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Már javában folyik az aratás
Gömörben az idén is a Sajó-menti parcellákon kezdődött
el az aratás. Először az őszi árpa, majd az olajos repce
tábláin zúgtak fel a kombájnok. A termés majdhogynem
egyszerre érett kasza alá, hisz pár napon belül már a
búzátáblákon álltak csatasorba az aratógépek.
Juhász Istvánnak, a Gömöri Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnökének tájékoztatása szerint az
idei termés minőségben és mennyiségben is elmarad
a tavalyihoz képest. Az eltelt két hét adatai arról tanúskodnak, hogy a repcénél 1,8-3,5 tonnás hektárhozamok
váltakoznak, míg a búzából 3,5-4,5 tonnát takarítottak
be hektáronként. Ami viszont örvendetes tény, hogy jó
a búza minősége, így annak túlnyomó többsége élelmiszeripari búzaként lesz értékesítve. A tavaszi árpa aratását valószínűleg csak e hétvégén kezdik el. A közel száz
mezőgazdasági vállalkozót és társulást magába tömörítő
kamarán belül napjainkban a felvásárlási és értékesítési
árak alakulását térképezik fel. Az elmúlt év tapasztalata-

iból okulva nem szeretnék elkapkodni a gabona értékesítését. Az olajos repcénél előzetesen 230-250 eurót, takarmánybúzánál kb. 100 eurót, a kenyérbúza esetében pedig
110-20 € kínálnak tonnánként. Ez sok esetben elmarad a
tavalyi árszinttől és meggyőződésük, hogy mindez még
változni fog. Felhívták a tagok figyelmét a gabonaüzérekre, akikből az elmúlt évben is volt jó néhány. Mindenkinek saját érdekében figyelemmel kell kísérnie a gabonapiac árainak alakulását és rugalmasan kell alkalmazkodnia
a helyzethez.
A szárítással, raktározással, felvásárlással nincs különösebb gond. A Gemernákup gabonasilói Rimaszombatban, Feleden és Tornalján is fogadják a termést, de más lehetőségek is vannak magántársulásoknak köszönhetően.
A kamara elnökének előrejelzése szerint, ha az időjárás is
kegyeibe fogadja az aratókat, akkor Dél-Gömörben július
végén tesznek pontot az idei aratás végére.
Polgári László, fotó: moly
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Napok óta csak a nyelvtörvény
körül folyik az élet, s még a gazdasági válság is háttérbe szorult,
talán csak a Híd nevű új párt
alakuló ülése tudta egy pillanatra elterelni a figyelmet Marek
Maďarič és hasonszőrű társainak
újabb agyszüleményéről. Zsigeri
félelem? Csak azért is megmutatjuk? Rúgjunk beléjük még egyet,
mielőtt úgyis végleg asszimilálódnak? Kereshetnénk az okokat,
de tényleg teljesen mindegy. Az
emberiség nem sokat változott,
jellemeiben maradt meg ugyanolyannak, mint volt akár ezer,
akár 200 évvel ezelőtt. De az élet
szerencsére nem áll meg, s a nagy
örvénylés közepében örömmel
állapítottam meg, hogy egyik kereskedelmi bankunk automatája
ezúttal már magyarul is feltünteti
szolgáltatásait, sőt az egyik hipermarketben végre magyarul is
kínálják a termékeiket. Az éppen
ott vásárló miskolci ismerősöm
boldogan kiált fel, hisz pont azt
a terméket kereste eddig hiába,
amit épp figyelmébe ajánlott a
hangosbemondó. Az üzlet az
üzlet, nesze neked nyelvtörvény
és nyelvet betiltani akaró ostoba
politikus.

Balogvölgyi Falvak
Találkozója
A Balogvölgy 2008 PT és a Magyar Koalíció Pártjának Bátkai
Helyi Szervezete társszervezésben Bátka Község Önkormányzatával július 25-én, szombaton
negyedik alkalommal rendezi
meg a Balogvölgyi Falvak Találkozóját, melyre a szervezők idén
is gazdag programmal készültek
a bátkai sportpályán. Az egész
napos rendezvényre várják Balogvölgy minden polgárát, de a
tágabb régióból érkezőket is szívesen fogadják. A programok már
kora reggel kezdődnek a Mi fő a
bográcsban? főzőversennyel. Az
ünnepélyes megnyitóra délben
kerül sor, melyet a Két Zsivány
fellépése és a Balogvölgyi Népművészeti Gála követ. Este hét
órától Derzsi György és Vadkerti Imre előadásában részleteket
hallhatnak az István, a király c.
rockoperából. A találkozó részletes programját lapunk 8. oldalán
találják. (he)
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Simon Zsolt lett a Híd egyik
alelnöke
A Somorja melletti Csölösztőn tartotta alapító közgyűlését a Híd-Most nevet viselő új szlovákiai magyar párt, s első elnökévé Bugár Bélát választotta.
Az elnökség 13 tagú, s a pártnak hat alelnöke lesz.
Az alapító közgyűlésen csak három alelnököt (Rudolf Chmel, Pfundtner Edit és Simon Zsolt) választottak meg; a többit később, a párt struktúráinak
kialakítása után. A közgyűlés elfogadta a párt választási programjának alaptéziseit, amelyeket most
vitára bocsátanak. Elfogadásukra a kora őszre tervezett programkonferencián kerül sor. A működési
szabályzat szerint a pártban két platform – magyar
és szlovák – fog működni, s döntéseit, határozatait a párt a két platform egyeztetése alapján fogadja
majd el.
A Híd-Most nyilatkozatban szólította fel Ivan
Gašparovič szlovák államfőt, hogy ne írja alá a közelmúltban elfogadott szlovák államnyelvtörvényt,
amely a párt szerint károsítja a szlovákiai magyarságot. Bugár Béla szerint a Híd az MKP-t nem
tekinti ellenségének, s kész az együttműködésre.
Szerinte ez közös magyar érdek, de nem tartotta
kizártnak az együttműködést a kormányzó Smerrel
sem. Az elnökség döntése alapján a párt szakmai
programját a programtézisekből kiindulva szakmai műhelyek fogják előkészíteni. Ezek a szakmai
műhelyek lesznek felelősek a párt programjának
kidolgozásáért, a közös koncepció kialakításáért.
A szakmai műhelyek vezetői kérik fel a további
szakértőket az egyes részek elkészítéséhez. Az

Felhívás

egyes szakterületek és szakmai műhelyek vezetői:
gazdaság, mezőgazdaság és régiófejlesztés: Simon
Zsolt, emberi és kisebbségi jogok: A. Nagy László,
egészség- és szociálisügy: Bastrnák Tibor, külpolitika: Bugár Béla, kultúra: Hégli Dusán, ifjúságpolitika: Pfundtner Edit, közigazgatás, államigazgatás és
igazságszolgáltatás: Gál Gábor, önkormányzatiság:
Jakab Elemér.
jdj

A gesztetei menyecskék és
a Harkácsi Pimpók Gombaszögön
„Nemzeti összefogásra van szükség a magyar nyelv
védelme érdekében Szlovákiában” – hangsúlyozta
vasárnap Gombaszögön, az 51. Országos Kulturális
Ünnepségen Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke, aki beszédében élesen bírálta a közelmúltban
elfogadott szlovák államnyelvtörvényt, amely szerinte megkárosítja a magyarokat és a Szlovákiában
élő többi nemzeti kisebbséget is. Hrubík szerint elfogadható és támogatható a kétnyelvűség, de csak
azzal a feltétellel, ha az minden szinten érvényesül
és kölcsönös. „Az alsóbb, tehát regionális és helyi
szinten, a túlnyomórészt magyarok lakta helyeken
az államigazgatás alkalmazottainak is meg kellene
tanulnia és használnia kellene a kisebbségi nyelvet” – mondta az MTI tudósítójának Hrubík Béla.
Az ünnepségen részt vett Szabó Vilmos magyar
külügyminisztériumi államtitkár, valamint Berényi
József, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) alelnöke,
de megjelent Dušan Čaplovič, a szlovák kormány
kisebbségekért felelős alelnöke is.
A kétnapos gombaszögi ünnepség az idén a

Csemadok megalakulásának 60. évfordulója jegyében zajlott le, gazdag műsort kínálva az érdeklődőknek. Szombaton filmvetítéssel emlékeztek meg
a Csemadok hat évtizedéről, s egy konferencián a
szomszédos államok és Szlovákia kisebbségi kultúrpolitikáját elemezték. Mindkét nap színes folklórműsor, gyerekprogram, kirakodóvásár várta
a látogatókat, akik leginkább a Társulat előadásában bemutatott István, a király c. előadásra voltak
kíváncsiak. Szűkebb pátriánkat a Harkácsi Pimpók
bábcsoport, a Duna Menti Tavasz idei fődíjasa és
a gesztetei Barkó menyecskék képviselték. Albert
Éva, a Csemadok Gesztetei Alapszervezetének elnöke szerint remek időt fogtak ki a fesztiválozók,
csak azt sajnálja, hogy a délutáni népművészeti
gálát többnyire a szereplők nézték végig, nagyon
kevesen voltak kíváncsiak a gálaműsorra, a nézők
becsületét csak az esti rockopera mentette meg,
amelyre már több mint ezren jöttek el.
jdj, fotó: MML

Mi, az MKP Rimaszombati Helyi Szervezete
taggyűlésén résztvevő tagok sajnálattal vesszük
tudomásul az MKP körül történt dolgokat. Azok a
vezető személyek, parlamenti képviselők, akik a
múltban az egységről, az összefogásról beszéltek,
megbontották, tönkretették, elárulták az egységet.
Nem tudták elviselni a demokratikus választás
eredményét. Nem bent mondták el kisebbségi
véleményüket, hanem a sajtón keresztül kritizáltak,
szították a tüzet, majd kiléptek a pártból. Bár az
MKP vezetősége mindenképpen meg akart egyezni
a máskép gondolkodókkal, ez nem sikerült, mert
ők eleve nem akartak egyezséget. Azért, mert
hatalmat akarnak, még az egység szétverése és a
parlamentből való kikerülésünk árán is.
Mi elitéljük tettüket. Felhívjuk az MKP tagjait,
minden józanul gondolkodó magyar sorstársunkat,
hogy ne dőljön be ennek a hatalmat, anyagi
támogatást ígérő igaztalan propagandának. Ne
álljon be a köpönyegforgatók és árulók sorába.
Tartsuk meg az egységet, választóink bíznak bennünk és mi is bízunk ő bennük.
Most nagy a kísértés, szervezetten próbálják
elcsábítani eddigi társainkat. Eddig egy csapatban
(pártban) tevékenykedtünk, ezután egymás
ellen fogunk, ellenfelek leszünk? Szeretet helyett
gyűlölettel fogunk egymás szemébe nézni?
Bízunk benne, hogy nem lesz sok eltévedt bárány,
kevesen fogják követni az önös érdekű hatalomvágyók csábító igérgetéseit.
Felhívásunk magyar közösségünk minden tagjának
szól: csak akkor érhetünk el valamit, akkor
maradunk meg, ha összefogunk és egységesen
lépünk fel.
Kérünk mindenkit, támogasson, jöjjön közénk,
akkor erősebbek leszünk. Mutassuk meg, hogy
vagyunk!
2009. július 3 –án, az MKP Rimaszombati
Helyi Szervezetének ülésén
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Mobilparkolás augusztustól
Augusztus 3-ától Rimaszombatban
is életbe lép az ún. mobilparkolásos
rendszer, tehát a parkolási költségeket
sms-en keresztül is ki lehet
egyenlíteni.
Amennyiben igénybe kívánja venni ezt a szolgáltatást, regisztrálnia kell a www.m-parking.sk honlapon, ahol részletesen is tájékozódhat a lehetőségekről. A regisztráció után befizethet egy önmaga által

meghatározott összeget, vagyis egy ún. kreditet,
amelyet bármikor pótolni lehet. A honlapon naprakészen tájékozódhat a felhasznált összeg men�nyiségéről. A regisztráció után automatikusan mindenki 3 eurót kap a számlájára, amelyet a rendszer
kipróbálására használhat fel. Ha már beregisztráltatta magát, küldjön egy sms-t a 0902 020202-es
telefonszámra, amelyben jelezheti, hogy hol és
mennyi ideig kíván parkolni. Előbb az időtartamot
adja meg órában (1-9), ezt kövesse a hely megjelö-

Szajkó Attila és Radics Kinga
a roma fesztiválon
Július 8-án Rimaszombat Fő terén kulturális roma
fesztivált szervezett a Roma Információs és Tanácsadó Központ Gazso Zita, a központ helyettes
vezetőjének jóvoltából. A műsort egyszer már el
kellett halasztani az esős időjárás miatt, de most,
a megismételt idpontban kegyeibe fogadták az
égiek a fesztivál résztvevőit. A tanácsadó központ
2004-től működik, a fesztivált harmadik alkalommal szervezték meg és szerették volna bemutatni a
tehetséges fiataljaikat. Gazso Zita megnyitója után
Oláh Sláva vezette le a műsort, melyen részt vettek
kokavai Sendreiovci, a losonci Cespom együttes
és Szajkó Attila. Radics Kingát, a Tompa Mihály
Alapiskola hetedik osztályos tanulóját Bodán Róbert kíséretében hallhattuk énekelni, míg a másik
meglepetés Rigó Mónika nótaénekes volt, akinek
a műsorában saját gyerekei is felléptek, akik tánctudásukkal színesítették édesanyjuk műsorát. A
közönség jól érezhette magát a fesztiválon, mivel
sokszínű volt a műsor, amit a szervezők úgy állítottak össze, hogy minden ember élvezhesse a fellé-

lése (z1 – Fő tér, z2 – a Fő téren kívül). Ha pl. a Fő
téren szeretne 2 órát parkolni, akkor a következő
sms-t küldje el: 2z1. A Fő téren a parkolás 1 euróba,
azon kívül a felébe kerül. Aki nem rimaszombati
lakos, az az alábbi módon jelezheti parkolási igényét: RS z1/z2. Mobilon keresztül Szlovákiában pl.
Pozsonyban, Túrócszentmártonban, Zsolnán vagy
Losoncon is lehet parkolni, de külföldön, pl. Bécsben is fizethetünk mobillal. A szolgáltatás havi átalányra (minden szolgáltató), de kártyás rendszerrel
(Prima, Easy, O2) is működik.
mak

Szociális lakásokat terveznek
Rimaszombat a Dúsa út felett 24 lakásos szociális lakás építését vette tervbe. Az alacsonyabb standardot képviselő lakásokban lesz
vízvezeték, csatornázás, de lehetőség lesz
főzőeszközök, bojler, tisztálkodási eszközök,
öblítéses vécé bevezetésére is. Az építkezési
költségek 80%-át minisztériumi pénzekből,
20%-át saját forrásokból (saját munka) fedeznék. A lakások iránt érdeklődők augusztus
25-ig jelentkezhetnek a Városi Hivatal Kulturális és Szociális Osztályán vagy a szociális
terepmunkás Dúsa úti irodájában.

A legjobb vállalkozásfejlesztők
pők műsorait, akik mindent megtettek azért, hogy
jó hangulatot teremtsenek.

meg kellene határozni a város prioritásait, mielőtt
milliós befektetésekről döntenének. Sokan voltak
kíváncsiak Kovács László hivatalvezető álláspontjára is, így úgy döntöttek, hogy 2 héten belül ismét
találkoznak, hogy még júliusban lezárhassák a
képviselői vizsgálatot.

Mint arról már többször is hírt adtunk, a rimaszombati Régiófejlesztési Ügynökség már
harmadik időszakban foglalkozik sikeresen
a Leonardo da Vinci programon keresztül
a Youngbusiness.net programmal, melyben
fiatal vállalkozók képzését is végzik. A projektben megszabott feltételeket már teljesítették, de azon felül tovább folytatják a munkát, s a rimaszombati Munkaügyi Központtal
együttműködésben segítik és felkészítik a
vállalkozásukat elindítani kívánó ügyfeleket.
A képzéséket Juliana Uhrinová, az RFÜ szakreferense végzi, aki munkájába beépíti a külföldi tapasztalatokat is. Hiszen pár hónapja
személyesen vehette át Prágában az Európai
Vállalkozói Díjra jelölt szervezeteknek járó
elismerő oklevelet, ahol Günter Verheugen,
az Európai Bizottság vállalkozásokért felelős
alelnöke személyesen gratulált Szlovákia legelismertebb vállalkozófejlesztési projektjét
végzőknek, a rimaszombati RFÜ-nek. Nagy
élmény lehetett ez a több óriáscég mellett, s
nyilván jogosan hiányolhatták a gratulálók
soraiból a minisztérium és megye képviselőit.

jdj, fotó: mak
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Csölle Edit, fotó: amb

Vita a tamásfalai
csatornázásról
Második fordulóját tartotta az a képviselői
vizsgálat, amelynek célja a tamásfalai csatornázás
körüli ellentmondások megvilágítása. Magdaléna
Valušová szerint ez inkább csak egy képviselői kezdeményezés, amelynek célja nem bűnbakkeresés,
hanem olyan tanulságok levonása, amelyek segítségével elkerülhető lenne a hasonló esetek megismétlődése. Ján Valuš főellenőr az ülés kezdetén
válaszolt az első körben feltett kérdésekre (ezen
részt vettek a kivitelező cég és a Városi Hivatal
illetékes munkatársai is), s választ kerestek arra a
kérdésre is, hogy miért nem az első három helyezett valamelyike kapta meg a munkát, s miért volt
olyan alacsony ezeknek a cégeknek az árajánlata.
Valušová szerint gazdasági válságtól függetlenül
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Pedagógusok az iskolapadban a gyerekekért
Július 5-10-e között a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, az SZMPSZ
Rimaszombati Regionális Pedagógiai
Központjával és az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányával karöltve idén tizennyolcadik alkalommal
szervezte meg a Nyári Egyetemét immár
hagyományosan Rimaszombatban is
a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola és Szakmunkásképző
épületében.
Az idei nyári egyetem egybeesett több nyári továbbképzéssel is, s idén először a komáromival is
egy időben tartották, mégis több mint hetven pedagógus vett rajta részt. Rimaszombat és a környék
iskoláiból viszont nagyon kevés pedagógus jelentkezett a nyári egyetemre, ahol visszajáró emberek
voltak jelen, akik szeretik a közösséget s a jó programokat. Ebből idén sem volt hiány.
A nyitóelőadást Vass Vilmos, a veszprémi Pannon Egyetem docense És mi van a gyerekkel? címmel tartotta, s arra hívta fel a figyelmet, hogy vajon
foglalkozik-e a pedagógus azzal, hogy a gyerek milyen iskolát szeretne, hogy miért jár iskolába, hogy
felméri-e valaki, hogy mik a gyermek igényei. Az
iskolákba érdemes a tanítási órákra bevinni azt a
komplex világot, amit a gyerek kívül tapasztal, s itt a
kooperatív tanítás, a kompetenciafejlesztés, a projektoktatás kerül előtérbe. Az új tanulási környezet
kialakítását a pedagógusszövetség szorgalmazza
a projektnapokon is, hogy hogyan lehet belevinni
a világot egy-egy témába, amikor a tanár fel tudja

mérni, hogy a gyerek mit tud, s mire kíváncsi még.
Igaz, hogy sokszor a tanterv is köti a pedagógust,
de ez nem lehet olyan alibi, ami miatt nem lehetne
kreatív iskolát működtetni. Hiszen még az új oktatási törvény is lehetővé teszi, hogy arculatot kapjon
egy-egy iskola, így mindenképpen megszívlelendő
a pedagógiai projektek készítése, amely nemcsak
negyvenöt percről szól, hanem tovább lehet vinni
a szakkörökön, bele lehet vonni több pedagógust,
a szülőket, hogy komplexebb rálátása legyen a
gyereknek a témára. „Szeretnénk, ha mindig minél
több pedagógus eljönne, s nagyon készülünk is rá,
hogy jó gömöri vendéglátók legyünk. S itt valóban
olyan tartalommal kínáljuk meg a pedagógusokat,
ami hiányzik az oktatásból. A féléves programjaink
tervezésénél megkérdezzük a pedagógusokat, hogy
milyen szakmai igényeik vannak, s ez alapján állít-

Népművészek
gyermekjátékai
Július 9-én a Városi Művelődési Központ Ganevia
Galériájában Népművészek gyermekjátékai című,
bemutatóval egybekötött kiállításra került sor a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet munkáiból. A kiállítást Sebők
Valéria nyitotta meg, köszöntette a vendégeket,
majd rövid műsor következett. Elsőként fellépett
a simonyi Bárka énekkar Milen Erzsébet református lelkész vezetésével. Ezután Povinszky Elvira
Szép Ernő versét mondta el, majd a gesztetei Barkó
Menyecskekórus és zárta a műsort. Ľubomír Šárik
szólt arról, hogy mindig szívesen fogadja a magyar
népművészeket, s reméli, hogy még sűrűbben
mutathatják be a munkáikat. Az önkormányzat
részéről Pavel Piliarik alpolgármester vett részt a
megnyitón. Budai Erzsébet, az intézet igazgatónője
mondott köszönetet a kiállítás létrejöttéért, s megerősítette, hogy mindig nagyon szívesen jönnek
Rimaszombatba. A kiállított tárgyakat a miskolci
Hámori Waldorf iskola, a Bársony János úti óvoda, a Sárospataki Kézműveskör, a Felsőtelekesi-,

juk össze a szakcsoportokat.” – tájékoztatja lapunkat Ádám Zita főszervező, s hozzáteszi, hogy ebbe
még sajnos az anyagiak is beleszólnak, így idén
Rimaszombatban összesen három szakcsoport
indult. Ezek a következők voltak: hátránykompenzálás – gyermekközpontú vizuális nevelés, kiégés
elleni technikák és magatartáskultúra, közoktatási
vezetőképző tanfolyam. Kiegészítő programként
megismerkedhettek Rimaszombattal Csomós Éva
segítségével, tanulmányutat tettek Krasznahorkára
és az Andrássyak mauzóleumába, az Új Gömör
Táncegyüttes vezetőjével, Mács Katóval táncházat
tartottak, részt vettek a Népi játékok a népművészetben tárlat megnyitásán a VMK-ban, figyelemmel kísérhették a Műszaki, a Nemzeti, a Mozaik és
a Pedellus Tankönyvkönyvkiadók bemutatóit.
Homoly E., fotó: Gecse Attila és a szerző

Határok
határ nélkül

Sályi- és Bánhorváti Kézműveskör munkáiból
állították össze. A megnyitón részt vett kiállítók:
Szilasi Tiborné, csuhé játékkészítő (Felsőtelekes),
Szalmási Klára (Miskolc), Hubai Gyöngyi, bábkészítő (Miskolc), Csapkó Gabriella, tanárnő (Miskolc),
Bányiczki László népművelő (Miskolc). A kiállítást
Bányiczki Mária főtanácsos, népművelő szervezte.
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányával már évek óta baráti kapcsolatban állnak. A különböző bábok fából és kukoricacsuhéból készült
játékok látványával nagy örömet szereznének a
szülők a gyerekeiknek, ha elvinnék a kiállításra, s
talán még kedvet is kaphatnak az elkészítésükhöz
a gyerekek, akár itt Rimaszombatban is. A nagyszülőknek külön élmény, mert visszahozza a gyermekkoruk emlékeit, mikor még ilyen játékokkal
töltötték az időt. A kiállítás 2009. július 29-ig tart
nyitva.

Július végén az egykori sajószentkirályibánrévei határátkelőhelen hétnapos művészeti workshopot tartanak, amelynek közös témája a határok nélküli művészet lesz.
A workshop főszervezője az Art-Eko társulás,
s lapunknak az egyik szervező, Peter Kočiš
elárulta, hogy fő céljuk elsősorban a határ
két oldalán élő alkotók bevonása, de lengyel
és cseh művészeket is várnak a rendezvényre.
Szeretnék ez alkalommal is bizonyítani, hogy
a művészet nem ismer határokat, s a július
27. és augusztus 2. között elkészült műalkotásokat az egykori határátkelő helyiségeiben
állítják ki. Az ún. fináléra augusztus elsején
kerül sor, amely a nagyközönség számára is
nyilvános lesz. A workshopra a képzőművészeken kívül filmeseket, zenészeket és más
művészeti ágak képviselőit is meghívták,
s az akció kicsúcsosodása egy multimediális
performance lesz. A projektet az SZK Kulturális Minisztériuma, a Nemzetközi Visegrádi
Alap, a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet és
a Lengyel Intézet támogatja.

Kép és szöveg: Csölle Edit
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Gazdag program várta a feledieket
Nyolcadik falunapját tartotta Feled község július
második hétvégéjén, amely a katolikus templomban szentmisével vette kezdetét, s a művelődési
központban és a sportpályán folytatódott. A gazdag program nemcsak a falusiakat, de a környékbelieket is szép számmal Feledre vonzotta. A művelődési házban délelőtt a helyi óvoda, magyar és
szlovák nyelvű alapiskola és művészeti alapiskola
tanulói ill. a Boglárka néptáncegyüttes, a Ketrin
tánccsoport és az egri Szederinda folklórcsoport
tagjai mutatkoztak be, délután a varannói gólyalábas színház produkciójának tapsolhattak, míg este
szórakoztató műsort láthattak az érdeklődők, de
Csomós Árpád fotói és Medvedová asszony táskái,
valamint a helyi alapiskolák diákjainak kézimunkái
is kiállításra kerültek. Sok nézőt vonzott a focitorna, amelyen Feled, Salgótarján, Rozsnyó és Fülek
csapata vettek részt. A döntőbe a hazai csapat mellett a fülekiek kerültek, s a felediek 0:2-ről álltak
talpra a jóval esélyesebb vendégek ellen, s a maguk
javára fordították az eredményt, megnyerve ezzel
a tornát. A harmadik helyen a rozsnyóiak végeztek,
akik 2:1-re bizonyultak jobbnak a helyzetek sokaságát elpuskázó salgótarjániaknál. Még többen várták a helyi polgármesterek és vállalkozók mérkőzé-

sét a magyar öregfiúkkal, de sokan csápoltak Rák
Magda Nosztalgia Triójának is. A gyerekeket külön
sarok várta, ahol egész nap különböző foglalkozásokon vehettek részt. A foci mellett megrendezték
a helyi teniszezők és paintballosok versenyét is,
s motorkerékpár-kiállításra is sor került. A falu-

napra időzítették a Felediek c. helyi információs
közlöny új számának megjelentetését is, amelyből
megtudhatjuk, mi is történt Feleden az idei esztendő első felében.
Kép és szöveg: jdj

Első áldozók Balogfalán
Július 12-én került sor Balogfalán az első áldozásra, amelyen 11 gyermek először vette magához az
ostyát, miután rendszeresen részt vettek a hitoktatáson és a szentmiséken is. Az ünnepi alkalomra
színültig megtelt a templom ünneplő közönséggel,
akik előtt Oravecz Zoltán lelkipásztor a találkozások fontosságáról értekezett. Csak a meg nem
valósult találkozásoktól kell félni, mondta az atya,
aki minden első áldozót arra buzdított, ne féljenek
egy asztalhoz ülni még az ellenségeikkel sem, s ma,
amikor az internet és a mobiltelefonok világában
szétestek közösségeink, álljanak meg egy pillanatra, s váltsanak szót embertársaikkal. Első áldozók:

Várják a kis
kedvenceket!
A Magyar Koalíció Pártja Bátkai Helyi Szervezete
és a Balogvölgy 2008 PT hagyományteremtés
céljával július 25-én, szombaton megrendezi a
negyedik Balogvölgyi Falvak Találkozója keretén
belül a házi kedvencek kiállítását és börzéjét is.
Az állatkiállítás, amely adás-vétellel egybekötött, megtekinthető lesz 10 és 15 óra között a régi
parkban. Vigye el Bátkába Ön is kedvencét, esetleg
eladásra szánt kisállatát! A szervezők várják a kis
kutyákat, macskákat, nyulakat, galambokat, de
akár a kígyókat is.

Kép és szöveg: he

Bolcsó Boglárka, Fehérvári Tamás, Magyar Patrícia,
Mihályi Barbara, Nagy Nikoletta, Oláh János, Oláh
Lídia, Póczos Nikoletta, Szabó Tamás, Szabó Péter
és Szajko Gyula.
Kép és szöveg: jdj

Nemzetközi melódiák szárnyain
„Évszázados hagyományt öregbítünk ezzel a
rendezvénnyel” – mondta Agócs József füleki
polgármester, amikor megnyitotta a kórustalálkozót a füleki művelődési házban. A tavaly
30. születésnapját ünneplő, főszervezői posztot is ellátó Melódia Női Kar látta vendégül
nemcsak a közel 90 éves múlttal rendelkező
Pro Kultúra Férfi Kart, hanem a salgótarjáni,
tornaljai, csongrádi, ragyolci és recski kórusokat is. Az est egyik fénypontja a füleki Pro
Kultúra Férfi kar előadásában Simon János
Hűséghimnusza volt, aki művében Deák Ferenc híres szállóigéjét parafrazálta: „Csak azt
veszítheted el, amiről önként lemondasz”. A
füleki kórusok és vendégeik forró hangulatú
esten arról adtak számot, hogy tájainkon a kórusmozgalom él és virágzik, s még tömegeket
képes megmozgatni.
jdj
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Megemlékezés
1704. július 24-én, 305 éve
hunyt el Gyöngyösi István
költő
Gyöngyösi István (Rozsnyóbánya,
1629. augusztus 25. – Csetnek,
1704. július 24.) magyar költő,
alispán, országgyűlési követ. Jómódú katolikus
nemesi családból származott, gondos nevelésben
és tudományos képzésben részesült. Szülei korán
meghaltak, így magára maradva kénytelen volt
gondoskodni saját megélhetéséről. 1653. január
4-én a rozsnyói tisztújítás alkalmával Gömör vármegye táblabírájának nevezték ki, 1658-ban pedig
a füleki helyőrségnél lett segédbíró, id. gróf Koháry
István főkapitánysága alatt. Később Wesselényi Ferenc nádor mellé került titkárnak, s annak halála
(1667) után is megmaradt posztján az özvegy úrnő
mellett. Az udvari népség irigyen nézte Gyöngyösi felettébb kényelmes helyzetét, különböző koholt vádakkal rávette az özvegyet – Széchy Máriát
– hogy távolítsa el az udvarából. Gyöngyösit 1668
elején balogvári kapitánynak nevezték ki, s hűséges
szolgálata jutalmául megkapta Babluska falut is.
Később Széchy Mária kiengesztelődött, és visszafogadta udvarába. Az özvegy nádornétól 1674-ben
vált meg végleg, és Krasznahorkaváraljára költözött.
Kezdetben ügyvédkedett, később Gömör vármegye
táblabírájaként dolgozott. Előbb élelmezési ügyekben járt el, ezután pedig a soproni országgyűlésen
képviselte a megyét. Az 1683-ban Thölöly Imre által
hirdetett felső-magyarországi gyűlésre megyéje ismét őt küldte képviselőjéül. 1686. november 22-én
megválasztották alispánnak. 1687. szeptember
17-én a megyének a pozsonyi országgyűlésen való
képviseletével bízták meg. Ekkor már olyan nagy
népszerűségre tett szert, hogy az alispáni állással
több ízben kitüntették. Csak hétévi szolgálat után,
1693-ban válhatott meg a méltóságtól, ekkor is csupán idős korára való tekintettel. Gyöngyösi ezután
nyugalomba vonult, hogy csak a költészetnek éljen.
1695-ben jelen volt a Pelsőcön tartott tisztújításon.
1700. október 4-én ismét megválasztották alispánnak, mely tisztséget haláláig betölötte. Költészetét
leginkább Ovidius tanulmányozása befolyásolta,
Kovásznai Sándor egyenesen magyar Ovidiusnak
nevezi.

Lapajánló:
Rendezvények Gyöngyösi István születésének 380. évfordulója alkalmából
2009. július 23. (csütörtök)
FÜLEK

13.30 érkezés, a vendégek elszállásolása a Magyar
Közösségi Házban

14.00 tárlatvezetés a Füleki Vármúzeumban, az
állandó kiállítás megtekintése
(szervező: Füleki Vármúzeum, házigazda: Agócs
Attila)
15.00–16.00  Gyöngyösi István emléktáblájának
leleplezése a fellegvárban (a Rovás Társulással és
a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával közösen)
16.30–18.00   Két előadás a Gyöngyösi- és
Koháry- jubileumokhoz kapcsolódva a Magyar
Közösségi Házban (szervező: füleki CSEMADOK,
házigazda: Szvorák Zsuzsanna). Előadók: Jankovics
József (Budapest): Gyöngyösi és Koháry, Kőszeghy
Péter (MTA ITI, Budapest): Balassa János és Balassi
Bálint viszonya új megközelítésben
18.30 A Koháry-emléktábla megkoszorúzása
a füleki templomban (házigazda: Koháry Társaság,
Estefán László) Beszédet mond: Szörényi László
(Budapest, MTA ITI).

2009. július 24. (péntek)
NAGYBALOG
9.00 vártúra
11.00 Gyöngyösi emléktáblájának megkoszorúzása a nagybalogi kultúrház falán. Szervezők:
Nagybalog községi önkormányzata és a helyi CSEMADOK alapszervezet. Házigazda: Pál Dénes és Pál
Csaba. Beszédet mond: Polgár Anikó (Konstantin
Egyetem, Nyitra), Csúr Tibor polgármester és Koós
István tanár. Közreműködik a nagybalogi Szivárvány énekkar.
CSETNEK 13.00 Gyöngyösi István sírjának megkoszorúzása a csetneki temetőben. Beszédet
mond: Jankovics József (MTA ITI), Csehy Zoltán
(Comenius Egyetem, Pozsony). Gitáron közreműködik Borsodi Zoltán.

2009. július 25. (szombat)
MURÁNY 10.00 „Hova az madár is szárnyafáradva száll”. Túra a murányi várhoz
Gyalog Murányváralja (Muráň) községből a piros
jelzés mentén kb. 1 óra 45 perc.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 30. 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.

Gömörország 2009/2
A tartalomból: Perújrafelvétel, avagy engedünk-e a
’48-ból? (B. Kovács István),
Petrás Éva: Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc megítélése a szlovák
és a magyar történetírásban, Zsupos Zoltán: A murányi csata utóélete, Filep Tamás
Gusztáv: Szlovenszkó, tótok, alföldszéli
magyarok, Jankovics József: A csetneki mecénás, Bakos Gábor élete és végrendelete,
Koncsol László: Pedagógus pályám emlékei.
2. rész, Gaál Lajos: Gömör természeti értékei
33. Lávamaradvány Kishont felett – a Vepor,
Szentandrási Virág: A Csermosnya völgy
vízrajza és népi vízgazdálkodása. 3. rész,
Kiss László: Palócföld orvosai 5. Egy országszerte „esmeretes” szemorvos: Tóth Pápai
János (1754? – 1831?), Danis Tamás: A Rimaszombati Katolikus Kör gyökerei, „Gömörrel
kapcsolódom a Hazámhoz és a Világhoz” (B.
Kovács István), Emlékezések Szepesházy
Kálmánra (szerk.), Dusza Istvánra emlékezve (Kövesdi Károly), Szászi Zoltán: Dusza
Pista emlékére, Petőfi Sándor, Emlékdíj a
rimaszombatiaknak (kil), Sikeres „érettségi” (Sebők Valéria), Nyújtsd a kezed – 5.
alkalommal (szerk.), Prágában, gömöriként
(szászi), Tőzsér Árpád: A világ, mint akarat,
B. Kovács István: Két költő példája, Kovács
Magda: Köszöntő, Emlékezés Bem tábornokra Tarnówban – a magyar-lengyel barátság jegyében
A folyóirat megvásárolható a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban.

Piaci árak
Rimaszombatban /
július 17.
sárgarépa		
petrezselyem
zeller		
karalábé		
új burgonya
új hagyma		
paprika		
paradicsom
salátauborka
berak. uborka
káposzta		
karfiol		
kukorica		
kajszi barack
őszibarack
dinnye		
sárgadinnye
szilva		
meggy		

1,20 €/kg
1,60 €/kg
0,80 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,60 €/kg
0,20 €/kg
0,24 €/kg
0,99 €/kg
0,65 €/kg
0,39 €/kg
1 €/db
0,35 €/kg
0,90 €/kg
0,99 €/kg
0,65 €/kg
1,30 €/kg
1,10 €/kg
1,40 €/kg
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Horváth Csaba: Nem mindegy,
hogy milyen többség leszünk

Tavasszal plakátokon és az interneten
is a roma helyzet tarthatatlanságával
foglalkozó szövegek jelentek meg,
amelyek a lassan kisebbségbe szoruló
fehér emberek helyzetének tarthatatlanságára hívták fel
a figyelmet.
A „nebudovca”, vagyis ne légy bárány c. alatt elhíresült szórólapokon a szerzők egyértelműen állást
foglalnak a roma kérdés mielőbbi radikális megoldása mellett. A hozzászólók közül sokan még radikálisabban próbálják megoldani a helyzetet, bár
voltak használható és megfontolandó megjegyzések is. Meglepetésre hozzászólt egy roma fiatalember is, méghozzá a nevét is vállalva, aki szerint
nem lehet egyenlőségjelet tenni romák és romák
között, hiszen, ahogy a többségi fehér nemzetnél, közöttük is vannak, akik becsületesen élnek
és semmiben sem különböznek az ún. többségi
nemzet tagjaitól. Levelében az egyik legnagyobb
gondnak azt tartja, hogy a politika semmit sem
tesz a helyzet megoldásáért, de képviselői igen jól
megélnek az „ügy” vállalásából.
Mint kiderült, Horváth Csaba huszonéves
fiatalember romaügyi referensként 2006 óta
Besztercebánya megye kihelyezett rimaszombati
munkahelyének az alkalmazottja, feladata a megye cigányságának monitorozása, s munkatársával, György Bélával együtt próbálják megoldani a
romák problémáit, és segítenek, ahol csak tudnak.
Kollégájának már 15 éves tapasztalata van e téren,
ugyanis még az egykori Járási Hivatalban bízta
meg őt a romák helyzetének fltérképezésével az
akkori előljáró, Simko József.

A Fekete sas épületében (Fő tér 19.) található irodájukban az utóbbi időben egyre gyakrabban adják
egymásnak a kilincset a roma polgármesterek és
aktivisták, akiknek főleg a pályázatírásban tudnak segíteni. Megtudom tőle azt is, hogy nemcsak
a roma származású polgármesterekkel tartanak
fenn szoros kapcsolatokat, hanem megpróbálnak
eljutni mindenhová, ahol romák élnek, akiknek a
számát a megyében 140 ezerre becsülik. Ezt még
az akkor Anina Botošová által vezetett roma kormánybiztossal közösen dolgozták ki. Hivatalosan
persze jóval kevesebben vallották magukat romának. Az elmúlt három év alatt kb. 58 millió koronát
sikerült a Rimaszombati járásba hozniuk, de több
losonci és garamszentkereszti projektjük is sikeres
volt. Elsősorban szociális lakások, egészségügyi
központok, valamint kulturális és sportrendezvények támogatására szereztek pénzt, a legjelentősebbek között említi a méhi, velkenyei, szútori
és nemesradnóti szociális lakások és egészségügyi
központok felépítését.
Horváth Csaba arra a felvetésemre, hogy a
demográfiai számítások szerint a romák lassan
többségbe kerülnek a járás déli részének jelentős
részén, csak annyit tesz hozzá, hogy neki nem a
gyerekvállalással van gondja, hanem azzal, hogy
milyen körülmények között is élnek majd a felnövekvő roma nemzedékek. Sok roma vezetővel
ellentétben az oktatást helyezi előtérbe, hisz ma
már alapiskolai végzettséggel (vagy 3-4 befejezett
osztállyal) nem igazán lehet érvényesülni. Nem
tartja megoldásnak az ún. motivációs segélyt,
amelyet a szülők jelentős része sajnos nem a
gyerekre költ el, s a gyerekek többsége nem is látogatja rendszeresen az iskolát. Szerinte az egyik
leghatásosabb megoldás az ún. bentlakásos iskolák lennének, amelyek sok roma vezető szerint
viszont diszkriminálják a romákat, míg Horváth
szerint ezek a gyerekek, kikerülve az eredeti, példát nem mutató környezetükből, legalább elemi
viselkedésmintákat sajáttítanának el, pl. megtanulnának tisztaságot és rendet tartani a környezetükben, s hazatérve erre rákényszeríthetnék a
szülőket is. „Nem mindegy, hogy hogyan lesz a
romákból többség” – mondja Horváth. Sajnos, a
hatalom soha nem kezelte a maga helyén a romák
problémáit, mindig kiközösítették és elhanyagolták őket, de amíg kisebbségben voltak, ez senkit
nem zavart. Az idősebbekkel már nem igen lehet
mit kezdeni, ezért tartja kiemelten fontosnak a
fiatalok megszólítását. Amikor rákérdezek, hogy
miért szólt hozzá a nyíltan romaellenes honlap
vitájához, egyértelművé teszi, hogy szerinte is beszélni kell a romák gondjairól, s ő személy szerint
tanult is az értelmes hozzászólásokból, viszont
nagyon sok radikális megoldás is napvilágra került, s nagyon veszélyesnek tartja azt a tendenciát,
amit Magyarországon (lásd. cigánygyilkosságok, a

Beszélni kell a romák gondjairól

Magyar Gárda menetelése és radikális cigányprogramja), Csehországban és részben Szlovákiában is
tapasztalhatunk az utóbbi időben. Ha a nem roma
többség radikalizálódik, s végletes megoldásokat
kínál, akkor ez ugyanezt hívja elő a romákból is,
mondja, bár rögtön hozzá is teszi, hogy a romák
egyelőre nagyon megosztottak, s amíg nincs nagyobb baj, ez így is marad. A romák ma azokat sem
igen fogadják el, akik tanulmányaik révén elértek
egy bizonyos szintre, sőt ez fordítva is igaz, a kikupálódott romák többsége is elkülönül attól a
közegtől, ahonnan kikerült. Horváth a megoldást
abban látja, hogy kerekasztal beszélgetéseken, vitafórumokon nyíltan kell beszélni a helyzetről, de
nemcsak a sajtóban, hanem pl. az iskolákban is, s
a pozitív példákra is fel kellene hívni a figyelmet,
hiszen nagyon sok roma család él tisztességes
körülmények között és kiemelkedő tehetségeket
is adott a roma közösség ennek az országnak. De
egyelőre se a többségi szlovákság, se pl. az itt élő
szlovákiai magyarság nem ad esélyt arra, hogy a
szlovák ill. magyar anyanyelvű romák megmutathassák, mit tudnak, s a gondjaikra sem kíváncsiak. Amikor azt kérdezem, hogy mik lennének a
legsürgetőbb megoldások, Horváth nagyon határozottan a mielőbbi kölcsönös gyűlölködés befejezése mellett teszi le a garast, s mint hozzáteszi,
a szlovák kormánynak és az Európai Uniónak is
mielőbb ki kellene dolgoznia egy roma programot,
amelyből nemcsak a hivatalnokok profitálnának.
Kép és szöveg: jdj
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Közlemények

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 30. hétre
Július 25.-én, szombaton
Západ gyógyszertár
Július 26-án, vasárnap
Gyógyszertár a Kórház mellett

Fogorvos
Július 25-26-án, szombat-vasárnap
MUDr. Pálešová Marcela, Osgyáni
Egészségügyi Központ, tel: 56 94 666
Neurológus MUDr. Kovács Katalin neurológus kedden és csütörtökön Füleken
rendel az új Poliklinika mellett, az ún.
Gordos-villában. Tel.: 047/4308110

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
június 7-én és 14-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért:
Igor Čák, František Goceliak, Peter
Jonáš, Štefan Mogyoródi, Jaroslav
Baláž, Katarína Antónyová, Jozef
Červienka, Zuzana Červienková,
Andrej Zaťko, Jozef Schön és Ádám
Róbert Rimaszombatból, Alexander
Albertus Zeherjéről, Marian Danko
Tiszolcról, Ing. Dušan Liptay
Rimapíláról, Helena Katreniaková
Szabadkáról, Ing. Miroslav
Kántor Cserencsényről, Balajthy
János Gesztetéről, Ján Repka
Rimabrézóról, Bolacsek András
Sajószentkirályból és Kosztik Irén
Tornaljáról.
Pavel Cirbus, Czene Zoltán és Gál
György Rimaszombatból, Emil Gecko
Cserencsényből, Ján Roštár Gesztesről, Sonkoly Zoltán Tornaljáról,
Stanislav Rohár Derencsényből,
Pavel Milec Tiszolcról, Mgr.
Ľubomír German, Michal Albert
és Radislav Doboš Nyustyáról,
Ondrej Nagyvárady, Štefan Vetrák
és Gejza Cibuľa Klenócról, Vincze
József Felsővályból, Csányi Edit
Gömörpanyitról, Mgr. Peter Krajč
Forgácsfalváról és Tomáš Malatinský
Kecegéről.
Először adott vért: Miriama
Kováčiková Klenócról
A Vöröskereszt Területi Választmánya minden véradónak köszöni

MOZIMŰSOR
Július 24.-26., péntek-vasárnap,
19.00

Kettős játék
amerikai vígjáték

Július 24.-26., péntek-vasárnap,
21.00

Másnaposok
amerikai komédia

2009. 7. 20.

Meghívók

Falunap Balogfalán – július 25.

9.00 Ügyességi versenyek gyermekeknek a helyi
sportpályán, 10.00 Barátságos labdarúgó mérkőzés
Balogvölgyi Falvak IV. Találkozója
Tajti csapatával, 14.00 Fogadás az óvodában, 16.00
– július 25.
Ünnepi szentmise, 17.30 Szabadtéri kultúrműsor
Balogvölgy 2008 Polgári Társulás, az MKP Bátkai – Csemadok, iskolások, óvodások, Fürtöcskék as�Alapszervezete és Bátka Község Önkormányzata
szonykórus, Kovács Tamás és Kovács Norbert, 19.00
negyedik alkalommal rendezi meg a Balogvölgyi
Forgács Gábor budapesti humorista műsora a közFalvak Találkozóját, melyre idén 2009. július 25-én, ség főterén, 21.30 Tűzijáték
szombaton a sportpályán kerül sor.
9.00 Mi fő a bográcsban?
XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklór és
- főzőverseny a benevezett falvak részvételével – polGasztronómiai Fesztivál – július
gármestereik vezetésével
30.-augusztus 1.
9.30 Házi kedvencek kiállítása és börzéje (adásJúlius 29-től augusztus 2-ig kerül megrendezésre
vétel)
XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklór és GasztronómiGyermekprogramok - arcfestészet, agyagfigurák
ai Fesztivál, mely több helyszínen zajlik majd, Maöntése és festése, kovácsmesterség, táncház
gyarországon és Szlovákiában.
Ki lesz a király? - Máriás kártyaverseny, nevezés a
Ragyolc – kultúrház, július 30-án 18.00, Losonc –
helyszínen 9 óráig (nevezési díj 4,00 €)
szabadtéri színpad, július 31-én 19.00, Divény – kasÍjászbemutató – Bástya Íjász Klub, Rimaszombat
télypark, augusztus 1-jén 16.00, Fülek – várudvar,
12.00 Ünnepélyes megnyitó
augusztus 1-jén 12.00.
• a nagybalogi Szivárvány Népdalkör • a résztvevő
A füleki program palóc ételek készítésével és kósfalvak polgármesterei • a Kerecsen Motoros Egyetolójával kezdődik, majd „Szól a magyar muzsika”,
sület bevonulása
zenél a Dobroda Zenekar Magyarországról.
12.20 Divatbemutató – ózdi Locco Holding
17.00-21.00 „Szomszédolás” címmel folklórműsor
KFT
szórakoztatja a nézőket, melyben közreműködnek
13.30 Főzőverseny kiértékelése
a zólyomi Jánošík Katonai Folklór Együttes, a füleki
14.00 Fellép: A Két Zsivány – Magyarországról
Kis Rakonca Gyermek Folklór Együttes, a romániai
15.00 Balogvölgyi népművészeti gála
Mugurelul Folklór Együttes, az olaszországi FS Val
- óvodások, alapiskolások, a baraczai és cakói táncd` Akragas Folklór Együttes, az ukrajnai FS Vesna
csoport és zenekaraik, a gömöri prímásverseny
Folklór Együttes, a németországi Schwäbischer
győztesének fellépése
Albverein Folklór Együttes, ezután táncház veszi
- A HÁJ szlovák folklór együttes fellépése – RELAX
kezdetét.
Rimaszombat
17.00 A miskolci Pereputty Tánccsoport felléMrs. Johnstone története, füleki
pése
Zsákszínház – augusztus 2.
18.00 Sörivók és erős emberek versenye
A füleki Zsákszínház megalakulásának 30. évfor19. 00 István, a király - részletek a rockoperából
dulója alkalmából bemutatja a Mrs. Johnstone
Derzsi György és Vadkerti Imre előadásában
története (Vértestvérek) c. musicalt Mázik István
Népmulatság – játszik a Bátkai Roma Band
rendezésében, a címszerepben Sz. Danyi Irénnel.
Kísérőrendezvények: Balogvölgy leghosszabb réAz előadás augusztus 2.-án, vasárnap 19.00 órakor
tesének az elkészítése a Szabó pékség segítségével;
kezdődik a Városi Művelődési Központban.
a bátkai roma közösség vakaró sütése és árusítása;
malacsütés Tankó István alsópokorágyi magánvállalkozó támogatásával; gyermekek részére jótékonysági motorozás, íjászat, lovaglás, kocsikázás: a
rimaszécsi Polgárok és Vállalkozók PT támogatásával, az ózdi huszárok bemutatkozása. A rendezvény A Szlovákiai Magyar Szülők
a SzK Kulturális minisztériuma anyagi támoga- Szövetsége felhívása
tásával valósul meg. Médiapartner: a Gömöri Hír- – szeptember 30.-ig
lap és a Balogvölgyi Polgár Info (www.balogvolgy. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége a Pázmány
Péter Alapítvány anyagi támogatásával pályázapolgarinfo.hu).
tot hirdet az óvodák és az iskolák mellett működő
Második szárnyalásukra készülnek
SZMSZSZ ASZ-ek, valamint az AI fenntartói részére
a következő témakörökben: az óvodáskorú gyermea kerecsenmotorosok
A Kerecsen Motoros Egyesület meghirdeti 2009-ben
kek magyar iskolába való beíratkozása érdekében
második túráját, szárnyalását a Balogvölgyében. kifejtett tevékenységek támogatása * az alap- és köGyülekező Rimaszombatban, a Slovnaft benzinkút- zépiskolák mellett működő művészeti és kulturális
nál lesz július 25-én, szombaton 10.30 órakor. Sze- csoportok tevékenységének támogatása * országos
retettel várnak minden motorost, akik betartják az
és regionális szintű, magyar nyelven folyó diákveregyesület szabályait. A túra végighalad a Balogvöl- senyek, vetélkedők megvalósításának támogatása *
gyön, egyik megállója pedig Bátka lesz, ahol immár segédeszközök beszerzésének anyagi támogatása *
negyedik alkalommal rendezik meg a Balogvölgyi
kisbusz vásárlásának támogatása az AI fenntartói
Falvak Találkozóját. Itt sor kerül a jótékonysági mo- számára. A pályázatok leadásának határideje: 2009.
toroztatásra. A befolyt adományokat egy beteg kisfi- szeptember 30. A pályázatokkal kapcsolatos anyaúnak juttatják el a kerecsenmotorosok.
gok a www.pazmany.sk, www.szmpsz.sk és a www.
szmszsz.sk honlapról tölthetők le.

Felhívás

Hirdetés

2009. 7. 20.

Ingatlanok
Eladó építkezési terület a Molnárkán. Mobil: 0908 931 360.
•
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EUROMOTEL

Lakhatásra nem alkalmas helyiségeket kínálok albérletbe
Rimaszombat központjában kedvező áron. Felhasználási
lehetőségek: irodák, üzletek és egyéb szolgáltatások.
M.: 0908 948 971

Restaurant

2003-51

775-29
• Eladó családi ház Tornalján, a Béke
utca 126. sz. alatt. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0905 872 656, 0907
434 687.
780-30

Eladó garázs Méhiben - új tető
30 000 Sk/1 000 euro. Tel.: 0904
886 016.
•

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356

Pénzre van
szüksége?
2002

Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk
2005-51

806-29

Szolgáltatások
• 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

Hirdessen
magyarul is!

Áruszállítás és
költöztetés Fiat
DUCATO-val.
M.: 0908 948 971
2004

782-40

Állás
PD főagronómust alkalmaz.
Feltételek: felsőfokú végzettség,
minimálisan öt év gyakorlat, fizetési
feltételek: megegyezéssel. Az életrajzokat és motivációs levelet a köv.
e-mail címre küldjék: ocenasovam@
gmail.com. Info: 0905 663 129.
•

813-33

Egyéb
• Márkafüggetlen autószervizünk
minden autótípuson elvégzi a gyártó
által előírt szervizellenőrzéseket,
esedékes javításokat és emiszió
ellenőrzést.
Nálunk az olajcseréért nem fizet.
Autel-Moto Servis
Jesenské, Sobotská cesta
Tel.: 047/5698897 vagy 0905481211
www.autel.sk
737-29

• Felvásárlok öreg tojút, házi szőttest és mindenféle régiségeket. Tel.:
0903 537 225.
817-33

Vörösboros marhapörkölt
Pincepörkölt
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

Rimaszombat Városa kiadásra kínálja:

a) az egykori bakti alapiskola épületét,
b) helyiségeket (az egykori vendéglő) Alsópokorágyon a
kultúrházban - 110,62 m2.
Információ a Városi Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél (Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku) kérhető
az alábbi telefonszámon: 047/5604626, 5604631, 5604633. A kérvényeket a következő címre lehet küldeni: Mestský úrad, oddelenie právne a
majetkové, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota.

674

* Ásási munkák – minibaggerrel. Tel.:
0903 515 109.

Kassai út, Rimaszombat

Rimaszombat Városa eladásra kínálja:

az Iskola utcai terület KN C 1180/154 parcella szám, 21 m²-es területét, garázs építésre. Minimális vételi ár: 50,-€/m². Kérvényt azok az érdeklődők nyújthatják be, akik személygépkocsi tulajdonosok. Beküldési
határidő: 2009. augusztus 14., a versenyeljárásra 2009. augusztus 27-én,
15 órakor kerül sor a Városi Hivatalban (Svätopluk u. 9), itt szükséges felmutatni a hivatalos papírokat.
Információ a Városi Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél (Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku) kérhető az
alábbi telefonszámon: 047/5604626, 047/5604633, 0903 284 314.

Rimaszombat Városa eladásra kínálja a következő
ingatlanokat:

KN C 2849/237 – építkezési terület 21 m², KN C 2849/238 – építkezési
terület 21 m², KN C 2849/239 – építkezési terület 21 m², KN C 2849/240
– építkezési terület 21 m², KN C 2849/241 – építkezési terület 21 m² – sorgarázs építés céljával Rimaszombat – Szabatka területen.
A versenyeljárásba azon polgárok jelentkezhetnek, akiknek a tulajdonában a 95, 96, 96 vagy 98-as ház van, s nem tulajdonosai ezen a területen
garázsnak, s személygépkocsi tulajdonosok.
Minimális ár 40,- €/m².
Információ a Városi Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél (Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku) kérhető az
alábbi telefonszámon: 047/56 046 26, 047/56 046 33, 0903 284 314.
A kérvényeket a következő címre lehet küldeni: Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové, Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota, legkésőbb
2009. augusztus 14-ig. A versenyeljárás 2009. augusztus 27-én 14.00
órakor lesz a Városi Hivatal Svätopluk 9. sz. épületének II. emeleti 16. üléstermében. Itt kell felmutatni a hivatalos okmányokat. A versenyeljárásra az érdeklődők a benyújtott kérvényeik alapján meghívót
kapnak.

A hét első felében a napsütés
mellett, főként délután, a többször
megnövekvő felhőzetből elszórtan záporok alakulnak ki, néhol
zivatar is lehet és a hőmérséklet
fokozatosan emelkedik, de még
zömmel 30 fok alatt marad. A hét
második felében már alapvetően
napos, száraz idő valószínű, vis�szatér a kánikula. A hét végén már
újból hidegfront érkezhet.
Reisz András

Elsősegélynyújtó tanfolyamot indít a Vöröskereszt

A Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya
elsősegélynyújtó tanfolyamot
szervez autóiskolák hallgatói
részére. Időpontot egyeztetni
és jelentkezni az alábbi telefonszámokon és címeken lehet: 0903
558926, 047/5631734 vagy sus.
rsobota@redcross.sk. A tanfolyam
ára 17 €/fő, amelyre hétköznaponként, de igény szerint szombaton
és vasárnap is sor kerülhet.

Hirdessen
a Gömöri Hírlapban!
Nyári akció: 2 + 1

Két hirdetés áráért három
alkalommal hirdethet
Telefon: 56 04 673, 0907 255 600
Az akció augusztus 31-ig tart 15 €
feletti hirdetés esetén
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Augusztus 8-án indul a bajnokság
Július nyolcadikán döntött a Területi Labdarúgó
Szövetség Tanácsa és az alábbi határozatokat hozta: az első osztályban 14 csapat szerepel, kötelező
egy ificsapat. A második osztályban szintén egy
ificsapattal kell számolniuk a csapatoknak, s itt
10 csapat nevezett be. Az első osztály résztvevői
besorolás szerint: 1. Osgyán, 2. Jolsva, 3. Bátka, 4.
Murány, 5. Kisrőce, 6. Tajti, 7. Szirk, 8. Szárnya, 9.
Lubény, 10. Nagytörék, 11. Klenóc, 12. Tornalja, 13.
Rimajánosi, 14. Abafala.
Az első forduló augusztus nyolcadikán és kilencedikén kerül megrendezésre az alábbi párosításban:
Osgyán–Abafala, Jolsva–Rimajánosi, Bátka–
Tornalja, Murány–Klenóc, Kisrőce–Nagytörék,

Tajti–Lubény, Szirk–Szárnya
A második osztály csapatai besorolás szerint: 1.
Balogfala, 2. Rimaszécs, 3. Tiszolc B–Rimapíla,
4. Ajnácskő B–Gömöralmágy, 5. Guszona, 6.
Cserencsény, 7. Harmac, 8. Nemesradnót, 9.
Harkács, 10. Uzapanyit.
Az első forduló párosítása: Balogfala–Uzapanyit,
Rimaszécs–Harkács, Tiszolc B–Nemesradnót,
Ajnácskő B–Harmac, Guszona–Cserencsény
Az első osztály serdülői között Tornalja mellett a
sajógömöri ificsapat játszik. A diákbajnokságban
mindamellett, hogy 2008 december 13-án sok
csapat érvelt azzal, hogy nincs diákcsapatuk és
szeretnénk, ha csak egy ifi szerepelne a bajnok-

A játékvezetők névsora
Területi Labdarúgó Szövetség:

Szlovák Labdarúgó Szövetség:

Adorján András, Bálint Marián, Botos Béla, Čajko
Dušan, Čepko Maroš, Ďurík Ján, Fakla Igor, Forgon
Tamás, Hodoň Martin, Holek Attila, Ivanik Ján,
Juhász József, Krahulec Ján, Kriak Zdeno, Kurčík
Dušan, Laciak Marian, Melicher Daniel, Mihály
Tibor, Pál Dezső, Pšida Patrik, Rybár Csaba, Rosiar
Miroslav, Sliva Robert, Slabej Ján, Siman Ondrej,
Sendrei Marian, Šupka Miroslav, Šonkoľ Pavel,
Vetrák Roman, Vývlek Ján, Wollinger Emil.

Petrinec Peter

Közép-Szlovákiai Labdarúgó Szövetség:
III. liga: Hrmo Andrej, Koós Adrian, Parobek Vladimír
IV. liga: Kúchen Maroš, Pocklan Roman, Verkin
Miroslav
V. liga: Gača Peter, Lőcsös Péter, Machyniak Mário

A Közép-Szlovákiai Labdarúgó Szövetség küldöttei:
III. liga: Forgon János
IV. liga: Balajthy Dezső, Hrmo Ľudovít
V. liga: Krahulec Stanislav

Sportszerűségi verseny – 2008/09
I. osztály:
1. FK Ožďany 290 + 30 – 80 = 240 + 150 = 390 pont
2. FK Veľké Teriakovce 300 + 30 – 60 = 270 + 30 =
300
3. FK Stárňa 270 + 30 – 220 = 80 + 160 = 240
4. FK Muráň 190 + 30 – 160 = 60 + 150 = 210
5. FK Bátka 290 + 30 – 180 = 140 + 40 = 180
6. FK Revúčka 260 + 0 – 220 = 40 + 140 = 180

ságainkban, mégis 15 futballklub nevezett be
a 2009/2010-es bajnokságba. Az új idényben
három csoportos lesz a diákok bajnoksága, amely
szeptember 5-én indul, és négyfordulós játékrendszerben lesz megrendezve.
A csoport: Lubény, Klenóc, Szárnya, Kisrőce
B csoport: Nagybalog, Ajnácskő, Osgyán, Gesztete,
Feled
C csoport: Abafala, Sajógömör, Lénártfala, Bátka,
Szentkirály és Rimaszécs
A következő számunkban közöljük az őszi idény
sorsolását.

7. FK Kráľ 240 + 30 – 230 = 40 + 130 = 170
8. FK Rim. Seč 240 + 30 – 160 = 110 + 60 = 170
9. FK Jelšava 270 + 30 – 200 = 100 + 60 = 160
10. FK Abovce 210 + 30 – 190 = 50 + 50 = 130
11. FK Rim. Janovce 300 + 30 – 140 = 190 – 110 = 80
II. osztály:
1. FK Uzovská Panica 350 + 30 – 70 = 310 + 200 =
510
2. FK Tisovec B 310 + 30 – 140 = 200 + 290 = 490
3. FK Blhovce 380 + 30 – 140 = 280 + 150 = 430
4. FK Čerenčany 400 + 30 – 70 = 360 + 40 = 400
5. FK Gemerská Ves 320 + 30 – 130 = 220 + 160 =
380
6. FK Radnovce 240 + 30 – 120 = 150 + 220 = 370
7. FK Husiná 380 + 30 – 160 = 250 + 100 = 350
8. FK Chrámec 300 + 30 – 160 = 170 + 150 = 320
9. FK Sirk 300 + 30 – 240 = 90 + 220 = 310
10. FK Tornaľa 340 + 30 – 190 = 180 + 130 + 310
11. FK Tachty 290 + 30 – 170 = 150 + 70 = 220
Gömöralmágy csapatát a játékvezetők inzultálása miatt kizárták a sportszerűségi versenyből.

Újbást végleg elhódította a kupát
Az idén Újbáston rendezték meg a Medves Kupa
focitornát, amelynek hagyományosan évente öt
résztvevője van, viszont csak négyen versenyezhetnek a kupáért. Az előző év utolsó helyezett csapata a következő évet kihagyja, így az idei tornán az
óbástiak csak nézőként voltak jelen. Az öt faluból
jelenleg csak egy helyen, Tajtin működik focicsapat,
így hétvégenként a többi falu futballistái is itt kergetik a labdát. Újbástban sportszerű körülmények
között több mint hatszázan szurkoltak, s egyben
emlékeztek a torna egykori szervezőjére, Szabó
Lászlóra, aki a napokban hunyt el tragikus munkahelyi balesetben. A tornát az idén immár harmadik alkalommal egymás után az újbástiak nyerték,
akiknek a kupát a falu polgármestere, Czikora Ágnes adta át. Jövőre a tornát Tajtin rendezik meg, s az
idén utolsó vecseklőiek hagyják ki a megmérettetést, tájékoztatta lapunkat Pál Dezső játékvezető.

1. mérkőzés: Újbást – Tajti 2:1 (1:1) G.: Pál L. és Tóth
I. ill. Sándor A.
2. mérkőzés: Hidegkút – Vecseklő 5:1 (3:0) G.: Kökény A. (2) és Radics R. (2), Mag T. ill. Kincses L.
A 3. helyért: Tajti – Vecseklő 8:0 (4:0) G: Molnár T.

(2), Csonka A., Szepesi D. (2), Simon B. (2) és Csonka
Gy.
Döntő: Újbást – Hidegkút 7:0 (4:0) G.: Pál G. (2),
Mede P. (2), Vilhan V. (2) és Pál L.
A mérkőzéseket Pál Dezső és Rybár Csaba vezették.
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Az I. labdarúgóliga
őszi idényének
sorsolása
1. FORDULÓ – július 11., szombat, 17.30: Lučenec–
Michalovce, Rimavská Sobota–Ružomberok B,
Podbrezová–Liptovský Mikuláš, Prievidza–Šaľa,
Trenčín–Dolný Kubín; 19.30: Zlaté Moravce–
Púchov.
2. FORDULÓ – július 18., szombat, 17.30: Púchov–
Šaľa, Rimavská Sobota–Michalovce, Liptovský
Mikuláš–Lučenec, Dolný Kubín–Podbrezová;
19.30: Zlaté Moravce–Trenčín. Július 19., vasárnap,
10.30: Ružomberok B–Prievidza.
3. FORDULÓ – július 25., 17.30: Lučenec–Dolný
Kubín, Šaľa–Ružomberok B, Rimavská Sobota–
Liptovský Mikuláš, Podbrezová–Zlaté Moravce,
Prievidza–Michalovce, Trenčín–Púchov.
4. FORDULÓ – augusztus 1., szombat, 16.30:
Púchov–Ružomberok B, Michalovce–Šaľa,
Liptovský Mikuláš–Prievidza, Dolný Kubín–
Rimavská Sobota, Trenčín–Podbrezová; 19.30:
Zlaté Moravce–Lučenec.
5. FORDULÓ – augusztus 8., szombat, 16.30:
Lučenec–Trenčín, Šaľa–Liptovský Mikuláš,
Rimavská Sobota–Zlaté Moravce, Podbrezová–
Púchov, Prievidza–Dolný Kubín. Augusztus 9.,
vasárnap, 10.30: Ružomberok B–Michalovce.
6. FORDULÓ – augusztus 15., szombat, 16.30:
Púchov–Michalovce, Podbrezová–Lučenec,

Liptovský Mikuláš–Ružomberok B, Dolný
Kubín–Šaľa, Trenčín–Rimavská Sobota; 19.30:
Zlaté Moravce–Prievidza.
7. FORDULÓ – augusztus 22., szombat, 16.00:
Lučenec–Púchov, Šaľa–Zlaté
Moravce, Rimavská Sobota–Podbrezová,
Michalovce–Liptovský Mikuláš, Prievidza–
Trenčín. Augusztus 23., vasárnap, 10.30:
Ružomberok B–Dolný Kubín.
8. FORDULÓ – augusztus 29., szombat, 16.00:
Púchov–Liptovský Mikuláš, Lučenec–Rimavská
Sobota, Podbrezová–Prievidza, Dolný Kubín–
Michalovce, Trenčín–Šaľa; 19.30: Zlaté Moravce–
Ružomberok B.
9. FORDULÓ – szeptember 12., szombat, 15.30:
Šaľa–Podbrezová, Rimavská Sobota–Púchov,
Michalovce–Zlaté Moravce, Liptovský Mikuláš–
Dolný Kubín, Prievidza–Lučenec. Szeptember 13.,
vasárnap,10.30: Ružomberok B–Trenčín.
10. FORDULÓ – szeptember 19., szombat, 15.00:
Púchov–Dolný Kubín, Lučenec–Šaľa, Rimavská
Sobota–Prievidza, Podbrezová–Ružomberok
B, Trenčín–Michalovce; 19.30: Zlaté Moravce–
Liptovský Mikuláš.
11. FORDULÓ – szeptember 26., szombat, 15.00:
Liptovský Mikuláš–Trenčín, Šaľa–Rimavská
Sobota, Dolný Kubín–Zlaté Moravce, Michalovce–
Podbrezová, Prievidza–Púchov. Szeptember 27.,
vasárnap, 10.30: Ružomberok B–Lučenec.
12. FORDULÓ – október 3., szombat, 14.30:
Šaľa–Prievidza, Michalovce–Lučenec, Púchov–
Zlaté Moravce, Liptovský Mikuláš–Podbrezová,
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Dolný Kubín–Trenčín. Október 4., vasárnap, 10.30:
Ružomberok B–Rimavská Sobota.
13. FORDULÓ – október 17., szombat, 14.00:
Šaľa–Púchov, Michalovce–Rimavská Sobota,
Lučenec–Liptovský Mikuláš, Podbrezová–Dolný
Kubín, Prievidza–Ružomberok B, Trenčín–Zlaté
Moravce.
14. FORDULÓ – október 24., szombat, 14.00:
Michalovce–Prievidza, Dolný Kubín–Lučenec,
Liptovský Mikuláš–Rimavská Sobota, Púchov–
Trenčín; 17.30: Zlaté Moravce–Podbrezová. Október 25., vasárnap, 10.30: Ružomberok B–Šaľa.
15. FORDULÓ – október 31., szombat, 14.00: Šaľa–
Michalovce, Rimavská Sobota–Dolný Kubín,
Podbrezová–Trenčín, Lučenec–Zlaté Moravce,
Prievidza–Liptovský Mikuláš. November 1., 10.30:
Ružomberok B–Púchov.
16. FORDULÓ – november 7., 13.30: Dolný
Kubín–Prievidza, Liptovský Mikuláš–Šaľa,
Púchov–Podbrezová, Michalovce–Ružomberok B,
Trenčín–Lučenec; 17.30: Zlaté Moravce–Rimavská
Sobota.
17. FORDULÓ – november 21., szombat, 13.00:
Michalovce–Púchov, Lučenec–Podbrezová,
Šaľa–Dolný Kubín, Rimavská Sobota–Trenčín,
Prievidza –Zlaté Moravce. November 22., vasárnap,
10.30: Ružomberok B–Liptovský Mikuláš.
18. FORDULÓ – november 28., szombat, 13.00:
Púchov–Lučenec, Podbrezová–Rimavská Sobota,
Liptovský Mikuláš–Michalovce, Dolný Kubín–
Ružomberok B, Trenčín–Prievidza; 17.30: Zlaté
Moravce–Šaľa.

Íjászaink Ónod várában
A Sárkány SC – Tiszaújvárosi Íjász Egyesület 2009. július 11-én rendezte meg
a IV. tradicionális és sokadik 3D vadászíjász versenyét az ónódi várban és annak
vadregényes környezetében.
Péntek este a sátorral érkezőknek fáklyás lövészetet rendeztek a várárokban, melyen csak a senior,
felnőtt és ifi versenyzők vehettek részt. Az éjszakai
versenybe a Bástya Íjász Klub tagjai is beneveztek,
s a következő eredményeket érték el: Nagy Lenka
(tradi, ifi) harmadik hely, Lévay Tamás (csigás CU,
ifi) ötödik hely, Marek Adrienn (csigás CU) első hely,
ifj. Lévay Tibor (csigás 3D) első hely, Dósa Tamás
(tradi) nyolcadik hely, id. Lévay Tibor (csigás 3D)
negyedik hely. Másnap szombaton, július 11-én az
íjászmegmérettetésbe kb. 250 versenyző nevezett
be, amelyek komoly versenytársakat jelentettek a
rimaszombati bástyás íjászoknak. Ennek ellenére a
csigás versenyzőink szépen megállták a helyüket. A
saját kategóriájában az aranyérmet Marek Adrienn,
az ezüstöt Lévay Tamás, a bronzot id. Lévay Tibor
vehették át, míg ifj. Lévay Tibor a hatodik helyen

végzett. Az olimpiai íjjal versenyző Ternóczki Krisztián első, Tankina Dániel pedig a második helyen
végzett. Az ifi kategória női tradicionális íjászainak
bronzérmese Nagy Lenka lett. A szintén tradicionális íjjal versenyző Dósa Tamás a középmezőnyben a
negyvenedik helyet érte el. A több mint 1500 néző
előtt zajló verseny sokféle egyéb programmal is kie-

gészült. A Mesterségek Terén kézműves bemutatók
és vásár volt, ahol több mint ötven kézműves is kínálta a portékáját. A vár közelében lovasbemutató
és lovaglási lehetőség, valamint lovas-íjászbemutató is volt, melyet a „Bodrogköz lovasai” tartottak
Kubus Miklós vezetésével.
moly, fotó: Lévay Tibor
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Két forduló után az első helyen
Rimaszombat – Rózsahegy B 2:0
Kellemes meglepetés: jó játék és győzelem az idénynyitón
Félig kicserélődött játékoskerettel, nem túl meggyőző előkészületi meccsek után vágott neki a 2009/2010-es idénynek
a rimaszombati labdarúgócsapat. Az ellenfél a rózsahegyi
B csapat volt, amely pár hónapja 1:0-ás győzelmet aratott Rimaszombatban. Ilyen előzmények után sokan szkeptikusan várták
a mérkőzést, hogy annál nagyobb legyen a meglepetésük:
a csapat játszott, mi több, a csapat nagyon jól játszott.
A két nappal a bajnokság rajtja előtt érkezett Marek Janečka, aki korábban több éven át stabil ember volt a jobbhátvéd posztján, s most a besztercebányaiaktól jött féléves vendégjátékra, az első tíz percben háromszor is lefutotta
az ellenfél védőit. Ezekből az akciókból még nem lett semmi, ám a 10. percben
Piszár 22 méterről remekül eltalált lövése a vinkliben kötött ki – 1:0. Alig egy
perc múlva Líška növelhette volna az előnyt, jól fordult le a védőjéről, ám a
kapu fölé lőtt. A rózsahegyiek nem tudtak mit kezdeni a gyors hazai akciókkal,
majdnem húsz perc kellett, mire eszméltek. Jendríšek jó helyzetbe került, ám
a labdát nagyon rosszul találta el. A 27. percben Morháč remek szabadrúgása
után Zsivanovics fejelt a kapu fölé.
A második félidőt a vendégek kezdték jobban, s az 58. percben egyenlíthettek volna, ám Babic lövése a felső lécről a mezőnybe vágódott. Az ellentámadásból Líška szerezhetett volna gólt, de a kapus kezébe fejelt.
A 65. percben az aktívan játszó Morháč harcolt ki szögletet a hazaiak
javára, ezt Levický végezte el, Gibala pedig remekül helyezkedett, és pontosan
fejelt – 2:0. A kétgólos vezetés tudatában a hazaiak rendkívül felszabadultan
kezdtek játszani, volt helyzete Morháčnak (lövését a kapus védte), Mráznak
(távoli próbálkozása a felső lécen csattant), Vargicnak (szép akció után centikkel lőtt mellé) és Šándornak is (emelni próbált, de a labda elkerülte a kaput).
A mérkőzés után Marián Kudlík vezetőedző is elismerte, kellemesen
meglepte a csapat teljesítménye. „A mérkőzés pontosan úgy kezdődött, ahogy
szerettük volna, sikerült gyors gólt szereznünk. Ha később voltak is gyengébb
fázisai a meccsnek, az ellenfél kihagyta a helyzetét, mi pedig a végén újra az
ellenőrzésünk alatt tartottuk a mérkőzést.”

Rimaszombat – Rózsahegy B 2:0 (1:0)
Góllövők: Piszár (10.), Gibala (65.).
Játékvezető: Straka, 435 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak – Janečka (74. Vargic), Rubint, Zsivanovics, B. Mráz –
Gibala, Piszár, Levický, Zvara, Morháč (85. Halaj) – Líška (78. Šándor).

Rimaszombat – Nagymihály 1:0
Zsivanovics esős születésnapi gólja
Nenad Zsivanovics három pontot érő góllal ünnepelte a születésnapját: a 29 éves szerb légiós öt perccel a mérkőzés vége
előtt talált be Nagymihály ellen.
Mivel a nagymihályi stadiont felújítják, a csapatok felcserélték a mérkőzések sorrendjét. A rimaszombatiak így a 2. fordulóban is hazai pályán
játszhattak, ám a Rózsahegy B elleni nyitómeccs lehengerlő első tíz percét a
nagymihályiak ellen nem tudták megismételni. A 10. percben ugyan Gibala remek sprintet vágott ki a jobbszélen, s jól is passzolt Líškához, ő azonban a kapu
fölé fejelt. Később feltámadt a szél, kiszámíthatatlanná téve a magas labdákat
és a távoli lövéseket: a 24. percben Janečka próbálkozott, de Pillár kapus szögletre tolta a labdát. Öt perccel később Piszár trükkös beadása és Pillár öklözése
után ismét Janečka lőhetett, de a vendégek kapusa hihetetlen reflexszel ezt a
lövést is védeni tudta.
Fordulás után a szelet felváltotta az eső: Mráz rögtön próbára is tette
Pillárt, ám a nagymihályi kapust nem lehetett meglepni. Jól vizsgázott Kuciak
is: bár sok dolga nem volt, a vendégek egyetlen kapura tartó lövését, Ljubarszkij
próbálkozását látványos mozdulattal szögletre ütötte. A 70. percben Piszár és
Janečka szép összjátéka után a vendégek védője kézzel ért a labdához, ám a
bíró továbbengedte az akciót, nem segített sem a reklamálás, sem a nézőtéren
felhangzó füttykoncert. A 81. percben viszont a játékvezető másodszor is sárga
lappal figyelmeztette a gyakran szabálytalankodó és szövegelő Jevljanovot, aki
így mehetett zuhanyozni. A hazaiak ekkor már mezőnyfölényben játszottak,
de úgy tűnt, betalálni nem fognak… A 85. percben aztán Zsivanovics több mint
30 méterről lövésre vállalkozott, s a labda a vizes füvön becsúszott a kapuba –
1:0.
„Nedves volt a talaj, és a kapus előtt sokan álltak, nem láthatta jól a labdát. Meglőttem, és a hálóban kötött ki – írta le a gólját a játékos, aki július 20-án
tölti be 29. életévét. – Ezen a meccsen a csapat küzdeni tudása is megmutatkozott. Bebizonyítottuk, hogy bár sok kulcsember távozott, és fiatal csapatunk
van, tudunk harcolni az eredményért.”
Rimaszombat – Nagymihály 1:0 (0:0)
Góllövő: Zsivanovics (85.).
Sárga lap: Gibala, Janečka, Levický, Zsivanovics.
Piros lap: Jevljanov (81., Michalovce).
Játékvezető: Ježík, 380 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak – Janečka, Rubint, Zsivanovics, Mráz – Gibala (72.
Vargic), Piszár, Levický, Zvara, Morháč (90. Halaj) – Líška (90. Juhász).
A rimaszombatiak a 3. fordulóban, július 25-én szombaton 17.30-kor a
liptószentmiklósiakat fogadják.
A csapat egész oldalas fotóját a jövő heti számunkban közöljük.
B. T.

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,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 979 01 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56
33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Nyilvántartási
szám: EV 2918/09 Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.
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Hőszigetelési kormányprogram
A hőszigetelési kormányprogramról korábban
közölt információkhoz kapcsolódóan megosztjuk
Önökkel a legfontosabb tudnivalókat. A kérvényeket a rimaszombati Városi Hivatalban lehet
benyújtani az Állami Lakásfejlesztési Alap – Štátny
fond rozvoja bývania (ÁLA) rimaszombati előadósságán (Matzenauer Katalin, Svatopluk u. 5.), ahol
további kérdéseikre is választ kaphatnak.
A hőszigetelési kormányprogrammal kapcsolatban
leggyakrabban elhangzott kérdések:
A kérvényeket a teljes dokumentációval együtt
kell benyújtani, vagy van lehetőség a hiányzó iratok későbbi benyújtására? Ha igen, milyen mértékben illetve milyen módon van erre lehetőség?
(Az ÁLA a hivatallal vagy az ügyféllel áll közvetlen kapcsolatban és melyek azok a dokumentumok, amelyek nélkülözhetetlenek a kérvény
beadásakor?)
Az ÁLÁ-hoz az önkormányzaton benyújtott kérvényeknek teljesnek kell lenniük, két kivételével
– a kivitelezővel kötött szerződés és a kivitelező
engedélye a hőszigetelési munkák végzésére – tartalmazniuk kell az összes mellékletet. A kérvényező ezeket az okmányokat az ÁLÁ-nak az önkormányzatnál akkor nyújtja be, miután értesítették,
hogy kérvényét elfogadták és jogosult az állami
támogatásra.
Új lakógyűlést kell tartani abban az esetben, ha
a kérvényt elégtelen fedezet miatt visszautasították?
Ha az előző lakógyűlések valamelyikén elfogadásra került a társasház hőszigetelésének befektetési
terve és ennek finanszírozása az ÁLA által nyújtott
hitelből, illetve a hitel fedezésének mikéntje és az
ezzel kapcsolatos további formalitások és a hitel
összege sem változik, az ezen lakógyűlésen készült
jegyzőkönyv elfogadásra kerül a program keretében beadott pályázatokra is. Abban az esetben, ha
változás történik az elvégzendő munka mennyiségében, a hitel összegében, a fedezetet illetően,
illetve egyéb okokból, ebben az esetben szükséges
az új jegyzőkönyv, illetve a régihez készített, 2/3-os
többség által jóváhagyott kiegészítés.
Szükséges a hőszigetelés elvégzése mellett az ös�szes ablak cseréje is?
A társasház közös helyiségeinek azon ablakai,
amelyek nem felelnek meg az előírt minimális
hőszigetelési paramétereknek, feltétlenül kicserélendőek. A lakásoknál tolerálható 15 százaléknyi
nem megfelelő tulajdonságú ablak a társasházon
belül.
Abban az esetben, ha a lakástulajdonos saját
költségén cseréltette ablakait, a beruházása miként számítódik be?

A már kicserélt ablakok felülete leszámítódik a beruházás során a kicserélendőkéből. Azon tulajdonosok, akiknek a nyílászárói a program keretében
lesznek kicserélve, számolhatnak a közös költség
arányos emelésével.
Kinek kell kiszámolni a hőszigetelendő felületet?
A számításokat tervezőmérnöknek kell elvégezni és helyességüket igazolni. Ha a kérvényezőnek
objektív okokból már ezen számításokat korábban
elvégezték, az előző tervező már nem számolhatja
újra. A számításokat egy másik arra alkalmas szakemberrel kell elvégeztetni.
Családi ház hőszigetelése esetén, lehetséges az
egész futamidő alatt más ingatlannal is kezeskedni?
Igen. Az ingatlan lehet a kérvényező, illetve más
természetes személy tulajdona. Abban az esetben,
ha nem saját ingatlannal kívánunk kezeskedni,
szükséges a tulajdonos közjegyző által hitelesített
jóváhagyása is.
Lehet hitelért folyamodni abban az esetben, ha
házastársunk előzőleg már kapott hitelt az ÁLÁtól ingatlan építésre, illetve vásárlásra?
Igen. A kérvényhez szükséges csatolni a társtulajdonos engedélyét.
Lehet hitelért folyamodni abban az esetben, ha a
családi ház alsó része 1989 előtt volt kolaudálva,
de az azt követő időszakban további emelettel
bővült?
Igen. Abban az esetben, ha az egész családi ház lakásként szolgál. A kérvény elbírálásakor az eredeti
kolaudációs határozat érvényes és a hitel felhasználható az egész ingatlan hőszigetelésére.
Lehet hitelért folyamodni abban az esetben, ha
az ingatlanra a kolaudációs határozat 1989 előtt
volt kiadva, de átalakítással új lakások jöttek létre az azt követő időszakban?
Igen. Abban az esetben, ha az egész társasház lakás
céljait szolgálja. A kérvény elbírálásakor az eredeti
kolaudációs határozat érvényes és a hitel felhasználható az egész ingatlan hőszigetelésére.
Felhasználható a hitel a tető hőszigetelése folyamán a sérült tetőcserép cseréjére is?
A tetőcserép cseréjének költsége nem finanszírozható a hitelből.
Milyen iratok szükségesek, ha a hitel fedezeteként
a társasház karbantartási és javítási alapját szeretnénk használni?
A kérvényhez mellékelni kell a kérvényezőnek
a pénzintézettel kötött szerződését, illetve más
okiratot, amely igazolja, hogy a társasház karban-

tartási alapját képző összeg a bank által vezetett
számlán van elhelyezve. A kezesség e formájával kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy
az adott számlán nem lehet jelzálog, illetve csak
olyan mértékben, hogy a fennmaradó összeg fedezni tudja az ÁLA által nyújtott hitelt. Emiatt a
kérvényhez mellékelni kell a központi közjegyzői
nyilvántartás igazolását arról, hogy a karbantartási
alap nincs jelzáloggal terhelve. Abban az esetben,
ha ez nincs mellékelve, az ÁLA kérvényezi ezt az
adott hivatalnál. A hitelszerződés aláírásakor a
számla jelzáloggal lesz megterhelve az ÁLA javára.
Milyen összegnek kell rendelkezésre állni a karbantartási alapban, hogy az ügyfél kezeskedni
tudjon vele?
A legkisebb összegnek elegendőnek kell lennie
legalább három törlesztőrészlet fedezésére. Ennek
a minimális összegnek jelen kell lennie a számlán
már a kérvény benyújtásakor.
Kérvényezhet a lakóközösség abban az esetben
hitelt a hőszigetelésre, ha már előzetesen kapott
dotációt rendszer szintű meghibásodás elhárítására?
Igen, abban az esetben, ha ezen meghibásodások
nem hőszigetelés útján voltak eltávolítva. Abban
az esetben, ha mégis a lakóház homlokzatának
hőszigetelésével történt a szanálás, csak azokra a
munkálatokra lehet hitelt igényelni, amelyek nem
az előzetes dotációból voltak finanszírozva.
Ha a kérvényezőnek megítélik a hőszigetelési
programon belül a hitelt, kérvényezhet az azt
követő évben a rendszerszintű meghibásodások
elhárítására dotációt?
Igen, viszont ezen hibákat a hőszigetelés megkezdése előtt el kell távolítani. A dotáció következő
évben való kérvényezése viszont meghosszabbítja
a kivitelezés idejét, így nincs ennek az odaítélése
sem garantálva.
Abban az esetben, ha ezt szükséges elvégezni,
bele lehet foglalni a hőszigetelés költségvetésébe
a fűtés hidraulikus beszabályozásának költségeit
is?
Igen, lehetséges. A kérvény benyújtásakor ezt nem
kell külön igazolni.
Lehet a hitel törlesztésének ideje kevesebb, mint
15 év?
Igen, emellett érvényes a következő feltétel: A kérvényező kora + futamidő = max. 65. -ik életév.
Kell a kérvényhez mellékelni a kivitelezővel kötött szerződést is?
Ez az irat nem kötelező. Abban az esetben, ha az
ÁLA megítéli a hitelt, a kérvényező köteles eljut-
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tatni számára a kivitelezővel kötött szerződést és a
kivitelező hőszigetelési munkák végzésére kiadott
engedélyét. Ezenkívül szükséges feltüntetni, hogy
a kivitelezés során be kell tartania a tervben előírt
műszaki követelményeket.
Megítélik a hitelt az olyan családi ház esetében,
amelynek teteje hőszigetelve van, a nyílászárók ki
lettek cserélve és a külső falak hőszigetelése után
megtakarított hő mennyisége nem éri el a 20 százalékot?
Ebben az esetben sajnos nincs lehetőség a hitel pozitív elbírálására, mivel a megspórolt hő mennyisége nem haladja meg a 20 %-ot.
A hőszigetelési hitel felhasználható a balkonok
javítására is ?
Balkon javításra nem. Csak abban az esetben, ha a
a tervező javaslatára a balkon szerkezetének alsó
részét kell hőszigetelni a hőhidak kialakulásának
megakadályozása miatt.
Igényelhet hitelt nyugdíjas is?
A kérvényező kora + futamidő = max. 65. -ik életév. A nyugdíjban lévő háztulajdonos kérvényező
helyett kérvényt nyújthat be egyenesági hozzátartozója. Emellett a kérvényhez csatolni kell a tulajdonos közjegyző által hitelesített beleegyezését a
hőszigetelés elvégzésére és hogy ingatlana jelzáloggal lesz megterhelve a hőszigetelési hitel fedezeteként.
Elegendő házastársak esetében csak az egyikük
aláírása?
Ha a lakás a házastársak közös tulajdona és társasházban található, ebben az esetben a prezentációs
lapon elegendő, ha csak az egyikük aláírása szerepel.
Ki írja alá a prezentációs lapot, ha a lakás több
személy tulajdonában van?
Minden lakásnak 1 szavazati joga van. Abban az
esetben, ha ez több személy tulajdona, akkor a prezentációs lapot az a személy írja alá, akit meghatalmaz a tulajdonosok legalább 2/3-a.
Szükséges a kérvényhez mellékelni a hőszigetelési
rendszer megfelelőségi tanúsítványát?
Nem kell, mivel a kivitelező olyan hőszigetelési
rendszerek kivitelezésére kaphat csak engedélyt,
amelyeknek ez megvan. Ezzel felesleges duplicitás
jönne létre. Ellenben be kell minden esetben tartani
azt a szabályt, hogy a kérvényhez mellékelt tervben
előírt hőszigetelési rendszert csak az vitelezheti ki,
akinek az adott rendszerre megvan az engedélye.
Mennyi idő áll rendelkezésre a munkálatok elvégzésére?
24 hónap a hitelszámla megnyitásától számítva.
Milyen feltételeknek kell a hőszigetelendő ingatlannak megfelelnie?
Csak olyan ingatlanra lehet hitelt kérvényezni, amely legkésőbb 1988 december 31.-ig lett
kolaudálva.

Ezenkívül teljesülni kell a következőknek: a hőszigetelés elvégezése után megspórolt fűtésre
felhasznált hő minimum 20%-a legyen az eredeti
értéknek, és az épület szerkezeti elemeinek meg
kell felelnie az előírt minimális hőszigetelési követelményeknek. (homlokzat, tetőszerkezet, nyílászárók, közfalak, amelyek a fűtött helyességeket
választják el a nem fűtöttektől.)
Emellett szükséges a kérvényhez csatolni a jogerős
építkezési engedélyt (illetve az építésügyi hivatal
írásbeli nyilatkozatát arról, hogy nincs kifogása az
ingatlan ellen), a beruházás terveit és költségvetését, az egyes épületszerkezeti elemek arra alkalmas
szakember által kidolgozott hőtechnikai elemzését
a beruházás előtti és utáni állapot figyelembevételével.
Milyen munkálatokat érint a hitel? Csak magát a
hőszigetelést, esetleg a nyílászárók cseréjét is?
Az egész ingatlant hőszigetelni kell, beleértve a
tetőszerkezetet, külső falakat, nyílászárók cseréjét
és azon közfalakat, amelyek fűtött helyiségeket
választanak el fűtetlenektől. Abban az esetben, ha
bármelyik épületszerkezet teljesíti a minimális hőszigetelési feltételeket, ezeket nem kell szigetelni.
A hőszigetelés tervét kötelező a kivitelező cégnél
elkészíttetni?
A terveket és a hőtechnikai számításokat engedél�lyel rendelkező szakemberrel kell kidolgoztatni.
Kaphatok abban az esetben hitelt, ha az 1 m2 hőszigetelés költsége meghaladja a hitel feltételeiben maximálisan meghatározott árat? (50 € családi ház és 80 € társasház esetében)
Igen. A különbözetet viszont a beruházónak más
forrásból kell biztosítania.
Abban az esetben, ha a hitel összege nem fedezi
a beruházást, szükséges a beruházónak bizonyítania, hogy rendelkezésére áll a fennmaradó ös�szeg?
Erre nincs szükség.
Milyen módon lehet kezességet vállalni a hitelre?
Természetes személyek jelzáloggal ingatlanukra.
Jogi személyek a következőképpen: ingatlan meghatározásával, amely jelzáloggal lesz terhelve *
jelzáloggal a karbantartási és javítási alapra * banki
garancia megjelölésével.
Mely kiadások fedezhetőek a kölcsönből?
Az építőanyagon és a kivitelezésen kívül az olyan
munkálatokat, amelyek közvetlenül kapcsolatban
állnak a hőszigetelés kivitelezésével. Például a
külső falak esetében a villámhárító és az ablakpárkányok le és felszerelése, illetve cseréje. Nem lehet
viszont elszámolni pl. a homlokzat vaselemeinek
festését vagy a lodzsák beüvegezését stb.
Mi a rendszerek gyártója által biztosított „megfelelőségi tanúsítvány”?
Ez a dokumentum bizonyítja azt, hogy a beépítésre kerülő építőanyag megfelel a szabványok által
támasztott követelményeknek (CE illetve CSK jelölést kap annak függvényében, hogy az EU-s illetve

szlovákiai szabványok alapján vizsgálták be).
Mely felügyeleti szerv adja ki a kivitelezők számára az engedélyeket és hogy lehet utánajárni, hogy
a kivitelező ennek birtokában van-e?
A hőszigetelési rendszerek (ETICS) kivitelezésére feljogosító engedélyeket a TASUS (Technický
a skúšobný ústav stavebný) adja ki. Az ezen engedéllyel rendelkezők listája a szervezet honlapján
található meg.
Ki folyamodhat a hitelért?
Természetes személyek – családi ház tulajdonosok
Jogi személyek – lakóközösségek, lakásszövetkezetek, ingatlankezelők.
Milyen mértékben lehet a hitelből fedezni a beruházás költségeit?
A teljes beruházást lehet fedezni, viszont az 1 m2re eső költség nem lehet több családi ház esetében
mint 50 és társasháznál 80 eurónál.
Milyen a hitel kamata és futamideje?
A hitel kamatmentes 15 éves futamidővel.
www.sfrb.sk, fordította: lr

Felhívás
Legszebb erkélyek és
kiskertek versenye
– augusztus 31-ig

A rimaszombati Városi Hivatal 10. alkalommal
hirdeti meg a legszebb erkélyek és kiskertek
versenyét. A versenybe augusztus 31-ig lehet
bekapcsolódni, s bárki bárkit benevezhet a versenybe. Az ünnepélyes eredményhirdetésre
szeptember 25-én kerül sor, s a legjobb három
helyezett értékes díjakat kap. Természetesen a
Rimaszombathoz csatolt városrészek (Alsópokorágy, Felsőpokorágy, Dúsa, Mezőtelkes és Bakti) is részt vesznek a versenyben. S nemcsak a
legszebb kiskerteket és erkélyeket jutalmazzák,
hanem mindazok, akik szavazószelvényeikkel
véleményt nyilvánítanak, sorsoláson vesznek
részt, s hárman közülük könyvjutalomban részesülnek.

Fesztivál amatőr filmesek
számára

A Maslomedia Polgári Társulás a Szőlőske közelében található Szent Lukács Szabadidőközpontban Pictúra 2009 címmel megszervezi
a szlovákiai magyar amatőr filmesek első országos fesztiválját, amelyre október 9-11. között
kerül sor. A rendezvényre 2009. január 1.-je után
készített – minimum 3, maximum 15 perces –
alkotásokkal lehet, dokumentumfilm valamint
kisfilm kategóriában jelentkezni Célkeresztben
a szlovák-magyar viszony, Térségeink a történelem tükrében, Természeti értékeink, avagy így
látjuk mi, Környezetvédelem mindenek előtt,
Portré, ill. Életképek témában készült alkotásokkal. Bővebb információk a www.maslomedia.
webnode.sk honlapon.

