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Harkácsi, feledi és tornaljai
siker Dunaszerdahelyen
Az idén ugyan csak három gömöri csoport jutott el
a XXXIV. Duna Menti Tavasz dunaszerdahelyi döntőjébe, de mindhárom csoport remekül megállta a helyét
és így díjözönnel térhettek haza Csallóköz fővárosából.
A bábosok mezőnyében a még mindig csak 3 éves múltra
visszatekintő feledi Meseláda Bábcsoport (Szombathy
Viktor Alapiskola) A táltos kecske c. táltosmesét mutatta
be, amit a zsűri nívódíjjal jutalmazott. A gömörfalvai
Harkácsi Pimpók viszont már tizedik alkalommal jutott
el a döntőbe, s a Vezérné Gonda Klára és Dolinszky Irén
által vezetett csoport negyedik alkalommal is elvitte

a bábos mezőny fődíját a Tündérek és manók c. saját
meséjükkel. A tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola
Kincskeresők Színjátszó Csoportja is rutinos résztvevőnek számít, s a színjátszók mezőnyében Az okos
lány c. meséjükkel nívódíjat érdemeltek ki. S ugyancsak nívódjat kapott a szerkesztett játék kategóriában
a losonci Kármán József Alapiskola Pitypang csoportja,
akik a Kenderből szőtt vászon c. játékot mutatták be.
Részletes beszámolót a fesztiválról jövő heti számunkban olvashatnak.

Bár a hivatalos végeredményt
az egyes tagországokban
vasárnap is zajló választások
miatt csak lapzártánk után
jelentették be, a szlovákiai
médiák pár órával a választások
után megszellőztették a hazai
eredményeket.
A választáson a választásra
jogosultak 19,04 százaléka vett
részt, ami kb. 2 százalékkal
magasabb az előzőénél, de így
is valószínűleg a legrosszabb
eredményt tudjuk ismételten
felmutatni. A várakozásoknak
megfelelően a Robert Fico vezette SMER szerezte a legtöbb
szavazatot, őket a választók
közel 32 százaléka támogatta,
ami 5 képviselői helyet jelent.
Az SDKÚ-DS 16,97, az MKP
11,35 és a KDH 10,09 százaléka egyaránt két mandátumot
jelent, a HZDS 8,9 százaléka
és a Szlovák Nemzeti Párt 5,55
százaléka 1-1 mandátumot ér.
Kontraproduktívnak bizonyult
tehát a nemzeti párt magyarellenes hisztériája. Az MKP
listáján nem történt változás,
a választók a lista első két helyén szereplő Bauer Editnek és
Mészáros Alajosnak szavaztak
bizalmat. A SMER-nél viszont
az eredetileg csak harmadik
Monika Flašíková Beňová, míg
a KDH-nál a szintén harmadik helyre rangsorolt Anna
Záborská került az első helyre.
Az MKP elnöke, Csáky Pál sajtótájékoztatóján elégedettségének adott hangot, s szorosabb
együttműködésre szólította fel
a jelenlegi ellenzéki pártokat,
akik 6 képviselői hellyel rendelkeznek Brüsszelben.
jdj

jdj, fotó: Huszár László

Fotó- és tablópályázat a Gömöri Hírlapban
Lapunk két pályázatot is hirdetett a minap, amelyre várjuk az érdeklődők jelentkezését. A Község és közösség
a képen c. fotópályázatra olyan fotókat várunk, amelyeket településükön, lakhelyükön készítettek, s külön örömmel
8 588004 101029 >
vesszük a szociofotókat, tájfotókat, a műemlékeket, érdekes pillanatokat megörökítő képeket. A fotókat a Gömöri Fotóklub tagjai értékelik, s a legjobbak értékes díjakban részesülnek. A beérkezett
Potrebujete si požièaś?
fotókat folyamatosan közöljük, s július 25-én, a Bátkában megrendezendő IV.
Balogvölgyi Falvak Találkozóján rögtönzött kiállítást is nyitunk a legjobb alkotásokból. A fotópályázattal egyidőben tablóversenyt is indítunk, amelybe az
alapiskolák 9. osztályainak és a végzős óvodások tablófotóit várják. A tablókat
megszámozzuk, s olvasóink szavazhatnak, vajon melyik tabló nyerte el a tetszésüket. Mind a legtöbb szavazatot elnyerő tablók, mind a szavazatokat beküldő
0904 801 765
0904 842 198
Rimavská Sobota, Hatvániho 2
Hnúšśa , Francisciho 186
olvasók értékes díjakat nyerhetnek. A tablókat június 15-ig várjuk, akkor indul
az olvasói szavazás.
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Mégsem zárják be a kassai főkonzulátust
Múlt heti számunkban mi is közöltük azt
a Csemadok Kassa-város területi Választmánya által megfogalmazott nyílt levelet, amelyet kassai magyar szervezetek fogalmaztak
meg, miután megjelent a sajtóban, hogy
bezárják a kassai magyar főkonzulátust.
A tiltakozó akció keretében felemelték hangjukat a kassai magyar intézmények, a régió
magyarságának társadalmi-kulturális szerve-

zetei, politikai képviseletei, civil egyesületek,
valamint néhány szlovák intézmény és társaság
képviselői is. A petíciót és az azt aláírók listáját
elküldték a magyar legfőbb közjogi méltóságoknak is, majd a magyar-magyar találkozón Csáky
Pál, az MKP elnöke maga is felvetette a kérdést
Bajnai Gordon miniszterelnöknek, s tiltakozását fejezte ki. A kezdeményezést siker koronázta, s a bezárás réme elhárult a főkonzulátus feje
fölül – számolt be lapunknak a fejleményekről

Fáber Tímea, a Csemadok TV titkára, aki
elmondta azt is, hogy a főkonzulátust a külügyi
tárca már levélben is értesített a döntésről.
Szerencsés János főkonzul köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akiket nem hagyott hidegen
a főkonzulátus bezárásának a híre, felemelték
szavukat, s aláírásukkal is hitet tettek a magyar
és szlovák nép békés egymás mellett élésén
munkálkodó intézmény megmentésében.

Hatan haltak meg Nagyrőce mellett

megtámadta az arra sétáló 36 éves balogtamási lakost. Többször arcon ütötték, s amikor a
földre esett, elvették a zsebéből kieső mobiltelefonját. Az áldozat kisebb sérüléseket szenvedett,
s 250 eurós kárt okoztak neki. A rendőrség
elfogta a támadókat, akik vizsgálati fogságban
vannak. Tettükért 7 és 12 év börtönbüntetés
szabható ki.

jdj

Rendőrségi hírek
Brutális gyilkosság történt Várgedén

Csütörtökön az éjszakai órákban alig pár méterre az evangélikus templomtól, a főúton megölték R. Gyula 67 éves nyugdíjast. A halottra egy
horgászásból hazatérő helybéli lakos bukkant
rá, aki azonnal riasztotta a rendőrséget, akik
még aznap éjjel letartóztatták a gyilkossággal
gyanúsítható 20 éves R. Lászlót, aki rokona volt
az áldozatnak. A boncolás megállapította, hogy
a halált szúrt és tompa tárggyal okozott súlyos
sérülések együttesen okozták, s a kihívott mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A gyanúsított a tett elkövetése idején erősen
ittalos állapotban volt, még másnap reggel is két
ezrelék fölötti értéket mutatott az alkoholszonda. Amennyiben a bíróság is bűnösnek találja,
akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat.
Az idén ez már a második brutális gyilkosság
volt a járásban, februárban Rimajánosiban
Július Nôta futballedzőt ölték meg, akinek
a gyilkosait azóta se találta meg a rendőrség.

Szombaton este pár perccel hét óra előtt két
személygépkocsi ütközött Nagyrőce közelében, amelynek következtében hat ember életét
vesztette.
Az előzetes vizsgálatok szerint a balesetet a Kia
Rio 33 éves nagyrőcei vezetője okozta, aki nem
az útviszonyoknak megfelelően vezette a gépkocsiját, s egy balkanyarban megcsúszott, átsodródott a másik oldalra, ahol frontálisan összeütközött a Rőce felől szabályosan közlekedő Fiat
Tipo gépkocsival, s mindketten az út menti
árokba zuhantak. A két sofőr, illetve a 3-3 utas
azonnal szörnyethalt. A Fiat Tipóba belerohant
egy lengyel rendszámú Fiat Bravo gépkocsi is,
de annak vezetője a csodával határos módon
sértetlen maradt, míg utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.

Megtámadtak egy sétáló férfit

Szerdán éjjel, tíz és tizenegy között Bátka és
Balogtamási határában egy Lada gépkocsival
megállt a 18 éves P. és a 22 éves R. fizikailag

25 tonna olaj ömlött ki egy
tartálykocsiból

Mintegy 50 kilométer hosszan szennyeződött
a talaj a Feled-Gömörhorka vasútvonal mentén,
amikor gázolaj ömlött ki egy vasúti tartálykocsiból. Azt még nem állapították meg, hogyan
ömölhetett ki a gázolaj a 24 tartálykocsiból
álló szerelvényből, de feltételezik, hogy rablás
történt, ugyanis a zárószelep hiányzott az egyik
kocsiról. Az esetet a vasúti rendőrség mellett
a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség is
vizsgálja.
Összeállította: jdj

Ajánló
Emlékülés Badiny Jós Ferenc tiszteletére, Losonc – június 13.

A Palóc Társaság a társrendező Magyar Kulturális Központ és a Csemadok Losonci Alapszervezete közreműködésével Az ősi gyökér él és tanít címmel emlékezik a 100 éve született Badiny
Jós Ferenc egyetemi tanárra, a sumerológia
professzorára és a magyar őstörténet-kutatás
legkiválóbb alakjára. Az emlékülés, június 13-án
szombaton 9.30 órai kezdettel lesz Losoncon
a Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Kármán-termében. Az emlékülésen
bemutatásra kerül Badiny Jós Ferenc A palócok
ősvallása c. DVD-je is.

IX. Váraljai Népművészeti Fesztivál,
Ajnácskő – június 21.

Ajnácskőn a Csemadok helyi alapszervezete
szervezésében kilencedik alkalommal kerül
megrendezésre a Váraljai Népművészeti Fesztivál, amely az idén is gazdag programmal várja
a község és a környék lakóit. A gyerekeket a

kézműves-foglalkozások mellett (füleki Motolla
Műhely), a Bástya Egyesület íjászbemutatója,
az Árvay Miska Baranta és a Szevasz Színház
szórakoztatja a Mátyás király igazsága c. mesével. A népművészeti blokkban többek között a
hazai óvodások és iskolások mellett az óbásti, a
gesztetei menyecskék valamint a rimaszombati
Új Gömör és Kis Gömör mutatkozik be, s este
19.00 órakor kezdődik a pozsonyi Ifjú Szivek
Bartók Béla emlékére készült Táncok húros
hangszerekre, ütőkre és zongorára c. előadása.

Magyar magazin
6.10., STV2, 16:45, ismétlés: 6.11., 7:15

Május elejétől Peternai Zsuzsanna személyében új igazgató áll az érsekújvári Pázmány
Péter Gimnázium élén. Az iskolában nagyon
sok mindent szeretne újítani, szeptembertől pl.
például új tantárgyat – tematikusan integrált
órát – kezdenek oktatni angol, illetve német
nyelven – erről szól a szlovákiai magyar iskolákat bemutató sorozat következő része.

A bodrogközi Perbenyik görög katolikus temploma egyedi ikongyűjteményt kapott. Ennek
történetét meséli el a Magyar magazin egyik
riportja, de színes beszámolót láthatnak a Duna
Menti Tavasz idei versenyéről is.
  

Terítéken
6.10., STV2, 22:10, ismétlés: 6.11., 15:05

Két év múlva Szlovákiában népszámlálás lesz,
a harmadik az 1989-es változások óta. Miként
alakult az ország demográfiai helyzete, hogyan
változott és a jövőben hogyan alakulhat Szlovákia nemzetiségi-etnikai arculata? Mennyien
vagyunk és leszünk mi, szlovákiai magyarok?
Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresi
a választ a Terítéken műsorvezetője, Korpás
Árpád vendégeivel, Gyurgyík László szociológussal, Lelkes Gábor település- és területfejlesztési szakértővel, Farkas György geográfussal és Balkó Róberttel, a nyitrai járásbeli Kolon
község polgármesterével.

Városunk életéből
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A bőrgyógyászati osztály bezárására készülnek
Nagy valószínűséggel június 15-én bezárják a
rimaszombati kórház bőrgyógyászati osztályát,
ugyanis a tízágyas részlegre mindössze egy
orvos jut, s a kórház vezetésének erőfeszítései
és tárgyalásai ellenére sem sikerült további, a
működéshez elengedhetetlen létszámú orvossal
szerződést kötni. A megyében eddig is csak két
helyen volt, így a betegek ezentúl a besztercebányai kórházban kaphatnak majd fekvőbeteg
ellátást. A helyzet megnyugtató megoldása
érdekében Cifruš István polgármester is levelet
intézett a kórházat üzemeltető Kórházak és
Rendelőintézetek Nonprofit Társulás vezetőjéhez, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk.
Tisztelt Igazgató Úr,
mint Rimaszombat járási székhely polgármes-

tere és a kórház egykori igazgatója, nagyon
kellemetlenül meglepődtem, amikor tudomást
szereztem a döntésükről, amelynek értelmében
megszüntetésre ítélték az Önök kezelésében
lévő rimaszombati kórház fekvőbetegek ellátására is alkalmas bőrgyógyászati osztályát.
Az információ azért is lepett meg bennünket,
mert a városi képviselő-testület április 28-i
ülésén az Ön helyettese, MUDr. Mária Voleková
asszony részletesen beszámolt a kórház helyzetéről, de egyetlen szóval sem említette, hogy
a bőrgyógyászati osztályt be akarják zárni. Szeretném kifejezni nemtetszésemet és nyugtalanságomat, hisz az ilyen elhamarkodott döntések,
amelyek nincsenek tekintettel a város és a hozzá tartozó körzetek betegellátására, ismételten
rontják az egészségügyi ellátás színvonalát, s
tovább mélyítik a régió szociális elmaradottsá-

Egyház és
gyerekek
Június 3-án a Katolikus Kör Polgári Társulás
vendége volt Bize Norbert plébános, esperes.
Szomolai Tibor nyitotta meg, majd ismertette a
programot. Danis Tamás és Csirke József részt
vett Budapesten a Magyar Konzervatív Alapítvány által nemrégiben megrendezésre kerülő
konferencián, amelynek címe: A keresztény
egyházak küldetése és nemzeti felelőssége. Az
előadók a következők voltak: Zétényi Zoltán,
Hegedűs Lóránt, Bábel Balázs, Pozsgai Imre,
Duray Miklós, Bíró László, Spányi Antal, Szabó
Gyula, Somogyi Alfréd és Grentner Julianna.
Összegezve az előadásokat, azok az egyház
életéről, a lehetőségekről, a fiatalokról szóltak.
A résztvevők javaslatot tettek arra, miért nem
kapcsolódhatnának be a közéleti teendőkbe?
Miért nem lehet egy pap parlamenti képviselő?

Az emberek miért hallgatnak a médiára, mikor
félre vezetik őket? Utat kell mutatni, a fiataloknak komolyan kellene venni az egyházat. Bize
Norbert plébános, esperes, aki jelenleg Szádalmáson teljesít szolgálatot, Egyház és gyerekek
címmel tartott előadást. „Sokszor elgondolkodom, milyen egyházra lenne szükség. Ne legyen
nagy távolság az egyházi vezetők és a hívők között. Legyen olyan hangulat, ahol érezni lehet az
emberek szeretetét. Olyan egyházról álmodom,
ahová örömmel jönnek a fiatalok, a családok.
Azt gondolom, hogy egyházunk jelenét és jövőjét – Krisztus jelenlétének természetességén

Roma élet
– rajzkiállítás
A Gömör-Kishonti Múzeumban június elsején
kiértékelték és díjazták a roma rajzversenyt.
Oľga Bodorová igazgatónő üdvözölte a vendégeket, majd rövid műsorra került sor, a
Tompa Mihály Alapiskolából Banya Tamás 7.A
osztályos tanuló klarinéton játszott. Ezután itt
lépett fel először a Khamóro slniečko – roma
tánccsoport Nyustyáról. Ennek érdekessége,
hogy mindössze két hete alakultak, tíz taggal,
Ján Radič pedagógus vezetésével. A GömörKishonti Múzeum már 1996. január elsejétől
foglalkozik a romák életével, kultúrájával, s

összegyűjtötte a dokumentumokat, amiket
azóta is szélesít. Nyolcadik éve szervezték meg a
Romano dživipen – Roma élet címmel rajzversenyt az iskolások részére. A rimaszombati
járásból tizennégy iskola vett részt, összesen

gát. A város vezetése nevében szeretném Önt
kérni, hogy döntését bírálja felül. S egyúttal
nyomatékosan megkérném arra, hogy a további
döntései meghozatalakor mindenekelőtt vegye
figyelembe azt a tényt, hogy az egészségügy
elsősorban a betegeket kell, hogy szolgálja, akár
a gazdaságosság rovására is.
Végezetül még egyszer kérem, hogy döntését
a bőrgyógyászati osztály megszüntetéséről
értékelje át, s remélem, hogy nem csak a kórház
kizárólagos gazdasági érdekei vezérlik majd új
döntésében, hanem a régió szociális helyzetét
is szem előtt tartja, s mindannyiunk számára
kedvező döntést hoz.
Üdvözlettel,
MUDr. Cifruš István, MPH
polgármester

túl – a hívők aktivitása kell, hogy meghatározza.
Más a vágya egy vidéki vagy egy városi fiatalnak,
a vidéken, falvakon élő fiatalok jobban ragaszkodnak a gyökereikhez, elődeik múltjához, bár a
menekülés a városba gondolata bennük is megvan. A városi fiatal a lehetőségekben gazdagabb,
ami negatív értéket is hordoz magában. A falusi,
vidéki fiatal nyitottabb az emberek felé, mert
tapasztalatlan. Aki sokat ismer, tapasztaltabb,
az válogat, mérlegel barátság és haverság között.
Megtapasztal sok káros, negatív dolgot, pl.
kábítószer, alkohol, ami nem vezet sehová. Ezek
a fiatalok gondokkal, problémákkal küszködnek.
Az Istenben, az Egyházban kellene bízni, nem
pedig közömbösnek lenni. Amennyiben megtapasztalják Isten segítségét, akkor tudatosul
bennük, hogy Istenre mindig szükség van. Nem
szabad eltávolodni tőle. Az Isten közelebb áll a
nyitott őszinte emberhez, ahhoz, aki szeretettel
elfogadja őt.” – fejtette ki az előadása lényegét
Bize Norbert atya.
Kép és szöveg: Csölle Edit

126 rajz érkezett. A díjazottakat két kategóriába
sorolták, az elsőbe az alsótagozatos, a másodikba a felsőtagozatos diákokat sorolták. A beküldött rajzokat Mihók Ibolya, Szajkó Zsolt és Oľga
Bodorová értékelték. A díjazottak a következők: Első kategória: 1. Balog Anna Krisztína
(Várgede), 2. Martina Kancková (Málnapatak),
3. Kalocsai Gyula (Várgede), dicséretben részesült Pavlinka Slaninová (Fazekaszaluzsány)
és a Várgedei Alapiskola. Második kategória:
1. Balog Simona (Várgede), 1. Fazekas Anett
(Várgede), 2. Oláh Dávid (Várgede), 3. Ivona
Samková (Jolsva), dicséretben részesült Barbara Černáková (Dobšinský AI, Rimaszombat) és
Cibuľa Dávid (Feled). A rajzkiállítás július 31-ig
lesz látható.
Kép és szöveg: cse
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Radnótira emlékeztek a gömöriek

„Egy kicsit már magunkénak érezzük”

Radnóti Miklós századik születésnapján
a mártírhalált halt költőre emlékeztek
gömöri tisztelői (a rendezvény főszervezője
a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület volt),
akik végigjárták azt az utat, immár másodszor,
amelyet a költő maga is bejárt 1941 júliusában.
„Rimaszécs, itt született a nagyapám, az apám
Radnóton, Csízfürdő, Lénártfalva. Kiszállunk.
Az állomáson István öcsém, beülünk a fogatba, az öcskös a bakra kapaszkodik, a kocsis
mellé. Az enyhe gömöri táj, távol a hegyek” –
írja Naplójában, s az emléktúra Uzapanyiton
kezdődik, ahol a helyi polgármester, Demeter
Jolán és Demeter Katalin MKP-elnök fogadja
az emlékezőket. Itt már semmilyen konkrét
emlék nem utal a költőre, annyit tudunk csak,
hogy itt született a nagyanyja. Utunk következő állomása Nemesradnót, ahol az iskola
előtt békésen megfér egymás mellett a falu

két kiemelkedő alakjának, Pósa Lajosnak és
Radnóti Miklósnak a szobra és az emléktáblája.
„Egy kicsit már magunkénak érezzük és lasssan
beivódik a tudatunkba” – mondja a költő szobra
előtt Tóth Elemér polgármester, s hozzáteszi,
hogy nem szeretnék kisajátítani sem őt, sem
Pósa Lajost, hisz ők az egész nemzetéi. A szobor
előtt Mihály Péter adja elő a költő 28 év c. versét,
majd Balog Attila a Nem tudhatom c. versét.
Rimaszécsen, a helyi zsidó temető az első állomás, ahol a nagyszülők sírja előtt zuhogó esőben
előbb Balázs István idézi Radnótit verssel,
majd Páko Marika három megzenésített verset,
köztük a VII. eclogát adja elő. Bent a faluban
emléktáblát lepleznek le Glatter Jakab egykori
családi házán, ahol Hizsnyan Géza emlékezik
hajdanvolt időkre, s ismét Mihály Pétert halljuk,
aki Ardamica Zorán Radnótit idéző versét olvassa fel. A következő állomás Lénártfala, ahol még

Radnóti teljes pompájában láthatta a még romjaiban is impozáns látványt nyújtó víztornyot,
s innen halad a túrázók menete már Gál Ferenc
lovaskocsijával kiegészülve Hanvára és a túra
utolsó állomására, a runyai Madzag-pusztára,
ahol emlékfát állítanak. A túra második napja
a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, de akik
eljöttek, így is felejthetetlen napot tölthettek
együtt, méltó emléket állítva a magyar irodalom
kiemelkedő alakjának.
Kép és szöveg: jdj

Emléktáblát
avattak Dénes
György emlékére

Mégis lesz falunap Balogfalán
Nyilvános falugyűlést tartottak Balogfalán, de ahogy megszokhatták, mindössze egy polgár akadt, aki érdeklődött
a falu közügyei iránt.
Az ülés elején elfogadták a feledi rendőrség
beszámolóját, amiből kiderült, hogy tavaly 9
bűncselekményt és 24 kihágást jegyeztek fel
a községben, amely öttel ill. hárommal kevesebb,
mint az azt megelőző esztendőben. A legnagyobb vitát az ülésen az idei falunap váltotta ki,
ugyanis Mihályi Árpád képviselő javasolta, hogy
a tavalyi rossz tapasztalatok miatt (a mulatság
verekedéssel ért véget, amelyen komoly sérülés
is történt) ne tartsák meg az idén a rendezvényt.
A képviselő-testület megismételt szavazás után
úgy döntött, hogy falunap lesz, de a mulatságot
az idén elhagyják, s a tűzijátékkal ér véget július
25-én. Az ünnepségre a borsodszentgyörgyi

testvértelepülés képviselőit is meghívják. A vitában elhangzott, hogy komoly gondok vannak
a faluban működő társadalmi szervezetekkel,
így a Csemadokkal, a tűzoltószervezettel és
a fociklubbal is. Egyre kevesebb az érdeklődő,
a Fürtöcskék asszonykórus tagsága is leapadt,
s a focicsapat sem tud sokszor teljes létszámban
kiállni. Az idén már a tűzoltóversenyen sem
képviseltette magát a helyi szervezet. Mindezen
gondok ellenére az idén felújítják a tűzoltószervezet épületét és a sportöltözőt is. Döntöttek
a képviselők arról, hogy a község teljes jogú tagja lesz a Nógrád geoparknak, s Csörnök György
polgármester arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a gazdasági válság még nem túlságosan
érintette a falut, de az előrejelzések szerint
a költségvetés 8 százalékát viszik el a megszorító intézkedések.

Dénes György 86. születésnapja alkalmából a szülőfalu, Pelsőc község, és Kardos
László, a Pro Pelsüczienzis Társaság elnökének szervezésében május 23-án a község
művelődési házának a falán emléktáblát
helyeztek el a falu szülötte és díszpolgára,
Dénes György Madách-díjas költő tiszteletére a szintén pelsőci születésű Rudnay
Gyula, illetve II. Rákóczi Ferenc emléktáblája társaságában. A Szlovákiai Magyar Írók
Társasága nevében a költőre Kovács Magda
író emlékezett, a helyi temetőben virágot
helyeztek el Dénes György sírján, majd a
pelsőci magyar alapiskola tanulói ünnepi
műsort adtak a kultúrházban.

jdj

jdj, fotó: Kardos László
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Gyöngyösi István nyomában az ifjúsággal

„S mivelhogy Balog is…”
A fent említett címen szervezett a Csemadok
Nagybalogi Alapszervezete gyermeknappal egybekötött emléktúrát. A gyerekek játszani, versenyezni és tanulni, a felnőttek pedig szórakozva
örülni jöttek. Annak apropóján, hogy 2009.
július 24-én emlékezünk Gyöngyösi István
születésének 380. évfordulójára, aki 1668-ban
Balogvár kapitánya volt, célunk tudatni, hogy ő
a 17. század legnagyobb elbeszélő költője, neves
politikus, haláláig Gömör megye alispánja. Mi,
nagybalogiak szeretnénk, hogy híre s neve örökké éljen nemzedékeink tudatában.
A május 30-án megvalósított rendezvényünk is
e célt szolgálta. A Csemadok helyi vezetősége
heteken át tervezte és szervezte kirándulásunkat, hogy Gyöngyösi nyomán haladva, egy kellemes napot töltsünk gyermekeinkkel Balogvár
tövében. Az utolsó pillanatban tervünk füstbe
menni látszott, mivel a várromot körülvevő
vadaspark kezelője, az állami erdészet számunkra elfogadhatatlan indokkal – lemondta a
megállapodást, ami szerint a nagybalogi lakosok
rendezvényük helyszínéül a balogi vár romjait
és annak környékét használhatják.
Így lett az új helyszín az egykori Rákóczi-birtok.
A derencsényi vár romjainak közelében, a Balog
patak jobb partján elterülő erdei tisztáson már
korán reggel rotyogott a finomnak ígérkező
gulyás. A csemadokosok asztalokat, lócákat
állítottak össze, terepet készítettek elő az

íjászok bemutatójához, sátrakat emeltek a
kiszámíthatatlan időjárásra gondolva. Rövidesen megérkeztek az érdeklődők. Ki a község
autóbuszával, ki pedig egyénileg autóval. Jött a
Bástya Íjász Klub Lévay Tibor irányításával, az
Árvay Miska Baranta Vörös Attila vezetésével
és a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat Csúsz
Balázzsal az élen. Miután mindenki letelepedett
és kifújta magát, Pál Csaba, a szervezet elnöke
üdvözölte a közel száz résztvevőt, majd ismertette a nap programját. Kezdődött is az íjászok
színvonalas bemutatója. Az íjakat aztán minden
gyerek örömmel próbálhatta ki. Következett
a barantások bemutatója, akik az ősi magyar
harcművészettel ismertették meg az érdeklődőket. Közben a távoli harangszó délidőt jelzett, a
szervezők pedig mindenkit ebédre invitáltak. A
finom meleg gulyás jólesett, mert a szűrt napsütést itt-ott felhőátvonulás szakította meg. Ebéd
közben Pál Dénes nagybalogi nyugdíjas tanár

ecsetelte Gyöngyösi István életét és tetteit, valamint elmesélte a balogi vár történetét. A délutáni órák a cserkészek által kijelölt akadálypályák
teljesítésével teltek. A gyerekek a sikeresen
megoldott feladatokért, ügyességükért és bátorságukért apró ajándékokat kaptak. A közeli
tanösvény végigjárására Elek Béla bátorította
a jelenlévőket. A kirándulócsoport kellemesen
elfáradva térhetett haza a késő délutáni órákban. A rendezvény színvonalával elégedett volt
a falu polgármestere, Csúr Tibor és a jelenlévő
képviselők is. A rendezvény fő támogatója a
Szülőföld Alap és a Csemadok Országos Tanácsa
volt. További támogatóink: Nagybalog Község,
Szabó Pékség, Agrotrade s.r.o., Molimpex s.r.o.
Köszönet jár mindannyiuknak, valamint minden kedves, segítőkész embernek, aki hozzájárult e nap sikeréhez!
Koós István, Fotó: Pál Gabriella

Végh Barbara újságírónak készül
Az idei kassai
Kazinczy Napok keretében
megrendezett
Szép magyar
beszéd országos
fordulójára Végh
Barbara nem csak
hogy bejutott, de győzött is, mintegy
megkoronázva ezzel középiskolás éveit.
A versenyről és további terveiről kérdeztem.
Máskor is részt vettél már ezen a versenyen?
Igen, öt évvel ezelőtt is voltam már, azóta minden évben részt veszek rajta, s érdekes módon
mindig sikerült bekerülnöm a döntőbe, de most
először az érettségi évében sikerült az országos
versenyen az első helyet is elérni.
Milyen érzés volt megnyerni ezt a versenyt?
Igazából nem tudom, hogy milyen érzés volt,
ugyanis most nem vártam meg a kiértékelést,
mert olyan tapasztalatom volt, hogy középszlovákiainak egyáltalán nincs esélye nyerni
ezen a versenyen, mindig a keleti vagy a nyugati

versenyzőket díjazzák. Utánam küldték a díjat,
s először nem akartam elhinni, csak, mikor
megláttam. S amikor megtudtam, hogy a
második helyezett pedig a füleki gimnáziumból
lett, akkor tényleg dupla öröm volt, hogy végre
mi is meg tudtuk mutatni, hogy igen képesek
vagyunk felülemelkedni Kelet illetve NyugatSzlovákián.
Most érettségiztél. Milyen tantárgyat választottál?
Nem volt egy olyan tantárgy sem, amelyik közel
állt volna hozzám, ezért úgymond a könnyebb
utat próbáltam választani a tanárok segítségével. Ez volt a földrajz, mert ugye magyar,
angol és szlovák nyelvből egyébként is kellett
érettségizni.
Hogy sikerült?
Az érettségim a lehető legjobb lett.
A középiskolás éveid alatt milyen versenyeken
vettél még részt?
Ha az utóbbi nyolc évet nézem, akkor kezdetekben még matematika versenyeken is részt
vettem, de később abba maradt az érdeklődésem a matematika iránt. Aztán hosszú éveken
keresztül jártam szavalóversenyekre, részt

vettem a Dobré slovo szlovák nyelvű regionális
szavalóversenyen, onnan is vannak eredményeim, de a legsikeresebb ez az idei Szép magyar
beszéd.
Pályaválasztás terén milyen terveid vannak?
Kisebb koromban sokáig orvos szeretettem volna lenni, aztán ahogyan jobban belemélyedtünk
a biológiába meg a kémiába, rájöttem, hogy ez
nagyon nehéz, „tanulós” szakma, s gondoltam,
hogy akkor keresek valami „könnyebbet”, vagy
ami inkább testhezálló a számomra. Így esett a
választás a médiára, s azon belül is az újságírásra. Kezdettől fogva szeretettem fogalmazni, s
ahogy a GTV-nél dolgoztam szerkesztő-bemondóként, még jobban el kezdett érdekelni.
Milyen elvárásaid vannak a szakmával szemben?
A tapasztalataim egészen kellemesek. Persze
nyilván ennek a szakmának is vannak hátulütői,
mint az összes többi pályának, pl. problémák
esetleg kollégákkal vagy riportalanyokkal. De
viszont szeretem csinálni, s amíg az ember
szívből csinálja és odaadással, addig működhet
ez a gépezet.
Kérdezett és fotózott: Homoly E.
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Toplista játék

A 80. Ünnepi Könyvhétre
megjelent kiadványokból

Bárczi Zsófia:
Mennynek és földnek

Irodalmi tanulmányok és esszék

Kiadó: Madách-Posonium
Koncsol László:
Cseppben az öböl

Cikkek, előadások, emlékezések,
interjúk

Juhász Katalin:
Látod, duzzad

Versek

A könyvek megvásárolhatóak a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.

Az álom
Az álom alakjai, emberei a gyermekkorban annyiszor látott, fiatal lánykoromban átélt, átbarangolt
természet látványában jelentek meg. A négy falucska
a Túróc völgyében, mint színes gombolyagok a smaragdzöld szőnyegen, a jóság erős bástyái.
Ismeretlen emberek érkeztek az egyik falucska
határába, egy piros tetős házhoz. Volt, aki járművel
érkezett, volt akik elé kimentünk a közeli megállóhoz.
Kisétáltam eléjük szeretteimmel, fiaimmal. Idősebb
asszonyok arcában a legszeretettebb nagymamám
arcát láttam, zsongás volt a határban, kedves emberek
szelíden köszöntötték egymást, apró tárgyak cseréltek
gazdát, ajándékokká váltak.
A ház közelében a rét virágos mezőjében
telepedtek le, többen a hosszú utazás fáradalmait
szunyókálva pihenték ki. Színes ruházatú gyerkőcök
szaladtak szanaszét. Megtalálták a patakot, csodálták
a pillangókat, óvatosan kóstolgatták a bokrok fanyar
gyümölcseit, a sóskát, a magvast. Szöcskéket hajkurásztak és megtalálták a hosszú, kanyargó utat az
erdőhöz. A felnőttek nem engedték őket egyedül a fák
birodalmához. Meg aztán; ők is kíváncsiak voltak, mit
rejteget az öles fák rengetege. Aztán többek könyvek-

be, mappákba, kéziratokba bújtak. Festőállványokra
hófehér vásznak kerültek. A ház udvarán a kertben
emberi alkotások készültek. Cserépedényekre gyermekek is festettek virágokat, gyümölcsöket, kalapos
gombákat. Hosszú asztalra is fehér tiszta terítő került;
tálakra a természet gyümölcsei, poharakba tiszta
víz, habzó könnyed borok, tehéntej, csuporban méz.
Itt már tündérasszonyok, tündérke-lányok szorgoskodtak, tüzeket raktak és az alkonyat észrevehetően
még csillogóbb lett. Csillagok ragyogtak a földön.
Csillogtak a szemek, mindenki örült és csendesen
tette a dolgát.
Két férfi érkezett, egymás mellett meg-megállva. Félrehúzódva kissé, de figyelve a hívó fényeket,
engedve a szelíd csábításnak. Arcuk ismert volt, apám
és testvérem arca soha nem lehet idegen. Aztán az
erdei útról is érkeztek természeti lények. Kosaraikban
szamóca, édes málna, savanyú almafejek. Leültek ők
is és nézték, ahogy a festők megfestik az ő szeretett
fáikat, dombjaikat, szivárványrétekre csodálkoztak rá,
ők, az erdei manók. A falu felől dal hangzott, asszonykórus tiszta dallamai lebegtek a megérkezettek, az
otthonaik, az alkotók fölött.
Hajnalodott. Térdeimen hűs harmatot éreztem, óvatosan nyitottam szemeim. Tündérem volt mellettem.
Megsimogattam az arcát. Ez már a valóság… igen.
Banyík Ildikó, Alsófalu

Könyvesbolti kedvezmény
Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
24 . hét

Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző
együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal. A Toplista játék mellett olvasóink
hetente kaphatnak 10 százalékos kedvezményt a
könyvesboltban. Ehhez elég, ha kivágják szelvényünket és azt beviszik a könyvesboltba. Fontos,
hogy a kivágott szelvény csak az aktuális héten
érvényes, a későbbiekben azt nem fogadják el, s
azt nem lehet fénymásolni sem.

Nyerjen 16 eurós könyvutalványt
egy kedvenc regénycímmel!
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt májusi toplistája a következő:
1. Lőrincz L. László: Kilenc csontfarkas
2. Danielle Steel: Egy rendkívüli nő
3. Richard Cavendish: 1001 történelmi
hely, amit látnod kell
4. Anya csak egy van – gondolatok édesanyákról
5. Stephene Meyer: Újhold
6. Krúdy Gyula: Álmoskönyv
7. Tanuljunk könnyen, gyorsan németül
8. Ballagási emlék
9. Szendrei László: Az kezdetektől Szent
Istvánig
10. Bernhard Schlink: A felolvasó
Májusi játékunkban azt kértük kedves
Olvasóinktól, hogy írjanak meg nekünk egy
álmot. Banyík Ildikó alsófalusi olvasónk álmát itt olvashatják, s ezzel 16 eurós könyvutalványt nyert, amelyet levásárolhat a
rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban. Júniusban is nyerhet. Most arra
kérem csupán, hogy írja meg kedvenc regényének a címét. A regénycímeket 2009.
június 26-ig várjuk a 97901 Rimaszombat,
Svätopluk u. 5., vagy gomorihirlap@
rimavskasobota.sk címekre.
he

Horoszkóp
Június 8–14. között

Kos - Kellemes találkozásban lesz része
egy idősebb személlyel.
Bika - A hét alkalmas a töprengésre. A jó
gondolatok akkor jönnek, ha egyedül lesz.
Ikrek - A rég várt találkozó nem az elvárásai szerint zajlik le.
Rák - Kisebb anyagiakra számíthat, amelyre már rég várt.
Oroszlán - Itt az idő a kapcsolatának az
elmélyítésére.
Szűz - Gyerekek társaságában kedves
meglepetésben lesz része.
Mérleg - Menjen társaságba, s szórakozzon az ismerőseivel, hasznára válik.
Skorpió - A héten a párkapcsolatában egy
kellemetlen időszakot zár le.
Nyilas - Gyötrődni fog egy szerelmi kérdés
ügyében.
Bak - Még ha kellemes meglepetés éri is, a
lelke mélyén valami bántja.
Vízöntő - Rádöbben, hogy egy fiatalabb
személy nem őszinte önhöz.
Halak - Alkalmas pillanatok lesznek valami új átélésére.
virgula
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„Julo Nôtával szinte testvéri volt
a viszonyunk”
Beszélgetés Martin Kuciakkal, az MFK Rimaszombat kapusával
tem, nem kaptam gólt, 0:0 lett a végeredmény.
Szívesen emlékszek egy losonci meccsre is, igaz,
akkor kikaptunk 1:0-ra, de ott is jól ment a védés.
Dunaszerdahelyen pedig a DAC B ellen az utolsó
percben, 1:0-s vezetésünknél tizenegyest fogtam, ez
is egy eufórikus élmény.

2005 óta védesz Rimaszombatban. Mennyit tudtál
a csapatról, mielőtt idejöttél?
Nagyon megörültem a rimaszombatiak ajánlatának,
főleg, mert akkor még úgy nézett ki, bentmaradnak az
élvonalban. Végül aztán kiestek, de így is úgy vettem,
ez az új csapat új lökést adhat nekem. Sokat tudtam
a klubról, tudtam, hogy itt játszik Piszár Józsi, itt
edzősködik Julo Nôta, s azonnal kapcsolatba léptem
Mišo Filoval, aki jó barátom. Azt is tudtam, hogy az
élvonalban sem játszottak soha alárendelt szerepet,
itt mindig jó volt a foci.
Érkezésedkor Braňo Benko volt a csapat első kapusa.
Az edző pedig Kudlík volt, aki tulajdonképpen idehívott. Braňoval vetélkedtünk az egyes számú mezért,
először ő védett, aztán én, végül megint ő. Ősszel
Kudlíkot Komanický váltotta a kispadon, tavasszal
pedig már végig Braňo védett. Jól ment a csapatnak,
az edzőnek nem is volt oka változtatni.
Hogyan éled meg, ha harcolnod kell a helyért a
csapatban?
Mindenki tudja, mennyivel jobb érzés, ha az ember
érzi a bizalmat a főnöke, vagy az én esetemben az
edző részéről. Ez nagyon fontos lelki támasz, de
sajnos én ezt nem éreztem. Komanický edzősködése
alatt, még ha védtem is, nem éreztem, hogy kiáll mellettem. A legkisebb hiba után újra a kispadra kerültem.
Ez volt a legnehezebb időszak, amit itt átéltem.
Mi segített át ezen a nehéz időszakon?
Nagyon sokat köszönhetek Julonak. Ő tartotta bennem a lelket, ő győzködött, hogy egyszer eljön az én
időm is, és Komanický sem marad itt örökre. Amellett,
hogy biztatott, remek edzéseket tartott. Ez nagyon
nagy előnye volt ennek a csapatnak, hogy egy igazi
szakember töltötte be a kapusedzői posztot. Ráadásul
akkor még volt B csapatunk is, így nem estem ki a
meccsgyakorlatból. Egész héten edzettem, és tudtam,
hogy vasárnap védhetek.
Később viszont stabil első számú kapus lettél.
Már Komanický idejében is egyre többet védtem,
mert Pulen Géza nem volt formában, négy gólt kapott
Losoncon, így én is lehetőséget kaptam. Egyszer
aztán már Komanický is kimondta, hogy én vagyok
az első számú kapus – erre egy hét múlva leváltották.
Vass Ferenc később már mindenki előtt kijelentette,
hogy kezdőként számít rám, aminek nagyon örültem,
csakhogy kiderült, továbbra is kapust keres a klub…
Pár barátomat is megkérdezték, nem akarnának-e
itt védeni… De jött a szezon, éltem a lehetőséggel,
belelendültem, és azóta kezdőkapus vagyok.
Vannak meccs előtti babonáid, rituáléid?
Rituáléim nincsenek, de a meccsekbe nagyon
beleélem magam, azt hiszem, ez látszik is. Tudom,
hogy nagyon impulzív vagyok, Julo le is akart erről

szoktatni… A végén már pénzbüntetéseket is kaptam
tőle… Én igyekszem, igyekszem, de néha az embert
egyszerűen elragadja a hangulat.
Milyen érzés egy olyan csapatban védeni, amelyik
nem lő túl sok gólt, így állandóan benned van, hogy
nem szabad hibáznod?
Ez nem csak a kapusnak rossz. Most a tavaszi szezonban nagyon látszik, mennyire hiányoznak a csapatnak
a gólok. Nehéz sorozatban egy góllal nyerni a meccseket. Ősszel sikerült, sok pontot szereztünk, de most
egyszerre képtelenek vagyunk egy gólnál többet lőni,
és ez a győzelemhez kevés. Minden csapat, amelyik
egygólos hátrányba kerül, igyekszik egyenlíteni,
így az ellenfeleink is. Támadnak, támadnak, s így
nemcsak a kapus, hanem a védelem is nyomás alatt
van, a hátvédek is igyekeznek a lehető legegyszerűbb megoldást választani. Ilyenkor bomlik fel az a
játékrendszer, amire az edző kért minket a meccs
elején… Néha szeretek ilyen nyomás alatt védeni, ha
formában vagyok, jól érezem magam, de néha ideges
vagyok, főleg a meccs vége felé. Mostanában elég sok
gólt kapunk az utolsó percekben, szóval talán jogos is
ez az aggodalom.
Melyik a legszebb élményed a rimaszombati éveidből?
Az, amikor megnyertük a bajnokságot 2006 őszén, és
bejutottunk az osztályozóba. Nagyszerű társaság jött
itt akkor össze, és elég sok meccsen is védtem, így én
is kivettem a részem a sikerből. Igaz, paradox módon
éppen abban az időszakban tettek át egy hónapra a
B csapatba, így nagyon rövid időn belül tapasztaltam
meg a csalódást és az eufóriát. De összességében
akkor éreztem magam a legjobban.
S melyik konkrét meccsre emlékszel legszívesebben?
Az őszi, trencséni mérkőzésre. Nagyon jól véd-

Mik a terveid a jövőre nézve, mit szeretnél elérni?
Az ember egy bizonyos koron túl már nem álmodozik. Tudom, hogy nem fogok már sem az angol, sem
a német bajnokságban védeni, de a szlovák Corgoň
Ligát kipróbálnám. Ehhez az kell, hogy lehetőséget
kapjak, hisz hiába mondom én azt, hogy elég jó lennék az élvonalba, ha nem lesz lehetőségem, hogy ezt
bizonyítsam. Viszont az is igaz, ahogy az ember halad
előre, úgy változnak az álmai is. Nem tervezgethetem, hogy külföldre igazolok, ha még csak a második
vonalban védek. Ha egyszer eljutok a Corgoň Ligáig,
talán a céljaim is megváltoznak. Molnár majdnem
harmincévesen kezdett rendszeresen védeni, és válogatott lett, Senecký is sokáig ült a kispadon Nyitrán,
nem is túl magas, s most mégis válogatott.
Jöjjön egy szomorú téma: Julko Nôta…
Csakis úgy emlékezhetek rá, hogy szuper ember volt.
Ő választott ki annak idején, amikor kapust keresett a
csapat, és amikor már itt voltam, ő foglalkozott velem
a kezdetektől. Az első előkészületi meccsen, amikor
tornaljai mezben védtem, tizenkét gólt kaptam, ám
útban hazafelé jött egy sms: „Ez a számom, ha bármire szükséged van, szólj. Julo Nôta” Attól fogva nagyon
közel álltunk egymáshoz, kapcsolatunk szinte testvéri volt. Ő biztatott, amikor nem ment a védés, ő állt
mellettem a nehéz időkben.
Halála után kapusedző nélkül maradt a csapat.
Kisel edző azt mondta, nem akar másik kapusedzőt,
ugyan ki helyettesíthette volna Julot? Kapusedző
nélkül maradtunk, de ez teljesen mellékes… Egy nagyszerű embert és apát vesztettünk el… A csapatban
azóta úgy oldjuk meg a dolgot, hogy hol én, hol Fedor,
a másik kapus készíti el az edzéstervet. Kiseltől nagy
szabadságot kapunk, amiért hálásak is vagyunk.
Emellett kicsiket is edzel. Szigorú edző vagy?
Minden kapus rám maradt, a legkisebbektől az
A csapatig, bár ott már Fedorral váltjuk egymást.
Nagyon élvezem az edzői munkát, és látom, milyen
alapokat kaptak Julotól a rimaszombati kapusok.
Más városokban nincsenek ilyen szinten a korosztályos csapatok kapusai… Amúgy a nagyobbakkal
szemben már szigorú vagyok, mert látom, ha valamit
ellazsálnak, de a legkisebbek sosem akarják becsapni
az embert, hihetetlen lelkesedéssel edzenek. Velük
nagyon szeretek dolgozni. Ha egyszer befejezem a
játékos-pályafutásomat, ezt szeretném majd csinálni,
és legalább olyan színvonalon, mint Julo Nôta…
Bőd Titanilla, fotó: Somogyi Tibor
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Pályázat
Feled község (Sobotská 10, Jesenské) a SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003 számú, az államigazgatás az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatokban szóló
törvény 4 §-a és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK NT
rendelete a T.t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról szóló törvény 5.§-a alapján pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére az alábbi iskolai intézménybe:
Szombathy Viktor MTNY Alapiskola Feled
Feltételezhető belépési határidő: 2009. 08. 01., Működési időszak:
2009.08.01.-2014.07.31
Kvalifikációs feltételek: * Az SZK IM rendelete , a T.t. 41/ 1996 számú, a
szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások
hangzásában * 1. fokú kvalifikációs vizsga
Egyéb feltételek és elvárások: * legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat *
polgári és erkölcsi feddhetetlenség * flexibilitás, önállóság, kommunikációkézség, szakmai megbízhatóság * megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a
vezetői állás betöltésére * az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások: * a képesítést igazoló okmányok
hitelesített másolatai * igazolás a pedagógiai gyakorlatról * szakmai életrajz *
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány * Az iskola fejlesztésének írásbeli
koncepciójának leadása * A jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához a pályázati kiértékelés szükségleteire.
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell jelölni „Pályázati kiírás-az iskola neve és címe- Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009. 06. 17 –ig lehet beküldeni vagy
személyesen leadni az alábbi címre: Községi Hivatal, u.Sobotská 10, Jesenské.
A pályázati kiértékelés 2009. 06. 24.-én 15.00 órai kezdettel lesz megtartva.
A hiányos jelentkezési lapokat nem fogadjuk el.
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Pályázat felhívás igazgatói állás betöltésére
Baraca község a SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003 számú, az államigazgatás az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatról szóló törvény 4. §-a és néhány
törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete, a T.t. 552/2003
számú, a közjóléti munkákról szóló törvény 5. §-a alapján pályázatot ír ki iskolaigazgatói állásának betöltésére - MTNY AI Baraca
Képesítési feltételek: az SzK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvény alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások: az 1. fokú képesítési vizsga vagy az azt
helyettesítő vizsga meglétéről szóló igazolás •legkevesebb 5 éves pedagógiai
gyakorlat•polgári és erkölcsi feddhetetlenség, megfelelő egészségügyi és személyi feltételek a vezetői állás végrehajtására •az iskolai jogi előírások ismerete
•a vezető pedagógusok számára szervezett menedzseri képzésen való részvétel
A pályázat előírásához szükséges okmányok: a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai • igazolás az 1. fokú képesítési vizsga elvégzéséről
•igazolás a pedagógiai gyakorlatról •szakmai életrajz •erkölcsi bizonyítvány (3
hónaptól nem régebbi keltezésű) •írásbeli formában elkészített tervjavaslat az
iskola fejlesztéséről •a pályázó írásbeli beleegyezése személyes adatainak felhasználására a 428/2002 T.t. értelmében a választási eljárás céljaira.
A jelentkezési lapot az előírt okmányokkal együtt kérjük eljuttatni lekésőbb 2009.
június 22-ig a következő címre: Obec Barca – Rada školy pri ZŠ s VJM Barca
98251 Barca 24
A borítékra kérjük feltüntetni: Pályázati kiírás, Baracán, 2009. június 1-én
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Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére
Uzapanyit község a SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003 számú, az államigazgatás az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatról szóló törvény 4. §-a és
néhány törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete, a T.t.
552/2003 számú, a közjóléti munkákról szóló törvény 5. §-a alapján pályázatot

ír ki az uzapanyiti MTNY AI igazgatói állásának betöltésére, 2009. augusztus 1-i
belépéssel.
Kvalifikációs feltételek: az SzK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvény alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások: az 1. fokú képesítési vizsga vagy az azt helyettesítő vizsga meglétéről szóló igazolás •legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat •polgári és erkölcsi feddhetetlenség, megfelelő egészségügyi és személyi
feltételek a vezetői állás betöltésére •az iskolai jogi előírások ismerete
A pályázat benyújtásához szükséges igazolások: kérvény a pályázaton való részvételre •a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai •
igazolás a pedagógiai gyakorlatról •szakmai életrajz •erkölcsi bizonyítvány (3
hónaptól nem régebbi keltezésű) •írásbeli formában elkészített tervjavaslat az
iskola fejlesztéséről •a pályázó írásbeli beleegyezése személyes adatainak felhasználására a 428/2002 T. t. értelmében a választási eljárás céljaira
A jelentkezési lapot az előírt okmányokkal együtt kérjük eljuttatni, legkésőbb
2009. június 30-ig a következő címre: Obec Uzovská Panica, 98022 Velky Blh
A borítékra kérjük feltüntetni: Pályázati kiírás – az iskola neve és címe „Nem felbontandó”
Uzapanyiton, 2009. június 4-én
A hiányos jelentkezési lapokat nem fogadjuk el. A pályázat helyszínéről, időpontjáról a jelentkezőket értesítjük.
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Tanítói állásajánlat a Dúsa úton
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054,
Rimavská Sobota – Rimaszombat felvételt hirdet tanítói állás betöltésére.
Feltételek: főiskolai végzettség alsótagozat számára
I. kvalifikációs vizsgával rendelkezők előnyben
Jelentkezést várjuk az alábbi címre: Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054 , 97901 Rimavská Sobota

„Cerovina (Cseres) tehetséges emberei”

Szeretettel meghívjuk Önöket a „Cerovina (Cseres) tehetséges emberei”
című kiállítás ünnepélyes megnyitójára, mely 2009. június 8-án 14.00 órai
kezdettel kerül megrendezésre a Feledi Művelődési Központ nagytermében. A megnyitón részt vesznek a Cerovina (Cseres) Helyi Akciócsoport tagjai is.
Az akciócsoport a rimaszombati járás déli részének 28 községét foglalja magába.
A kiállítást az egyesület elnöke, Mihályi Gábor Feled polgármestere, továbbá Ing.
Barbora Gerhátová a „Kezdjük Önmagunktól Cerovina (Cseres)” – az Integrált
Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása című pályázat szakmai tanácsadója és az
egyes mikrorégiók elnökei nyitják meg. A kiállítás célja, bemutatni és megismertetni a lakossággal a Cerovina (Cseres) régió tehetséges embereinek alkotásait, ill. a hidegkúti, jesztei és feketepataki községek állandó kiállításainak népi
jellegű alkotásait. A kiállítás munkanapokon tekinthető meg 2009. június 8-tól,
2009. június 19-ig 9. 00 órától – 16. 00 óráig.
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A hűvös napok után fokozatos melegedésre
van kilátás, de továbbra sem lesz zavartalan az
időjárás. A több-kevesebb napsütés mellett,
főleg a hét első felében többször megnövekszik a
felhőzet és záporokra, helyenként zivatarokra is
számítani kell. A hét második fele már szárazabb,
naposabb lesz, a hőmérséklet már eléri, időnként
meghaladja a 25 fokot.
Reisz András

2009. 6. 8.

Ingatlanok
• Legelőt vásárolnék Rimaszombat

körzetében 15 km-es távolságig. M:
0918 605 511.
617-24
• Rimaszombatban veszek ipari épü-

letet, amely alkalmas nagyraktárnak
(rakodó-, mintaboltnak- és irodának
alkalmas helyiségekkel). Felújításra
alkalmas terület is szóba kerülhet. Az
ingatlanközvetítőket visszautasítom.
Tel.: 0905 441 699.

Hirdetés

148-23
• Autómosó a TIKOTANK benzinkútnál
nyitva! Nyitva tartási idő hétfő és
péntek között 10.00-18.00, szombat
9.00-16.00. Feled felé.
647-25
• Tetőcsere és javítás. Tel.: 0918
843 524.
663-24
• Gyógyuljon gyógyszerek igénybevé-

tele nélkül, fájdalommentesen a BEMER
terápia segítségével, mely alkalmas vérkeringési zavarok, diabetes szövődmények, mozgásszervi betegségek, reuma,
bőrbetegségek, fájdalomcsillapítás,
sebgyógyítás, sportsérülések, szédülés,
stresszoldás és egyéb panaszok kezelésére. A nemzetközi szabadalommal
védett BEMER impulzus gyógyító hatásáról Ön is meggyőződhet, amennyiben
felkeresi BEMER stúdiónkat Feleden,
a Szabadság tér 207 szám alatt, telefonos bejelentkezést követően. Tel.:
0908-176951
674

Állatok
• Brojlertyúkok tartásra és levágásra
eladók a bakti farmon. 2-2,5 kg-os súlyban.. Ár: 42 Sk/1 kg. Elvihetők június
13-tól. Tel: 0915 674 759.
634-23

• Tojótyúkok, brojlertyúkok, kacsák, libák, pulykák a bakti farmon (a dombon)
eladók. Megrendelések: 0915 674 757.
635-23

Egyéb
• Felvásárlunk régiségeket, vásznat
és öreg tollút. Tel: 0903 537 225,
risopepi@gmail.com
574-24

Restaurant

Hacsi Istvánt
2009. május 5-én, a rimaszombati temetőben utolsó útjára
elkísérték.
Részvétük kifejezésével,
virágokkal mély fájdalmunkat
enyhítették.
Szomorú szívvel,

a gyászoló család

Fiatal voltam, akartam élni
jött a szörnyű halál, el kellett
menni.
Oda a remény, oda a szeretet,
megtörve siratunk egy kedves
életet.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk június
7-én halálának 5. évfordulóján

Szolgáltatások
515 109.

EUROMOTEL

Köszönetünket fejezzük ki a végtisztesség résztvevőinek, akik

670-25		

• Autójavítás, költöztetés. Tel.: 0903
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Hirdessen
magyarul is!

Pénzre van
szüksége?
Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk
2005-51

Huszanyík Tibor

Kassai út, Rimaszombat
Kapros túróval töltött sertés karaj
Sertés medalion baconban
gombamártással

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

Rimaszombat – Lenke

Emlékét örökké
szívünkben őrizzük.
A gyászoló család

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

2009

Möbelix s.r.o.

Német használt bútor bolt
nyílt a Kassai úton – az Euromotel mögött – Rimaszombatban

Áruszállítás és
költöztetés Fiat
DUCATO-val.

Kínálatunk:
• komplett hálószoba bútorok • faragott tölgy nappali bútorok •
étkezők • tálalószekrények • ülőgarnitúrák • komódok • egyéb
kiegészítő bútorok

M.: 0908 948 971

Nyitva tartás: hétfő – péntek: 9.00 – 17.00, szombat: 9.00 – 13.00
2004

PÁLYÁZAT

Rimaszombat Város a SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003 számú, az államigazgatásról az iskolaügyben és az
iskolai önkormányatokban szóló törvény 4. §-a és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK NT
rendelete a T.t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról szóló törvény 5. §-a alapján pályázatot ír ki igazgatói
állás betöltésére
iskolai nevelési-művelődési intézménybe:
Pavel Dobšinský Alapiskola, Dobšinský u. 1744. , Rimaszombat
Feltételezhető belépési határidő 2009. augusztus 27.
Kvalifikációs feltételek:
az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
• legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat • polgári és erkölcsi feddhetetlenség • megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a vezetői állás betöltésére • az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
• a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai • igazolás a pedagógiai gyakorlatról • szakmai életrajz • 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának leadása • a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához a pályázati kiértékelés szükségleteire
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell jelölni „Pályázati
kiírás – az iskola neve és címe – Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009. június 2-ig lehet beküldeni
vagy személyesen leadni az alábbi címre: Városi Hivatal – Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat. A pályázati kiértékelés idejéről és helyéről a meghirdető a bejelentkezett érdeklődőket legkésőbb 7
nappal előre értesíti. Rimaszombatban, 2009. május 4-én
MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester
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Ivan Šoltýs és Kmmety Ágoston lett
az abszolút győztes Bolykon
MOTOROK:

164 versenyző, köztük 27 motorkerékpáros és 138 autós vett részt a Bolykon
megrendezett gépjárművek és motorkerékpárok gyorsulási bajnokságának
első fordulóján. A mért futamok száma
elérte az 566-t, a nézőszám pedig meghaladta a 3100-t.

M2: Czinder Robert (Kawasaki) Budapest
M3: Miroslav Šajgal, Breznóbánya
M4: Peter Kulfas, Slovenská Ľupča
M5: Kmetty Ágoston (Kawasaki ZX 10R) Gyál
Az autósok között az abszolút legjobb időt Ivan
Šoltýs érte el a nitrós VW Lupo 1.9TDI-vel, akinek a legjobb időeredménye 7,275 mp volt, max.
sebessége pedig 160,29 km/ó.
Motorosoknál az abszolút győztes kupáját a magyarországi Kawasaki team vezetője, Kmetty
Ágoston „AGO” vehette át, aki Kawasaki ZX 10R
motorjával 6,468 mp-es időt teljesített, 190,27
km/ó-s maximális sebesség elérésével.

Eredmények (az egyes kategóriák gyoztesei):

Automobil PROFI:

P1: Martinka Martin Dolný Bukovec
P2: Štefan Holakovský (Honda Civic) Hrubá
Borša
P3: Marian Janeček (VW Golf ) Losonc
P4: Pavol Buček (Nissan 300ZX) Nyitra
P5. Sinka Zsolt (Lada kombi) Vilke
P6: Ivan Šoltýs (VW Lupo) Késmárk

Automobil STREET:

S1: Miroslav Polášek (Honda Civic) Valča
S2. Roderik Angleta (Honda Integra Type R)
Léva
S3: Nociar Štefan (BMW M3) Rimaszombat

S4: Čery Zsolt (BMW Alpina B5) Zsély
S5: Vladimír Kubáň (Porsche 911 turbo) Pozsony
S6: Jaroslav Divoký (Škoda Fabia) Rimaszombat

Sikeresen zárták az évet

patnak (Klajban, Tibor Oštrom, Lacko, Durmis,
Lentovský, Klokoč, Filipiak, Ján Slovák, Michal
Slovák, Jozef Oštrom, Ružinský, Petrinec,
Krahulec, Klincko, Galát, Báti, Machyniak,
Babík), akiket néhány tapasztalt gyetvai, zólyomi és besztercebányai vendégjátékos is segített
az idény folyamán. Főleg a gyetvaiakkal alakult
ki kitűnő kapcsolat, s az onnan érkező játékosok (Lvomský, Ľalík, Golian, Medveď, Murgaš,
Chlebničan, Ponc) a csapat meghatározó egyéniségeivé váltak. Az együttes edzője id. Peter
Filipiak volt. A csapat az alapszakaszt sikeresen
abszolválta, s bejutott a rájátszásba, ahol több
mérkőzést is balszerencsésen vesztett el, így az
utolsó, 6. helyen végzett, de egy kis szerencsével
akár éremközelbe is kerülhetett volna.

A hatodik helyen végzett a HKM Rimaszombat
jégkorongcsapata a nemrég véget ért bajnoki
idényben, amivel a csapat elnöke, Stefan Hanzel
elégedett. Hétéves szünet után, a felújított téli
stadionban fogadhatta a HKM ellenfeleit, s
mind azok, mind a játékvezetők elégedettek
lehettek, elsősorban a jég minőségére nem
lehetett panaszuk. Sokaknak hiányzott viszont a
büfé, s a világítással sem lehettek felettébb elégedettek. Az egykori HK Transexpress hagyományait folytatva a csapat a II. ligába nevezett
be mind felnőtt, mind ifjabb és idősebb diákcsapataival, s mint újoncnak egyetlen célkitűzése
volt-lehetett, bejutni a rájátszásba. Ez sikerült
is a főleg hazai nevelésű játékosokból álló csa-

Sophia Kanátová
és Mihály Róbert
a csúcson
A bazini sportcsarnokban rendezték meg az
ifjabb diákcselgáncsozók szlovák bajnokságát,
amelyen 22 egyesület 98 versenyzője vett részt.
A TJ Lokomotíva és TJ Mladosť Rimaszombat
egyesületet 14 cselgáncsozó képviselte: Andrik
Bence, Farkaš Denis, Kurák Sebastián, Polóni
Michal, Kinka Jakub, Borláš Peter, Jakab

jdj

Károly, Útis Richard, Boršoš Patrik, Antal Juraj,
Bystriansky Andrej, Mihály Róbert, Otčenášová
Zuzana és Kanátová Sophia. Sophia Kanátová
a 44 kilósak mezőnyében, míg Mihály Róbert
Mihály a 65 kilósak között (mindketten a TJ
Mladosť versenyzői) nem találtak legyőzőre és
szlovák bajnoki címet szereztek. Második lett
Farkaš Denis (55 kg, Lokomotíva), Boršoš Patrik
(34 kg, TJ Mladosť) és Zuzana Otčenášová (52
kg, TJ Mladosť). Andrik Bence, a Lokomotíva
versenyzője a harmadik helyen végzett. Ötödik
helyezést ért el Kinka Jakub, Jakab Károly és
Antal Juraj, míg Útis Richard a hetedik lett.

A Tuning show eredményei:
„Best car”: 1.hely Škoda Fabia – KE, 2.hely Renault Megane – PT, 3.hely Toyota Corolla – LC
„Best sound”: Fiat Multipla „Saša”, „Best
interior”: Fiat Multipla „Saša”, „Best oldtimer”:
Ford Capri

Harmadik helyen
végeztek birkózóink
Somorján rendezték meg a kötöttfogású
birkózók szlovákiai bajnokságát, amelyen
sikeresen szerepeltek a rimaszombati
Lokomotíva versenyzői is.
A 60 kilósok mezőnyében Radnóti
Mihály az igen előkelő második helyen végzett. A mindössze 18 éves Richard Totkovič
a 84 kilósok mezőnyében negyedik, ugyanitt
Miloš Gaži hetedik lett. A csapatversenyben
a Lokomotíva a 11 csapat között a 3. helyett
szerezte meg.
Összeállította: jdj

Helyreigazítás
A Gömöri Hírlap 22. számában írást
közöltünk a május 22-23-án Rimaszombatban megrendezett Liliom
Kupáról. A címet tévesen tüntettük fel.
A Liliom Kupát a rimaszombati Mátyás csapat nyerte el, így értelemszerűen nem Budapestre, hanem Rimaszombatba került a Liliom Kupa.
A hibáért elnézést kérünk.
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1. osztály: Sajószárnya az V. ligába
jutott

Tiszolc B – Balogfala 1:0 (1:0)
G: Vetrák
JV: Kriak

Jolsva – Kisrőce 4:1 (2:0)
G: Vranka (2), Duna (2) – Darmo
Jolsva magabiztos győzelemmel búcsúzott az idei
szezontól. JV: Gača
Ifi: 6:0

Nagytörék – Rimajánosi 2:1 (2:0)
G: Lehocký (2) – Nagy
Nem várt győzelmet arattak a hazaiak. JV: Machyniak
Ifi: 0:5
Murány – Osgyán 5:0 (3:0)
G: Dzura (2), Matajz, Hutan és Velk
Osgyán egy jó őszi szezon után a tavaszt gyengén
teljesítette. JV: Ďurík
Ifi: 3:7

1. FK Stárňa

20

16 0 4

62:19

48

2. FK Kráľ

20

15 3 2

62:29

48

3. FK Muráň

20

11 1 8

50:47

34

4. FK Jelšava

20

11 1 7

44:40

34

5. FK Rimavské Janovce

20

10 3 7

60:39

33

6. FK Oždany

20

8 3 9

30:49

27

7. FK Bátka

20

8 2 10 45:39

26

8. FK Revúčka

20

7 2 11 38:51

23

9. FK Abovce

20

6 2 12 42:55

20

10. FK Veľké Teriakovce

20

6 1 13 40:55

19

11. FK Rimavská Seč

20

2 2 16 37:88

8

A rimajánosi csapattól 3 pontot levon a TLSZ sporttechnikai bizottsága, de ez a csapat helyezésén nem
változtat.

Tornalja – Tajti 1:0 (0:0)
G: Farkas
JV: Lőcsös
Harmac – Harkács 0:4 (0:2)
G: Nyíri (2), Tamás és Gregor
JV: Pál
Ifi: 1:2
Nemesradnót – Uzapanyit 0:2 (0:1)
G: Hriň (2) JV: Fakla
Ifi: 3:1

1. FK Tornaľa

20

17 2 1

67:16

53

2. FK Tachty

21

15 2 4

77:30

47
41

3. FK Gemerská Ves

20

13 2 5

71:40

4. FK Sirk

20

12 2 6

67:34

38

5. FK Husiná

20

10 5 5

44:38

35

6. FK Uzovská Panica

20

10 3 7

46:46

33

7. FK Radnovce

21

9 1 11 41:65

28

8. FK Tisovec B

21

7 2 12 47:56

23

9. FK Blhovce

20

7 1 12 42:45

22

10. FK Gem. Jablonec

20

5 0 15 47:67

15

11. FK Čerenčany

20

4 3 13 22:69

15

12. FK Chrámec

21

2 1 18 30:97

7

B csoport:
Sajógömör – Lubény 4:1 • Klenóc – Nagytörék 12:1 •
Kisrőce – Sajószentkirály 1:3 • Abafala – Sajószárnya
4:5

A bajnokság végeredménye:

2. osztály: Dubovszky kettős öröme

Ifi, 1. osztály, 25. forduló: június 13. 17.00
Nagytörék – Lubény / (Čepko, Vývlek)
Abafala – Sajógömör / (Siman, Kriak)

Diákok:
A csoport:
Nagybalog – Osgyán 3:3 • Gömöralmágy – Rimaszécs
14:0 • Rimajánosi – Lénártfala 3:3 • Feled – Bátka 12:1
Ajnácskő – Gesztete 5:2

Sajószárnya – Bátka 3:0 (1:0)
G: Vrškový (2) és Kárász
Nyögvenyelősen a nagy lehetőségtől megijedve
a végén sikerült győzni a hazaiaknak, amit óriási
ünneplés követett. JV: Juhász
Ifi: 3:0

1.osztály, ifi: Sajógömör – Lubény 4:3

Harkács – Tajti (június 13.) / (J. Krahulec, Botoš, Slabej)

Guszona – Cserencsény 4:1 (2:1)
G: Koós (3) és Mező – Asztalos
JV: Slabej
Ifi: 10:3

Rimaszécs – Sajószentkirály 2:5 (1:3)
G: Busa J. (2) – Kovács P. (2), Hugyár (2) és Suba
Ez a győzelem sem volt elég a bajnokság megnyeréséhez. A hazaik már korábban búcsúztak az 1.
osztálytól. JV: Siman
Ifi: 5:7

11

Kerületi bajnokságok:
Ajnácskő ezzel a vereséggel esélyt adott
Felednek a bentmaradásra
IV. liga:
Ajnácskő – Feled 1:2 (1:0)
G: Pataki – Váradi és Igo
Nagyrőce – Alsósztregova 4:0 (2:0)
G: Michel (2), Švec és Lunter
Tiszolc – Nyustya 2:1 (2:0)
G: Sudor és Tóth – Petrok
Selmecbánya – Nagybalog 2:1 (1:1)
A vendégek gólszerzője Lehotay
V. liga:
Príbelce – Lubény 5:2 (3:0)
A vendégek góljait Bystran szerezte.
ŠT TEAM Ipolynyék – Sajógömör 2:1 (2:0)
A vendégek góllövője Zsíros
Fazekaszaluzsány – Klenóc 1:0 (1:0)

A következő forduló mérkőzései
és sípmesterei:
2. osztály, 25. forduló: június 14., 14.30
és 17.00
Guszona – Tornalja (ifi nélkül) / (Wollinger, Gača,
Fakla)
Cserencsény – Gömöralmágy (június 13.) / (Bálint,
Ďurík, Uličný)
Balogfalva – Nemesradnót / (Machyniak, Pál,
Melicher)
Uzapanyit – Sirk (június 13.) / (Šupka, Rosiar,
Michalko)

Diákok, 17. forduló: június 13. 10.00
A csoport:
Ajnácskő – Nagybalog / Adorján
Gesztete – Feled / Lőcsös
Bátka – Rimajánosi / Šonkoľ
Lénártfala – Gömöralmágy (15.00) / Kriak
Rimaszécs – Osgyán / Čajko
B csoport:
Abafala – Sajógömör (15.00) / Siman
Sajószárnya – Murány / Juhász
Sajószentkirály – Klenóc / Slezák
Nagytörék – Lubény (15.00) /Vývlek, Čepko

Egy pont az eperjesiek ellen
Az idősebb serdülők Szabó Tamás utolsó percében
szerzett góljával pontott mentettek az eperjesiek
ellen, ugyanez nem sikerült az ifjabbaknak, akik sima
vereséget szenvedtek a második liga keleti csoportjának 28. fordulójában.
Idősebb serdülők:
MFK Rimaszombat – Eperjes B 1:1 (0:1)
Az MFK összeállítása: Juhász – Durec, Dragijsky,
Szabó, Migaľa, Jankovič, Pál, Kulčár, Betík, Gibaľa,
Skokan. Góllövő: Szabó Tamás
Ifjabb serdülők:
MFK Rimaszombat – Eperjes B 0:3 (0:0)
Az MFK összeállítása: Dudek – Zibrin, Kubelka,
Lőrincz, Macko, Konček, Štefánik, Raisz, Illéš, Trizna,
Bodnár. Csere: Šamu, Vereš és Tóth.

Június 13-án folytatódik a Városi Olimpia
A Városi Olimpia küzdelmei a tenisszel folytatódnak
június 13-án, szombaton 9.00 órai kezdettel a rimaszombati Városkert teniszpályáin.

Nyitott ajtók napja
/ Sajtóközlemény
Az Emberi Jogok Szlovák Nemzeti Központja a szervezet 15. születésnapja alkalmából június 15-én,
8.30 és 17.00 óra között az SzNF u. 15. szám latt
található irodájában (2. emelet) megrendezi a Nyitott ajtók napját, amelyen az érdeklődők közelebbi
információkat kaphatnak az emberi szabadságjogokról, a diszkrimináció különböző formáiról, a jogvédelemről, a tárgyalásos megegyezés formáiról,
az ún. mediációról, de konkrét ügyek megoldása
is szóba kerülhet. Az iroda azon járásokból is várja
a látogatókat, amelyek területi hatáskörébe tartoznak (Nagykürtös, Losonc, Poltár, Rozsnyó, Kassakörnyéke). Érdeklődni személyesen vagy az alábbi
telefonszámokon lehet: tel.: 047/2865011, mobil:
0918 370 006. E-mail cím: koskova@snslp.sk

12

sport

2009. 6. 8.

Vereség a szezonzárón
Vágsellye–Rimaszombat 2:0 (1:0)

A több fiatallal felálló rimaszombati labdarúgócsapat nem játszott rosszul a bajnokság utolsó, 33. fordulójában Vágsellyén,
azonban így is két gólos vereséget szenvedett a korábban
Rimaszombat-komplexusban szenvedő hazaiaktól. Mindkét gólt
Peťovský szerezte.
Karol Kiselnek több kulcsemberét nélkülöznie kellett, Roman Lazúr
eltiltás, Geri Gergely és Piszár József sérülés miatt hiányzott a kezdőcsapatból, amelyben így több fiatal, Morháč, Migaľa és Vargic is lehetőséget
kapott. A hazaiak viszont már a 6. percben vezetést szereztek: Tomiš
futott fel a bal oldalon, beadására pedig Peťovský érkezett pontosan – 1:0.
Mezőnyben egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet a rimaszombatiak, de a kapura nem voltak veszélyesek. Ezzel szemben fél óra játék
után Kuciaknak kellett varázsolnia, amikor három másodperc alatt három
lövést fogott meg remek reflexszel. A félidő vége előtt a rendkívül aktív
Morháč lövését a hazai kapus, Anda védte.
A második félidőben sem változott a játék képe, és a 66. percben a
hazaiak növelték az előnyüket: Peťovský ezúttal bal oldalról kapott egy jó
labdát, és higgadtan ismét a hálóba lőtt – 2:0.
A vágsellyeiek korábban hosszú éveken át képtelenek voltak legyőzni a
rimaszombatiakat, a 2008/2009-es szezonban viszont a három egymás
elleni meccsen kétszer nyertek és egyszer döntetleneztek, s még csak gólt
sem kaptak…
Karol Kisel, a vendégek vezetőedzője így értékelte a találkozót:
„Ahhoz képest, hogy ez volt az idény utolsó meccse, jó focit láthattak a
nézők. Lehetőséget adtam a fiataloknak, akik a rimaszombati foci jövőjét
jelenthetik, de megmutatkozott, hogy sokat kell még tanulniuk, bár voltak
szép megmozdulásaik. Ha el is jutottunk a kapuig, nem sikerült gólt
lőnünk.”

A bajnokság végeredménye:
1. Inter BA

33

19 10 4

64:27

67

2. Trenčín

33

19 9

5

74:27

66

3. Podbrezová

33

20 5

8

51:24

65

4. Lučenec

33

16 7

10

54:44 55

5. Rim. Sobota

33

14 7

12

37:29

49

6. Prievidza

33

13 7

13

43:40

46

7. Šaľa

33

13 6

14

35:43

45

8. Ružomberok B

33

12 7

14

49:52

43

9. Michalovce

33

11 8

14

42:48

41

10. Humenné

33

11 6

16

35:51

39

11. Košice B

33

6

8

19

32:57

26

12. Dun. Streda B

33

2

4

27

18:92

10

Az I. labdarúgóliga új idénye július 11-én kezdődik, a rimaszombati csapat
június 15-én kezdi meg a felkészülést.

Harmadszor is elsők

Vágsellye–Rimaszombat 2:0 (1:0)
Góllövő: Peťovský (6., 66.)
Sárga lap: Mujkoš, Gibala.
Játékvezető: Šuniar, 331 néző.
Rimaszombat: Kuciak (81. Fedor)–Ádám, Mujkoš, Rubint, Mráz–Migaľa
(74. Szabó), Zsivanovics, Vargic, Morháč–Líška, Gibala (62. Árvay).

Losoncon a TLSZ tornáján, ahol a rimaszombatiak mellett a nagykürtösi
és a losonci válogatottak is megmérettették magukat, harmadszor lettek
elsők diákjaink, hisz az 1995 és 1996-os évfolyam után az 1997-es évfolyam is győzni tudott, s 18 játékosunkból 11 került be a régió válogatottjába. Köszönet az edzőknek, Milan Špačeknek és Milan Goceliaknak.
A képen játékosaink: Kasper, Kmeť, Ševc, Hubay, Šofránko,
Duczman, Krajňák, Antal, Orosz, Németh, Szőke, Boros, Václavík,
Čiešok, Maňovský, Szunyai, Bertoš és Rosiar.
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