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Nyelvédesanyám – Felnevelő szülőföldem
A magyar kormány a 2009-es esztendőt Kazinczy-emlékévnek nyilvánította, a nyelvújítás
vezéralakjának 250. születésnapja alkalmából. Ez évben ünnepeljük Radnóti Miklós
születésének 100. évfordulóját is. A két költő
tiszteletére rendezte meg a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetség Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja Nyelvédesanyám
– Felnevelő szülőföldem néven Tornalján 2009.
június 12-én az idei pedagógiai projektnapot.
Az ünnepség a helyi alapiskola udvarán zászlófelvonással vette kezdetét. A szavalatok után az ünnepi megnyitóban megerősítették, hogy a tornaljai magyar tannyelvű
alapiskola méltón viseli Kazinczy Ferenc nevét. „Tudtuk,
hogy mit kell tenni afelé, hogy az üzenetet, amelyet
örökül hagyott Kazinczy, teljesítsük. Teljesítsük egy
olyan úton, amely lehet, hogy rövid, amely lehet, hogy
útvesztőket is mutat. De ma itt jót és jól cselekszünk,
olyat, amely értéket mutat és fölemel, amely lelkesít.” –
szólt az egybegyűltekhez Dubovsky László, Tornalja
város polgármestere, s megköszönte mindazon pedagógusok áldozatos munkáját, akik meghallották a hívó szót,
hogy erkölcsi kötelességünk egymást segítve, összefogva
teremteni a jó dolgokat. Nagy Katalin, a Kazinczy Ferenc
MTNyAI igazgatónője ünnepi beszédében kiemelte,
hogy míg Kazinczy azért küzdött, hogy a magyar nyelvet

alkalmassá tegye a modern, felvilágosult életre, addig
Radnóti a 20. században már gyönyörű hasonlatokkal
ír. Munkásságuk azt bizonyítja, hogy a tehetség minden
korban út, érték és lehetőség, melyet méltón kell
megünnepelni. A pedagógiai projektnap, ahogyan Ádám
Zita főszervező fogalmazott, a találkozások ünnepe volt,
hiszen az ünnepek azért vannak, hogy emlékezzünk,
tervezzünk a jövőre, egymás növelésével ismereteinket
tágítsuk. Kifejtette, hogy a rendezvény célja felhívni a figyelmet az anyanyelv veszélyeztetettségére és tisztaságának megóvására és gazdagságának gyarapítására, nyelvédesanyánk szeretetére, a palóc nyelvjárás szépségének
megőrzésére, de nem utolsósorban Gömör és Nógrád
kulturális kincseinek a számba vételére. Feladatunkként
jelölte meg a jövőre való vigyázást, és a másság tiszteletének a megtanulását, az emberiség féltését, az ordas
eszmék kerülését. A bemutatkozó projektnapra a két
megye egyes iskolái – Rozsnyótól Ragyolcig – hónapok
óta készültek, elmélyültek a témákban, kutattak, a foglalkozások alkalmával egymástól – tanár a tanítványtól
s fordítva tanultak, igyekeztek elsajátítani a vitakultúrát,
a hatékony párbeszédet, a könyvtár és a virtuális világ
kínálta tudás hasznosítását. Az egymáshoz való odahajolás, a kaptárba való gyűjtögetés vezérelte a munkálkodókat. Az összegyűjtött kincseket pedig megosztották
diáktársaikkal és a pedagógusokkal.
Folytatás az 5. oldalon

Ivan Gašparovič már beiktatásával megosztotta a közvéleményt,
hisz több párt nem képviseltette
magát az ünnepségen. A HZDS
vezetősége személyes okokból
maradt távol, a Magyar Koalíció
Pártja tiltakozásul a választási
kampányban megjelenő magyarellenesség miatt csak a beiktatás
hivatalos részén vett részt, míg
az MKP-ból kivált képviselők
teljesen mellőzték az eseményt.
A régi-új szlovák államfő sajnálja,
hogy beiktatása alkalmával máris
előkerült a magyar kártya, bár
Gašparovič sajtóértekezletén
leszögezte: nem ő vette elő a
magyar kártyát, hanem Bugárék.
Aláhúzta, hogy a szlovákiai
magyarokat Szlovákia egyenrangú állampolgárainak tekinti, és
úgy is kezeli őket. Szlovákia nem
egészen húszéves történetében
ő az első köztársasági elnök, akit
másodszor is megválasztottak.
Az ünnepségen Gašparovič az
ország politikai vezetőinek és
ismert közéleti személyiségeinek
jelenlétében az alkotmánybíróság elnöke, Ivetta Macejková
kezébe tette le a hivatali esküt,
ünnepélyesen elkötelezve magát
a szlovák nemzet, a nemzeti és
etnikai kisebbségek érdekeit
szolgáló magatartására és az
alkotmány betartására. Külföldi
vendégeket, államfőket az
ünnepi aktusra nem hívtak meg.
Michal Kováč és Rudolf Schuster
volt szlovák államfők vettek
részt az eseményen.
jdj

Iskolák
és óvodák
figyelem!
Felhívjuk az iskolák és az
óvodák figyelmét, hogy tablóversenyünkre még június
30-ig várjuk a jelentkezéseket. ne feledjék, értékes díjak
találnak gazdára.
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Auxt Ferenc marad az MKP
járási elnöke
Közélet

Tisztújító konferenciát tartott a Magyar Koalíció
Pártja Rimaszombatban, hiszen a járási elnökség
éléről tavasszal távozott Simon Zsolt helyére új
elnököt kellett választani. Az ülésen megjelent
Csáky Pál országos elnök és Duray Miklós stratégiai alelnök is. A zártkörű rendezvényen Csáky Pál
csak a konferencia végén nyilatkozott, s legfontosabb feladatának a párt stabilizálását nevezte. Sajnálattal szólt az elmúlt hetek eseményeiről, a párt
széteséséről, de ugyanakkor hozzátette azt is, hogy
a pártba több személy lépett be, mint amennyi azt
elhagyta. Az MKP szövetségre nem lép az új magyar
párttal, de bizonyos kérdésekben hajlandó lesz vele
a szlovákiai magyarság érdekében együttműködni.
„A magyar közösség elutasítja a két, egymás erejét

elfojtó párt működését. Még él a 11 évvel ezelőtti
csatározások emléke, és az, hogy félő volt, egyik
párt sem jut be a parlamentbe” – jegyezte meg
Csáky Pál.
A 77 jelen lévő delegált 76 szavazattal a pártot
megbízott elnökként eddig is vezető Auxt Ferencet
választotta meg elnöknek.
A járási szervezet a kb. 120 kilépő ellenére közel
1200 tagot számlál, s a legnagyobbak közé tartozik
az országban. „Az én vezetői filozófiám az, hogy
nincs jó és rossz ember, csak ember, ezért nem
megosztani, hanem összefogni akarom a tagságot.
Ha lesznek újabb távozók, biztos, hogy pótolni tudjuk a helyüket” – tette hozzá Auxt Ferenc.

A 2. helyen
végzett a csízi
gyógyfürdő
A borosznói (Brusno) mögött a 2. helyen végzett
a csízi gyógyfürdő, megelőzve a bártfait a gyógyfürdők rangsorában a Dôvera egészségbiztosító
felmérése szerint. A biztosító 21 gyógyfürdőt
vizsgált, s összesen 800 fürdővendéget kérdeztek
meg, akik az ellátás színvonalát, a személyzet
hozzáállását, a szállást, az étkezést, az egészségügyi ellátás minőségét és a kezelés eredményét
értékelték. A vendégek mellett a biztosító külön
pontozta a fürdő felszereltségét és a kezelést, így
állt össze a végeredmény. Az első helyen a keringési, emésztési és mozgásszervi betegségeket kezelő
borosznói fürdő végzett az első helyen, s a nagyszerű második helyen végzett a csízi jódfürdő, ahol

ugyancsak keringési, emésztési és mozgásszervi
ill. idegrendszeri betegségeket kezelnek. A lista
érdekessége, hogy a lista legalján végzett a bajmóci,
a felsőzúgói (Vyšné Ružbachy), a kovácsfalvai,
a rajecfürdői és a stószi létesítmény.

Bányiczki
Mária Teleki
Blanka-díjat
kapott
A magyarországi
pedagógusnap
alkalmából az
Oktatási és Kulturális
Minisztérium Teleki
Blanka-díjjal tüntette
ki a miskolci BorsodAbaúj Zemplén Megyei
Közművelődési Intézet munkatársát,
Bányiczki Lászlónét.
Bányiczki Mária neve nem ismeretlen előttünk, gömöriek előtt sem, hisz a rendszerváltás óta kereste a kapcsolatot a szomszédos
régiókkal, így velünk a gömöriekkel is. Nevéhez fűződik a Dialógusok konferencia elindítása, amely minden év januárjában a megye
egy-egy városában számot ad a határon túli
magyarok és az anyaország kapcsolatáról,
s az elmúlt években a gömöriek is rendszeres
résztvevői a rendezvénynek. De Bányiczki Mária számtalan gömöri rendezvény munkájába
is bekapcsolódott, kiállításokkal, szakemberekkel segítette a munkánkat, s ha kellett,
akkor ő maga is beállt zsűritagnak. Legutóbb
a Nyújtsd a kezed! országos roma szavalóversenyen találkozhattunk vele Rimaszécsen.
Odahaza, az intézet keretein belül nagy odaadással foglalkozik a cigány kisebbség problémáinak közművelődési eszközökkel történő
kezelésével. A díjhoz a gömöriek nevében is
szeretettel gratulálunk.

Rekordot dönt
a munkanélküliség

Simon Attila
elsőkötetes díja
Pozsonyban átadták az idei Posonium Irodalmi
és Művészeti Díjakat; az elismeréssel a szlovákiai
magyar kultúra kiemelkedő alkotásait jutalmazzák. Elsőkötetes szerzői díjjal tüntették ki Simon
Attila történészt Telepesek és telepes falvak
Dél-Szlovákiában a két világháború között című
könyvéért. A csehszlovákiai földbirtokreformot és
a hozzá kapcsolódó kolonizációt taglaló monográfiát szikáran szakszerű, gazdagon dokumentált
alapkutatásnak nevezte a kötetet ismertető Szarka
László történész, a kötet méltatója. A Csemadok
székházában tartott ünnepségen életműdíjat
kapott Tőzsér Árpád költő, műfordító, irodalomtörténész, míg különdíjban részesült Hunčík Péter
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a füleki Mizser Attila a Köz című verseskötetéért.
Szülőföld-díjjal jutalmazták Ardamica Zoránnak
az Iródia-nemzedékről, az Érsekújváron 1983-tól
az 1986-os betiltásig rendszeresen összejöveteleket tartó fiatal szlovákiai magyar irodalmárokról
írt összefoglaló munkáját.

Szlovákiában májusban 11,39 százalékra
emelkedett a munkanélküliség, összesen
301 871 ember volt munka nélkül, míg április
végén 289 340-en voltak. Legutóbb 2006.
márciusban, a nagy külföldi autógyárak teljes
beindítása előtt volt ilyen nagy a munkanélküliség Szlovákiában. Áprilisban 10,92
százalékos, tavaly májusban 7,44 százalékos
volt a munkanélküliség. A korábbi években Szlovákia, időnként Lengyelországgal
versenyben, listavezető volt az Európai
Unióban a munkanélküliség nagyságában, de
legújabban a balti államokban a legnagyobb
az állástalanság, 13-15 százalék közötti.
Az oldalt összeállította: jdj

Városunk életéből
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Konferencia állattenyésztőknek

Június 12-én országos konferenciára került sor az
állattenyésztők számára a rimaszombati Városi
Művelődési Központban Aktuális kérdések az
állattenyésztésben címmel. Az akciót a SZK
Földművelésügyi Minisztériuma szervezte, ezért
ide várták az állattenyésztőket az ország minden
területéről. A szép számú érdeklődőt Stanislav
Becík földművelésügyi miniszter köszöntötte,
ezen kívül előadást tartott: Lelkes Péter, Marek
Kodada, Mária Kantíková, Branislav Bobček,
Ľudvig Malček és Csehországból Ján Stibal. A kon-

ferencián szó esett arról, hogy sajnos nagyon sok
gazdaság tönkrement, megszűnt. Ennek többek
között az volt az oka, hogy az állatokat nem tudták
kellő haszonnal eladni, a tejért keveset fizettek,
ott, ahol megszűnt a tejüzem, még az átlagosnál
is rosszabb a helyzet. Probléma még az is, hogy a
gazdákat nem követik a fiatalok. Megoldást kell
találni minden problémára, hogy nyereségessé
váljon a mezőgazdaság és az állattenyésztés. Olyan
szintre kellene emelni, hogy a fiatalok is kedvet
kapjanak ehhez a munkához. Minden lehetőséget

Élet drog nélkül
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ki kell használni, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy lemaradjunk, ami a mezőgazdaság
összes területére vonatkozik. Ez kihat a szlovákiai
lakosság élelmezésére. „A minisztérium megad
minden segítséget a mezőgazdaságban, állattenyésztésben, ahol az szükséges, s a farmok létesítését is támogatják” – hangoztatta Becík. Nagyon
sok a munkanélküli azokban a falvakban, ahol
a mezőgazdasági termelés megszűnt létezni. Ezt
orvosolni kell mindenképp. A bortermelést is fel
lehetne lendíteni, ahová várják a fiatalokat. A hagyományokat folytatni kell tovább, nem szabad azt
elveszíteni. Ez nemcsak a bortermelésre vonatkozik, hanem minden Szlovákiára jellemző termékre.
„Ne hagyjuk veszendőbe azokat a földeket, amik
nincsenek megművelve. Ezt nem engedhetjük
meg magunknak. Lendítsük fel a mezőgazdaságot,
az állattenyésztést, csökkentsük a munkanélküliek
számát, amennyiben országszerte kellőképpen
fog működni a gazdaság, a jövőben nem kell attól
félnünk, hogy a termékek drágulása bekövetkezik.
A jövőt kell úgy építeni, hogy a mezőgazdaságban
dolgozók és a lakosság is elégedett legyen” – zárta
előadását a földművelésügyi miniszter.
Csölle Edit,
fotó: a szerző és moly

a legjobbnak Judita Bendová (Dobšinský Alapiskola) munkáját értékelte, második Lehocký Cynthia
(Tompa Református Gimnázium), harmadik
Karolína Bakšová és Terézia Kožiaková (Daxner
Alapiskola) lett. A hetedikesek között a pálmát Ján
Husár vitte el (Dobšinský Alapiskola), megelőzve iskolatársait, Radovan Sakált ill. a harmadik
helyen végzett Kristína Melicherovát és Natália
Köbölovát. A bizottság elnöke, Főző Zsolt szerint
a verseny alapgondolata, hogy a drog nem játék,
s ezt tudatosítania kell mind a gyereknek, mind
a szülőnek, mind a pedagógusnak, de ugyanúgy
a társadalom egészének. A versenymunkákból
összeállított kiállítás augusztus 31-ig tekinthető
meg a Városháza épületében.

Ötödik alkalommal a Városi Képviselő-testület
mellett működő Közrendvédelmi és bűnmegelőzési bizottság a drogmegelőzési világnap
(június 26.) alkalmából az Életem drog nékül c.
képzőművészeti versenyt, amelyre az alapiskolák 5.-7. osztályos tanulói neveztek be. A díjakat
június 2-án a Városháza épületében Cifruš István
polgármester adta át A 5. osztályosok között
a győztes Fazekas Rebeka lett a Tompa Mihály
Gimnáziumból. Második helyen Bodon Boglárka,
a harmadik helyen Gál Erika, a a Tompa Alapiskola
tanulói végeztek. A 6. osztályosok között a zsűri

amb /jdj, fotó: amb

Nyitott napot tartottak az emberi jogokért

Úgy gondolja, hogy diszkriminálva van és megsértik az emberi jogait? Akkor forduljon az Emberi
Jogok Szlovák Nemzeti Központjához, amelynek
a regionális irodája 2007 májusában nyílt meg

Rimaszombatban. Az iroda tevékenységével június
15-én a széles nyilvánosság is megismerkedhetett,
amelyet a szervezet megalakulásának 15. évfordulója tiszteletére tartottak, tudtuk meg a regionális
iroda képviselőjétől, Andrea Koskovától. A szervezet monitorozza és értékeli az emberi jogok betartását, felméréséket készít és információkat nyújt
az emberi jogok területén, jogi segélyt biztosít
a diszkrimináció áldozatainak, fellép mindenféle
intoleráns megnyilvánulás ellen, de saját állásfoglalásokat is kiad és könyvtári szolgáltatásokat
is nyújt. A rimaszombati iroda fogadja a Losonci,
Poltári Nagykürtösi, Rozsnyói és Kassa-környéke
Járások lakóinak panaszait is. A kétéves létezésük
alatt közel 250 panaszt fogadtak, amelyek elsősorban munkajogi jellegűek voltak, s a beadványok

szerzői az egyes munkahelyeken megnyilvánuló
praktikák és megaláztatások ellen tiltakoztak. Sok
beadvány témája volt a munkahelyi diszkrimináció, amely főleg a roma származást, az életkort, a
testi fogyatékosságot érintette, zárta rövid nyilatkozatát Kosková.
A szervezet továbbra is várja mindazok
jelentkezését, akik diszkriminálva érzik magukat (egészségügyi ellátás, szociális biztonság,
foglalkoztatottság, munkajogi kérdések stb.),
s panaszuknak az antidiszkriminációs törvény
jogi alapot ad. Rimaszombat mellett Szlovákiában még Alsókubinban, Homonnán, Késmárkon,
Kiszucaújhelyen, Érsekújvárott és Zólyomban van
a szervezetnek kihelyezett irodája.
amb/jdj, fotó: amb
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Maroknyi résztvevő a Bíborpiros szép rózsán

A gömöri éneklőcsoportok becsületét
mentette a hazai asszonykórus

Lelkes szervezők és kitűnő vendéglátás várta
Détérben a Bíborpiros szép rózsa regionális döntőjének maroknyi csapatát. Amíg az elmúlt években még tömegeket volt képes megmozgatni a
verseny, az idén mindösszesen 4 éneklő csoport
és 5 szólista mérettette meg magát a Losonci és a
Rimaszombati Járásból, ami több mint elgondolkodtató. Voltak csoportok, amelyek elfogytak az
évek során, mások viszont sértődöttség miatt nem
vettek részt a versenyen, így a rendezvény becsületét a losonci Pedagógiai Akadémia diákjai men-

20 éves az újbásti öregotthon

1989 január 3-án érkezett
az első lakó az újbásti
öregotthonba, amely a
napokban
nagyszabású
rendezvénnyel ünnepelte
megalakulásának 20. évfordulóját az újbásti kultúrházban. Az otthonnak
jelenleg 23 lakója (19 nő
és 3 férfi) van, s több mint
harmincan szerepelnek a várólistán. A lakók többsége magyar nemzetiségű, de van 2 szlovák lakójuk
is. Czikora József nyolc éve igazgatja az otthont,
amely egy kétemeletes családi házból és egy parasztházból átalakított adminisztrációs épületből
áll csodálatosan kialakított kerttel, amelynek közepén még tavacska is található. A kert egy részét
megművelik, s az így megtermett haszonnövényeket felhasználják a konyhában. Az igazgató aktuális
feladai közé sorolja az otthon bővítését, ugyanis a
jelenlegi feltételek nem mindenben felelnek meg
az előírtaknak, így van szoba, ahol négyen laknak,
s nincs meg a törvény által egy lakóra megszabott 8
m2, s a fürdőszoba modernizálását is tervbe vették,
valamint szeretnének bővítést is eszközölni, hogy
30-40 lakó is helyet kaphasson náluk. De mivel az

éves költségvetésük 5-6 millió korona körül mozog,
s a felújítás legalább 20 millót emésztene fel, egyelőre marad a projektírás, amelynek az elkészítésére Besztercebánya megye, mint fenntartó, támogatást ígért. A lakók átlagéletkora elég magas, 84 év, a
legöregebb lakójuk 90 éves, míg a legfiatalabb 56.
Mivel ilyen magas az életkor, a lakók szabadidejük
nagy részét pihenéssel, olvasással és tévénézéssel
töltik, de azért szerveznek számukra kirándulásokat, így rendszeresen eljárnak a Szentkútra, de az
egyházi ünnepekről sem feledkeznek el, így karácsonykor saját készítésű, pl., kukoricacsuhéból készült ajándékokkal lepik meg egymást. Mivel nem
zárt otthonról van szó, a lakók szabadon közlekedhetnek, így akár hosszabb időre is elutazhatnak
rokonjaikhoz, akik egyébként a lakók többségét
rendszeresen látogatják. Az ünnepségen, amelyre
eljöttek a régió többi öregotthonának képviselői is,
valamint a környék polgármesterei és Bán Zoltán
és Boros Zoltán megyei képviselők, az igazgató külön köszöntötte az otthon első igazgatóját, Blaskó
Magdolnát, s a többi dolgozó is anyagi elismerésben részesült. Az ünnepi fogadást a zólyomi Jánosík
folklórcsoport és az almágyi asszonykórus műsora
színesítette.
Kép és szöveg: jdj

tették meg, akik csapatban és hárman szólistaként
is beneveztek a versenybe. Járásunkat mindössze
a gesztetei és a détéri menyecskék ill. Mede Margit képviselték, s jobb esetben ide számíthatjuk a
ma már Gömörsíden élő Benko Fruzsina Borbálát
is. A Huszár László főszervezőből, Varga Norbert
és Megyeri István néprajzkutatókból álló zsűri a
versenyzők meghallgatása után úgy döntött, hogy
mindenkit továbbjuttatnak az október 4-én Rozsnyón sorra kerülő rozsnyói elődöntőbe.
Kép és szöveg: jdj

Gépkiállítás
Serkében

Vas-emberek családi összejövetelére invitálta az érdeklődőket Pohóczky Béla serkei
református lelkipásztor és fia a serkei parókia
kertjébe. Apa és fia 1995-ben alapította meg
gépmúzeumát, s főleg régi mezőgazdasági
gépeket gyűjtöttek-gyűjtenek egybe. Ifj.
Pohóczky Béla elmesélte, hogy mezőgazdasági szaklapokon keresztül próbáltak
felkutatni régiségeket, s csere útján Angliából
és Amerikából is kaptak gépeket. A 14 év alatt
számos barátra és ismerősre tettek szert, akik
hasonló megszállottsággal viseltetnek
a gépek iránt, s akik maguk is segítettek
a gyűjtemény fejlesztésében. Régi traktorok,
cséplőgépek, gőzgépek kerültek is kiállításra,
immár hatodik alkalommal, s ezek közül
többet be is indítottak, s főleg a legfiatalabb
nemzedék tanulhatta meg, hogyan is működtek ezek nagyapáink idejében. A szombati
találkozó, amelyen nemcsak Szlovákiából és
Magyarországról, hanem még Ausztráliából
is érkeztek érdeklődők, szabadtéri istentisztelettel kezdődött, amelyen ifj. Pohóczky
Béla mellett Nagy Ákos Róbert esperes, Tóth
László és Zuzana Moncoľová tiszteletesek
hirdették az igét, majd Kisfaludi Nándor helyi
polgármester egy gyönyörű, az alkalomra
készült ezüsttállal ajándékozta meg a kiállítás
szervezőit.
jdj, fotó: Lovas Róbert
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Nyelvédesanyám – Felnevelő szülőföldem
Folytatás az 1. oldalról
A szereplők Kazinczyhoz kapcsolódva bemutatták
a régi mesterségeket, recepteket, helyi jellegzetességeket, egy-egy település megmaradt dűlőneveit,
történelmét, legendáit, a nyelvjárások helyzetét,
nyelvünk sokszínűségét; Radnóti Miklós kapcsán
pedig versekkel színesített színpadi produkcióknak tapsolhatott a közönség. „Láttunk remegő
pici gyerekeket, de ugyanakkor nagyon határozott
egyéniségeket is, akik bemutatták, eladták, megjelenítették azt a tudást, amit kikutattak. Le vagyok
nyűgözve. Ez volt az életem, hogy projektet csináljak, hogy a nagy régiót összehozzam, hogy együtt
legyünk és az anyanyelvet ünnepeljük. S törhetjük
a fejünket, hogy jövőre mi legyen, mert már van
jelentkező iskola, aki fogadni akarja a rendezvényt.” – mondta Ádám Zita, s hozzátette, hogy a
programnak ez is volt a küldetése, hogy a gyerekek
kompetenciákat, készségeket tanuljanak meg.
A projektnapot számtalan kísérőrendezvény tette

felejthetetlenné. Az alapiskola mesterszakácsai
finom gömöri ételeket készítettek, a belső udvaron
kézművesműhelyek várták az érdeklődőket, a
tantermekben, folyosókon receptkönyvekből
(egészséges életmódra való nevelés), Dúdor István

műveiből, Majoros Albinka gyűjteményéből,
gömöri költők, írók dedikált köteteiből készített
tárlatokat is megtekinthették.
Kép és szöveg: Homoly E.

Andrássy Napok Rozsnyón
A rozsnyói Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola és a Gömöri Ifjúsági Társaság május
28-án a Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában Andrássy napok címmel programsorozatot szervezett.
A hivatalos megnyitó után a Barangoljuk be
együtt szülőföldünket című honismereti vetélkedő
első része következett: általános honismereti tudnivalók – teszt formájában. A negyedik osztályos
tanulók csapatokban versenyeztek. A hazaiakon
kívül érkeztek Pelsőcről, Szádalmásról, Tornagörgőről, Szepsiből, Gömörhorkáról és Tornaljáról.
Az Andrássyak Gömörben című rajzverseny
kiértékelése, s a díjátadás után következett a
honismereti vetélkedő második része: térkép- valamint a helyi állat-és növényvilág ismerete. Az ősmagyar hadviselésről tartott előadást Kovács Zsolt
történész Miskolcról, ezután a Pitypalatty-völgyi
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület íjászbemu-

Bemutatkoztak
a rimaszombati
óvodások
A rimaszombati óvónőket tömörítő szervezet,
a „Spoločnosť pre predškolsú výchovu“ már tizenharmadik alkalommal rendezte meg Gömöri virágcsokor címmel a helyi óvodák bemutatkozását,
amely a VMK színháztermében zsúfolt ház előtt
zajlott. A szülők mellett Cifruš István polgármester

is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, aki virágcsokorral köszönte meg a szövetség elnökének,
Mariana Elznicovának a rendezvény megszervezését. A közel másfél órás műsorban minden
rimaszombati óvoda két-két számmal mutatkozott
be, amelyben a hagyományos folklór mellett a mesedramatizálások és modern koreográfiák is helyet
kaptak. A műsort két alkalommal mutatták be az
ovisok, délelőtt egymást nézhették meg, délután
pedig a szülők is megtekinthették csemetéjüket.
A rendezvény részeként egyes Fő téri kirakatokban
az ügyeskezű gyerekek munkáit is kiállították.
Kép és szöveg: jdj

tatóját tekinthették meg a diákok. A Fábry Zoltán
Alapiskola íjászszakköre is bemutatkozott. A verseny kiértékelése és a díjátadás után Környékünk
természeti értékei címmel tartott diavetítéssel
egybekötött előadást Benedek László fotóművész,
barlangkutató, a Gömöri Fotóklub vezetője, aki
történelmi-irodalmi-régészeti hivatkozásokat is
becsempészett előadásába.
Ezen a versenyen mindenki győztes lett, hisz
nem osztottak első, második, harmadik helyeket,
hanem minden csapat ugyanabban az ajándékcsomagban részesült.
Illesse köszönet az ötletadókat és főszervezőket: Hamelli Zsuzsa és Juhász Edit tanárnőket,
valamint mindenkit, aki gondoskodott arról, hogy
az odalátogatók – versenyzők, szemlélődők – jól
érezzék magukat aznap Rozsnyón.
Kép és szöveg: Balázs Emese
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Olvasói levél
Ballag már a vén diák...
Huszonheten búcsúztunk 1959 tavaszán a rimaszombati Gazdasági Iskola (ma Kereskedelmi
Akadémia) IV. M. osztályából, megígérve, hogy
ötévente találkozunk. Ma az 50 éves jubileumra
húszan jöttünk össze a még élő 22 diák közül.
Az érettségi találkozó résztvevőit a város
képviselője fogadta a Városi Hivatal dísztermében, ahol az ünnepi beszéd után kedves
tanárunk Vallo Károly újra kitűzte a diákok
keblére a megemlékezés és reménység kis zöld
szalagját, majd mindenki beiratkozott a város
emlékkönyvébe. Ezt követően a szomszéd
utcában álló vendéglőben folytattuk a találkozót, ahol elsőnek Tamás bácsi (Dr. Danis Tamás
kedves tanárunk) szólott az egybegyűltekhez.
Kihangsúlyozta az ilyen találkozások fontosságát, amely évek múltán is összekovácsolja az
embereket és örömet okoz. Ilyen kis örömökből
tevődnek össze a nagy dolgok. Tóth Klára osztályfőnök köszöntőjében felidézte az iskolában
eltöltött, mára már megszépült éveket. Könnyes
szemmel emlékezett meg szeretett osztályfőnökünkről, Danis Tamásné Kati néniről, aki

négy éven át egyengette lépteinket, hogy aztán
a négy évi fáradságos munka egy nagyszabású
szalagavatóban, pompás Csíz fürdői bankettben
és sikeres érettségiben csúcsosodjon ki. Sajnos
Kató nénit az év elején kísértük utolsó nyugvóhelyére, a feledi temetőbe. Az asztalfőre helyezett apró virágcsokor az emlékezés szalagjával
jelezte, hogy ma is köztünk van. Éreztük ma is
összetartó anyai szeretetét és gondoskodását,

amely ennyi „vén diákot” hozott össze ennyi év
után. Meghatódva, hálával gondolunk rá, kedves
tanárainkra és egykori iskolánkra, amely tartást
adott és szilárd alapokkal felvértezve indított a
nagy Életbe. Egybehangzóan megígértük, ezentúl évente megismételjük találkozásainkat.
… viszontlátásra hát!”
Rimaszombat, 2009. június 12.
Vetrákné Pásztor Anna

Lapajánló
Kassai Figyelő
2009/6
A lap júniusi száma sorolja a régió kulturális és társadalmi eseményeit, az MKP-kampánytól
kezdve a Kazinczy-esten át a
nyolcvan éves rádióadás történetét bemutató
tárlatig. Interjút olvashatnak Demszky Gáborral, akinek Keleti Éden c. családtörténete a minap látott napvilágot, s amelybőla budapesti
főpolgármester kassai kapcsolatai is kiderülnek.
Mihályi Molnár László a Csemadok országos
közgyűlése kapcsán értekezik, s beszámolnak a
Királyhelmecen megrendezett Színházi Tavaszról és a Rimaszécsen jubileumi évfolyamát tartó
Nyújtsd a kezed! roma szavalóversenyről, valamint Mécs László nagykaposi megidézéséről

is. A lap felidézi Erdélyi János és Balassa Géza
alakját, s megtudhatják, milyen volt Kassán
a fociélet 1938-tól 1945-ig.

Irodalmi Szemle
2009/6

A tartalomból: Radnóti Miklós,
Kuczman Erika, Öllős Edit és
Gyüre Lajos versei; Popély Gyula tanulmánya – Ez volt a Sarló
(1), Petrik Emese tanulmánya
Weörös Sándor költészetének titkairól – „Marasztaló Aranykor” – a női nemesség; Balázs F.
Attila írása Új poétikai modell a román költészetben; Grendel Lajos tanulmánya - A magyar
líra depolitizálása – a 70-es és 80-as években;
Németh Zoltán írása – Átadták a Talamon-díjat;
Kálmán Gábor beszélgetése Fónod Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény
Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
26 . 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.

főszerkesztővel a fél évszázados Irodalmi Szemléről – Kitörni önmagunkból… címmel.
A lapok megvásárolhatóak a Tompa Mihály
Könyvesboltban.

Horoszkóp

Június 22 – 28. között
Kos - A családja miatt mond le egy kedvező
ajánlatról.
Bika - A nehezen megszerzett pénzt a héten
könnyen szétszórhatja.
Ikrek - A döntés, amelyet hoz, később megbánthatja.
Rák - Pletyka miatt gyötri magát.
Oroszlán - Eleinte nem az elképzelései szerint mennek a dolgok, de végül jutalomban
részesül.
Szűz - A találkozó, amelynek örült, szörnyen
végződik.
Mérleg - Szeretetben gazdag hete lesz, évezze
ki.
Skorpió - Valaki pénzügyeiben rossz tanácsot
ad.
Nyilas - Döntés előtt áll, hogy elutazzon-e.
Bak - A haragjához a rossz anyagi körülmények is hozzájárulnak.
Vízöntő - Egy idősebb személlyel kellemes
hete lesz.
Halak - A párkapcsolatában egy idősebb
személy bekever. Félreértésekre számítson.
virgula
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Tíz éve a bábok fogságában – Harkácsi Pimpók

A Harkácsi Pimpók bábegyüttes
a gömörfalvai alapiskolában jött létre
immár tíz esztendővel ezelőtt. Azóta
indulnak rendszeresen a Duna Menti Tavaszon (DMT) is, ahol már több alkalommal is győzni tudtak. Az idén a Tündérek
és manók c. előadásukkal ismét elnyerték a fesztivál fődíját. Az elmúlt tíz
esztendőt idéztük vissza Vezérné Gonda
Klárával, a csoport vezetőjével.
- Színjátszással kezdtük annak idején, bár magam
sem vagyok biztos benne, hogy milyen műfajú
előadás is volt az igazán, amivel beneveztünk a
Duna Menti Tavaszra, s akkor találkoztunk Kecskés Marikával, aki szenzációs bábos, s átterelgetett
a bábozáshoz.
- Volt előzménye a színjátszásnak a harkácsi
iskolában?

- Nem igazán, mielőtt odakerültem volna, nem
volt színjátszó csoport, viszont az egyik kolléganőmmel csináltunk igazi 2 órás, falusi színjátszó
előadást, nagy díszletekkel, s ebből kezdődött el ez
a kisebb, gyerekekkel való foglalkozás, amelynek
révén eljutottunk a Duna Menti Tavaszra is.
- Hogyan fogadták a kezdeményezést az iskolában?
- A kezdet nagyon nehéz volt, mert a szülők értetlenkedve fogadták a kezdeményezést. Nem tudták,
hogy mit várunk a gyerekektől, s mit várunk tőlük.
De mára már hozzászoktak, hogy a gyerekek báboznak, s visszük őket versenyekre. A gyerkőcök
nagyon örülnek a lehetőségnek, hiszen számtalan
olyan helyre juthattak el a csoport, a színjátszás jóvoltából, ahová egyébként esélyük sem lett volna.
- Hogyan történik egy mese kiválasztása?
- Előbb, mi felnőttek kiválasztunk 3-4 mesét, amit
felolvasunk a gyerekeknek, s aztán közösen ebből
választunk ki egy mesét, amit mi magunk dramatizálunk. Még kész mesével soha nem kezdtünk,
a magunk szája íze s a gyerekek létszáma szerint
alakítjuk úgy, hogy az megfelelő legyen. Az idei
mese a kolléganő, Dolinszky Irénke ötlete volt, s a
csoport nagyobb lányai, akik már ötödikesek, sem
szerettek volna ún. királyos mesét, így jöttek a
tündérek és a manók, amelyek ugyan a valóságban
nem léteznek, de meg tudjuk őket jeleníteni a
színpadon.

Akár rimaszombati is lehet Az év férfija

A szépségversenyek korát éljük, s a már megszokott női szépségversenyek mellett az utóbbi
időben sok nő örömére a férfiak is hasonlóra
vetemedtek. Nem maradhatott ki ebből Szlovákia sem, ahol a napokban Az év férfija címért
versenyeznek Pozsonyban. A döntőbe nyolc
férfi verekedte be magát a különböző előselejtezők során, akik közül az egyik, Peter Václavík,
rimaszombati. Az elődöntőben, ahol a tizenhatos
mezőnyt a felére szűkítették, olyan neves zsűritagok működtek közre, mint Gabika Dzúriková és
Pető Szilvia színésznők, a Miss Slovensko 2009-es
győztese, Barbora Franeková, Katarína Hasprová
énekes-színész, vagy a tavalyi verseny győztese,
Martin Šmahel. A 8 kiválasztott együtt szerepel

majd a cseh-szlovák döntőben, amelyre augusztus 28-án kerül sor Náchodban. Peter Václavík
lapunknak elárulta, hogy a verseny szervezője,
David Novotný jóvoltából került a versenybe, aki
a menedzsere internetes oldalán látta meg a képeit. Ennek ellenére nagyon kellemes meglepetésben
volt része, amikor kiderült, hogy kiválasztották.
Kisportolt teste elárulja, hogy mi is a szimpatikus
fiatalember vesszőparipája. „13 évig karatéztam.
Először Molnár úr klubjában, majd középiskolai
éveim alatt Zólyomban 5 évig profi versenyzőként
űztem ezt a sportot. De rendszeresen futballozom,
hokizom és úszom is, valamint nagyon közel állnak hozzám a különféle harcművészetek” – árulja
el. 805 versenyző nevezett be az idei versenybe,
így Peternek igen komoly vetélytársak között
kellett megállnia a helyét. A zsűri elsősorban
a versenyzők alkati adottságait vette szemügyre,
a személyes bemutatkozásra már kevesebb időt
fordítottak. Václavík már szorgalmasan készül
a döntőre, főleg a szabadon választott programra,
amelyben a tánctudását szeretné megcsillantani.
Emellett több versenyforduló is lesz, kérdésekre
is válaszolnak majd, de a hölgyeket valószínűleg
az alsónadrágban tartandó bemutató érdekli majd
a leginkább.
amb/jdj

- A kezdetektől fogva marionettbábukkal dolgoztak?
- A legelső mesénk még paravános mese volt, de
már ott is voltak élő szereplőink, akik kijöttek a
paraván elé, míg a következő mese már nagyon
egyszerű marionettekkel készült. Később teljesen
beleszerettünk a marionettbábukba, s volt
olyan előadásunk, amelyben nagyon komoly
marionettbábukat használtunk. Igaz, akkor nagyobb gyerekekkel dolgoztunk, akik tudták azokat
mozgatni.
- A felediek nem titkolják, hogy az Önök hatására
kezdtek el bábozással foglalkozni. Másokat is
sikerült megfertőzni?
- Nemrég volt egy bábos tanfolyam Rozsnyón,
amelyet a lányommal csináltam, s ott a szádalmási
kolléganők nagyon érdeklődtek a műfaj iránt. Kellemesen meglepnének, ha ott is elindulna valami.
- A DMT mellett hol szoktak még fellépni?
- Ha nincs is túl sok lehetőség, azért időnként
hívnak bennünket. Mivel elég szegény vidéken
élünk, a környező falvakban nagyon örülnek az
előadásainknak, hiszen nem tudnák megfizetni
azt, hogy elutazzanak színházba. Tavaly egy
pályázat jóvoltából eljutottunk Budapestre is, s a
kiskunhalasiakkal tartjuk a kapcsolatot, akiknél
májusban jártunk.
- Merre halad a Harkácsi Pimpók, s mik a célkitűzéseik az elkövetkezendő esztendőkben?
- Mi továbbra is nagyon szeretünk bábozni, s a
kolléganőmmel csak remélni tudom, hogy minden
évben akad annyi ember, hogy összejöjjön egy
előadás.
Kép és szöveg: jdj

Feledi és várgedei
gyerekek a legjobbak
között

A Duna Menti Tavasz idei kísérőrendezvényeként Iskolám és lakhelyem kulturális élete címmel hirdettek rajzversenyt,
amelybe várgedei (Máté Andrea, Kökény
Klaudia, Farkas Aneta, Slavík Daniela,
Horváth Adrián, Kalocsai Gyula) és feledi
(Milen Eszter Blanka, Kovács Boglárka)
gyerekek is bekapcsolódtak.
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Örüljünk már egymásnak!
Beszélgetés A. Marton Gyulával,
A festő C. könyv szerzőjével, költővel,
publicistával Dúdor Istvánról,
a művészetről, a szülőföldről,
az életről, s magáról az örömről és
az alkotásról…
Egy egész éves Dúdor István alkotásait bemutató
kiállítás-sorozatot indított el májusban, meséljen
erről szabaDON.
Mikor elővesszük a Dúdor hagyatékot, nem szabad
elfelejtkezni a hitelességről. Ha azt állítjuk róla,
hogy ő látnoki valahol, igazi alkotó időszakában,
vagy bármelyikben, ami azt jelenti, hogy jövőbe
látóan megfestett minket, miközben már készült
arra, hogy elhagyja ezt a világot, akkor ezeknek a
kiállításoknak, ezeknek a mi tárlatainknak, ezt a
hitelességet kell folytatni. Hogyha látna minket,
akkor tulajdonképpen büszke lenne ránk, de ez túl
emberi.
Hogy került először Dúdorral lelki kapcsolatba?
Félelmek eloszlatásakor, Gömöroszágban, ami
ugyanis abból adódik, hogy a nem rendezetten élő
emberhez nem tudnak semmi olyat kötni, ami jó
legyen. Sokan a Dúdor szóra még mindig összecsapják a kezüket. Az a félelem sokakban benne élt,
hogy esetleg újra megjelenik, aminek biztos volt
valamilyen társadalmi háttere, hogy riasztó volt a
maga nemében.
Ez jelentett egy utat, hogy hozzá kell nyúlni ehhez a művészethez?
Igen, mert egy félreértés áldozata volt. De kitört
abból a községből, ahol az embereket aszerint ítélték meg, hogy hánykor megy az ivóba, tehát valamilyen szüksége alapján, amit neki le kellett gyűrnie. Személyes élményem van két évvel ez előttről,
amikor Koncsol Lászlóval beszélgettem, ő édesapámmal egy tantestületben tanított Harkácson.
És felidézte azt a momentumot, amikor Dúdor
rajztanára a 11 vagy 12 éves kisfiú munkáinak láttán kijelentette, hogy valami csodagyerek van az
iskolában, s a rajztanár nem tudott egyszerűen
vele mit kezdeni, hogy most mi lesz.
S mi lett?
Azt hiszem, hogy vízvezeték szerelőnek tanult aztán… Egy olyan tehetség volt, akiben erősen megjelentek a kifejezési formák, a mindenféle módozatok, ellesni valamit a mesterektől – tudjuk jól, hogy
Bacskaival szoros kapcsolatban volt, úgy is mint
ember, de úgy is, mint az ecset kezelésében, soksok szakmai dologban is.
Megszületik a Festő mű, de ugyanakkor tovább
megy, mert kiállítást szervez.
Miközben keresem saját magamat is! Mert én versből és rímből vagyok, de próbálkozom a lírával is,
ha már líra, akkor az túlidealizált. Ha nem is szépíteni akarom, de azokat az ő valós életében megélt
elég zajos, meg riasztó kapcsolatait én lényegében
valahogy rendbe tettem. Farkas Veronika, az egykori élettársa, az Ecsetek elolvasásakor úgy fogalmazott, hogy Marton úr, maga az az ember, aki
meg tudja írni a Pistát. A könyv megírásában en-

gem az segített, hogy elértem oda, hogy a könyv írt
engem. Elég nehéz szülés volt. Mi férfiak is tudjuk,
hogy a szülés egy borzasztóan kínos dolog, maga a
mű születése is az.
A kiállítás gondolata mikor fogalmazódott meg
Önben?
Már korábban is voltak ismereteim arról, hogy
Tornalján él egy magángyűjtő, aki elég viszontagságos úton jutott ugyan az alkotásokhoz, de az
övéi, s valahogy úgy mindig izgatott. S megjelentek
egy Dúdor esten. Ott felmerült egy állandó tárlat
gondolata. Év elején elkezdtem ez ügyben lépéseket tenni, de nem igen mozdult a dolog. Aztán
megtaláltam azt az embert, akinek az anyagi támogatásával ez beindulhatott. S hogyha már 21 kép elindul útjára, akkor úgy gondoltam, hogy vigyük végig az országon. Úgy számolom, hogy a kilencedik
megálló szeptember 18-án Tornalja lesz. A kiállítás
első állomása május elején Komárom volt. A tárlat kurátora Kocsis Ernő, festőművész. A kiállítást
egy gyűjtés is kíséri, s folyamatosan derül ki, hogy
nagyon sok Dúdor kép van magánkézen, amelyből
állandó tárlatot is létre lehetne hozni.
Van a tárlat-rendezvénysorozatnak egy szívbeli
küldetése is.
Én most újra szülőföldemen élek, szeretek, örülök.
Mindig is itt szerettem volna örömleni. Ez a kifejezés nem oly rég fogalmazódott meg bennem. Azokban a városokban, ahol valójában én éltem, oda
újra visszatérek, de onnan az ember nem jön üres
kézzel. Viszek magammal valamit. Komáromban
valójában egyre kevesebbet vagyok. De még így is
ki fog derülni az Olvasónak, hogyha én Kincsvárnak nevezem Komáromot, akkor biztos fogják tudni, hogy nem egy oszlopba szerettem ott bele.
Most már az új Kincsvár Gömör?
Most igen, most Gömörország. A szülőföldhöz
olyan ragaszkodás ezt, mint mikor a fiú érkezik az
édesanyához. Érkezik, de abban a hálában tenni is
kell. Nem elég megölelni, fogni kell, mert, és ezt
felejtik el nagyon sokan, hogy azok a kínok, már
amikor megszületünk, valahol mégis öröm és valami szép, valami olyan született, mint mi halandó
emberek. Örülni kellene már végre az embereknek
egymásnak. Egyiknek a másik láttán megörülni.
Milyen jó, hogy annak a férfinak a nő fogja a kezét.
Milyen szép pár, fiatalok, összebújnak. Az emberek
elkezdtek valami másnak örülni, valami idegennek.
Azt hiszem, ebben a rozzant világba, ezeket az ala-

pokat kell visszahozni. Ha visszahozzuk az alapokat, akkor arra lehet építkezni. Próbáljunk adni és
adni mérhetetlenül.
Jó ragaszkodni a szülőföldhöz.
Én a mában vagyok jelen. Ez azt jelenti, hogy én
azért dicsérem a szülőföldet, mert úgy érzem, hogy
biztosan itt leszek termékeny. Ez a termékenység,
az olvasóval való együttlétem, hogy engem olvasni
fognak, ez azt jelenti, hogy együtt meg fogjuk teremteni a szeretetet, a rendességeket, a becsületet
és a hűséget. Nem reménytelen az, hogy mindenki
a szülőföldjén teremtse meg ezeket az alapokat.
Ez a legjobb hely. Ez a bölcső, amiből vagyunk. Én
Szkároson 50 év után metszettem meg az édes udvar szőlejét, és valami csodálatos érzés volt. S hálát
adok a jó Istennek, hogy újra ott vagyok.
Nem könnyű itt az élet.
Meg kell teremteni újra az igazi emberi értékeket.
Ha az emberek megfigyelik a saját lelküket, ki-ki
saját mozdulatait, akkor már biztos előjön az a
mosoly is és az érzés is. Először saját magát figyelje
meg mindeki. És a férfi társaimnak mondom: Talán idegenszóval közelítette meg Kukorelly Endre
olvasmányában, hogy a férfi feminin vonásaival
a világ hamarább helyre hozható. És mindezzel
együtt jobban fogjuk érezni a virágok illatát… S
ami még nagyon fontos, az asszonyaink aggódását. Merjük ezt megtenni. Én kívánom mindenkinek, hogy minél hamarabb jusson el ide. Amúgy
is érezzük, hogy az igaz kapcsolatokban az egyik
nem a másikra valamiféleképpen hasonlítani akar.
Éreztessük a másikkal, hogy milyen jó nekünk. Ne
féljünk ettől.
Nagyon nagy adag aggodalom sugárzik ebből.
A ragaszkodás a jóhoz. És a röghöz is valójában. S
mint ahogy mondom, földből vagyok, meg lehet,
hogy virágból is vagyok. A ragaszkodás az, amely
a művészetben rengeteg jellel vesz körül, s ezektől
nem tudok megválni. Nem is akarok. S mégis a természet legigazibb virágának én az embert szeretném tudni. Azt az érző embert, aki tud ragaszkodni,
odaadással él, figyelemmel él, rajongással él.
Mindehhez miből merít erőt?
Én a szerelemből merítek erőt, és abból a szeretetből, amelyet az édesanyámtól kaptam. Az eddigi irányművészetemet talán úgy tudnám megfogalmazni, és ez kapcsolódik az eddig megjelent
könyvemhez a Festőhöz is, hogy úgy érzem, hogy
az írás szolgálat. Szolgálat a szeretetben, egy olyan
vállalkozás, amit úgy vállalunk és úgy teszünk, úgy
próbálunk maradandót alkotni, hogy az olvasó is
megtalálja benne magát. De a művész is szereti
valahol jól érezni magát. Ez is túl emberi, de abból
az egyszerű felismerésből fakad bennem, hogy ott
ahol szeretet van, ott van igazi művészet is, és szeretni jó. Az értést én pedig az olvasóra bízom, azért,
mert a világ legszebb nyelvén írok. A többi már az
érzések dolga. A vers születése számomra a Madáchi virág születéséhez hasonló. A versíró ember
számára a próza munka, időben is és szerkesztésben is. A versnek még a leírása is szinte pillanatok
műve. A művészet bármennyire is szabaDON történik és a szabadságról szól, igazán hitelessé akkor
válik, ha olyan, mint ahogyan a művész mondta
vagy leírta…
Beszélgetett: Homoly Erzsébet,
fotó: a szerző
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 26. hétre
Június 27., szombat
Gyógyszertár a Kauflandban
Június 28., vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Június 27-28., szombat, vasárnap
MUDr. Katarína Polievková, Kör u. 53.,
56 33 940

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
június 16-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ondrej Hank, František Kubačka,
Sylvia Mišáková, Mgr. Jana Ciráková,
Roman Drugda, Miloš Tomeček,
Miroslav Kováč, Diana Bencová, Eva
Hrušková, Martin Bobrovský, Ján
Oláh, Ondrej Hrivnák Rimaszombatból, Jozef Sarvaš Gortváról, Vojtech
Mács Csízből, František Beňuš
Nagytörékről, Pavel Holík, Martina
Paprčková, Tatiana Paprčková
Rimajánosiból, Daniela Šuleková,
Matej Bálint Susányból, Jaroslav Pap
Kistörékről, Ladislav Gémeši Mezőtelkesről, Pavel Koščo Nyustyáról, Ildikó Feješová Rimaszécsről, Ladislav
Palúš Rimabrezóról, Júlia Magicová,
Kristína Ďurišková, Nagy Gábor
Felsővályból, Tamás Mária, Tamás
Albert, Kovács János Alsóvályból,
Vladimír Bystrianský Meleghegyről,
Ladislav Juhász Oldalfaláról, Bak
Róbert Bátkából.
Először adott vért: Ivana
Beňušová Nagytörékről, Stanislava
Bamburová Nyustyáról, Miko Tibor
Alsóvályból
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Június 24-25., sz., cs., 19.00 ó.

Egy nimfomániás
naplója
spanyol erotikus dráma
Június 24-25., sz., cs., 21.00 ó.

Égető bizonyíték
amerikai krimivígjáték
Június 26-27., p., szo., 19.00 ó.

Ég, pokol … föld
szlovák és cseh dráma
Június 26-27., p., szo., 21.00 ó.

Milk
amerikai életrajzi film
Június 28., vas., 19.00 és 21.00 ó.

Megszegett ígéret
szlovák dráma

Meghívók
X. Füleki Történelmi Várjátékok
– június 27.-28.

A füleki Koháry Polgári Társulás június 27.-28-án
tizedik alkalommal rendezi meg a Füleki Történelmi Várjátékokat. 2-én 10.00 órakor kezdődik a III.
Nemzetközi Történelmi íjászverseny a Nógrád íjásza címért és a Füleki Vár védője rangért a Várudvaron. 16.00 órakor a Városi Művelődési Központban
az Indiai kultúra és gasztronómia estjére kerül sor.
Másnap 10.00 órától a Várudvaron kézművesvásár
– és bemutató lesz, de emellett számos kísérőprogramra, mint íjászat, lovaglás, ökörsütés nyárson,
szórakoztató gyermekprogramok is sor kerül. A
Várjátékok – hazai és külföldi csoportok közreműködésével 16.00 órakor veszi kezdetét.

Venczel Vera Rimaszombatban
– június 22.

A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt június
22-én (hétfőn) 17.00 órakor a Három Rózsa Kávézóba (Fő tér 20.), ahol Venczel Vera színművész,
a budapesti Vígszínház tagja, az Egri csillagok c. legendás film Vicuskája lesz a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának a vendége, akivel
Juhász Dósa János beszélget.

Roma kulturális fesztivál
– június 24.
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Július 7, kedd, Tarján napja – Emléknap Badiny
Jós Ferenc tiszteletére: 9.00 – 9.45 Bíró József
ıstörténet-kutató: A magyarság szabir-onugor eredete, 9.45 – 10.30 Bíró Mária ıstörténet-kutató: Kulturális örökségünk, 11.00 –12.30 Marton Veronika
sumerológus: A pártusok és a Pártus Birodalom, 15:
00 – 16.00 Tábori László keletkutató: A magyar tudomány választott elhallgatásai őstörténetünkkel
kapcsolatban, 16.00 – 16.45 Kiss Irén művelődéstörténész: Az Arvisura időszerűsége, 17.00 – 18.30
Kiss Dénes költő, nyelvész: Beszélgetés az aggyal,
19.30 Grandpierre Attila csillagász, zenész, őstörténész: A magyarság eredete és őshonossága a Kárpátmedencében. Július 8, szerda, Baba és Ellák napja:
9.00 – 12.00 Szelestey László néprajzkutató: Népművészetünk szakrális arculata, 15.00 – 16.30 Hegedős Zsuzsanna énekművész, lelkész: „Szép, magyar
sors”. Július 9. csütörtök, Vata napja: 9.00 –10.30
Szántai Lajos történész: A fény által írt magyar
üdvtörténelem, 11.00 – 12.30 Obrusánszky Borbála
történész: Hunok és magyarok, 15.00 – 17.00 Kocsis
István író, történész: Széchenyi István, az államférfi,
19.00 Papp Lajos szívsebész-professzor: Szívvel-lélekkel. Július 10, péntek, Zsombor napja: 8.00 Honismereti tanulmányút Lévára, Kísérő: Kiss Beáta
helytörténész. Magyarok! Gazdag múltat örököltünk, tartsuk meg, s építsük rá jövőnket! Jelentkezését legkésőbb június 27-ig várjuk az alábbi elérhetőségeken: Villámlevélcím: z.urban@paloctarsasag.
real-net.sk, Borítékos cím: 991 11 Ipolybalog (Balog
nad Ipľom), Kör u. 194., Szlovákia, Távbeszélő: +47 /
488 53 13, Marokbeszélő: 06 30 / 34 17 814

A Roma Információs és Tanácsadó Központ júni- XII. Nyári Egyetem Jászón
us 24.-én roma kulturális fesztivált szervez 14.00 – július 14 – 20.
órától a rimaszombati Fő téren, amelyre minden, Az idei Nyári Egyetem témája: „Őseinket felhozád…”.
Arendezvény műsorából: július 14., 21.00 –„Őseina roma kultúra iránt érdeklődőt szeretettel várnak.
ket felhozád…” – Kátai Zoltán énekmondó műsora,
Atrium Art – június 25.-28.
július 15., 16.00 – Mács József íróval beszélget MiháÖtödik évfolyamához érkezett az Atrium Art szín- lyi Molnár László, 20.00 – Radnóti Miklós emlékest,
házi és zenei fesztivál Rimaszombatban, amelyet 22.00 – Filmvetítés – Bódva-völgyi Stúdió – T. Nagy
június 25–28. között tartanak meg a Fekete Sas ét- Imre Mács Józsefről, július 16. – csütörtök – Gyaterem udvarán. Az előadók között lesz a zsolnai Vá- logtúra a Szent László forráshoz és növénytemprosi Színház, az osztravai Wicca Színház és a besz- lomhoz, 17.00 – Gál Sándor és M. Molnár László
tercebányai bábszínház, valamint Daniel Heriban, könyveinek bemutatója, 20.30 – Pro és kontra (az I.
a BKK trió, Lucia Lužinská, Marian Čekovský, Silvia
bécsi döntés) (1938) – Bartók Csaba filmje, július 17.
Josifoska a Close Harmony Friends és a Smola , 16.00 – Volt egyszer egy olimpia… Pekingben, 20.00
a hrušky zenekar.
– 60 év a Szövetségben –Bartók Csaba filmje, július
18., 10.00 – A Csemadok 60 éve (Hrubík Béla, Gál
Papp Lajos Rimaszombatban – július 1. Sándor, Köteles László, Pomogáts Béla, 16.00 KróA rimaszombati Magyar Katolikus Kör következő nikás ének a szeretetről – Dévai Nagy Kamilla konvendége Prof. dr. Papp Lajos világhírű szívsebész
certje az Apátság templomában, 20.00 – KOR-ZÁR
lesz, aki július elsején a Tompa Református Gimná- verséneklő együttes lemezbemutatója, 22.00 – Ősezium dísztermében Ne hagyj minket kísértésben, de
ink és a csillagok – Zombori Ottó előadása, július 19.,
szabadíts meg a gonosztól címmel tart előadást.
14.00 – „Jászó Napja”, 20.00 – TARKA – BARKA
III. – Zsapka Attila és barátai koncertje. Az idén is
lesznek kézműves programok, fazekasmesterség,
fafaragás és játszóházi foglalkozások. Érdeklődni
és jelentkezni a következő címen és telefonszámXIV. Örökség Népfőiskolai Tábor
okon lehet: OV CSEMADOK (Csemadok Területi
Helyszín: Udvard (Dvory nad Žitavou), Összevont Választmánya), Hlavná 81. (Fő utca 81.), 045 01
Középiskola Időpont: 2009. július 6 – 10. A program
Moldava nad Bodvou (Szepsi), Telefon – Fax : 00421
a következő:
– (0)55 – 460 3602, Mobil : 00421 – (0) 905 – 54 39 86
Július 6., hétfő, Ung napja: 15.00 Megnyitó, 15.10 (Boda Ferenc, TV titkára), e-mail : boda@csemadok.
– 17.30 Molnár V. József néplélekrajz-kutató: Fény- sk, Skype: bodaferenc.
Krisztus, Krisztus Király, 19.00 20 éves a Palóc Társaság – Emlékest
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Ingatlanok
Rimaszombatban veszek ipari épületet, amely alkalmas nagyraktárnak
(rakodó-, mintaboltnak- és irodának
alkalmas helyiségekkel). Felújításra
alkalmas terület is szóba kerülhet. Az
ingatlanközvetítőket visszautasítom.
Tel.: 0905 441 699.
•

670-25

Bérbe adok egyszobás lakást
a Dobšinský utcában. Tel.: 5624 940.
•

702-26
• Eladó kétszobás lakás a Kishonti
utcában, ár megegyezés szerint. Tel.:
0915 152 295.
707-25

Szolgáltatások
• 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
• Gyógyuljon gyógyszerek igénybevétele 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

Hanva község a SzKNT 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 SzKNT rendelete a T.t.552/2003
számú, a közjóléti munkáról szóló törvény 5.§-a alapján pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére az alábbi iskolai intézménybe:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Chanava 1.- 4. ročník Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Hanva 1.- 4. osztály
Feltételezett belépési határidő: 2009. 08. 01, Működési időszak: 2009.08.01 –
2014. 07. 31
Kvalifikációs feltételek: képesítés a SzKIM rendelete, a T.t.41/1996 számú, a
szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások
hangzásában * 1. fokú képesítési vizsga vagy az azt helyettesítő vizsga * legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat
Egyéb feltételek és elvárások: az iskolai jogi előírások ismerete * polgári és
erkölcsi fedhetetlenség * munkajogi és gazdasági ismeretek * megbízhatóság,
önállóság, rugalmasság és kommunikáció-készség * megfelelő egészségügyi
feltételek
A pályázathoz szükséges igazolások: írásbeli jelentkezés a pályázatra * a
képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai * szakmai életrajz * 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány * egészségügyi igazolás * igazolás a
pedagógiai gyakorlatról * írásos tervjavaslat az iskola fejlesztésére * a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához a pályázat
kiértékelése során
„Menovaný /á/.......................................................adresa bydliska …..
..........................................(ďalej len „dotknutá osoba“) poskytuje Obci
Chanava súhlas podľa § 7 ods. 1 a ods.2 zákona č.428/2002 Z.z. so spracúvaním
svojich osobných údajov, a to v rozsahu potrebnom pre výberové konanie.”
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal leragasztott borítékban kérjük
eljuttatni legkésőbb 2009. 07. 13-án 15 óráig az alábbi címre: Obec Chanava,
980 44 Chanava č.139. A borítékra kérjük ráírni:
„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Chanava
- NEOTVÁRAŤ”. A pályázat helyszínéről, időpontjáról a jelentkezőket írásban
értesítjük.

Tetőszerkezet gyártása
és szerelése
fémkapoccsal ellátva
Peter Brindzák

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Megújult étlappal várjuk
kedves vendégeinket!
Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: recepcióst,
pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

Bérbe adok: • raktárt rámpával az STK
épületében • luxusirodákat • üzemeltetési
helyiségeket, SNP 18, a VÚB-vel szemben •
tetőtéri lakást • Tel: 0918 392 513

2009

Fájó szívvel mondunk köszönetet
minden közeli és távoli rokonnak,
szomszédnak, ismerősnek, a
katolikus énekkarnak és mindazoknak, akik 2009. VI. 8-án
elkísérték utolsó útjára a drága
jó férjet, édesapát, nagyapát,
dédnagyapát,

Simkó Bálintot

Hirdessen
magyarul is!

a rimaszombati temetőbe.
Egyúttal köszönjük a sok virágot
és részvétnyilvánítást.

A gyászoló család

Mobil: 0910 242 649

674

Klimatizációs és hűtőberendezések javítása és szerelése. Jesenské
(Feled) 572. Tel: 0903 269 579.
•

689-25

683-26

• Szállítás, költöztetés. Tel.: 0903
515 109.
148-25

Változékony, gyakran csapadékos
idő várható. Többnyire erősen
felhős, kezdetben többször borult
lesz az ég, csak szerdától lehetnek
egyre hosszabb napos időszakok,
és ekkortól erősödik a nappali felmelegedés. A tartósabb esőt a hét
közepétől egyre inkább záporok,
zivatarok váltják fel, helyenként
felhőszakadás méretű csapadékra
is kilátás van. Kezdetben 19, 22,
majd 25 fok feletti hőmérséklet
várható.
Reisz András

RIMAVSKÁ SOBOTA 979 01
CERENCIANSKÁ CESTA 27
TEL.: 0915 975 967
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1. osztály:
Sajószentkirálytól 3 pontot levontak
A Területi Labdarúgó Szövetség a zöld asztal
mellett megváltoztatta az utoklsó fordulóban lejátszott Rimaszécs – Sajószentkirály mérkőzés eredményét (2:5), s a három pontot, 3:0-ás gólaránnyal
a rimaszécsiek kapták.

6. 	 FK Uzovská Panica  	

22

10 4 8

48:51

34

7. FK Radnovce  	

22

9 2 11 42:66

29

8. FK Tisovec B  	

22

7 3 12 47:56

24

9. FK Blhovce  	

22

7 2 13 44:56

23

10. FK Čerenčany  	

22

5 4 13 26:72

19

11. FK Gemerský Jablonec  	 22

5 0 17 54:76

15

12. FK Chrámec  	

3 1 18 34:96

10

22

2. osztály – ifi:
A végső táblázat:

1. FK Tachty  	

18

16 1 1

159:21 49

1. FK Stárňa

20

16 0 4

62:19

48

2. FK Sirk  	

18

14 1 3

91:32

43

2. FK Kráľ

20

14 3 3

57:30

45

3. FK Gemerská Ves  	

18

11 1 6

69:37

34

3. FK Muráň

20

11 1 8

50:47

34

4. FK Gemerský Jablonec  	 18

10 0 8

95:68

30

59:60

28

4. FK Jelšava

20

11 1 7

44:40

34

5. FK Radnovce  	

18

9 1 8

5. FK Rimavské Janovce

20

10 3 7

60:39

33

6. FK Husiná  	

18

8 0 10 58:76  	 24

6. FK Ožďany

20

8 3 9

30:49

27

7. FK Uzovská Panica  	

18

7 2 9

78:84

23

7. FK Bátka

20

8 2 10 45:39

26

8. FK Čerenčany  	

18

5 2 11 58:99

17

8. FK Revúčka

20

7 2 11 38:51

23

9. FK Chrámec  	

18

3 1 14 23:106 10

9. FK Abovce

20

6 2 12 42:55

20

10. FK Blhovce  	

18

2 1 15 45:152 7

10. FK Veľké Teriakovce

20

6 1 13 40:55

19

11. FK Rimavská Seč

20

3 2 15 38:83

11

2. osztály:
Harkács pontot rabolt a bajnoktól

Az MFK összeállítása: Juhász (Szőke) – Durec,
Dragijsky, Szabó, Jankovič, Gibaľa, Migaľa, Pál,
Kulčár (Klement), Árvay, Brndiar. Góllövők:
Dragijsky és Klement.
Ifjabb serdülők:

Harmac – Uzapanyit 4:1 (1:1)

B csoport: Nagytörék – Sajógömör 1:13 • Lubény –

G: Štas (2), Bari (2) – Barassó. JV: Botoš

Sajószentkirály 0:3 • Kisrőce – Sajószárnya 10:0

Sirk – Balogfala 10:1 (7:1)

Kerületi bajnokságok: Ki marad és ki
megy? Még semmi sem dőlt el

G: Dulaj (3), Koreň (3), Herčko (2), Michal, Macúrik
– Illés. JV: Juhász.

IV. liga:

Tiszolc B – Cserencsény 0:0

JV: Čepko
Gömöralmágy – Guszona 4:5 (3:1)

G: Berki, Agócs, Vas és Molnár – Korponai, Koós
(2), Mező (2). JV: Šonkoľ
Ifi: 5:0

1. FK Tornaľa  	

Nagyrőce – Nagybalog 2:1 (1:0)
G: Medvec (2) – Valkučák
Tiszolc – Feled 2:0 (1:0)
G: Hurák és Halaj
Brusznó – Nyustya 5:0 (4:0)
Poltár – Ajnácskő 8:1 (4:0)
G: Pataki
V. liga:

A 2. osztály végeredménye:
22

18 3 1

71:18

57

2. FK Tachty  	

22

16 2 4

81:32

50

3. FK Sirk  	

22

13 3 6

78:36

42

4. FK Gemerská Ves  	

22

13 3 6

74:45

42

5. FK Husiná  	

22

11 5 6

50:45

38

Közlemények/hirdetés
Kovács Attila: Töredékek – június 27.
Töredékek címmel nyílik meg Kovács
Attila egyéni fotókiállítása Hollókőn,
a Pajtakert Galériában június 27.-én,
14.00 órakor. A kiállítás egy hónapig
tekinthető meg.
A Lámačské Chvály koncertje
Rimaszombatban
Június 26-án, 18.00 órai kezdettel a
Lámačské Chvály együttes ad koncertet a rimaszombati római katolikus
templomban. Az együttes worship zenét
játszik, s első kazettájuk még 1999-ben
jelent meg, s az együttes jelenleg 5
tagból áll.

A második liga keleti csoportjának, utolsó 30.
fordulójában a rimaszombati MFK serdülőcsapatai
idehaza fogadták a rakolciakat (Rakytovce). Az
idősebbek kétgólos győzelmet arattak, míg a fiatalabbaknál Trizna Gergely mesterhármasa sem volt
elég a három pont begyűjtéséhez.
Idősebb serdülők:
MFK Rimaszombat – FK Rakytovce 2:0 (0:0)

– Lénártfala 4:1 • Gömöralmágy – Bátka 11:1 •
Rimajánosi – Gesztete 2:5 • Feled – Ajnácskő 7:5

Ifi: 11:4

Trizna mesterhármasa
csak egy pontot ért

Sajógömör – Nagytörék 5:1

G: Juhász – Nyíri, JV: Siman.

Ifi: 4:4

A Területi Labdarúgó Szövetség a helyi önkormányzattal karöltve június 27-én Sirken rendezi
meg hagyományos labdarúgó tornájának 19.
évfolyamát. A program: 8.30 Megnyitó, 9.00 Sirk –
Rimajánosi, 11.00 Fazekaszaluzsány – Nagybalog,
13.15 Ebédszünet, 15.00 Mérkőzés a 3. helyért,
17.00 Döntő, 19.00 Ünnepélyes díjátadás. A belépés
ingyenes. A TLSZ az alábbi játékvezetőket delegálta a mérkőzésekre: Emil Wollinger,   Peter Gača,
Zdeno Kriak és Mário Machyniak    

1. osztály, ifi: Lubény – Sajószentkirály 4:2

Diákok:
A csoport: Rimaszécs – Nagybalog 4:0 • Osgyán

Tornalja – Harkács 1:1 (0:1)

11

Príbelce – Sajógömör 3:1 (1:1), G. Brindzák
Lubény – Szklabonya 4:1 (2:1),
G.: Konček, Pašák és Bystran (2)
Dačov Lom – Klenóc 1:3 (0:1),
G: Kubinec és Hruška (2)

A TLSZ Kupájáért – június 27.

Magyar magazin – STV2, június 24.,
16:45, ismétlés: június 25., 7:15
A nyár előtti szünet utolsó Magyar magazinjában színes összefoglalót láthatnak a Jókai napokról. A Bodrogközben
ősi mesterségek nyomába eredünk és
Kassán is teszünk egy turistacsalogató
sétát. A műsor vendégével a nyelvtörvény módosításának következményeiről
és annak lehetséges következményeiről
beszélgetünk.
Terítéken – STV2, június 24., 22:15,
ismétlés: június 25., 15:10
Milyen turisztikai lehetőségek vannak
Dél-Szlovákiában, milyen fejlesztésekre
lenne szükség, mi az, amit saját erőből
is megoldható és mi az, amihez feltétle-

MFK Rimaszombat – FK Rakytovce 3:3 (2:1)

Az MFK összeállítása: Dudek – Zibrin, Kubelka,
Lőrincz, Macko, Konček, Raisz, Skokan, Bodnár,
Trizna, Vereš. A hazaik mindhárom gólját Trizna
lőtte.

Új edzőkkel az MFK
Már nem Karol Kisel vezeti az MFK I. ligás labdarúgó csapatát. Helyét az új szezonban a Marián
Kudlík-Branislav Mráz duó vette át. A csapat
végleges sorsáról a Városi Képviselő-testület június
29-i ülésén döntenek. Az MFK az elkövetkező
napokban több eklőkészületi mérkőzést is játszik,
június 24-én a diósgyőriekkel idegenben, június
30-án a liptószentmiklósiakkal (17.00), július
4-én a fülekiekkel (11.00), s közben részt vesznek
a kokavai tornán is.

Városi Olimpia: futás – június 28
Június 28-án, vasárnap, 9.00 órai kezdettel kerül
sor a rimaszombati Városi Olimpia következő versenyszámára, a futásra, a Városkertben.
Prezentáció 8.30-tól. Bővebb információk a www.
rimavskasobota.sk/šport/olympiáda rekreačných
športovcov honlapon található.

nül állami segítség kellene. Jelenthet-e
biztos jövőt és megélhetést a turizmus
Szlovákia déli területein? Erről beszélget vendégeivel: Szobiné Kerekes Eszter
panziótulajdonossal, Dobis Ildikóval,
a nagymegyeri fürdő igazgatójával, Tuba
Lajos turizmusszervezővel és Agárdi
László vállalkozóval a műsorvezető
Bárdos Ágnes.
Rimaszombati Városi Képviselő-testület ülése – június 29.
Június 29-én, 9.00 órakor kezdődik
a rimaszombati Városi Képviselő-testület rendes ülése, amelyen többek
között eldől, hogy a város támogatja-e
a továbbiakban is az I. ligás focicsapat
működését.

INGATLANOK

• Albérletbe adok 2, 36 m2 és 55 m2
alapterületű butikot Rimaszombatban,
a Szociális Biztosító mellett. Tel: 0905
499 280.
709-27

• Eladó családi ház Tamásfalán, a Tégla
u. 7. sz. alatt. 5 szoba, konyha, kamra,
fürdőszoba, wc, garázs. Telek 600
m2-n. 2010 áprilisától aktuális. Tel: 0948
005 911.
716-52

EGYÉB

• Eladó öregebb, jó állapotban lévő
lakófal és 2 válenda. 047/5634 725,
0903 118 035.
715-25
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Az idén is a dobogó a cél
Szinte az utolsó pillanatig versenyben volt a feljutásért a VK Slovan Rimaszombat női röplabdacsapata, de az extraligáról szőtt álom a bajnokság végére
szertefoszlott, s a kassai Slávia TU csapata megelőzte az id. Alena Kudlíková
vezette rimaszombatiakat. Az edző ennek ellenére elégedett az évaddal, hiszen
eredetileg is dobogós helyet tűzött ki célul a csapat. Persze evés közben jön
meg az étvágy, s mivel az alapszakaszban várakozáson felül teljesítettek, nem
tűnt irreálisnak a feljutás sem. Sajnos, a rájátszásban már nem úgy alakult
minden, ahogy eltervezték, de a második helyet az edző mellett az egyesület
vezetői is sikerként könyvelték el. Az alapszakaszban 21 győztes mérkőzést
vívtak, s mindössze három alkalommal hagyták el vesztesen a játékteret. Amikor a bajnokság nyitányán idehaza kikaptak a nyustyaiaktól, még senki sem
gondolta volna, hogy a végén az alapszakasz élén végeznek. Nagyon fontosnak
tartja Kudlíková, hogy sikerült megnyerni mindkét itthoni mérkőzést a legnagyobb vetélytárs, a kassai Slávia ellen. De amíg a kassaiak erősíteni tudtak, és
új szerzeményekkel frissítették a keretet, erre Rimaszombatban anyagi okok
miatt nem került sor. A rájátszás 12 mérkőzéséből 8 meccset nyert meg a csapat,
4 alkalommal viszont vereséget szenvedett, s mindegyik alkalommal a kassai
Sláviától kaptak ki, így kénytelenek voltak az első helyet is átengedni nekik.
Štefan Baláž, az egyesület elnöke sem rejtette csalódottságát véka alá,
hiszen az alapszakasz megnyerése után még mindenki reménykedett. De az
élet megy tovább, a csapat már benevezett az új idényre, s az elnök nagyon
elégedett lenne, ha a csapat ismét a dobogós helyek valamelyikét el tudná csípni. Szeretnék azt is elérni a szövetségnél, hogy a bajnokság észak-déli felosz-

tást kapjon, ugyanis a juniorok a tavalyi évadban is több alkalommal utaztak
200-250 kilométert egy-egy mérkőzésre. Baláž beszámolt lapunknak arról
is, hogy az Ivan Krasko Gimnáziumban 2 sportosztály megnyitását tervezik,
a fiúk kiemelt sportága a foci, a lányoké a röplabda lenne.
jdj

Rimaszombati cselgáncsozók a sóbányában
A lengyelországi Bochnia sóbányájában tizenkettedik alkalommal rendeztek nemzetközi cselgáncsversenyt, amelyen a rimaszombati Lokomotíva és
Mladosť tíz versenyzője is elindult az igen erős mezőnyben, hisz még Szerbiából, magyarországról, Svédországból és Franciaországból is érkeztek versenyzők. Versenyzőink taroltak a mini kategória 44 kilós súlycsoportjában, hiszen
a dobogó mindhárom helyét rimaszombati versenyző foglalta el. A győzelmet
a Lokomotíva versenyzője, Jaroslav Maďar szerezte meg, a Mladosť két ver-

senyzője, Marián Precner és Filip Zachar előtt.
Ötödik helyen végeztek: Ádám Jakab (33 kg, mini), Jakab Károly (48 kg, ifjabb
diákok) – Lokomotíva, Lukáš Útis (30 kg, mini), Patrik Boršoš (33 kg, ifjabb
diákok) és Ján Durmis (44 kg, idősebb diákok) – Mladosť.
Hetedik lett: Richard Útis (33 kg, ifjabb diákok) – Mladosť.
Kilencedik helyen végzett: Juraj Antal (33 kg, ifjabb diákok) – Mladosť.

Két arany Bükkaranyosról
Június 12-én a Nádi farkas
Tiszaújvárosi Íjász Egyesület
megtartotta a Nádi farkas Kupa
3D-s verseny sorozat II. fordulóját.
A Bástya Íjász Klub részvevői a
következő eredményeket érték el:
Lévay Tamás – csigás CU, gyerek
kat. – első hely, Nagy Lenka – tradicionális, ifi kat. – második hely,
Ternóczki Krisztián – olimpiai,
gyerek kat. – első hely, Tankina
Dániel – olimpiai, gyerek kat. –
második hely.
he, fotó: Lévay Tibor

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310,
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