak (Kovács Viktor, a szódás), a házuk
mögött istállók húzódnak, melyekben lovakat tartanak. A porta másik vége a Rimapart utcára nyílik. A lovak a Közszolgáltató
Vállalatéi, ezek vontatják a szódás kocsiját
és a halottaskocsit. Settenkedünk az istállók
felé, hogy megnézzük a kiscsikókat, s azt
vesszük észre, elszabadul egy ló. Az állat a
hosszú és szűkös udvarban vadul fújtatva
vágtat felénk, Ágival rémülten odalapulunk
a falhoz. Mivel nyitva hagyjuk a bejárati
kaput, a ló kimegy az utcára, feltartott fejjel
eliramodik valamerre. Nagyon megrémülünk, azt hisszük, minket akar megtámadni.
Remegő szívvel iszkolunk el onnan, egy árva
mukkot se szólunk az esetről a szüleinknek.
A rakoncátlan pacit befogják, Anyuval épp
akkor tartunk hazafelé a Szíjjártó utcán át,
midőn Svabcsik Jóska, az Aranylábú, ki a
Nagyhíd utca végén, a szeszfőzdénél „elkapta” a lovat, másodmagával kötőféken vezeti
vissza az istállóba.
Dósa Kati néni apja, Kónya Jani bácsi a
kaszárnya környékén lakik, a Sereggel határos utcán. Ott lakik az öregnek a testvére
is, Kónya Gyula. Ez a két, majdhogynem
hetvenéves özvegyember folyton-folyvást
vitatkozik egymással, állítólag egyikük sem
ismeri el soha a másik igazát. Mindketten
hetente egy alkalommal kibandukolnak
a helyi temetőbe, kannával a kezükben,
melyben egy csokor élő virágot visznek, s

ilyenkor odamenet vagy visszafelé, betérnek
hozzánk kicsit megpihenni, vizet inni és
beszélgetni a szüleimmel.
Apu talán e célból szerez egy lócát az udvarra, a két öreg nyáron ezen ücsöröghet. Nem
emlékszem arra, hogy azonos időpontban
érkeznének hozzánk; külön-külön járnak a
temetőbe. Többször előfordul, hogy Anyu a
konyhában főz, mialatt valamelyik öreg, ha
kora délelőtt indul el a temetőbe, amíg nem
tűz elviselhetetlenül a nap, a lócán ücsörögve magányosan megpihen. Amennyiben
ebédidőben toppannak be, Anyu megvendégeli őket, nálunk ebédelhetnek. Néha Anyu
virágcsokrot szed nekik az udvari kiskertünkből, ha valamelyiküknek kapa, gereblye,
öntözőkupa kell, tőlünk kölcsönzik, hogy ne
kelljen otthonról cipelniük. A kerti ösvényen
keresztül távoznak, a kert mögötti mezei
úton hamarabb és nyílegyenesen eljuthatnak a temetőig.
Kettejük közül Kónya Jani bácsit kedvelem
jobban, beszédmodorával közelebb tud
kerülni a gyerekekhez.

Ajánló
Kassai Figyelő
A lap negyedik számában
beszámolnak a Borsiban
rendezett II.Rákóczi
Ferenc megemlékezésről, több kiállításról és
versenyről. A Krónikában
Szalánc várához látogatnak. Balassa Zoltán
Megbotránkoztató Esterházy-ünnepség
című írásával tiltakozik az idei kitüntettek
ellen.

Dsida Jenő
Kapható a Misztrál verséneklő együttes
verseskötete CD-melléklettel, melyen
huszonegy Dsida vers található.

A kiadványok megvásárolhatóak a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
Összeállította: moly
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 17. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
április 26-án, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
április 27-én, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
április 26-án és 27-én
MUDr. Tormová Katarína
Sport u. 1., tel.: 0905 218 275.

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
április 8-án az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Miroslav Koreň, Vladimír
Ružinský, Ján Štefančík, Mgr.
Peter Černáček Rimaszombatból, Tibor Koto, Gejza Šivák Lenkéről, Ivana Stachová Szabadkáról, Kankuja Kálmán Gesztetéről,
Miloš Hruška Nyustyáról, Jana
Kušpálová Kislibercséről, Marian Kret, Jaroslava Korenyová
Rimabrezóról, Vincze József,
Nagy Gábor, Kristína Ďurišková
Felsővályból, Dušan Demeter,
Ján Vlček Klenócról, Milan
Vrábeľ Meleghegyről, Ján
Kosorín Osgyánból, Kővári Alfréd Abafaláról, Váradi
András Szkárosról. Először
adott vért: Jaroslav Langhoffer
Körtvélyesről, Peter Suja
Rimaszabadiról, Csatlós Tibor
Rozsnyóról, Irena Kováčiková
Alsóvályból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Április 23., 24., sz., cs.
17.45 ó.
Szerelem kolera idején
amerikai romantikus
film
Április 23., 24., sz., cs.
20.00 ó.
Jan Saudek
dokumentumfilm
Április 25-26-27., p.szo.-v.,
17.45 és 20.00 ó.
27 Idegen igen
romantikus komédia
Április 26., 27., szo., v.
16.00 ó.
Mr. Magorium Csodás
áruháza
családi vígjáték

2008. 4. 21.

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.

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

Prágai Tavasz
A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma, tevékenységének országos jellegére építve, 2008 júniusában az 1968-as (cseh)szlovákiai
események kapcsán nagyszabású és több hónapig
látogatható, kísérő rendezvényekkel is gazdagított,
visszanéző kiállítás megnyitását tervezi. Szándékunk
egy igaz és minél teljesebb történelmi képet nyújtó,
tehát eredeti dokumentumokat is a lehető legnagyobb
számban bemutató tárlat közönség elé tárása. Ezért
arra kérjük mindazokat a magánszemélyeket, közületi
intézményeket, társadalmi szervezeteket, akik és

amelyek az 1968-as Prágai Tavasz időszakának, illetve
az 1968. augusztus 21-ei s azt követő napok eseményeinek korhű és eredeti fotóinak, írásos dokumentumainak (táviratok, munkahelyi állásfoglalások, a
katonai megszállás elleni tiltakozások, a Csemadok
1968. március 12-ei kisebbségi alkotmánytörvény
javaslatához fűzött vélemények és más, az időszakhoz
fűződő okmányok, bizonyítékok) birtokában vannak
és azokat kölcsönözni, esetleg a Múzeum tárgyi
gyűjteményének bővítésére is fel tudják ajánlani,
szíveskedjenek ezt 2008. május 12-ig megtenni az
alábbi postacímre: SNM-Múzeum kultúry Maďarov
na Slovensku, Žižkova ul. 18, P.O.BOX 13, 810 06
Bratislava 16., tel: 02/59207253, email: papp@snm.sk

Folytatja a gyűjtést a Matica
A Matica slovenská rimaszombati alapszervezete az
SZK belügyminisztériuma engedélyével folytatja a
gyűjtést a Gömör és Kishont történelmi személyiségei nevű projektjére. A gyűjtés 2008 április 1-től
2009 március 31-ig tart. Az adományozók pénzbeli
adományaikat a 2264599554/0200-as számlaszámra
küldhetik vagy a Matica rimaszombati székházában
(Bakulínyi u. 14.) elhelyezett zárt urnába helyezhetik
el. Az ajándékozók neveit feltüntetik az emlékműveken.

Nekünk és rólunk – www.felvidek.ma
Friss információkkal, hírekkel és tudósításokkal,
programajánlókkal várja Önöket a www.felvidek.ma
internetes honlap, amelyen mindent megtalál, ami a
szlovákiai magyarság berkein belül történik. Ha azt
szeretné, hogy az Ön rendezvényéről is tudjanak,
azonnal küldje el a szerkesztőség címére, s néhány
percen belül az egész felvidéki magyar közösség tudomást szerezhet róla. Olvassa és szerkessze Ön is!  

Meghívók
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.

A munka ünnepe Rimaszombatban
A koalíciós pártok (SMER-Szociális demokrácia, SNS,
DSZM – Néppárt) a Szlovák Kommunista Párttal és
Rimaszombat Városával közösen május elsején, 10.00
órai kezdettel a Fő téren tartanak nyilvános összejövetelt, amelyet kultúrműsor és mazsorettek fellépése
is tarkít. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

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.

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

Gólyák
Nagybalogon
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Nagybalogra is megérkeztek a gólyák.
Ahogy alkalmi idegenvezetőmtől megtudom, a faluban öt gólyafészek van, s négybe
visszatértek a gólyák. Először március végén
a hímek érkeztek vissza, akik rendbeszedték
a fészket, s két héttel később követték őket
a tojók is.

Kép és szöveg: jdj

Aláírásgyűjtés a déli
gyorsforgalmi útért
Aláírásgyűjtés indul a héten Dél-Szlovákia településein az R7-es gyorsforgalmi út
megépítéséért (Pozsony-DunaszerdahelyÉrsekújvár-Nagykürtös-Losonc). Az akció a
hét végén indul, s a szervezők remélik, hogy
rövid időn belül összegyűlhet a szükséges
100 ezer aláírás, s így a parlament elé kerülhet a gyorsforgalmi út ügye.

Közlemények
Tavaszi vásár Rimaszombatban
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!!!

Legyen Ön is professzionális szülő!
Szeretne Ön is olyan gyerekről gondoskodni, aki
gyerekotthonban vagy krízisközpontban él?
Mindenki professzionális szülővé válhat, aki
teljesíti az alábbi feltételeket: legalább teljes
középiskolai végzettsége van (érettségi) és elvégez
egy 60 órás felkészítő tanfolyamot, vagy főiskolai
végzettsége van, s elvégez egy 40 órás tanfolyamot.
A jelentkezőket a Munkaügyi Hivatal szociális
és családügyi osztályán készítik fel. Elérhetőség:
SPODaSK, Tompa tér 2., 979 01 Rimaszombat.
(JUDr. Koóšová, tel.: 047/5623486, e-mail:
koosova.livia@upsvr.gov.sk, ill. PhDr. Darina
Franková, tel.: 047/5621044). A tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt állítanak ki, s az abszolvens a
gyerekotthon ill. krízisközpont alkalmazottja lehet.  
A professzionális szülő saját családi környezetében
gondoskodik a gyerekotthonban illetve krízisközpontban elhelyezett gyerekekről, s ezért anyagi
támogatást kap.

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).

Bérelhető városi épületek
Rimaszombat városa bérbe adja:
a, a volt alapiskola épületét Baktiban
b, Rimaszombatban, a Cserencsényi úton található
720 m2-es csarnokot
c, Alsópokorágyon a kultúrház épületében található egykori kocsma helyiségeit (lakhatásra nem
alkalmas) 110,62 m2-en.
Bővebb információk a rimaszombati Városi Hivatal
Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályán (979 01
Rimaszombat, Svätopluk u. 9.). Tel: 047/5604631,
5604626, 5604633. A kérvényeket is erre a cimre
küldjék.

Meghívók
Világcsúcskísérlet a Föld
napja tiszteletére
Április 22-én tartják a Föld napját, amelyet a
rimaszombati szabadidőközpont is köszönt, még-

hozzá április 23-án a Fő téren 13.00 és 16.00 óra
között, amelyre mind az ifjabb, mind az idősebb
nemzedéket várják. A rendezvényen belül nyitják
meg az Ekosvet nevű kiállítást a helyi óvodák és
alapiskolák diákjainak a munkáiból, de lesznek
játékos vetélkedők, s még egy szlovák rekord megdöntésére is kísérletet tesznek (napraforgómagokat
szeretnének minél nagyobb számban műanyagtégelyekbe elültetni). 2006-ban a rimaszombatiak
állították fel a szlovák rekordot 1470 darabbal, amit
tavaly 2265 darabra módosítottak. Várják az üres
joghurtos dobozokat is!

Szőke Attila kiállítása
A Tornaljai Szabadidő Központ tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit Dr. Szőke Attila  
fotóművész, a Gömöri Fotóklub tagja  APRÓSÁGOK című fotókiállítására. A kiállítás megnyitójára
2008 április 21-én, hétfőn 16.30-kor kerül sor.
Közreműködik: Asztalos Anita. A tárlat április 30ig tekinthető meg a Szabadidő Központ nagytermében. Megtisztelő részvételét előre is köszönik a
szervezők.                              

Diavetítéssel egybekötött előadás
a Föld napja alkalmából     
Az ember és a természet címmel diavetítéssel
egybekötött előadás a felvidéki (főképp gömöri)
természetről, barlangokról, barlangkutatásról,
régészeti – történelmi hivatkozásokkal, védett
növényekről, természetvédelemről 2008 április 24-én csütörtökön délután 16 órai kezdettel
Bánrévén, a helyi általános iskolában a Föld napja
alkalmából. Előadó: Benedek László fotóművész, a
Gömöri Fotóklub vezetője.
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Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109

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

1115-17
* Javítok Tatra, Liaz, Avia tehergépkocsikat, Zetor és Crystal
típusú traktorokat. 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
* EURÓPA – tető építés és javítás,
szigetelések, tetőtér beépítése
és szigetelése, bádogos munkák,
gipszkarton, faborítás és padlók
lerakása. E-mail: europa@centrum.sk, Tel. 0907 850 645

477-16,17

Állás
* Magáncég kitanult varrónőt

2008. 4. 21.

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

398-16

Ingatlanok
Eladó egyenes telek, 800 m2
családi ház építésére Rimaszombatban, Tamásfalán. A
telek előtt kiépített aszfaltos
út, gázvezeték, szenny- és
esővízhálózat, vízvezeték és
villanyhálózat található. tel.sz.:
0903/225 369. 498-17

Liliput
gyermekruha
Rimaszombatban a posta
mellett. Kínálatunk bővült
a Mariguita termékeivel.

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
Kérjük, hogy életrajzát és motivációs levelét mellékelje!

vesz fel munkaviszonyba. Munkahely Rimaszombatban.
Tel. sz.: 0908 930 711

454-17
* Könyvelő cég alkalmaz
könyvelőnőt, gyakorlat nélkül
is, végzettség – kereskedelmi
akadémia vagy közgazdasági középiskola, magyar nyelv
ismerete legalább passzívan
feltétel. Tel. 0905 760 511 munkanapokon 8.00-tól 18.00-ig.

464-16,17
* A Vytnes cég, Hviezdoslavova
6, Rimaszombat felvesz egy
férfi eladót. Követelmények:
érettségi bizonyítvány + vezetői
jogosítvány. Tel. 56 34 294, Mob.
0907 441 707 vagy személyesen
15.00 – 17.00 között. 492-16,17

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

317-17
*Eladó unimobunka. Tel.
0907719699

425-18
* Felvásárlok: öreg tollat, autóelemeket és régiségeket. Tel. sz.:
0903 537 225

463-20

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

425-18

elárusítási menedzser – asszisztensnő
2109-16,18

EREDETVIZSGÁLAT
Az SZTK areáljában

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

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
Kérjük, hogy életrajzát és motivációs levelét mellékelje!

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.

Fájó szívvel köszönjük mindazoknak,
akik április 5-én elkísérték utolsó útjára
az uzapanyiti temetőbe az április 2-án
tragikusan elhunyt

Bozó Istvánt.
Köszönetet mondunk a sok szép virágért,
mellyel próbálták enyhíteni fájdalmunkat.
A gyászoló család
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Sporthírmorzsák

Új
Zálogház

Téli többpróbázók bajnoksága

ALBION P.M., s.r.o.
Zálogház megnyitása
2008. április 28.

Cím: Ušiak kapitány u. 1
(földszinten a CBA üzlet és HUBERT vendéglő között)

Első 100 szerződés = 50%-os
százalék a kamatból!
Többet fizetünk mint mások:
1 g arany 14k/585 mindenkinek 350,- Sk

Jelentkezés telefonszámon: 0905 115 743
2121-16

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Poprádon rendezték meg a dartsozók országos bajnokságát, amelyen a 12 éves ifj. Veréb László a juniorok kategóriájában az első
helyen végzett. Veréb az ifjúsági Európa-bajnokot, a breznóbányai
M. Maculát is legyőzte, s ezzel a sikerével az országos ranglista
hetedik helyére jött fel. Rimaszombatban is egyre komolyabb
hagyománya van a dartsnak, a kurinci Halász csárdában id. Veréb
László rendszeresen vendégül látja a dartsozókat, s több versenyt
is lebonyolított már.

Cselgáncsozóink sikere

298-11

Tel: 0908 948 971
2003

„Álmodtunk Neked egy öregkort,
kedveset és szépet,
de a kegyetlen sors
mindent széjjel tépett.
Hiányod elviselni nagyon nehéz,
míg élünk, megtart bennünk
a fájó emlékezés”
Fájdalomtól megtört szívvel és könnyes szemmel emlékezünk
2003. április 26-án, halálának 5-ik évfordulóján

Szajkó Viktorra Feleden.
A gyászoló család: felesége Ilonka, lányai Beáta, Marika, vejei
Károly, Józska, unokái Károlyka, Viktor, Józsika, Krisztián és
közeli hozzátartozói.
„Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Virágot viszünk néha sírodra,
de ezzel nem hozhatunk vissza.
Nehéz az életet élni nélküled,
feledni Téged soha nem lehet.

Nagytapolcsányban rendezték meg a téli többpróbázók
fedettpályás szlovákiai bajnokságát, amelyen járásunkat nyolc
versenyző képviselte, akik 5 érmet, köztük 3 arany-, 1 ezüst- és 1
bronzérmet szereztek. Az ifjúsági csapatok versenyében járásunk
a második helyen végzett a házigazdák mögött.
A fiatalabb diákok között Tóth Tibor, az almágyi alapiskola tanulója a harmadik, Farkas Dávid pedig a negyedik helyen végzett. Az
ifjabb diáklányok versenyében a rimaszombati Dobšinský Alapiskola tanulója, Michaela Gombalová a második lett, ugyanabban
a kategóriában a tiszolci Rebeka Magyarová a 4. helyen végzett.
Az idősebb diákok kategóriájában a rimaszombati Hostinský
Alapiskola tanulója, Ladislav Dohonyi aranyérmet szerzett. Az
idősebb diáklányok között a rimaszombati Daxner Alapiskola
tanulója, Kinga Muránska hódította el a bajnoki címet, s aranyérmet szerzett Réka Bálintová, a Dobšinský Alapiskola tanulója is.
A többpróbázók ezzel befejezték a téli idényt, s elkezdték a felkészülést a nyárira, amely a járási bajnoksággal kezdődik, amelyre
május 28-án kerül sor a rimaszombati Daxner Alapiskolában.

Veréb az első helyen végzett

! MUNKALEHETŐSÉG A ZÁLOGHÁZBAN !

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

11

Cselgáncsozóink az elmúlt hetekben több hazai és nemzetközi
versenyt abszolváltak. Bazinban a város nagydíjáért rendezett
versenyen 6 ország 239 versenyzője lépett tatamira a helyezésekért, s mind a 17 versenyzőnk előkelő helyen végzett.
Első helyen végzett Frederik Strečka, Juraj Antal, Karol Jakab és
Kristián Slíž. Második helyen végzett Richard Utis és Jakub Páleš.
Harmadik lett Patrik Boršoš, Ondrej Durmis, Jaroslav Maďar, Zsolt
Kónya és Juraj Sirotiak.
Magyarországon, Kisgyőrön szerepeltek versenyzőink a Cselgáncsfesztiválon, amelyen 3 ország 112 versenyzője szerepelt.
Rimaszombati aranyérmesek: Frederik Strečka, Patrik Boršoš,
Karol Jakab, Sophia Kanátová, Andrik Bence, Eva Putnokiová, Filip
Zachar.
Ezüstérmesek: Ádám Jakab, Richard Utis, Jaroslav Maďar, J.
Precher, Ondrej Durmis, Zuzana Očenášová, Kristína Tommová,
Kristián Slíž. Bronzérmet szerzett Michal Polóni és Denis Farkaš
A csapatversenyt a rimaszombati csapat nyerte, s ezzel Kigyőr
polgármesterének a díját is elnyerték.

Ľubomír Antal

Pálkovács indulhat az olimpián
Bár az első fordulóban ipponnal kikapott Pálkovács Zoltán a lett
Egidius Zilinskastól a liszaboni Európa-bajnokságon, de mivel
riválisai sem remekeltek, így megőrizte 9. helyét az olimpiai
selejtezőranglistán, így indulhat a pekingi olimpián.

Összeállította: jdj
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Tőketerebes–Rimaszombat 1:1 (1:0)
Nachtman újabb pontot érő gólja

I

degenben még nem kapott ki tavasszal
a rimaszombati futballcsapat – ezúttal
Tőketerebesről hoztak el Piszárék egy pontot. Egy kevésbé hízelgő sorozat is folytatódott viszont: zsinórban ötödik meccsén nem
tudott nyerni a csapatunk.
Az újonc otthonában nehéz talajon, esőben
futottak ki a pályára a csapatok. Az első
félidőben a hazaiak játszottak jobban, és
Gašpar révén nem sokkal a szünet előtt meg
is szerezték a vezetést. A második félidőben
kiegyenlítették a játékot a rimaszombatiak,
sőt, mezőnyfölényben játszottak. Čižmár
óriási helyzetben a kapu fölé fejelt, nem hibázott viszont Nachtman, aki az 58. percben
szöglet után kiegyenlített. A cseh középhát-

Régiófoci
A III. ligában ismét vereséget szenvedett
a rimaszombati B együttes, akik ezúttal
Litvamezőn hagyták a pontokat. A fülekiek
viszont legyőzték az alsósztregovai együttest, s ezzel a győzelemmel felzárkóztak
a középmezőnybe.
A 18. forduló eredményei:
Liet. Lúčka – Rimaszombat B 2:1 (1:1), g.:
Drahno (34., 57.), ill. Turbek (41.). Fülek – D.
Strehová 2:1 (0:0), g.: Mihál (49. – 11-esből),
Rácz (57.), ill. Peter Novák (87.); Kremnička
– Králiky 3:2 (0:1), Makov – Krásno n/K. 3:1
(1:1), St. Bystrica – Bánová 1:2 (0:2), Bytča
– Zvolen 2:2 (0:1) Lipt. Štiavnica – Kys. N.
Mesto 0:0; D. Ždaňa – Námestovo 1:0 (0:0)
A IV. ligában Feled feledtette a múlt heti
idegenbeli kisiklását, s biztosan győzte ele
a nagyrőcei csapatot. Ajnácskő csapata is
kitett magáért, a szelcseieket öt góllal küldték haza.
A 16. forduló eredményei:
Feled – Revúca 3:0 (2:0), g.: Pális, Švárny
Lakatos, Ajnácskő – Selce 5:2 (2:0), g.: Igo,
Szókiss, Szepesi, Molnár, Agócs, ill. Lipták,
Mořingl; Nová Baňa – Tisovec 7:1 (4:1), Poltár
– Hliník n/Hr. 1:1 (0:1), Kalinovo – Brusno 4:0
(3:0), B. Bystrica/Podlavice – Ružiná 1:0 (0:0),
Tomášovce – V. Krtíš 0:3 (0:2)
Az V. ligában váratlanul megbotlott a lis-

Gömöri

véd ezzel már a második leggólerősebb játékosa a csapatnak – Piszár József nyolcszor,
Nachtman hatszor talált be az idényben.
1.

Prešov

26 17 7

2

50:12

58

2. Podbrezová

26 12 9

5

38:23

45

3. Inter BA

26 11 7

8

38:33

40

4. Lučenec

26 11 5

10 42:35

38

5. Prievidza

26 10 8

8

37:40

38

6. Rim. Sobota

26 9

9

8

31:29

36

7.

26 8

8

10 30:31

32

8. Michalovce

26 9

4

13 29:35

31

9. Košice B

26 8

6

12 34:37

30

10. Humenné

26 6

11 9

11. Trebišov

26 6

12. St. Ľubovňa

26 5

Šaľa

24:27

29

6

14 22:51

24

8

13 29:51

23

tavezető nagybalogi csapat és nem sokan
számítottak a rimajánosiak hazai vereségével sem.
A 16. forduló eredményei:
Rimajánosi – M. Kameň 1:2 (0:0), g.: Uhrin, ill.
D. Bariak, Čepo; Sklabiná – V. Blh 2:0 (1:0)
Ragyolc – Málinec 2:1 (0:1), Sklabiná – V. Blh
2:0 (1:0), Boľkovce – Olováry 1:1 (0:0), Hrnč.
Zalužany – Hnúšťa 0:3 (0:2), Mýtna – Vinica
5:1 (2:1), Nenince – Lubeník 1:1 (0:0)

A járási I. osztályban a rangadónak kinevezett találkozón a sajógömöriek otthonában alázták meg a hanvai csapatot, ezzel
megerősítették első helyüket a táblázaton.
A 12. forduló eredményei:
Hanva – Sajógömör 0:6 (0:2), g.: Bryndzák (2),
Balog (2), Drenko; Guszona – Muráň 3:2 (2:2),
g.: Nagyferenc (2), Bodor ill. Hrbál (2); Revúčka
– Osgyán 2:1 (1:0) g.: Szilágyi, Hutka (11-esből)
ill. M. Pisár M.; Sajószárnya – Rimaszécs 7:0
(3:0) g.: Ferko (2), Kárász (2), Jodas, Dobias,
Legát; Klenovec – Veľké Teriakovce 2:0 (1:0),
g.: Hôžka, Hruška; Sajószentkirály – Bátka 1:2
(1:1), g.: Šivák, ill. Várady, Gál L.
A járási II. osztályban uzapanyiti győzelmével Balogfala felzárkózott a középmezőnybe, a jolsvaiak biztosan tartják az első
helyüket.
A 9. forduló eredményei:
Zeherje – Abafala 2:1
Oldalfala – Tiszolc B 2:1
Uzapanyit – Balogfala 1:2
Jolsva – Cserencsény 5:0

Tőketerebes–Rimaszombat 1:1 (1:0)
Góllövők: Gašpar (41.), ill. Nachtman (58.).
Sárga lap: Mráz, Cvjetinovics, Janečka,
Kuciak. Játékvezető: Tomčík, 350 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Janečka, Nachtman,
Rubint, Mráz–Sihelský, Ádám, Zsivanovics
(85. Geri), Lazúr–Piszár, Čižmár (52.
Cvjetinovics).
A 27. fordulóban áprlis 26-án, szombaton 16.00
órakor a privigyeieket fogadja a rimaszombati
együttes.

B. T.

Reisz András jelenti

A

hétfői koranyáriasan meleg idő
után az esti órákban heves zivatarokkal, néhol jégesővel és szélviharral
hidegfront vonul át, amely újabb lehűlést hoz a hét közepére. Kedden még
az átlagosnak megfelelő hőmérséklet
várható, de gyakori lesz a felhőzetnövekedés és záporok, zivatarok továbbra is
kialakulnak. Szerdán estére csökken a
felhőzet és péntekig napsütéses tavaszi
idő lesz csípős reggelekkel (helyenként
talajmenti fagy várható). A jövő hét végén ismét több lesz a felhő, záporok is
előfordulnak, de emellett lesz napsütés
is, tehát nagyon nem romlik el az idő
akkor sem.

Tippeljen
velünk!
Folytatjuk tippversenyünket, amelyben hetente megtippelhetik a VFK
mérkőzésének pontos eredményét.
A pontosan tippelők közül egy játékos
minden héten 500 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 25-ig
adják postára.
A 8. forduló szelvénye:

VFK Rimaszombat – Privigye
..... : ..... ( ..... : ..... )
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