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Vadkerti István váltja Jozef Dluhošt
Vadkerti István személyében
új vezetője van a rimaszombati
katolikus egyháznak. Vadkerti
Jozef Dluhošt váltja, aki 19 évig
szolgált városunkban, s lelkészi
pályafutását Rapp községben
folytatja. Ahogy az új plébánostól
megtudtuk, az Érsekújvár melletti
Fűr községből származik, s az elmúlt években Guszonán teljesített
szolgálatot. Ünnepélyes beiktatására valószínűleg augusztus 23-án
kerül sor. Július elsejétől Marián
Feledi káplán is a rimaszombati
plébániára került. Vadkerti szerint
a szentmisékről hiányoznak a
fiatalok, ami a szülők felelőssége
is. „Sajnos, olyan világot élünk,
ahol közömbösek az emberek a
hit iránt, mivel eluralkodott
a nemtörődömség, a szegénység,

a kilátástalanság. A fiatalok körében a kábítószer, alkohol, mert nem látják az életük értelmét. Pontosan ezeknek az embereknek lenne nagy szükségük arra, hogy
higgyenek a hitben, ami erőt ad. Isten mindenkinek
megmutatja a helyes irányt, s egy nyugodt, békés életet” –
mondta lapunknak adott nyilatkozatában az új plébános,
aki azt is elárulta, hogy helyét Guszonán az eddigi feledi
plébános, Jozef Markotán foglalja el. Szomolai Tibor, a
Magyar Katolikus Kör elnöke elégedettségét fejezte ki
a döntés miatt, s reméli, hogy új korszak kezdődik a
rimaszombati magyar katolikus hitéletben, s ehhez a kör
maximális segítséget ígért az új plébánosnak. Szomolai
szerint esély van rá, hogy a magyar és a szlovák hívek
együttműködése is jelentősen javulni fog, hisz közös
érdekük, hogy a katolikus vallás visszanyerje egykori
szerepét, s a hívek mind nagyobb számban látogassák az
istentiszteleteket és aktív szerepet vállaljanak vallásuk
ápolásában. A Vadkerti Istvánnal készült interjú a 3.
oldalon olvasható, míg Szomolai Tibor következő számunkban nyilatkozik.
jdj, fotó: Csölle Edit és a szerző
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Hosszú évek óta csak álmodozunk a szlovákiai magyar
püspökről, s arról, hogy végre
az egyház területén is (másutt is
elkelne) saját kezünkbe vegyük
a sorsunkat. E híján ki vagyunk
szolgáltatva a szlovák püspökök
kénye-kedvének, akik közül
jónéhányan magyarellenességükkel tüntettek az elmúlt
esztendők során. Látszólag
örömteli változás állt be, hogy
mind Nagyszombatban, mind
Rozsnyón fiatal, ambíciózus
püspök váltotta az elődjét, akik
közül a nagyszombati egyik legelső teendői közé sorolta, hogy
megtanul magyarul is. S hogy
bebizonyítsák, új seprű jól seper,
mindketten átrendezték az egyházmegyéjüket, s lelkészek jöttek-mentek, ahogy ez az elmúlt
esztendőkben divatjelenséggé
vált tájainkon. A rimaszombatiak
számára mindenesetre jó hír,
hogy Vadkerti István személyében magyar lelkész irányítja a
rimaszombati plébániát, annál
kevésbé örülhetnek a felediek,
ahová Jozef Markotán helyére,
aki az elmúlt időszakban, ha törve is, de megtanult magyarul, ismét szlovák lelkész érkezik. Amit
nyertünk a vámon, elvesztettük
a réven. Az örömünk ezúttal sem
lehet felhőtlen.

Jövő heti számunk
tartalmából

Július a nyári táborok időszaka – munkatársaink több
helyszínen is jártak. Beszélgetést olvashatnak Szomolai
Tiborral, a Magyar Katolikus
Kör elnökével és Szamos Zsuzsával, a Csemadok ajnácskői
alapszervezetének elnökével.
Megtudhatják, hogy milyen
rendezvényekkel várták az
érdeklődőket a kövecsei falunapon, s milyen palóc ételeket
tálaltak fel Füleken. Pótoljuk
az e heti számunkból helyhiány
miatt kimaradt barlangász
beszámolót, s utolsó részéhez
érkezett Kovács Tibor 1848-as
szabadságharcot megidéző sorozata. S ne feledjék, elkezdődnek az alacsonyabb osztályú
labdarúgó bajnokságok is.
Friss eredmények a Gömöri
Hírlapban.
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Csökkent az erőszakos
bűncselekmények száma
Közélet

Az idei év első felében a rimaszombati járási
rendőrkapitányság 144 erőszakos bűncselekményt
regisztrált. Ez harminchárommal kevesebb, mint
a múlt év hasonló időszakában, s 126 bűnesetet
sikerült felderíteni – tudtuk meg Mária Faltániová
rendőrségi szóvivőtől.
„Az év kezdete óta a rimaszombati regióban
három gyilkosság történt, mindegyik fel lett
derítve” – tudatta a szóvivő. A besztercebányai
kerületben összesen 8 gyilkosság történt az elmúlt
fél évben, mindegyik esetben felelősségre lett vonva az elkövető. A legnagyobb visszhangot a neves
futballedző, Július Nôta meggyilkolása váltotta ki,
amelyet három hónapos intenzív nyomozás után
zárt le a rendőrség, elfogván a gyilkost. (Bár itt jegyezném meg, hogy sokan az érintett településen
kételkednek a gyanúsított bűnösségében – a szerk.
megjegyzése).
Annak ellenére, hogy az erőszakos bűncselekmények száma csökkent, régiónkban a rendőrséghez 9 esetben érkezett bejelentés nemi erőszakról,

amely a tavalyi esetek másfélszerese. „Az összes
esetből hét esetben sikerült elfogni az elkövetőt.” –
tájékoztatott Faltániová.
A besztercebányai kerületben történt nemi
erőszakos cselekmények majdnem fele épp a Rimaszombati járásban esett meg. „A nemi erőszak,
szexuális erőszak, szexuális zaklatás az emberi
méltóság ellen elkövetett bűncselekménynek
számítanak” – jegyezte meg a szóvivő. Hozzátette,
hogy nemi erőszaknak csak nők eshetnek áldozatul. „Férfiakat nem lehet megerőszakolni, de el
lehet rajtuk követni szexuális erőszakot” – magyarázta. Szavai szerint mindkét bűncselekmény elkövetőjét 5-től 25 évig terjedő szabadságvesztésre is
ítélhetik a cselekmény súlyossága függvényében.
Ahogy Faltániová megjegyezte, a férfiak,
vagyis inkább fiúk válhatnak szexuális zaklatás
áldozatáivá. „Elkövetővé válik az, aki 15-évnél
fiatalabb személlyel nemi kapcsolatot létesít, vagy
más módon szexuálisan zaklat” – jegyezte meg. Az
ilyen esetek akár 20 év börtönnel is büntethetők.

Besztercebánya megye eladta
felesleges vagyonát
Az év első negyedévében a besztercebányai kerület 16 038 millió eurónyi
(493,46 milló sk) bevételre tett szert
a feleslegesnek bizonyuló vagyona értékesítéséből. Az így szerzett összeget
a költségvetés fedezésére és befektetésekre fordította, amelyek gyarapították
az önkormányzat vagyonát.
Feleslegessé az a vagyon vált, amely a kerület
hatáskörébe tartozó szervezetek számára feleslegessé vált és nem tudtak megfelelően kihasználni. Ennek a megállapításához és az értékesítés

formájának meghatározásához minden esetben
szükséges volt a kerület képviselőinek a jóváhagyására. Az ingatlanok többnyire a szakértői véleményben meghatározott áron kerültek eladásra,
egyes esetekben drágábban. Megtörténtek viszont
olyan esetek, adta hírül Michal Fidlus, a Kerületi
Hivatal munkatársa, mikor pályázaton keresztül
nem tudták értékesíteni az ingatlant. Ezek állaga
fokozatosan elkezdett romlani, így esélyük az
eladására is egyre csökkent. Az ilyen esetekben a
képviselő-testület a közvetlen eladás mellett foglalt állást, akár olcsóbban is a szakvéleményben
meghatározott árnál.

Tiltakozó nagygyűlés a nyelvtörvény ellen
Tiltakozó nagygyűlést hív össze a nyelvtörvény
ellen a Magyar Koalíció Pártja (MKP) szeptember
elsejére, Dunaszerdahelyre – jelentette be Csáky
Pál pártelnök, aki szerint az akció a szlovákiai
magyar civil szervezetek támogatását is élvezi.
Csáky elmondta, azért választották szeptember
elsejét, mert azon a napon lép hatályba a június
30-án módosított államnyelvtörvény, s egyben ez
a szlovák alkotmány napja.
A rendezvényen néhány beszéd hangzik majd
el, majd kultúrprogram következik. Kezdeménye-

zésével kapcsolatban az MKP nem szólított meg
más pártokat.
Nemzetközi intézményeknél – Európa Tanács,
Európai Parlament stb. – is folytatják a jogszabály
miatti tevékenységet, valamint készül a törvén�nyel szembeni alkotmánybírósági beadvány.
Ezt legalább 30 képviselőnek kell aláírnia, az
MKP-frakció jelenleg 15 fős. Végleges változata
augusztus 15-20. körül készül el, akkor kérik majd
a szlovák ellenzéki pártok támogatását.
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Financial Times:
Szlovákia „már nem
Közép-Európa tigrise”
Szlovákia már nem Közép-Európa gazdasági tigrise, sőt, visszatért abba a szerepbe,
amelyről úgy gondolta, hogy már maga mögött tudhat: a térség egyik sereghajtójává vált,
írta a Financial Times, amely szerint a szlovák-magyar viszony a legrosszabb az EU-n
belül. A jelenlegi gyors gazdasági visszaesés
okai ugyanazok, amelyek még 2007-ben
is 10,4 százalékos GDP-növekedést tettek
lehetővé: az elektronika köré csoportosuló,
exportra dolgozó iparágak és a német, francia
és dél-koreai autógyárak, amelyek révén
Szlovákia a legnagyobb európai autógyártó
ország lett egy lakosra számolva.
A Financial Times felidézi, hogy az előrejelzések kezdetben még 2009-re is robusztus,
6,5 százalékos növekedést valószínűsítettek
Szlovákiában, most már azonban a pénzügyminisztérium 6,2 százalékos visszaesést jósol,
és jövőre is csak vérszegény, fél százalékos
növekedésre számít. Az euróövezeti tagság
nyújtott valamelyes védelmet a gazdasági
válság viharában, de ennek ára is van: a szlovák munkaerő már drágább, mint a lengyel és
a magyar, ami fékezheti a majdani fellendülés ütemét. Az államháztartási hiány az idén
várhatóan eléri a hazai össztermék 6 százalékát, ami a kétszerese a korábban ígértnek, ám
a kormány eddig nem sok erőfeszítést tett a
kiadások lefaragására és a további szükséges
reformok bevezetésére. Ráadásul Szlovákia
és Magyarország viszonya a „leginkább
elmérgesedett” kapcsolat bármely két EUszomszéd között. Nem javított a helyzeten,
hogy Robert Fico miniszterelnök – „igyekezvén lopni” Ján Slotának, a Szlovák Nemzeti
Párt vezérének nacionalista retorikájából
– áthajtotta a szlovák nyelvtörvényt, támadva
a „magyar irredentizmust”.

Elsők vagyunk szociális segély-merítésben
A munkaügyi hivatalok júniusban közel 19,29
millió € értékben folyósítottak szociális
segélyt az arra rászorulóknak, ami 441, 4
ezer euróval több, mint májusban volt, míg
a tavalyi hasonló időszakkal összevetve 2,4
millió eurós növekedést mutat. A legmagasabb összeget a kassai kerületben fizették
ki, 4,9 millió eurót, őket a besztercebányai
és az eperjesi kerület követi 4,32 ill. 4 millió
euróval. A legkisebb összeg kifizetésére
a pozsonyi kerületben került sor 387, 7 ezer
euróval. Járásokra lebontva a legnagyobb
összeget a Rimaszombati és a Tőketerebesi
járásban fizették ki. Nálunk 1,23 millió, míg
Tőketerebesen 1 millió € kifizetésére került
sor.
Az oldalt összeállította: jdj és lr

Városunk életéből
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Vadkerti István másodszor Rimaszombatban

Augusztus elsejétől Vadkerti István
személyében új vezetője van a rimaszombati katolikus egyháznak. A lelkész nem
ismeretlen a rimaszombati hívek előtt,
hiszen a kilencvenes évek elején már
szolgált a városban. Iskoláiról, előző
működési helyeiről, s terveiről faggattuk.
Váratlanul érte a kinevezés vagy számított rá?
Egyrészt váratlanul, szóbeszéd ugyan volt róla, de
az egész akkor igaz, amikor az ember megkapja a
kinevezését. Szabadságon voltam, s amikor visszajöttem, már várt a levél.
Beszélt a püspökkel előtte az áthelyezéséről?
Nem, lehet, hogy másokkal egyeztetett az ügyben,
de engem előtte nem kerestek meg.
Ha jól tudom, nem a környékünkről származik.
Érsekújvár mellől, egy kis faluból, Fűrből származom, amely 1 100 lakosú, római katolikus magyar
település.
Hol végezte az iskoláit?
Az alapiskolát és a gimnáziumot is Érsekújvárott
végeztem, s naponta hazajártam. Az érettségi
után jelentkeztem teológiára, viszont elsőre nem
sikerült felvételt nyernem, így egy évig építkezésen dolgoztam. A második jelentkezésemmel
már sikerrel jártam. A kiesett év nem volt hátrány,
mivel még így sem volt meg az évem ahhoz, hogy

felszenteljenek. A római pápától engedélyt kellett
kérni, mivel még három hónap hiányzott a 25.
évemhez.
Mióta készült erre a hivatásra?
Már az alapiskola ötödik osztályában megfogalmazódott bennem, hogy a papi hivatást választom.
Nagy elszántsággal készültem évről-évre.
Hol végezte a teológiát?
Négy évig Pozsonyba jártam, majd a rendszerváltozás után átkerültünk Rozsnyóra, így az
utolsó évet Szepesváralján végeztük, s Rozsnyón
szenteltek fel.
Milyen a kapcsolata az elődjével, Dluhoš atyával?
Jó kapcsolatom van vele, esperesem volt, nála
kezdtem káplánként, s itt nőttem fel mellette a
kilencvenes évek elején. Innen kerültem kilenc
hónapra káplánként Losoncra, aztán 1993-ban
Guszonára.
Guszona, az előző állomáshelye nincs messze
Rimaszombattól, s hittant is tanított a Tompa
Református Gimnáziumban, így figyelemmel
kísérhette a városi katolikus hitéletben történteket. Mennyiben változik az Ön és a katolikus
hívek élete?
Városi plébánia, több szolgálattal, több teendővel. Őszintén megvallva, nem kísértem különösebb figyelemmel az itteni hitéletet, tanítás
után is siettem haza, hiszen megvolt a magam
munkája abban a három községben, Guszonán,
Magyarhegymegen és Nagydarócon, ahol eddig
szolgáltam. Most csöppenek bele az egészbe, most
derül majd ki, hogy mi az, ami jól működött, milyen csoportok vannak, s kikkel kell tovább vinni
a szolgálatot.
Mik lesznek az első feladatai, s mikor lesz az
ünnepélyes beiktatása?
A beiktatást augusztus 23-ra tervezem, de ez függ

a püspök atyától is, hiszen előtte kell letennem a
plébánosi esküt, s egy hónapon belül ennek meg
kell lenni.
Ha jól tudom, új lelkészek is érkeznek Ön mellé.
Egy érkezett, július elsejétől szolgál Marián Feledi
káplán, s már régebbtől segíti a plébánia munkáját
Szmuda atya, akire nyugdíjasként bár, de remélem,
hogy a későbbiekben is számíthatok. Másról
jelenleg nem tudok.
Tavaly alakult meg a Magyar Katolikus Kör,
amely azóta igen aktív tevékenységet fejti ki.
Milyen együttműködésre számít velük?
Ígérték, hogy mindenben segíteni és támogatni
fognak, s voltam a Katolikus Körben előadást
tartani. Majd a jövő dönti el, hogy miben tudjuk
egymást kölcsönösen segíteni.
Guszonán hogyan fogadták, hogy eljön? S megvan már az utódja?
Rosszul. Feledről jön Jozef Markotán plébános,
míg Feledre Hárskútról érkezik a lelkész, aki
sajnos nem beszél magyarul.
Ma az emberek nemcsak Rimaszombatban,
hanem világszerte egyre kevesebbet járnak
templomba, egyre több a nem hívők száma.
Milyen változásra lenne szükség, hogy a vallás
visszakapja az elmúlt évtizedekben elvesztett
presztizsét?
A szentmisékről hiányoznak a fiatalok, ami a
szülők felelőssége. Sajnos, olyan világot élünk,
ahol közömbösek az emberek a hit iránt, mivel
eluralkodott a nemtörődömség, a szegénység, a
kilátástalanság. A fiatalok körében a kábítószer,
alkohol, mert nem látják az életük értelmét.
Pontosan ezeknek az embereknek lenne nagy
szükségük arra, hogy higgyenek a hitben, ami erőt
ad. Isten mindenkinek megmutatja a helyes irányt,
s egy nyugodt, békés életet.
Csölle Edit és jdj, fotó: jdj

Tavasz az alsó- és felsőpokorágyi városrészben
A felsőpokorágyi képviselők az év első félévében
háromszor üléseztek. Az első találkozójukon,
amelyre február 25.-én került sor, kiértékelték
a múlt évben végzett munkájukat. Drahoslava
Hrončeková, a testület elnöke rövid beszámolójában ismertette a jelenlevőkkel a 2008-as esztendőben elvégzett javításokat és beszámolt a felhasznált
költségvetési keretről. Megjegyezte, hogy a szűkös
anyagi lehetőségek ellenére sok munkát sikerült
elvégezni. Pozitívan értékelte a Városi Hivatallal
való együtműködést. A találkozón megvitatásra került a felső és alsópokorágyi csatornázás tervezete
is, s megegyeztek abban is, hogy a tanácstagok és
a lakosok megadnak minden szükséges segítséget
a tulajdonosi viszonyok rendezése során. Április
29-i ülésükön az elnökasszony tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kultúrház bejárati ajtóit mielőbb
ki kell cserélni, s mivel a lépcsőkre csöpög a víz, a
bejárat fölé tetőt kell kiépíteni. Tkáč úr beszámolt a

tűzoltószervezet munkájáról, s kérte, hogy a Hájik
polgári társulás adja vissza azokat a helyiségeket,
amelyeket jelenleg a tűzoltószertár épületében
használ. A bizottság a kérést jóváhagyta és egyúttal
megszavazott egy másik irodát a p.t. részére. A bizottság felszólította a runyai Auxt Józsefet is, hogy
a tulajdonában lévő telket tartsa rendbe, ugyanis
az elhanyagolt területen megjelentek a görények és
a rókák, amelyek különböző fertőzéseket terjeszthetnek. A bizottság a Yura Corporation kérésére a
városhoz fordult azzal az igénnyel, hogy biztosítson 22.15-kor autóbuszjáratot a cég és a városrész
között, de kérte, hogy rendezzék az SZNF emlékmű
tulajdonjogát és a járda rendbetételét a temető irányában. A júniusi ülésen Drahoslava Hrončeková
értékelte a bizottság első félévi munkáját, s elégedettségét fejezte ki. A városi képviselő-testülettől
a kultúrház ablakainak cseréje miatt az idei összeg
3 320 euróval való megemelését kérvényezték.

Az első félévet értékelték júniusi ülésükön az
alsópokorágyi városrész képviselői is, akik szerint
elsősorban azokkal a fiatalokkal vannak gondok,
akik rendszeresen rongálják a városrész vagyontárgyait, így az autóbuszmegálló padjait teljesen tönkretették. Sajnos, a szülők többségét nem érdekli,
hogy gyerekeik mit művelnek, így kérdéses, hogy
a rekonstrukció eredményes lehet-e. Nem sikerült
a temető körülkerítését és az út megjavítását sem
megvalósítani, de a kultúrház és a járdák felújítására is mielőbb sort kellene keríteni. A meleghegyi
strandfürdő miatt felerősödött a falun keresztül
haladó forgalom, s kérték, hogy a közlekedési rendőrség végezzen gyakoribb ellenőrzéseket a falu
területén. Kiértékelték a gyerekekkel megvalósult
találkozót is, amelyen a gyerekeknek lehetőségük
nyílt játszani és sportolni is.
amb/mak/jdj
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Irodalomkutatók és kedvelők a magyar Ovídius nyomában

„Hol lakott itt Gyöngyösi István?”

- tette fel a Radnóti Miklóstól kölcsönzött kérdést
Jankovics József irodalomtörténész Gyöngyösi
István csetneki síremlékénél. „Sok körülötte a bizonytalanság” – folytatta a költő, jogász, politikus,
balogi várkapitány és Gömör megye alispánja tevékenységének méltatását. Tudjuk, életének utolsó
15 évét Csetneken (Štítnik) töltötte, de nem sikerült családi házát azonosítani. Bizonytalan az is,
hogy az öt évvel ezelőtt felújított síremléke alatt
nyugszik-e a magyar irodalom egyik legnagyobb
költője. Sok a bizonytalanság a Felvidéken élt, korában szinte nélkülözhetetlen, nagy műveltségű
Gyöngyösi István adataiban. Az 1629-es születési
éve már elfogadott. De vita tárgya születési helye.
Az Ungvár melletti Radváncon látta meg a napvilágot? Esetleg Rozsnyóbányán? Vagy máshol? A 19.

század végén előrehaladott Gyöngyösi-kutatások
folytak, aminek folytatása az utóbbi években kezdődött. A 20. század vérzivataros évei, a diktatúrák elsöpörték a Gyöngyösi kultuszt. Nagyon sok
levéltári anyag eltűnt vagy megsemmisült. A MTA
Irodalomtörténeti Intézetének munkatársai alapos
kutatásba kezdtek, ők találtak rá Gyöngyösi eredeti
síremlékére is. Elhatározták, hogy a 17. század barokk irodalmának legnagyobb költőjét, a magyar
irodalom legjobbjai közé emelik, műveit pedig közismerté teszik. Remekművei közül néhány: Marssal
társalkodó Murányi Vénus, Kemény János emlékezete, Rózsakoszorú, A csalárd Cupidó.
Gyöngyösi tisztelői az utóbbi években, minden
július 24-én találkoznak a csetneki temetőben,
hogy a megemlékezés koszorúival tisztelegjenek
a költő halálának évfordulóján. Az idei év kettős
évfordulót nyújtott, születésének 380., illetve halálának 305. évfordulóját. Kellemes hatást gyakorolt a vendégfogadókra, hogy július 23-án, a füleki
Magyar Közösségi Házban megjelent a MTA Irodalomtörténeti Intézetének főigazgatója, Szörényi
László, aligazgatója Jankovics József, Kőszeghy
Péter, Nyerges Judit és Szentmártoni Szabó Géza
irodalomtörténészek. Július 23-án újabb gyöngyszemmel gyarapodott a Gyöngyösi emlékhelyek
száma, a füleki vár fellegvárában új emléktábla
felavatására került sor. A késő délutáni órákban
előadások idézték fel Gyöngyösi és Koháry István
kapcsolatát, valamint Balassa János törökök elleni

Fergeteges falunap Balogfalán

Bár sokáig még a megtartása is kérdéses volt, igen
jól sikerült falunapot tartottak Balogfalán, immár
a kilencediket. A szokásos gyerekprogramok és
barátságos focimeccs mellett (a hazaiak 9:1-es
vereséget szenvedtek a tajtiaktól) a délutáni órákban előbb ünnepi szentmisére került sor, majd a
Csemadok alapszervezetének ünnepi műsorára,
amelyen belül Csörnök György polgármester az
önkormányzat döntése alapján díszpolgári címet
adományozott Németh Gyulának, a testvértelepülés, Borsodszentgyörgy polgármesterének. A
falunapot, amelyen a helyiek mellett a szomszéd
községekből is szép számmal megjelentek, Forgács
Gábor budapesti humorista jól felépített, minden
közönségigényt kielégítő műsora és tűzijáték
zárta.
Kép és szöveg: jdj

küzdelmét. Július 24-én a balogi vár „bevétele” következett. A budapesti vendégek és a füleki Koháry
Társaság ötven tagja ismerkedett meg a romokkal
és fénykorának történelmével, amit Pál Dénes,
nagybalogi nyugalmazott pedagógus ismertetett.
A túra után a résztvevők megkoszorúzták Gyöngyösi István nagybalogi emléktábláját, ahol beszédet mondott Koós István és Polgár Anikó. Miután
a vendégsereg megebédelt és felfrissült, útnak
indultak Csetnek felé. Délután egy órakor már
Jankovics József és Csehy Zoltán szavait hallhatta
a helyiekkel megnövekedett társaság. Jankovics
tanár úr itt mondott köszönetet a szervezőknek
és résztvevőknek az együttműködésért, s külön
kiemelte a Rovás Társaság képviselőjének, Szászi
Zoltán költőnek szerepvállalását. Az emlékünnepség érdekessége, hogy a szakmai képviselet és
sok polgári társulás képviselői mellett ott voltak a
meglátogatott települések polgármesterei is, hogy
üdvözöljék a résztvevőket. A vendégek által dicsért
üde színfoltja volt a nagybalogi Szivárvány énekkar közreműködése, akik Gyöngyösi megzenésített
verseiből nyújtottak ízelítőt.
A harmadik napon, július 25-én a murányi vártúra következett, ahol már csak a szakma képviselői vettek részt. A várudvarban Gyöngyösi idézeteket olvastak fel, hangoztatva, hogy jövőre újabb
ismeretekkel állhatnak majd elő, a Gyöngyösi kultuszt gyarapítva.
Koós István, fotó: Szászi Zoltán
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Idén is nagy sikerrel valósult meg
a balogvölgyiek találkozója

A járási viszonylatban is nagyszabású rendezvényt a Magyar Koalíció Pártjának Rimaszombati Járási szervezetének elnöke, Auxt Ferenc és országos stratégiai alelnöke,
Duray Miklós (felvételünkön) is megtisztelték

2009. július 25-én Pásztor László, az MKP Bátkai Helyi Szervezetének elnöke negyedik alkalommal köszönthette
a Balogvölgyi Falvak Találkozójára érkezett szép számú közönséget, résztvevőt és fellépőket

Az érdeklődők részt vehettek a Kerecsen Motoros Egyesület jótékonysági motoroztatásán, de nagyon sokan
szívesen fényképezkedtek a vasparipákkal s motorosokkal. Felvételünkön az egyesület kapitánya, Tóth László

A számos kísérőrendezvény között a Máriás-kártyajáték
szerelmesei is találkozót adtak egymásnak, s megmérkőztek a Ki lesz a király? kártyaversenyben

Nagybalog, Uzapanyit, Rakottyás, Dúlháza, Bátka,
Zsíp, Cakó, Zádorháza, Balogújfalu, Balogiványi,
Nemesradnót, Rimaszécs és Balogtamási falvak képeiből
is láthattak alkalmi tárlatot

Az erre az alkalomra felállított színpad egész nap foglalt volt, délelőtt Mács Kató vezetett táncházat, a megnyitót
követően az ózdi Locco Holding divatbemutatója és a Két zsivány fellépése után került sor a Balogvölgyi népművészeti
gálára, melyben felléptek a völgy óvodásai, iskolásai, de a nagybalogi Szivárvány Népdalkör is (felvételünkön)
Homoly Erzsébet képriportja
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40 éve érettségiztek

1969-ben végeztek a rozsnyói egészségügyiben.
Az ország minden pontjáról érkeztek, az érettségi
letétele után szétszóródtak, de lélekben mégis
együttmaradtak. Életük minden fontosabb pillanatáról értesítették a másikat. Harminchárman
végeztek, hárman már meghaltak közülük, s nyolc
kivételével a többség a negyvenéves találkozóra is
eljött, amelyen ott volt Tóth Endre osztályfőnökük
is. A találkozót a volt iskola falai között kezdték, a
temetőben folytatták, ahol megkoszorúzták szeretett igazgatóhelyettesük, Lucsko József sírját, aki
húsz éve még eljött hozzájuk, s a találkozó után
három nappal itthagyta e földi árnyékvilágot, s
nosztalgiázással folytatták hajnalig. Egy fiú volt az
osztályban, s ő lett az egyetlen, aki nem az egészségügyben helyezkedett el. Az osztályból senki
sem végzett főiskolát, doktorok nem lettek, de
mindenki imádja a szakmáját, s aki teheti közülük,
még mindig dolgozik Mint tudjuk, jó egészségügyi
nővérekre nagyon nagy szükség van, s hogy azok
lehettek, köszönik az egykori alma maternek és
szeretett tanáraiknak.
Kocsis Jolán szavait lejegyezte jdj

A tablóverseny kiértékelése
A Gömöri Hírlap júniusban tablóversenyt hirdetett,
melyre összesen öt tabló fényképe érkezett be
szerkesztőségünkbe, ezekre Olvasóink küldhették
be tippjeiket. Olvasóink döntése alapján holtverseny alakult ki a bátkai és a rimaszombati óvodá-

sok tablói között. A Gemerské Zvesti főszerkesztőjét kértük meg a döntő szavazat meghozására, s ez
alapján eredetisége miatt a Daxner utcai magyar
óvoda nyerte meg a Városi Hivatal díját. Olvasóink
között három díjat sorsoltunk ki. Első lett Tamás

Anikó Rimaszombatból, második Juhász Teréz
Abafalváról, harmadik Hadobás Mária Rimaszombatból. A nyerteseknek gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 32. 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.
A győztes tabló
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Alexander Botoš:

Gyerekkori álmát váltotta valóra
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum
régésze még csak húszas éveinek végén
jár, a fiatal szakembert azonban máris
számon tartja a régész szakma. Nem
igazán szeret szerepelni, viszont annál
szívesebben dolgozik kint a terepen.
Most éppen Cserencsényben, Rimaszombathoz alig nyolc kilométerre egy késő
bronzkori telep feltárásába kezdett,
a helyi önkormányzat megbízásából.
A fiatal szakember családjának gyökerei Vecseklő
és Gömöralmágy községekbe nyúlnak vissza. Innen származnak szülei, ő viszont már Poltáron kezdett iskolába járni, így magyar nyelvtudása mára
már csak konyhanyelvi szintű, viszont olvasni akár
szakirodalmat is képes magyarul. Elmondása szerint nagyon hamar megtanult olvasni, s mihelyst
megtanult, szinte azonnal falni kezdte a könyveket. Azok közül is a történelmi témájúak ragadták
meg a legjobban a fantáziáját. „Mi sem természetesebb, a sok történelmi könyv hatására elkezdtem
komolyabban foglalkozni ezzel a tudománnyal és
egészen kicsi korom óta tudtam, hogy valami olyan
munkát szeretnék végezni, ami a történelemmel
kapcsolatban áll. Mindig érdekeltek a régi idők és
emberek tárgyi kultúrái, valahogy ebből alakulhatott ki az, hogy régész lettem. Igazán jól csak kint
a terepen, ásatás közben érzem jól magam, vagy
amikor régészeti témájú kiállítást készítünk a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban.” – mondta

el a fiatal szakember. Amióta ebben a múzeumban
dolgozik, évente legkevesebb két archológiai témájú időszaki kiállítást készít el régészként.
Botoš Alexander szerint Gömör példátlanul gazdag régészeti leletekben, vannak olyan települések,
ahol szinte bárhol leütnénk az ásót, szinte biztos,
hogy valamilyen régészeti leletre bukkannánk.
Már középiskolásként szinte mindegyik nyarat régészeti ásatásokon töltötte, majd a pozsonyi
egyetemi évek alatt a szakmai gyakorlatokon is választott hivatásában mélyült el. Mesterének a nemrégiben elhunyt Václav Hanuliakot tartja, akivel
sok ásatási szezont dolgoztak végig. Többek közt
a Zólyom mellett, a Hanuliak professzor úr által
szlovákiai Trójának tartott, Közép-Európa legnagyobb várának számító Pusztavárban dolgoztak. A
legendák szerint például itt halt meg Szent László
király. Együtt ástak Zólyomlipcsében a minoriták
elpusztult kolostoránál, a Hont megyei Teszéren
(Hontianske Tesáre) egy román kori templom
romjáinál, Nagycsalomján, ahol szintén az ország
egyik legrégebbi román kori templomának romjai
találhatók, de Ausztriában is, a Hainburg mellett
Carnuntum római táborának feltárásán. „A gyakorlati munkából nagyon sokat, szinte mindent
Hanuliak tanár úrtól tanultam. Kiváló szaktekintély volt és megszállott régész.” – emlékezett mesterére Botoš.
A rimaszombati múzeum fiatal régészeként
igen aktív szakember mostanában éppen a legfrissebb leletanyagot rendszerezi. Néhány hónapja

török kori kút maradványait sikerült feltárnia a rimaszombati Fő tértől pár méterre. Botoš Alexander
a fiatalabb korosztály régészei közül azzal is kitűnik,
hogy turkológiával is foglalkozik. Nagy álma a Rimaszombathoz tartozó Szabadka puszta mellett,
a Rima folyó árterében található török erődítmény
módszeres feltárása és a Méhi melletti Lászlófala
néven számontartott középkori település Szent
Ilonának szentelt temploma feltárása. Remélhetőleg lesz rá lehetősége, miként a rimaszombati és
a környékbeli nagyközönségnek is megtekinteni
majd ezt a két, ma még bujkáló történelmi értéket
és érdekességet.
Szászi Zoltán (Új Szó), fotó: amb

Marián Kamenský:

A rajzaival készteti az embereket gondolkodásra
Az utóbbi időben gyakran jelentek meg
az egyik legnagyobb hazai közgazdasággal foglalkozó lap címlapján a
gazdasági válsággal illetve az egészségüggyel foglalkozó karikatúrák. Sok
honfitársunk nem is tudja, hogy ezek
a Rimaszombatban élő lőcsei származású karikaturista, Marián Kamenský
alkotásai.
A karikatúrákat már rimaráhói alapiskolás korában
megkedvelte, amikor látta őket az akkor népszerű
szatirikus magazinban, a Roháčban. Ekkor kezdett
el sikertelenül kísérletezni a rajzolással. Tiszta
egyes tanuló volt, a rajzot kivéve, amelyből rendszeresen kettes-hármas osztályzatot kapott.
Az iskola elvégzése után sem hagyta abba a
rajzolást. Akár üvegfúvóként dolgozott Poltárban,
akár díszletesként Prágában, állandóan rajzolt. Épp
a prágaiaknak tetszettek meg a rajzai, így aztán úgy
döntött, hogy tökéletesíti a rajztudását. „Mivel Prágában sem tudtam a rajzolásból megélni, 1981-ben
Németországba emigráltam. Hamburgban a képzőművészeti egyetemen elsajátítottam a litográfiát.

1982-től rendszeresen illusztráltam könyveket, de
kiállításokat szerveztem és munkáim is rendszeresen megjelentek különböző lapokban ” – mondta
Kamenský.
2001-es Szlovákiába való visszatérése után
Rimaszombatban kezdett alkotni. Három évvel
később a Pravda és az Extra Roháč munkatársa
lett, de rajzai megjelentek a Playboy szlovák és
amerikai kiadásaiban is. Műveit tollal rajzolja meg,
majd vízfestékkel kiszínezi. „Legnehezebb a szavak
nélküli humorral dolgozni, mivel a szemlélőnek
meg kell érteni a mondanivalóját szavak nélkül is.
Műveimhez az inspirációt főleg a tévé műsorai és
a körülöttem zajló események adják. Semmilyen
esemény nem hagy hidegen és minden ami rossz,
szemet szúr. Ezért a műveimnek egyfajta nehezen
érthető fanyar humora van. A rajzaimon keresztül
szeretném elérni, hogy az emberek ezeken a dolgokon elkezdjenek gondolkodni.” – állítja. Kamenský
a dolgozószobáját egyszobás, lakásának konyhájában rendezte be. Egy nagy asztalon kívül, ahol
a rajzok születnek, még egy számítógép található
internetkapcsolattal és egy szkenner. Épp a modern technikának, amely megkönnyíti az ügyfelek-

kel való kommunikációt, tulajdonítja a szerző az
utóbbi évek sikereit. „Régebben, mikor meg akartam jelentetni valamelyik rajzomat, három hónap
is eltelt, mire választ kaptam. E-mailon keresztül
ez sokkal gyorsabb” – mondja.
Mikor épp nem rajzol, Kamenský gitározik vagy
kerékpáron kirándul az erdőbe. „Számomra a válság megfelel, az emberek komolyabbak, a gyárak
nem szennyezik a levegőt és mivel a város csendes,
én nyugodtan dolgozhatok” – teszi hozzá mosolyogva.
Kép és szöveg: Martin Ambróz
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Közlemények

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 32. hétre
Augusztus 8.-án, szombaton
Média gyógyszertár
Augusztus 9-én, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Augusztus 8. – 9.-én, szom.-vas.
MUDr. Sklenková E., Rimaszombat,
Clementis Alapiskola, tel: 0908 902 065
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
július 28-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Štefan Pénzeš és Ondrej Kret Rimaszombatból, Elek Béla Nagybalogról,
Peter Lacko Alsósziklásról, Vas
János, Vas, István és Csíkfejes Árpád
Bátkából, Július Dudok Korlátról,
Angel Rajnák Osgyánból, Jozef
Fízeľ Baktiból, Bozó Iván és Manuel
Pedarnig Uzapanyitról, Ján Hanzel
Klenócról, Eva Polakovičová és
Mikuláš Kováč Fazekaszaluzsányból,
Ján Komora, Simona Masárová és
Robert Masár Nyustyáról, Varga
László Tornaljáról, Štefan Gembický
Zeherjéről és Patrik Mlynarčík
Feledről.
Először adtak vért: MUDr. Zita
Shinwariová Rimaszombatból,
Tömösváry Mária, Tóth Henrietta és
Cerovsky Mária Óbástból
A Vöröskereszt Területi Választmánya
minden véradónak köszöni

MOZIMŰSOR
Augusztus 6.-7., csütörtök – péntek,
19.00

Spancserek
amerikai vígjáték

Augusztus 6.-7., csütörtök – péntek,
21.00

Gomorra

olasz politikai gengszterfilm
Augusztus 8.-9., szombat – vasárnap,
19.00

Excsajok szelleme
amerikai romantikus komédia

Augusztus 8.-9., szombat – vasárnap,
19.00

A túlvilág szülötte
amarikai horrorfilm
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A nótaénekesek versenyébe augusztus 20.-ig azok
jelentkezését várják, akik betöltötték 16. életévüket,
felső korhatár nincs. A versenybe 2 magyar nótával
– hallgató, csárdás – jelentkezhetnek írásban nevük,
XIX. Palóc Napok, Fülek
lakcímük, telefonszámuk (e-mail címük) és a nóták
– augusztus 14.-16.
címének feltüntetésével a Csemadok Nagykürtösi
Augusztus 14., péntek – 16.00: Világok vára –
Területi Választmánya címén (Oblastný výbor
nemzetközi fotóművészeti kiállítás (Bebek torony),
Csemadoku, 991 28 Vinica, Cesta slobody 457.). A
18.00: Mrs. Johnstone története – musical (Vigaborítékra írják rá: Őszirózsa. Az érdeklődők bővebb
dó), 22.00: Palóc Muri – zenél a Márkus Band és a
tájékoztatást kérhetnek a Csemadok NTV telefonFUNC-ROCK együttes (Vigadó)
számain: 0907 85 62 96 vagy 0907 84 22 67. A jelentAugusztus 15., szombat – 15.00: Gyermekműsor
kezőknek részletes információt küldenek.
– lunapark, körhinták, kézműves bemutatók, aszfaltrajz-verseny, fellép Puding és palacsinta, a két bohóc,
Kincskereső – honismereti tábor
a FUNC-ROCK együttes (Klub Kultúrház előtti Szapedagógusoknak és diákoknak
badság tér), 17.00: Én és a kisöccsém – a Budapesti
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a PázKörút Színház előadása Koltai Róberttel és Tompos
mány Péter alapítvány és a Szülőföld Alap támogaKátyával a főszerepben (Klub Kultúrház)
tásával honismereti tábort (továbbképzést) szervez
Augusztus 16., vasárnap – 9.00: Ünnepi szlovák
a helytörténet iránt érdeklődő tanároknak és tehetnyelvű szentmise (Katolikus templom), 10.00:
séges diákoknak.
Ünnepi körmenet, 10.30 – Ünnepi magyar nyelvű
A tábor időpontja: 2009. augusztus 9-15., helyszín:
szentmise (Katolikus templom), 15.30: Szellő szárÁj (Kassa-vidéki járás)
nyán – nótaest Dóka Zsuzsa, Bősi Szabó László és
Célcsoport: Pedagógusok és diákok (az alapiskola
a Gipsy Virtuoso Sárközi Pál vezetésével (Vigadó),
7-9. évfolyamát, ill. a nyolcéves gimnáziumok en20.00: Infraglanti, Ganxta Zolee, a Kartel valamint
nek megfelelő évfolyamát befejező diákok, valamint
Varga Tamás koncertje (Várudvar)
középiskolások és egyetemisták). A tábor célja:
Módszertani segítség a helytörténeti kutatásokat
végző, helytörténetet tanító tanároknak és tehetséges, érdeklődő tanítványaiknak. Részvételi díj:
Hagyj egy szót magad után!
Bentlakó diákoknak és önállóan résztvevő SZMPSZ
Erre kér mindenkit a Balassi Bálint Intézet a
tag tanároknak 35 €; nem SZMPSZ tagoknak 50 €;
Magyar Nyelv Éve programsorozat részeként.
diákjaival együtt résztvevő tanárnak 25 €. (A tábor
Országos szavazást indítottak az interneten, annak
további költségeit pályázatokból és támogatóink
kiderítésére, vajon a 21. század embere melyik maadományaiból fedezzük.)
gyar szót szeretné megőrizni a következő 250 évre.
Program: Felkészülés a terepmunkára; adatgyűjtés
A legnépszerűbb szó eddig az édesanya. Novembea terepen és a könyvtárban; az adatok lejegyzése
rig lehet szavazni, az összegyűjtött szavakkal pedig
és rendszerezése; egy adott témakör kidolgozásácélja van a Balassi Bálint Intézetnek. Felkínálják
nak módszertani szempontjai. Szabadidőben túra
költőknek, íróknak, hogy valamit kezdjenek vele,
a festői szépségű Áji-völgybe és a Tornai vár romtalán jelenjenek meg versekben is ezek a szép majaihoz, igény szerint egynapos kirándulás Kassára.
gyar szavak – mondta Balázs Géza nyelvész. A www. Jelentkezés: a www.szmpsz.sk honlapról letölthető
szoszavazo.hu oldalon lehet az említett szavazásba
jelentkezési lap beküldésével. További informácibekapcsolódni.
ók: Szanyi Mária, szanyi.maria@gmail.com, 0911
451 024, 031/780 4864.

Meghívó

Felhívások

Galériám – fotópályázat

A Határon Túli Magyarok Információs Központja
Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Galériám
címmel fotópályázatot hirdet tetszőlegesen megválasztható témákban.
Beküldési határidő: 2009. december 31. A saját készítésű fotókat a www.htmik.hu oldalra várják. A regisztrált tagok a Galéria menüponton keresztül tölthetik fel a fotóikat az ott kiválasztható mappákba. A
beküldött képek folyamatosan láthatóak és egy hónapon keresztül értékelhetőek a látogatók számára
az oldalon. A látogatói értékelések alapján kialakult
sorrendet, a művészi értéket és az egyediséget veszik alapul a helyezések megállapításakor. Eredményhirdetés 2010 február első felében történik.

X. Őszirózsa – magyarnóta-énekesek
országos versenye – jel. augusztus
20.-ig

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya
október 4-én, vasárnap, Ipolynyéken rendezi meg a
X. Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenyét. A helyezettek a Duna Televízió Kívánságkosár
c. műsorában szerepelhetnek.

XI. Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivál – jel. aug. 31.-ig

A Csemadok Országos Tanácsának megbízásából a
Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya
meghirdeti a XI. Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivált (Falusi Színjátszó Csoportok X. Országos
Fesztiválja), amely 2009. november 19-22. között
kerül megrendezésre Szepsiben és Buzitán. A csoportok az alábbi műfajokban jelentkezhetnek 2009.
augusztus 31-ig a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya címén: klasszikus színdarabok,
népszínművek, esztrádműsorok, dramatizált népi
játékok. Klasszikus színdarabok esetében a műsor
időtartama 120, az esztrádműsoré 50 perc lehet. A
fesztiválon nem indulhatnak azok az előadások,
amelyek már szerepeltek a Jókai Napok versenyprogramjában. Bővebb információval a Csemadok
Kassa-környéke Területi Választmányának titkárságán szolgálnak: 045 01 Moldava nad Bodvou, Hlavná
81. Tel./fax: 055/460-36-02, mobil: 0905/543-986,
e-mail: boda@csemadok.sk. Információk és jelentkezési lapok a Csemadok területi választmányain is
beszerezhetők.

Hirdetés
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Ingatlanok
Eladó egyszobás lakás Rimaszombatban a Nyugat-lakótelepen, jó
bejárat. Tel.: 0918 566 713.
840-31		
• Bérbe adok egyszobás lakást és irodahelyiséget Rimaszombat központjában. Info: 0907 232 375.
•

850-31
• Rimaszombatban eladó kétszobás
lakás. Olcsó. Tel.: 0904 994 062.
871-31

Eladó vagy bérelhető egyszobás
lakás a városközpontban. Kapcsolat:
0908 033 801.
880-32		
• Rimaszombatban eladó kisebb ház
+ kert + kút. Kör utca, ár megegyezés
szerint. Tel.: 047/56 45 825.
•

891-31		
• Eladó Várgedén régi földszintes
családi ház (2 konyha, 5 szoba,
mellékhelyiségek), kedvezményes
áron. Magánvállalkozásra is alkalmas.
Telefon: 0902 424 082
893-32

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
674

•Ásási munkák – minibaggerrel. Tel.:
0903 515 109.
782-40

•Személy- és áruszállítás 8+1 fő +
autóbehozatal külföldről. Tel.: 0905
709 265.

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.

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

813-33

894-32

Szabad munkahelyek
Pénzügyi előadó: ALLIANZ, Biztosító, Rimaszombat – középiskolai v.
főiskolai végzettséggel • Wüstenrot,
Biztosító, Rimaszombat – középiskolai v. főiskolai végzettséggel •
Faipari segédmunkás, raktáros-beszerző, éjjeliőr, markológép-kezelő:
Drevostav, Czene Zoltán – alapiskolai
végzettség ill. inaslevél • Eladó: MBS
STRECHY – Mgr. Belák, Rimaszombat
– középiskolai szakirányú végzettséggel • általános könyvelő (kettős
könyvelés is): HS TAX, kft., Rimaszombat – középiskolai szakirányú
végzettséggel
Információ a 047/24 50 407 és 24
50 408-as telefonszámokon vagy
személyesen a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban – Cserencsényi u.
18., 214-es ajtó. Érdeklődni a www.
upsvar.sk-s internetes oldalon is
lehet.

• Eladó búza, árpa, tritikálé, zab. 1
mázsa 10 €, Rimaszombat 0910 587
096.

878-32

Hirdessen
magyarul is!

Restaurant

817-33

• Eladó szárnyas zongora WELTAUSSTELLUNG WIEN 1873. Tel.: 0902
424 082.

865-32

Auto - motor
• FY eladásra kínál VAZ – NIVA
terepjárót, jó műszaki állapotban.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0904
882 002.
869-31

Kassai út, Rimaszombat

Sertés soté
Sajtos-barackos csirkemell
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

Állatok

2009

• Eladó tehén + bornyú – 9 hetes.
Rimaszombat, Krasko u. 30. Tel.: 56
90 252.
867-31		
• Eladó tízhetes kiskutya cavaliera
trikolor. Ár megegyezés szerint. Tel.:
56 26 734.
870-31

Fájdalommal a szívünkben mondunk köszönetet a rokonságnak, barátoknak
és ismerősöknek, akik elkísérték utolsó útjára
özv. Domokos Bélánét, szül. Baranyai Erzsébetet
a drága jó anyát, testvért, nagymamát és dédmamát 2009. július 26-án
a csízi temetőbe.
A gyászoló család

A hét nagy részében napsütéses,
meleg nyári időre számíthatunk,
csak hétfőn, illetve kedden fordulhat elő zápor, zivatar.
A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok
körül valószínű, de az időszak vége
felé már zömében 30 fok felett
alakul.
Reisz András

Lehunytad szemed, szíved megállt.
El kellett hunynod, s nekünk ez fáj.
2009. július 14-én életének 57. évében örökre itt
hagyott bennünket a szeretett fiú, testvér, férj, apa
és nagyapa
Ing. Taliga András
Akik ismerték, adózzanak emlékének egyperces néma csenddel.
A gyászoló család

834-33

• Jóslás kártyából: múlt, jelen, jövő.
H-P: 9:00-től 15:30-ig. Cserencsényi
utca 22. (a munkaügyi hivatal mellett) Rimaszombatban. Kapcsolat:
0915 228 482.

EUROMOTEL

Egyéb

•

9

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.

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.
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A Közép-Szlovákiai Labdarúgó Szövetség bajnokságainak sorsolása

IV. liga – déli csoport
A régió csapatainak mérkőzései:
1. forduló, augusztus 9.: Poltár – Ajnácskő,
Garamszentkereszt – Nagyrőce, Selmecbánya – Tiszolc,
Nagybalog – Kálnó
2. forduló, augusztus 16.: Tiszolc – Nagybalog,
Nagyrőce – Geletnek, Ajnácskő – Garamszentkereszt
3. forduló, augusztus 23.: Geletnek – Ajnácskő, Selmecbánya- Nagyrőce, Nagybalog – Borosznó
4. forduló, augusztus 30.: Tiszolc – JUPIE BB, Nagyrőce
– Nagybalog, Ajnácskő – Selmecbánya
5. forduló, szeptember 6.: Nagybalog – Ajnácskő,
Divény – Nagyrőce, Kálnó – Tiszolc
6. forduló, szeptember 13.: Alsósztregova – Tiszolc,.
Nagyrőce – JUPIE BB, Ajnácskő – Divény, Hegybánya –
Nagybalog
7. forduló, szeptember 20.: Nagybalog – Poltár, JUPIE
BB – Ajnácskő, Kálnó – Nagyrőce, Tiszolc – Borosznó
8. forduló, szeptember 27.: Nagyrőce – Tiszolc,
Ajnácskő – Kálnó, Garamszentkereszt – Nagybalog
9. forduló, október 4.: Nagybalog – Geletnek, Tiszolc –
Ajnácskő, Borosznó – Nagyrőce
10. forduló, október 11.: Alsósztregova – Nagyrőce,
Ajnácskő – Borosznó, Hegybánya – Tiszolc, Selmecbánya
– Nagybalog
11. forduló, október 18.: Nagybalog – Alsósztregova,
Tiszolc – Poltár, Nagyrőce – Ajnácskő

12. forduló, október 25.: Alsósztregova – Ajnácskő,
Hegybánya – Nagyrőce, Garamszentkereszt – Tiszolc,
Nagybalog – Divény
13. forduló, november 1.: JUPIE BB – Nagybalog,
Tiszolc – Geletnek, Nagyrőce – Poltár, Ajnácskő – Hegybánya
Megjegyzés: Hliník nad Hronom (Geletnek), Štiavnické
Bane (Hegybánya), Divín (Divény), Brusno (Borosznó)

V. liga – D csoport
A régió csapatainak mérkőzései:
1. forduló, augusztus 8.: Losonctamási – Sajógömör,
Feled – Sajószentkirály, Szklabonya – Nyustya
2. forduló, augusztus 16.: Nyustya – Lukanénye,
Sajószentkirály – Szklabonya, Ipolynyék – Feled,
Sajógömör – Csáb
3. forduló, augusztus 23.: Feled – Sajógömör,
Lukanénye – Sajószentkirály, Ragyolc – Nyustya
4. forduló, augusztus 30.: Nyustya – Vámosfalva,
Sajószentkirály – Ragyolc, Sajógömör – Szklabonya,
Málnapatak – Feled
5. forduló, szeptember 6.: Feled – Losonctamási,
Lukanénye – Sajógömör, Vámosfalva – Sajószentkirály,
Fehérkút – Nyustya
6. forduló, szeptember 13.: Szinóbánya – Nyustya,
Sajószentkirály – Fehérkút, Sajógömör – Ragyolc, Csáb –
Feled

7. forduló, szeptember 13.: Feled – Szinóbánya,
Vámosfalva – Sajógömör, Nyustya – Sajószentkirály
8. forduló, szeptember 27.: Szinóbánya –
Sajószentkirály, Lukanénye – Feled, Nyustya – Sajógömör
9. forduló, október 4.: Lukanénye – Feled, Nyustya –
Sajógömör, Sajószentkirály - Ipolynyék
10. forduló, október 11.: Sajógömör – Sajószentkirály,
Málnapatak – Nyustya, Feled – Ragyolc
11. forduló, október 18.: Vámosfalva – Feled, NyustyaLosonctamási, Sajószentkirály – Málnapatak, Ipolynyék
– Sajógömör
12. forduló, október 25.: Szinóbánya – Sajógömör,
Losonctamási – Sajószentkirály, Csáb – Nyustya, Feled –
Fehérkút
13. forduló, november 1.: Nyustya – Feled,
Sajkószentkirály – Csáb, Sajógömör – Málnapatak
Megjegyzések: Málinec (Málnapatak), Mýtna
(Vámosfalva), Príbelce (Fehérkút), Cinobaňa
(Szinóbánya)
Az I. osztály serdülőinek I. fordulója – augusztus
9.: Osgyán – Abafala, Bátka – Sajógömör, Kisrőce –
Nagytörék, Tajti – Lubény, Szirk – Sajószárnya, Murány és
Rimajánosi szabadnapos.
A II. osztály serdülőinek I. fordulója – augusztus 9.:
Balogfala – Uzapanyit, Rimaszécs – Harkács, Guszona –
Cserencsény, Nemesradnót és Harmac szabadnapos.
A többi forduló menetrendjét, valamint a diákbajnokság
sorsolását következő számunkban közöljük.

Múlt és jelen Balogfalán
Balogfalán a futballnak több mint 60 éves múltja van. Egészen pontosan az első futballcsapat
1947–ben alakult meg, és kezdte meg szereplését a
füleki járási bajnokságban. Az akkori vezetők közül megemlíthetjük Hriň Mátyást, Lőrincz Károlyt,
Csépe Istvánt és Szabó Bálintot. Az ötvenes években a sport működését többek között Berze József,
Szabó Sándor, Csépe József és Krupér József segítette. A hatvanas években brigádmunkával felépült
az öltöző is. Ezekben az években Kovács Dezső és
Géric István neve került előtérbe a vezetőségben.
Az ezt követő időszakban olyan emberek tolták
Balogfalán a sportszervezet szekerét, mint Szabó
Sándor, id. Gombala András, id. Szabó Béla, id. Mihályi Árpád, Trecska Pál, Balog Antal, ifj. Gombala
András és az aktív sportpályafutását befejező Szabó Béla. Erre az időszakra datálódik a sportszervezet életének egyik legnagyobb sikere, mégpedig
a Gömöri Kupa döntőjének megszervezése Rimaszombat A és B csapata, Ajnácskő, és a házigazda
Balogfala részvételével.
Természetesen csakúgy, mint napjainkban, a
sportszervezet működéséhez akkor is pénzre volt
szükség. A mindenkori vezetőség ezt vasgyűjtésből,
széna és szalma betakarításából, és favágásból biztosította. Napjainkban sajnos az egyedüli pénzforrás Balogfala önkormányzata Csörnök György polgármesterrel az élén, de az idei évadban a PIGAGRO
cég is segített, amely új mezt vásárolt a csapatnak.
A fentebb említett emberek közül id. Mihályi Árpád
a mai napig vezetőségi tag, Szabó Béla pedig már
hosszú évek óta az elnöki tisztet tölti be. Őket egé-

Balogfalai futballisták és vezetők 1948-ból

szítik még ki a következő vezetőségi tagok: Szabó
Roland, Szabó Tamás, Szabó Elemér, ifj. Mihályi
Árpád és id. Molnár Ferenc.
Balogfalára a kezdetek óta jellemző volt, hogy
a helyi futballistákat a szomszéd falukból érkezett
focisták egészítették ki, hol kisebb, hol nagyobb
mértékben. Főleg korláti, várgedei, kisgömöri és
ajnácskői focisták segítettek és segítenek ma is
életben tartani falunkban a futballt. Ezeknek a
különböző tudású, szokású, jellemű fiataloknak az
összekovácsolásában, irányításában olyan emberek segédkeztek, mint Ádám Albert, id. Nagy István,
Jakubec János, Balogh László, Kalmár László, ifj.
Szabó László, Szabó Gábor, és Koós István. A felnőtt csapat jelenlegi kerettagjai: Beniczky Richard,
Bálint Zsolt, Greguš Miroslav, Karkusz Miroslav,
Tankina Patrik, Hanyus Ferenc, Szabó Roland, Illés Tibor, Szabó László, Plánka Zsolt, Koós István,
Kikin Tamás, Kalocsai Gyula, Kati Tamás, ifj. Mihályi Árpád, Kalmár László (játékosedző), Oláh Lajos,

Antal Béla, Krnáč László és Busa József.
Az ősz folyamán sikerült teljesen újjávarázsolni
az öltözőket, és a zuhanyozót. Új csapok és tusolók, új padló-, és csempeburkolat, friss meszelés
és festés mindenhol. A fű gyakori, új kistraktorral
történő nyírásának köszönhetően futballpályánk
gyepszőnyege az egyik legszebb a járásban. A csapat a 2009/2010-es évben a járási II. osztályban
szerepel majd, s szeretne az élmezőnyben végezni. Igaz, ehhez pár poszton szükséges lenne az
erősítésre, így a kapusposzton is, ahol tavasszal
vendégjátékosként Tóth Péter szerepelt, de ő az új
évadban már a feledieket erősíti. Tavasszal rajta kívül főleg Karkusz Miroslav, Hanyus Ferenc és Illés
Tibor nyújtott átlagon felüli teljesítményt, s nekik
köszönhető, hogy a csapat a középmezőnyben végzett. A sportszerűségi versenyben viszont a 3. helyet sikerült elérniük.
ifj. Mihályi Árpád/jdj,
fotó: Gecse Attila és archív
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Roman Lazúr:

„Örülök, hogy Rimaszombatban futballozhattam”
Mit jelent egy varannói srácnak a Losonc elleni derbi, milyen érzés, amikor a
szurkolók káromkodnak, és melyek voltak a legemlékezetesebb rimaszombati
meccsek? Roman Lazúr, a gyors balszélső ugyan nyáron távozott a klubtól, de
válaszai így is érdekesek lehetnek.

akár kosaraztam, akár teniszeztem, mindig arra
neveltek, hogy küzdjek az utolsó percig, és igyekezzek nyerni. Apám a bátyámat és a húgomat is
így nevelte, innen fakad a kitartásom. Mikor kicsi
voltam, sokszor nem ment a játék, de apám biztatott és motivált. Azt mondogatta, könnyű elbukni,
de fel kell állni, és küzdeni kell tovább.

Mennyit tudtál Rimaszombatról, mikor idekerültél?
Tudtam, hogy jó a csapat, és emlékeztem a
Sampdoria elleni mérkőzésre. De az is közrejátszott
az érkezésemben, hogy Komanický edző kifejezetten engem akart. Ha egy játékos érzi a bizalmat,
sokkal jobban játszik. Más ajánlatom nem volt, így
nagyon örültem, hogy Rimaszombatba jöhetek.

Sok sportot kipróbáltál. Mikor dőlt el, hogy focista leszel?
Varannón nagyon jó cselgáncs-szakosztály van, így
az óvodában dzsúdósként kezdtem. Szuper edzőnk
volt, Ján Krišanda. Kipróbáltam az asztaliteniszt
is, apám ráadásul tekére is elvitt, de a bátyám végül a focihoz csábított. Akkor alakult Varannón a
városi futballklub, egyébként az egykori híres bíró,
Vojtech Christov alapította. Elsősként még cselgáncsoztam és fociztam is, de másodikban már csak
fociztam.

Milyenek voltak az első élményeid?
Az első három hónapban a hotelben laktam Robo
Tomkoval. Nem nagyon jártunk ki a városba, nem
ismertem senkit. Azt hiszem, ez volt a helyes hozzáállás: szerénynek lenni, nem mutogatni magunkat, hanem a pályán mindig a maximumot nyújtani, s csak aztán beülni néha egy kávéra, hisz nem
vagyunk börtönben. Lassanként illeszkedtünk be a
szombati emberek közé, és azt hiszem, megszerettek minket.
Hogy érzed itt magad?
A város akkora, mint az én szülővárosom, Varannó,
szóval könnyű volt megszoknom.
És a foci tekintetében?
Várakozásokkal telve érkeztem, mert Rimaszombatnak mindig nagy ambíciói voltak, míg én korábban mindig olyan klubokban játszottam, amelyek
a bentmaradásért harcoltak, mint a Kassa vagy az
Eperjes. Ezúttal ugyan egy osztállyal lejjebb kerültem, de az első helyekért játszottunk, bejutottunk
az osztályozóba is. Örültem neki, hogy a feljutásért játszunk, mert az kicsit unalmas, ha egy csapat a táblázat közepén áll. De ha a feljutás vagy a
bentmaradás a tét, akkor a meccsek izgalmasak,
megvan bennük a kellő feszültség és szikra.
Mely meccsekre emlékszel a legszívesebben?
Az Inter elleni osztályozós mérkőzésre, mert nem
sűrűn rúgok gólt, akkor viszont nagyon szépen
betaláltam. A Trencsén elleni osztályozós meccs
meg negatív élmény: 3:1-re vezettünk, de a vége
3:3 lett. S persze nem feledkezhetek meg a Losonc
elleni derbikről. Rengetegszer találkoztunk velük,
felkészülési meccseken és bajnokikon is, és mindig
nagyon színvonalas meccseket játszottunk ellenük.
Bárhogy is végződött a meccs, ha mi nyertünk egy
góllal, ha ők, ha mi arattunk gólzáporos győzelmet,
ha ők, mindegyik meccs nagyon emlékezetes volt,
és a közönség is remek hangulatot teremtett.
Mit jelent számodra ez a derbi? Nem vagy szombati, érzed végképp, mekkora a rivalizálás a két
város között?

Roman Lazúr sprintjeinek sokszor tapsoltak a szurkolók

Mikor idekerültem, az első előkészületi meccset a
losonciakkal játszottuk, és a csapattársak rögtön
figyelmeztettek, hogy ezek a meccsek mindig nagyon fontosak. Mindenki így állt hozzá az öltözőben, legyen szó barátságos vagy bajnoki meccsről,
idővel ez rám is rám ragadt.
Általában a bal szélen játszottál, de néha csatárként vagy a középpálya közepén is bevetettek.
Hol érzed magad a legjobban?
A bal oldalon, de nem látok problémát abban sem,
hogy csatár legyek, vagy a jobb szélen játsszak… Az
edzőn múlik, milyen taktikával küldi pályára a csapatot, s ez néha bejön, néha nem. A helyzetet még
csak kialakítom, nagyobb a gond a helyzetkihasználással…
Múlt ősszel jól ment a csapatnak, sokáig listavezetők is voltatok, tavasszal viszont gyengébb
ellenfelektől is kikaptatok. Miben látod ennek
az okát?
A helyzetkihasználásban. Ősszel sokszor kiegyenlített meccseket játszottunk, de az egy-két helyzetünkből gólt lőttünk. Tavasszal ez fordítva volt. Fölényben játszottunk, volt három-négy helyzetünk
is, de nem találunk a kapuba, aztán csinálunk egy
védelmi hibát, az ellenfél pedig büntet. Így vesztettünk el zsinórban öt meccset.
Érzékelted, miket kiabáltak be azokon a meccseken a drukkerek?
Joguk van rá, megvették a jegyet… Néha nem is
csodálkozom rajtuk, hogy káromkodnak, amikor
gyengén játszunk. Ez hozzátartozik a sporthoz,
nem veszem ezt rossz néven, mert vannak mec�csek, amikor egyszerűen nem megy a játék. Nem
azért, mert nem akarunk, hanem azért, mert görcsösen játszunk. A lábunk összeakad, a fej leblokkol, az eredmény meg az, hogy rosszul játszunk, a
nézők meg mérgesek.
Mindig kitűntél azzal, hogy az utolsó percig teljes erőbedobással játszottál, akkor is, amikor látszólag már nem is nagyon volt értelme.
Én a pályán ezt nem érzékelem, de mindig erre
neveltek. Apám tornatanár, négyéves korom óta
mindig a tornateremben voltam, és akár fociztam,

Ki volt a példaképed?
Ryan Giggs, Del Piero és Gianfranco Zola, aki a norvég Tore Andre Flóval remek csatárpárost alkotott.
Nagyon tetszett, ahogyan vezették az akciókat.
Sikerült elérned azt, amit annak idején célul
tűztél ki magad elé? Elégedett vagy a pályafutásoddal?
Szerettem volna az élvonalban játszani, és ez teljesült is. Sajnos, a focisors úgy alakította a pályámat,
hogy jött néhány sérülés, ráadásul menedzserem
sem volt, így aztán a nagyobb céljaim már nem
teljesültek. Pedig vonzana egy külföldi bajnokság.
Nem tudom, sikerül-e ezt még elérnem, de az a lényeg, hogy egészséges legyek. Ha tudom tartani ezt
a szintet, akkor még az is előfordulhat, hogy külföldre igazolok.
Gondolkoztál már azon, hogyan tovább, ha befejezed az aktív pályafutásodat? Edző akarsz
lenni?
Ez is egy lehetőség, már jelentkeztem is egy tanfolyamra, de aztán abból nem lett semmi, mert túl
kevesen voltunk. Az ember soha nem tudja, merre
veti a sorsa, de ha mondjuk visszatérnék Varannóra,
akkor el tudnám képzelni magam egy ificsapat
edzőjeként. Azt hiszem, ez megelégedéssel töltene
el, de ehhez tanulni is kell. Igyekszem képezni magamat, próbálom ellesni az ötleteket az edzésekről,
és a szakirodalmat is olvasom.
Összességében hogyan értékeled a rimaszombati éveidet?
Rimaszombatra mindig szívesen fogok emlékezni,
sok jó emberrel találkoztam itt. Barátokra találtam, sok emberrel megismerkedtem, változott a
játékoskeret is, érkezett több fiatal, tehetséges srác.
Voltak nehezebb pillanatok is, de ilyen is van a fociban. Összességében nagyszerűen éreztem magam
itt, és örülök, hogy Rimaszombatban futballozhattam.
Bőd Titanilla, fotó: SITA
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Súlyos vereség az újonc otthonában

Alsókubin–Rimaszombat 4:1
Első idei idegenbeli találkozóján súlyos vereséget szenvedett
a rimaszombati labdarúgócsapat: az alsókubini újonc
otthonában 4:1-re kapott ki. Az ex-rimaszombati Iskra két
gólt szerzett.

pályán történteket, a hazaiak nem voltak ennyivel jobbak, de minden hibánkat
kíméletlenül büntették. Csak Rubint, Zsivanovics, Mráz, Piszár és Líška játékával vagyok megelégedve, a többiek nagyon félénken játszottak” – mondta
Marián Kudlík, a rimaszombatiak vezetőedzője.

Az alsókubiniak a meccs előtti héten igazolták le az egykor Rimaszombatban
is futballozó (mi több, a 2003/2004-es idényben gólkirályi címet szerző) Peter
Iskrát, s esetében is bejött, hogy a futballisták nagy része jól játszik volt csapata ellen. Az újonc győzelmét azonban Jaworek két gólja alapozta meg: a 7.
percben már 2:0-ra vezettek a hazaiak. Ezután hiába egyenlítették ki a játékot
Piszárék, s hiába szépített Líška, a többi lehetőség kihasználatlanul maradt.
A második félidőben aztán jött a csereként beállt Iskra, s két góljával „kivégezte”
a rimaszombatiakat.
„Nagyon rosszul kezdtünk, két nagy hiba után két gólt kaptunk. A második félidő elején nagy mezőnyfölényben játszottunk, de egyenlíteni nem tudtunk, két újabb hiba után pedig eldőlt a mérkőzés. Az eredmény nem tükrözi a

Alsókubin–Rimaszombat 4:1 (2:1)
Góllövők: Jaworek (4., 7.), Iskra (76., 81.), ill. Líška (11.).
Sárga lap: Janečka, Levický.
Játékvezető: Sedlák, 900 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Zsivanovics, Mráz–Zvara–Gibala
(46. Sihelský), Piszár, Levický (46. Migaľa), Morháč (46. Vargic)–Líška.

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.

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.

A rimaszombatiak augusztus 5-én, szerdán 17.00-kor a Szlovák Kupa első fordulójában a Dolná Ždaňa otthonában lépnek pályára, augusztus 8-án, szombaton pedig 16.30-kor az éllovas aranyosmaróti ViOnt fogadják.
B. T.

A TLSZ 1. fordulójának
mérkőzései és sípmesterei
1.osztály, 1. forduló: augusztus 9., 14.30 és 17.00
Osgyán – Abafala / (Pocklan, Rybár, Pál)
Jolsva – Rimajánosi / (Hodoň, Šupka, Vývlek)
Bátka – Tornalja / (Wollinger, Fakla, Slezák)
Kisrőce – Nagytörék / (I. Krahulec, Boldi, J.Krahulec)
Tajti – Lubény / (Slabej, Adorján, Melicher)
Szirk – Sajószárnya (aug. 8.) / (Fakla, Siman, Wollinger)

2. osztály, 1. forduló: augusztus 9., 14.30 és 17.00
Balogfalva – Uzapanyit / (Ďurík, Sendrei, Čepko)
Rimaszécs – Harkács / (Kriak, Siman, Čajko)
Tiszolc B – Nemesradnót (aug. 8., serdülők nélkül) / (Kúchen, Verkin, Boldi)
Ajnácskő B – Harmac (Gömöralmágyban, aug. 8., serdülők nélkül) / (Lőcsös,
Šonkoľ, Melicher)
Guszona – Cserencsény / (Ivaník, Šonkoľ, Rosiar)

1. osztály serdülők, 1. forduló: augusztus 9., 14.30
Bátka – Sajógömör / (Fakla, Slezák)

A KSzFSz delegáltjai:
4. liga serdülők, augusztus 8.
14.00 Tornalja – Nagykürtös / (Gača, Kriak)
16.30 Feled – Šalková / (Machyniak, Slabej)

5. liga serdülők, augusztus 8., 15.00
Ajnácskő – Kálnó (Péterfalán) / (Pocklan, I. Krahulec)

augusztus 9., 14.00

Jolsva – Nagybalog / (Šupka, Vývlek)
Klenóc – Tiszolc / (J. Krahulec, I. Krahulec)

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.

