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„Lámpások, menjetek és világítsatok!”

Ajnácskőn nyitották meg a tanévet
A hagyományokhoz híven immár tizedik alkalommal
ökumenikus istentisztelettel nyílt meg a tanév a felvidéki magyar iskolák számára. A megtiszteltetés az idén
Ajnácskőt érte, akik a gömöralmágyi pedagógusokkal és a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével közösen
mindent megtettek azért, hogy az ország összes tájegységéről, valamint külföldről érkező vendégek jól érezzék
magukat e példamutatóan fejlődő gömöri kisközségben.
A 14 évvel ezelőtt átadott Kisboldogasszony templomban
Vadkerti István katolikus és Nagy Ákos református lelkész
hirdetett igét, s amíg Vadkerti István a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet anyagias és zűrzavaros világunkban, addig Nagy Ákos a mindennapi sérelmeinket
sorolta. Áldással indították útjára a leendő gömöralmágyi
és ajnácskői kiselsősöket is, akik rövid műsorral kedveskedtek a vendégseregnek. A lelkészek mellett Pék László,
a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke köszöntötte a pedagógusokat, aki röviden a környéket is bemu-

Jövő heti számunk
tartalmából
Szeptember 7.-én megjelenő számunk természetesen bő
terjedelemben foglalkozik a tanévnyitóval, de képes be-

tatta a hallgatóságának, s kiemelte, hogy a viszontagságok
ellenére is az itt élők a roma lakossággal együtt megőrizték magyarságukat. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke Az értékre nevelő példa
címmel tartott lélekemelő előadásában előbb tolmácsolta az összmagyarság szolidaritását, s reményét fejezte ki,
hogy ezek a nehéz idők el fognak múlni. Lázár Ferenc és
Lázár Erzsébet nyugalmazott pedagógusok nyújtották át
az útravalót kezdő pedagógusainknak, s ahogy az idős pedagógus idézett egy régi lelkészi ars poeticából: „Az iskola
az egyház veteményeskertje. Ahogy ezt gondozzuk, úgy
marad meg a nyáj, s így van esélyünk a megmaradásra”. A
megindító ünnepség végén Ádám Zita olvasta fel a felvidéki magyar pedagógusok üzenetét, amelyben felszólítja
a pedagógusokat, hogy éltessék a hitet, a reményt, hogy
feladatot teljesítenek, s fontos küldetésük van a világban.
Az üzenet teljes szövege, s képriport a következő számunkban.
Kép és szöveg: jdj

számolót olvashatnak a dunaszerdahelyi tüntetésről, bemutatjuk Kovács Attila fotóművészt, elindítjuk Ami ös�szeköt c. rovatunkat, s azt is megtudhatják, hogy hogyan
készül a következő idényre Dorota Balciarová karatézó
Európa-bajnok.

„Nincs okunk a felhőtlen boldogságra, ugyanis anyanyelvünket megpróbálják korlátok
közé szorítani, s megosztottságunk is erősödik” – állapította meg a tanévnyitón Nagy
Ákos református lelkész, s ez
utóbbihoz elég volt végignézni a publikumon. Az egyik
oldalon az MKP, a másik
oldalon a Híd képviselői ültek.
De az ünnepség hivatalos
része csendben és ünnepélyes
hangulatban lezajlott. Sajnos,
a fogadáson gyorsan elszabadultak az indulatok, amikor a
szervezők határozott kérése
ellenére a „hidas” polgármester a község újjonnan
kinevezett díszpolgárának, A.
Nagy Lászlónak adott szót, aki
tíz perc alatt nem volt képes
egyetlen épkézláb, az esemény
szelleméhez méltó gondolat
tolmácsolására sem.
A szervezők tanácstalanul tárták szét a kezüket a gusztustalan közjáték miatt, az MKP-s
díszvendégek pedig sietve, az
ebédet meg sem várva távoztak. S ehhez hasonló példa
nem egy akadt régiónkban
az utóbbi napokban, egyik
kisvárosunk polgármestere
munkaidőben járta végig a
közvetlen munkatársait, azoknak az új pártba való átlépését
követelve. Mi, átlagmagyarok
(Ajnácskőn ez esetben
pedagógusok) a nyelvtörvény
és egyéb hatalmi gátlástalanságok árnyékában elképedve
és egyre növekvő félelemmel
nézzük ezeket a belharcokat,
s miközben lapunk második
oldalán Simon Zsolt interjúját
olvasom, azon gondolkozom,
hogy vajon ezek az emberek az elmúlt nyolc évben a
hatalom berkeiben miért nem
voltak képesek azoknak a
terveknek a megvalósítására,
amit most az egységes magyar
pártot szétverve fennhangon
hirdetnek.
Juhász Dósa János
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„Az embereken szeretnénk segíteni”

Beszélgetés Simon Zsolttal, a Híd kerületi elnökével
Augusztus 17-én az
elnökség megválasztotta a Híd-Most
párt besztercebányai
kerületi elnökének
Simon Zsoltot. Az új
elnök javaslatot tett a rimaszombati
járási elnökre, aki Máté Ferenc, Kálosa
polgármestere lett. Egyidőben kezdték
el szervezni napi szinten a párt életét,
feltölteni a helyi, járási és kerületi
szervezeteket, fokozatosan foglalkozni
a kitűzött célokkal, párhuzamosan időt
fordítani a megyei választásokra, hogy
kit és honnan fognak majd jelölni a párt
színeiben. Aktuálisnak láttunk néhány
kérdést feltenni, a Híd-Most párt egyik
alelnökének, Simon Zsoltnak, aki a
Fábry utcai képviselői irodájában (egyben a Híd kerületi székhelye is) fogadott.
Most melyek a legégetőbb kérdések a pártban?
Alapvető kérdésnek tartjuk, hogy a munkanélküliség valamilyen formában csökkenjen. Fejleszteni
kell az úthálózatokat, mert hogyha erre nem fordítunk figyelmet, akkor nem lehetséges az áruforgalom, s így nem lesz befektető sem. A megyei szintű
politizálást az államigazgatás nagyon fontos elemének tartjuk, ugyanis egyre nagyobb jogkörökkel bír
a megyei parlament. Nyitottak vagyunk az együttműködésre a Szlovák Nemzeti Párton kívül minden
más párttal, ahhoz, hogy céljainkat el tudjuk érni.
Alapvető filozófiánk, hogy az embereken szeretnénk segíteni, s az eredményre kell koncentrálni.
Nem szabad bizonyos témákat pártpolitikailag kisajátítani. Mert lehet, hogy pont egy ilyen politikai
kisajátítással érjük el azt, hogy az nem fog megvalósulni. Tudatosítsuk azt is, hogy Rimaszombat
és környéke specifikus régió, hisz az ország egyik

legnagyobb járásáról van szó. Rimaszombat és Tajti
között 50 km a távolság, s a polgárok többsége túlnyomórészt a mezőgazdaságban volt alkalmazva.
Ehhez mérten olyan munkahelyeket kell idehozni,
ami az ő tudásukat maximális mértékben ki tudja
használni.
Erre már van valamilyen tervük is?
Amennyiben a megye nagy hangsúlyt fog fektetni
arra, hogy kis ipari parkok jöjjenek létre. A munkahelyteremtéssel és az úthálózattal van a legnagyobb
probléma, amelyek nagyon szorosan összefüggnek. Ugyanúgy figyelmet kell fordítanunk Rimaszombatra. Nem létezik, hogy a munkanélküliség
állandóan 20% fölött van. Ezt nem lehet megyei
szinten megoldani, ezzel helyi szinten is kell foglalkozni. Rimaszombat nemcsak egy város, hanem
járási székhely, s nagyban befolyásolja a járásról
kialakított képet. Nekünk fontos az, hogy azokat a
falvakat, amelyek Rimaszombat és Rozsnyó között
helyezkednek el s nagyon frekventáltak, elkerülő
utakkal oldjuk meg, hogy könnyebben tudjon haladni a forgalom, s elérhetőbbé tudjuk tenni a várost az ország többi pontja számára.
A Híd színeiben könnyebb lesz ezeket megvalósítani?
Hadd tegyek fel egy költői kérdést. A nagypolitikában azt hallom vissza nap mint nap a volt párttársaimtól, hogy ők az elkövetkező két évben semmi
esetre nem fognak s nem akarnak együttdolgozni,
lásd Csáky és Duray nyilatkozatait. Felteszem azt a
kérdést: nem pont ez volt a probléma a Magyar Koalíció Pártján belül, hogy pont ez a két ember ugyanilyen állásponton volt ezelőtt egy-két évvel? Hogy
a párton belül más nézeteket valló emberekkel ők
nem akartak együttdolgozni? Az, hogy én mit szeretnék elérni a fejlődés érdekében, nálam nem vett
180 fokos fordulatot, csak az eszköz változott.
Melyek a cselekvés konkrét lépései?
Én továbbra sem szeretnék elköltözni Rimaszom-

Lőttek a Tompa téren

Kép és szöveg: moly

Csak szeptemberben
döntenek

Augusztus 28-án a Szlovák Nemzeti
Felkelés előnapján Rimaszombatban is
megemlékeztek a Tiso- és német-ellenes
felkelés 65. évfordulóján.
Cifruš István polgármester délelőtt a Városházán
fogadta a felkelés még élő résztvevőit, akik közül
tízen jelentek meg a meghitt ünnepségen, s a rimaszombati kvartett közreműködése mellett beírták
nevüket a városi emlékkönyvbe. A polgármester
beszédében hangsúlyozta, minél távolabb kerülünk a történtektől, annál lényegesebb annak jelentőségére emlékezni, főképpen azokra, akik harcoltak ugyan a szabadságért, de nem élhették azt meg.
Ennek szellemében az ünnepség után sor került a

batból, én itt akarom nevelni a gyerekeimet, mert
a gyökereim idekötnek. Fontos számomra, hogy itt
találjuk meg megélhetésünk kulcsát. Nekem senki
ne mondja azt, hogy egy régió fejlődhet, egy másik
pedig nem. Duplán ne mondja senki azt, hogy egy
régió csak azért nem fejlődhet, mert ott szlovákok,
magyarok együtt élnek. A Híd pártjának pedig az
alapvető célja az, hogy tudatosítsuk, addig a szlováknak se lesz jó, míg a magyarnak nem lesz jobb.
A munkahely, az autópályák, a forgalomelkerülő út
az nem nemzetiségfüggő. S vagy közösen együttműködve fogjuk ezt végrehajtani, vagy ez nem fog
működni. Mivel a párt struktúráját és programját,
valamint a választási programot is egyidőben dolgozzuk ki, ezért több kérdés még finomításra vár.
Azokat az elveket és célokat tudom most elmondani, ami eddig az alapító tagokkal történt beszélgetések során megfogalmazódott, s hogy mi lesz konkrétabban, arra térjünk vissza másfél hónap múlva.
Hogyan készülnek a megyei választásokra?
Megszólítom az MKP besztercebányai kerületi elnökét, hogy legalább a déli járásokban próbáljunk
meg egy olyan együttműködési formát létrehozni,
amelyben nem egymást kizárólag, hanem egymást
erősítve tudunk jelölteket állítani, azzal, hogy a
legjobb eredményt tudjuk elérni.
Indul-e a kerületi választásokon a megyeelnöki
funkcióért?
Most lettem kerületi elnök. A kerületi struktúra
még teljes mértékben nem állt össze. Erre a kérdésre ebben a pillanatban nem lehet válaszolni. Tény és való, hogy a szervezéssel legjobban a
rimaszombati és a nagyrőcei járásban állunk, de
mindenki tudatosítsa azt, hogy lesz járási szervezetünk Besztercebányán, Zólyomban, Breznóbányán,
Garamszentkereszten, az ő véleményük is mérvadó
lesz ebben a témában.

koszorúzásra a Tompa téren álló szovjet emlékműnél, ahol a szlovák himnusz akkordjai alatt puskadörgésekkel köszöntötték a résztvevőket a katonák.
Pavel Brndiar, a Szlovák Antifasiszták és Ellenállók
Szövetségének a területi elnöke beszédében kiemelte, hogy üdvös lenne, ha a felkelésnek nemcsak az emléke, hanem az üzenete is megmaradna,
s reményét fejezte ki, hogy egyre többen találják
meg az utat a Gömör-Kishonti Múzeumhoz, ahol
kiállítás készült a kerek évforduló kapcsán.
Kép és szöveg: he

A Besztercebányai Önkormányzati Kerületben a megyei választásokon az MKP önállóan
szeretne indulni, nyilatkozta Csúsz Péter, a
párt megyei képviselője. Véleménye szerint a
párt egyetlen más politikai tömörüléssel sem
óhajt tárgyalásokat folytatni egy esetleges
koalíció létrehozásáról. Ugyanakkor még
kérdéses, hogy állít-e a párt saját jelöltet a
megyefőnöki posztra. Erről a kerületi tanács
szeptemberi ülésén születik majd döntés.
Az MKP-t egy esetleges együttműködés
reményében már megszólította a Híd párt, de
Csúsz szerint nem tárgyalnak velük koalíció
létrehozásáról.
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Október 31.-én nyílik meg a Református Tudományos Gyújtemény
Teljes gőzzel folyik a Daxner utcában,
a gimnázium épülete mellett található,
ún. Samarjai-ház felújítása, amelyben
a Református Tudományos Gyűjtemény
kap helyet.
B. Kovács Istvánnal, a gyűjtemény igazgatójával járjuk be az épületet, amelynek a földszintjén folynak
a rekonstrukciós munkálatok. Itt kapnak helyet
az állandó és időszaki kiállítótermek, az irodák és
a szociális helyiségek. Az állandó kiállítás a reformátusság felföldi történetét, múltját mutatja be
a reformációtól napjainkig. Az első két helyiség a
reformátusság korai történetét vázolja Trianonig, a
3. helyiség Trianontól 1953-ig terjedő időszakot veszi számba, míg a negyedik helyiségben az 1953-tól

napjainkig terjedő időszakot leltározza. A tárlók
szeretnék az egyház teljes történetét felölelni, így
bemutatják nemcsak a református egyház szerkezeti felépítését, az oktatásügyet, pl. az egyházi szerveződések, a könyv- és lapkiadás is terítékre kerül,
de foglalkoznak pl. az ellenreformációval is. Még
mindig folyik az anyaggyűjtés, s ahogy B. Kovács elmondja, most csak a legfontosabb munkákat tudják
elvégezni, de idővel szeretnék az egész épületet és
a kertet is felújítani. Tervezik egy szobor felállítását
is, amely a gályaraboknak állítana emléket, akiknek a döntő többsége gömöri volt. A gyűjtemény
ünnepi megnyitójára a reformáció emléknapján,
október 31.-én kerül sor.
jdj, fotó: Gecse Attila

Németh Géza lélekképei
Augusztus 26-án a rimaszombati Városi Galériában
Németh Géza fiatal képzőművész alkotásainak a
kiállítására került sor Lélekképek címmel.
Gabriela Garlatyová köszöntötte a vendégeket,
majd a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria munkatársa, a kiállítás kurátora, Németh Bozó Andrea mutatta be a művész munkáit. Németh Géza
Ipolyszakállasról származik, jelenleg Füleken él. A
pozsonyi Képzőművészeti Egyetemen grafika szakon végzett. Grafikai munkáit a különböző technikák alkalmazása jellemzi, így mélynyomás, magasnyomás, szitanyomás, linóleum és fametszetek.
A képei – lélekképek – a lélek belső élményeit, tapasztalásait, érzéseit vetítik elénk. Sokat foglalkoztatja a két szélsőséges pólus, a „pokol” és „menny”,
a férfi és a női nem közötti feszültség feloldásának
a kérdése. Az összhang ennek a feszültségnek a
feloldásával jön létre. Találkozhatunk absztrakt és
figurális kompozíciókkal, gyakori elem a tűz, amely
szinte minden korszakát végigkíséri. A tűznek különböző arcait, tulajdonságait tárja fel. A két nem
között fellobbanó szenvedély, forrongó érzések, a

Vélemény

Természetes
fürdőövezetet
Kurincon!

(Ad: Beszélgetés Magdaléna Valušovával,
2009/30. szám)
A rimaszombati nyugdíjasklub tagjai klubtevékenységük mellett élénken érdeklődnek a társadalmi
események és történések iránt is, ezek közül is
kiemelt figyelemmel kísérjük a városunkban zajló
eseményeket. A Városi Hivatal és a város vezetésének döntései sajnos nincsenek mindig összhangban a nyugdíjaskorú polgárok néha talán sajátságos
elképzeléseivel a közösség gondjainak megoldását

Megújul
a gyalogjárda
a Vasút utcában

düh és harag megidézője, a mindent elemésztő
vágy. A kiállítás címét is adó lélekkép elnevezés a
művész egész eddigi alkotói munkáját meghatározza. Utal arra is, hogy az ember feladata embernek
maradni még az egyre inkább elembertelenedőbb
világban is, érző lényként érezni, küzdeni a lélek
kiüresedése ellen, önnön magunkkal magunkért,
önvalónk megtartásáért.
A Lélekképek kiállítás az idei rimaszombati Hot
Art kulturális nyár rendezvénysorozat keretében
valósult meg. Megtekinthető hétfőtől péntekig 9-16
óra között a Városi Galériában szeptember 25-ig.
Csölle Edit, fotó: amb

illetően. A Gömöri Hírlapban JUDr. Magdaléna
Valušová városi képviselővel, a Környezetügyi Bizottság elnöknőjével készített riport felkeltette
a mi érdeklődésünket is. A képviselőasszony felvetette a Kurinci üdülőövezet további sorsának
kérdését. Alternatív javaslatai közül az aquapark
ötletének megvalósítása belátható időn belül nem
valósul meg. A másodikként felvázolt megoldást,
miszerint Kurincon kevésbé nagyvonalú termál- és
természetes fürdőövezetet alakítanának ki, sokkal
járhatóbb útnak tartjuk, hisz így ezt a szolgáltatást
mi átlagnyugdíjasok is igénybe tudnánk venni.
Sorainkkal a képviselőasszony felhívására szerettünk volna reagálni, és reméljük, hogy képviselőink végső soron okosan döntenek, amelyet előre
is köszönünk nekik.
A nyugdíjasklub nevében, V. Slatinská

A Városi Közterület-fenntartó Vállalatot is
utolérte a megszorítási hullám, s az idei
költségvetéséből kénytelen volt több mint
260 ezer € megtakarítására, mely arányaiban
a város többi szervével összevetve, az egyik
legnagyobb megtakarításnak számít. Így
pl. meg kellett szakítani az egykori laktanya
épületének felújítását, ahová a tervek szerint
költözik a vállalat. De nem valósul meg
a Tomašik utca aszfaltozása, a futballpálya
gázkazánjának felújítása, az akasztóhegyi
tornaterem fűtése, az uszoda bejárati lépcsőjének befedése, a közvilágítás hibajelentő
műszerét sem tudják megvásárolni. Ezen
intézkedések a vállalat mindennapi munkáit
azonban nem veszélyeztetik, s nem érintik
az általuk üzemeltetett szolgáltatásokat
sem. Mindennek ellenére pályázati úton
elnyert támogatás segítségével kezdhették
el tavaly az egykori Vármegyeháza épülete
előtt félbehagyott járda újrakövezését, melyet
szeptember végéig szeretnének befejezni,
mintegy 380 méteren. Felvételünk munka
közben készült.
he, kép: Gecse Attila
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Újabb Comenius-t kezdenek a Tompában
A Tompa Mihály Alapiskola angolszakos
tanára, Ádám Norbert 2008. novemberében a spanyolországi Cordobában
megszervezett konferencián tett szert
arra a partnerkapcsolatra, amely révén
kéthónapos munkával olyan projektet adhatott át a SAAIC ügynökségnek
elbírálásra, amelyet 2009. júniusában
sikeresen bíráltak el, 25 000 eurós
támogatást szervezve a programhoz.
Ebben a Comenius projektben, – amely három fő
pilléren fut: az angol nyelv oktatása és praktikus
használata, sport valamint az információs-kommunikációs technológia –; az európai iskolák
együttműködve, egymás kultúráit és országait
megismerve esélyt adnak tanulóiknak, hogy eljussanak Európa különböző részeire. Két évig a Tompa
Mihály Alapiskola tanulói együtt dolgoznak majd
finn, dán és spanyol gyerekekkel. „A Comenius
szerves része az iskolai programnak, mivel a tor-

naóra angolul lesz oktatva CLIL módszerrel (tartalomalapú nyelvoktatás, amikor is a tantárgyon belül egyidőben fejlesztik és gyakorolják a gyerekek
nyelvi készségeit – szerk. megj.), a gyerekek szakkörökön belül frissítik különböző sport témákban a
weboldalakat, kommunikálnak a partneriskola tanulóival, közös feladatokon dolgoznak, közös kihívások napját szerveznek, versenyeket, projekteket.
Elsődleges célnak tartjuk a tanulók aktív részvételét, mi tanárok csak segítünk, felügyelünk, a projekt

Diákok a népi építészet vonzásában
Perse, Galsa és Ipolynyitra volt a témája az idén
ötödik alkalommal megrendezett Fülek környéki
falvakat érintő értékfelmérő tábornak augusztus
második hetében. Az inventarizációt Budapestről
művészettörténész- és építészhallgatók, valamint
Salgótarjánról építőipari szakközépiskolás diákok
végezték, akik a magyar Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az Oppidum Fileck Polgári Társulás és
a füleki Magyar Közösségi Ház támogatását élvezték.
A településekre jellemző népi építészeti elemek mellett a templomot, temetőt, településszer-

Kép és szöveg: moly

kezetet, a táj és a környezet kapcsolatát is dokumentálták. Kevés ház őrizte meg teljes egészében
az eredeti, 19. századi – 20. század eleji állapotát.
Egyes részletek viszont az átalakított épületeken
is ékes hírmondói a régi időknek: eredeti ablak- és
ajtókeretek, faragott gerendavégek, vakolatdíszek,
oszlopos tornácok. A faluképet a középületek, lakóházak, gazdasági épületek mellett olyan elemek
is formálják, mint például az út menti kőkeresztek
vagy éppen a régi vasúti épületek és berendezések.
A felvett fotók és adatok alapján a következő hónapokban készül el ténylegesen a falvak értékleltára.
jdj, fotó: Szekeres Éva

Egy-kettőért
is megéri
Nagybalogon augusztus 10-16-a között második
alkalommal valósult meg az egyházi tábor közel
harmincöt résztvevővel, akik a nagybalogi és a balogtamási református gyülekezetekből érkeztek.
A délelőttök a bibliai történetek megtanulásával,
átbeszélésével zajlottak, délutánonként pedig alkalom nyílt a megtanult anyag színházi formában
való előadására, de a napközis tábor programjába
sok-sok kézműveskedés, szabad szórakozás, sportolás is belefért. Egyre több helyről értesülünk,
hogy a helyi gyülekezetek, úgy, mint a nagybalogi
is, egyházi tábort szerveznek. De vajon miért fontos ez? A kérdést már a tábor főszervezője, Gebe
László tiszteletes úr válaszolja meg, s úgy véli, így
fokozatosan beépítik a fiatalságot is, hogy legyen
jövője a gyülekezeteknek, egyháznak. S hogy van-e
hozadéka ennek a szeptemberi s a többi hónapok-

főszereplői a tanulók lesznek. A résztvevők nem jegyeket kapnak, hanem eljuthatnak Finnországba,
Dániába, Spanyolországba és persze bemutathatják
a többieknek a Magas-Tátra vidékét.” – tájékoztatta lapunkat a program rimaszombati koordinátora,
Ádám Norbert. Tehát a programba bekapcsolódó
diákoknak lehetőségük nyílik majd megismerni
minden iskola egy-egy sportágát, így a finn téli
sportokat, a spanyol tengerparti sportokat, a dán
legó és ügyességi játékokat, illetve a szlovák labdajátékokat, kiütőt. A programot természetesen a
terv szerint projekt-találkozók is kísérik, melynek
keretében meglátogatják egymást a partneriskolák,
s közben sportmérkőzéseket és projekt-konferenciát tartanak, valamint jókat kirándulnak Lappföldön a rénszarvasok földjén, fürödhetnek Andalúzia partjainál a Földközi-tengerben, meglátogatják
a legóvárosáról híres Legolandet és nem utolsó
sorban a Magas-Tátra vidékét. A projektértékelésre
2011. májusában Rimaszombatban kerül sor.

Nem drágultak a tanszerek

ban? „Úgy gondolom, hogyha kis arányban is, de
a gyerekek megszokják, hogy van ez a gyülekezet,
van egyház és lehet az év többi napján is együtt
lenni, gyülekezetbe járni, kultúrműsorokban részt
venni. Pozitív a visszajelzés, s van értelme a szervezésnek, a fáradságos felkészülésnek és a munkának, mert ha egy-kettő is megmarad, akkor is úgy
érzem, hogy megérte, a többi meg az Úristennek a
dolga.” – mondja a tiszteletes. A tábort teljesen ingyen, támogatás nélkül szervezték meg a helyiek,
melyhez nagymértékben járult hozzá a nagybalogi
gyülekezet sok lelkes tagja.
Kép és szöveg: he

Megérdeklődtük a rimaszombati boltokban, mennyibe
kerülnek az idén a tanszerek. Ahogy megtudtuk, az árak
nagyjából megegyeznek a tavalyival, így azok a szülők,
akik még nem szerezték be gyermeküknek a tanszereket, a tavalyi árakon megtehetik.
Egy rövid lista:
iskolatáska 		
35-76 €
papucstáska
1,33-3,65 €
füzettartó 		
0,96-1,43-2,49-3,29 €
füzetek 		
4,50-13 €
tolltartó 		
2,49-12 €
grafitceruza 		
0,23 €
golyóstoll 		
0,23-0,60 €
vízfesték 		
1,79-2,06 €
temperafesték
1,96-3,02 €/6 db.
rajzlap (10 db.)
0,3-0 €
ecset 		
0,50-0,33 €
zsírkréta (12 db.)
0,50 €
színes ceruza (12 db. )
1,39 €
faragó 		
0,20-0,80 €
vonalzókészlet
0,83 €
gyurma 		
0,40 € (kicsi),
		
0,66 € (nagyobb)
tornaruha 		
20-60 €
tornacipő 		
15-35 €
papucs 		
6-12 €
-csölle-
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Fotógalériát nyitottak a sajógömöri falunapon
Sok szeretettel várta és fogadta a vendégeket Sajógömör Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Jankósik Zoltán,
a nagy történelmi múlttal rendelkező,
850 lakosú Sajógömör polgármestere
augusztus 15.-én, szombat délelőtt,
immár a negyedik alkalommal megrendezett falunapon.
A 11 órától kezdődő ökumenikus istentiszteletre a
helyi evangélikus templomban került sor, melyet
koszorúzás követett a virtuális Gömörország emlékműnél.
Majd a helyi kastélyé lett a főszerep. Az ünnepi
ebéd előtt a polgármester mondott köszöntőt, és
átadta a szót Benedek Lászlónak, a Gömöri Fotóklub vezetőjének, aki elmondta, hogy immár a harmadik fotógalériát nyitják meg, s a tárlat anyagát
a fotótúrán készült képek alkotják, amelyen a fotósok összefényképezték a községet és környékét.
A képeket nagy méretben mindenki a saját költségére elkészítette, és – a Galéria létrejötte céljából
– a falunak ajándékozta. Ezután Jankósik Zoltán
polgármester hivatalosan is megnyitotta a Gömöri
Fotóklub 3. Fotógalériáját Sajógömörön.
Délután a kultúrház mögötti szabadtéri színpadon köszöntötte a jelenlévőket Jankósik Zoltán és

Dr. B. Kovács István gömörológus. A falunapi műsorban fellépett a testvértelepülési kisgyőri népdalkör, a szentkirályi és a harkácsi asszonykórus,
a helyi fiatalok kabaréjelenettel, a helyi romaszervezet táncbemutatóval, a Túróc néptánccsoport és
a tornaljai (társas)táncstúdió táncosai. Szórakozási lehetőségekről is gondoskodtak a szervezők:
volt borhalászat, rönkdobáló- és sörivó verseny,
célbadobálás, bikaródeó, erőmérőkalapács, felfújható csúszda.

Az idei sajógömöri falunap sztárvendégei Miskolcról érkeztek: a Havasi György vezette tásulat
tagjai (Kékesi Erika énekesnő és Várkonyi Szilvia
színművésznő) által nyújtott műsorban mindenki
megtalálhatta a neki megfelelőt: énekeltek slágert,
operettet, cigányzenét, sok-sok közismert és közkedvelt melódiát. Az ünnepi vacsora után következett az utcabál, ahol mindenki kedvére szórakozhatott.
Kép és szöveg: Balázs Emese

„Őseink hite, tisztessége és verítéke teremtette és tartotta meg e hazát.”

Árvay Miska Baranta a Magyarok Országos Gyűlésén
A kazahsztáni Torgaj-vidékén élő madjar törzs
létezéséről már a 60-as évektől értesülhettünk,
ám a jelzés pár évtizedig válasz nélkül maradt.
Bíró András Zsolt 2006-ban kiment megvizsgálni e népcsoportot, s hazatérte után genetikailag
bebizonyította, hogy az ott élő magyarok génjei
leginkább a magyarokéhoz hasonlítanak. Ennek
hatására a kinti törzs új erőre kapva megszervezte
2007-ben az I. madjar-magyar törzsi találkozót, az
ő nyelvükön a Kurultajt, melyre kijutott Bíró András Zsolt humánantropológus mellett pár barantás
is. 2008-ban ezt a fogadtatást kívánták viszonozni, amikor megvalósult a II. magyar-madjar törzsi
találkozó mintegy 1500 hagyományélő közreműködésével a Kiskunsági Nemzeti Parkban elterülő
Bösztörpusztán. A tavaly nyári törzsi találkozó
lendületéből erőt merítve Börzsönyben találkozott jó pár hazáját szerető polgár, s megfogalmazta
egy új szövetség szerveződésének szükségét, mely
2008 novemberében Kunszentmiklóson a Magyarok Szövetsége (MSz) nevet kapta. Az MSz olyan
népi mozgalom, amely a következő magyar nemzedék helyzetbehozására szerződött. Egyik legfőbb feladata, hogy visszaállítsa a teremtő munka,
a kimondott szó és az igazság becsületét, kivívva
az alkotmányos rend helyreállítását, a történeti
alkotmányos jogfolytonosság helyreállításával. A

nagymédia mindezek agyonhallgatásának ellenére az elmúlt hónapokban a legtöbb megyében
létrejöttek a helyi cselekvő közösségek, az MSZ
helyi szervezetei, amelyek tagsága különböző bizottságokban dolgozva, a Szent Korona-tan eszmeiségeiben végzi a helyzetfelmérést és a cselekvési terv kidolgozását. 2009. augusztus 21-23-a
között Kunszentmiklós határában Bösztörpusztán
rendezték meg soron következő önkéntes munkaértekezletüket, a Magyarok Országos Gyűlését
és Vásárát, melyre a nyilvánosságot is meghívták,
s számos értékes kísérőrendezvényt biztosítottak
a több ezer hektáros pusztán, mely Magyarországon minden idők legnagyobb szabadtéri rendezvényének bizonyult 180 ezer fős résztvevővel.
Idén a rimaszombati Bástya Egyesület már szintén

szervezett formában mehetett a találkozóra, mint
a Felföldi Baranta Szövetség tagja, melynek mind
a hat barantaközössége – közte az Árvay Miska
Baranta – aktívan részt vett a szervező-segítői és
közreműködői feladatok ellátásában. Az augusztusi összejövetel hozzájárult annak tudatosításához,
hogy a magyarság felemelkedésének kulcsa, ha annak valahányan részesei leszünk – azaz, ha megteremtjük újra az egységet, s megőrizzük az őseinktől kapott kovászt. Ehhez mindenki a saját belső
lelki útját tartsa elsődlegesnek, mert megfelelően
fel kell készülni az íjfeszítő népek, a huszonnégy
testvérnemzet 2010-ben Bugacon történő Nagy
Kurultajára.
Homoly E., kép: Vígh Pósa Judit
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Kiadványajánló
Szlovákiai magyar írók
arcképcsarnoka
Vaskos kiadvánnyal lepte meg
a nagyközönséget a Szlovákiai
Magyar İrók Társasága, amely
az AB ART Kiadó pár évvel
ezelőtt megjelent albuma után
arra vállalkozott, hogy A4–es formátumban száz
szlovákiai magyar író portréját közölje. A gömöri
írók közül megtaláljuk a kötetben Bárczi Zsófia,
Bettes István, Cselényi László, Dénes György,
Győry Dezső, Hizsnyai Zoltán, Juhász Katalin, Kovács Magda, Kövesdi Károly, Krausz Tivadar, Mács
József, Szászi Zoltán, Szombathy Viktor és Tőzsér
Árpád arcképét és rövid életrajzát, érthetetlen
módon kimaradt viszont Veres János.

Jeles Napok
Tarhanov, Bodnár Éva, Béres
Csilla, Balázs F. Attila, Kopasz
Katalin, Fonód Sarolta versei;
Fónod Zoltán: „Duhaj kedvek
Eldorádója...” – a nyelvtörvény
és környéke; Tőzsér Árpád:
Angyalzár csikordul, Koncsol
László: „Úgy szóljatok és cselekedjetek...”; Kovács Győző: Számvetés és üzenet
(tanulmány); Varga József: Gyógyulás egyenes
derékkal (elbeszélés); Gál Sándor: Feljegyzések elmenőben – lírai jegyzetek; Jakab István: A „szlovák
demokrácia” a szlovákiai kisebbségi politika tükrében; Csáky Károly: Kényszermunka, deportálás,
ki- és betelepítés (Bori község kálváriája); Juhász
Dósa János: Nemcsak népszerűek voltak, hanem
olykor merészek is (Galgóczi és Palotai).

Radnóti Miklós
legszebb versei
Az Irodalmi Fülbevaló
c. sorozatban megjelent
hanghordozó a száz
évvel ezelőtt született
költőóriás, Radnóti
legszebb verseit tartalmazza a fájdalmasan korán
elhunyt Kaszás Attila tolmácsolásában. Olyan
nagy verseket is meghallgathatunk az előadásában, mint a Tétova óda, a Pogány köszöntő, a Nem
tudhatom vagy a Hetedik ecloga.

Kassai Figyelő 2009/8
A tartalomból: Mihályi Molnár
László – Milyen is a kettős
mérce?, Buday Ernő – Megemlékezés a kitelepítettekről, Halász György – Kassa
bombázásának 68. évfordulója,
Interjú Morvai Krisztinával és Dudás Katalinnal, A
Tajták-jelenség, Sikeres évadot zárt a Thália Színház, Beszámoló a 12. Jászói Nyári Egyetemről

Irodalmi Szemle
2009/8

Az idei Ünnepi
Könyvhétre jelent
meg a Madách
Posonium gondozásában Juhász
Katalin Látod, duzzad c. verseskötete. Ízelítőül a
kötet egyik szép versét ajánljuk figyelmükbe.

Lakhatatlan kutyaól
... és már minden mindegy nekem.
nyugton ülök, lábam nem reszket.
Mintegy vezényszóra kezdem
rendezgetni végtagjaim a fotelben.
És megfelel nekem így a csend.
Egy nyíláson sem csapnak ki neszek.
Sztárosan felszegem fejem,
rejtem kínom a papírzsepibe.
Aztán csendben, büszkén
bennégek zöld ruhámban.
A hamu szagát senki nem érzi meg.

A kiadványok megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban.

Könyvesbolti kedvezmény

10 %-os
kedvezmény 36. hét

A Szlovák Köztársaság Alkotmányának napja
(munkaszüneti nap)
A II. világháború kitörésének emléknapja

Elkészült a palóc gulyás
Nemrég közöltük a palóc gulyás receptjét,
amelyet egyik olvasónk már el is készített,
s képet is mellékelt róla. Köszönjük, s továbbra is várjuk olvasóink receptjeit, észrevételeit.

Juhász Katalin
Látod, duzzad

A tartalomból: Gyüre Lajos, Kulcsár Ferenc, Andrej

Tompa Mihály könyvesbolt

Szeptember 1.

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.

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.

Piaci árak Rimaszombatban
- augusztus 28-án
sárgarépa			
petrezselyem		
zeller			
burgonya			
hagyma			
paprika			
kápiapaprika		
almapaprika		
feferónpaprika		
paradicsom		
uborka			
beraknivaló uborka
káposzta			
karfiol			
csöves kukorica		
zöldbab			
fejtett bab			
tök				
őszibarack		
dinnye			
sárgadinnye		
szilva			

0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/db
0,30 €/kg
0,70-0,80 €/kg
0,70-1,20 €/kg
1,20 €/kg
0,99 €/kg
3 €/kg
0,40-0,60 €/kg
0,30-0,60 €/kg
0,50 €/kg
0,39 €/kg
0,60-1,70 €/db		
0,30 €/kg
1,80 €/kg
2-2,60 €/kg
0,70 €/kg
0,80-1,20 €/kg
0,65 €/kg
0,60-0,90 €/kg
0,85 €/kg
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Az iskolakezdés nehézségeiről
A szeptemberi iskolakezdés sok
izgalommal, stresszel jár a legtöbb
kisgyermekes családban. Hát még
ha csemeténk most kezdi az első
osztályt…
Az iskolába járást is meg kell szokni, a gyermeket
fel kell késziteni lelkileg is a változásokra. A szülők
rémtörténétei, hogy mi mindent kellett nekik is kibírniuk, elviselniük az iskolában, nincs jó hatással
a gyerekekre. Beszélgessünk inkább arról, hogyan
is működik az iskola, mit jelent, ha csengetnek,
mi az a házifeladat, de vigyázzunk, az iskoláról a
gyerek előtt csak pozitívan szabad szólni.
Hogy hogyan fog gyermekünk alkalmazkodni
az új szabályokhoz, beilleszkedni az új közösségbe, azt megjósolhatjuk abból, hogy eddig hogyan
birkózott meg a nehézségekkel, a változásokkal.
Valószínűleg nem lesz ez másként ezután sem. Ha
izgő-mozgó, nagyon eleven a gyermekünk, ne várjuk, hogy hirtelen az iskolától majd megszelídül, és
ő lesz a legengedelmesebb, legcsendesebb tanuló.
Eddig félénk, gyámoltalan apróságunktól pedig
ne várjuk, hogy hirtelen az osztály szószólója
vagy mókamestere lesz. Elvárásainkkal szemben
a tanulásban is legyünk óvatosak, tudatosítsuk,
hogy a gyerek nem a szülő másolata. Ne várjuk,
hogy úgy fog tanulni, és mindent hasonlóképpen
csinálni, ahogy azt mi tettük annak idején. Lehet,
hogy valamiben ügyesebb, valamiben pedig
gyengébb lesz. Azon se lepődjünk meg, ha más
dolgok érdeklik, mint minket, bátran támogassuk
érdeklődési körében, még ha az nagyon el is tér a
mi elképzeléseinktől. Próbáljuk elfogadni gyermekünk másságát, személyiségét, és nem emelni túl
magasra a mércét, így tehetünk érte a legtöbbet. A
gyereknek ugyanis az a legfontosabb, hogy érezze,
a szülei olyannak szeretik, amilyen.

nak, és ami nagyon fontos, itt összekovácsolódik
az osztály, megerősödnek a barátságok.

egy csupa görcsös, szorongó, félős kitűnő tanuló,
aki nem tudja élvezni a gondtalan gyerekkort.

- A gyermek fizikai energiakészlete szinte kimeríthetetlen, nagyon sok mozgásra van szüksége az
egészséges fejlődéshez. Az iskolában felgyülemlett
feszültséget, félelmet, negatív érzelemeket is játékkal, szaladgálással semlegesíti a szervezet, ezért
iskola után és hétvégén engedjük a gyermeket
játszani, szaladgálni, kiabálni.

A friss kisdiáknak meg kell barátkoznia az új környezettel, osztálytársakkal, tanító nénikkel, meg
kell szoknia a korai kelést, a csengetési rendet, az
odafigyelést, a közös munkát, egy egészen más
életformát, ahol a játék fokozatosan háttérbe
szorul, és előtérbe kerül a tanulás, a célzott
személyiségformálás. Hogy gyerekünk képes-e
jól alkalmazkodni az iskolai követelményekhez,
az főleg attól függ, hogy érett-e gondolkodásilag,
érzelmileg és szociálisan is az iskolakezdéshez.
Kezdeti nehézségek, problémák azonban mindig
adódhatnak, még az érett gyerekeknél is. A
leggyakoribbak ezek közül, amelyekre érdemes
odafigyelni, és akár szakemberhez is fordulni:

- Elsős gyermekünktől nem várjuk, hogy iskolai
feladatait önállóan fogja végezni, bizony sok segítségre lesz szüksége leckeírásnál, tanulásnál. Minden este foglalkozzunk vele legalább egy fél órát,
ellenőrizzük segédeszközeit, füzeteit, könyveit.
- Gyakran beszélgessünk a gyermekkel arról is, hogyan érzi magát az iskolában, milyenek a barátai,
mivel telnek a napközis foglalkozások. Ahhoz,
hogy gyermekünk bizalommal elmesélje iskolai
élményeit, meg kell róla győznünk, hogy nem fogjuk apró gondjait minden szülővel kibeszélni, és
esetleg így pletykálkodással kellemetlen helyzetbe
hozni az osztálytársak előtt. Ellenkező esetben ne
számítsunk bizalmára.
- Nagyon óvatosan kritizáljuk a gyerek jegyeit,
képességeit, ebben a korban a gyerekek nagyon
érzékenyek a kritikára. Ilyenkor dől el, hogy
valaki sikerkereső, vagy kudarckerülő lesz-e. Ne
hangoztassuk, hogy bezzeg mi micsoda jó tanulók
voltunk, mert csak elvesszük a kedvét az iskolától.
Ha minden igyekezete ellenére gyengébb, ne
mondjuk, hogy nem vagyunk vele megelégedve,
hogy csalódtunk benne. Inkább buzdítsuk, sokat
dicsérjük, még ha nem is a legjobb tanuló, és
tanuljunk vele, ha lemaradt.

Néhány jó tanács iskolakezdéshez:
- Sose kritizáljuk a gyerek előtt a tanító néni
- Gyermekünket fokozatosan szoktassuk az új
tanítási módszereit. Ezzel csak azt érjük el, hogy
napirendhez. Ezt már az iskolakezdés előtt pár
gyermekünk nem fogja tisztelni, és nem fog neki
héttel elkezdhetjük. Meg kell szoknia a korai kelést, szót fogadni az iskolában. Problémánkat mindig
reggelizést, jó, ha tudja, mikor mehet játszani, és
személyesen a tanítóval beszéljük meg.
mikor jön el az ideje az ágybabújásnak. Vigyáz- Járjunk rendszeresen szülőértekezletekre, sokat
zunk: sem az esti agresszív filmek, sem a késői
beszélgessünk a többi szülővel, hogy gyermekünkvacsora nem segítik elő a kellemes álmokat. A 8-9
ről, kora sajátosságairól minél többet megtudjunk,
óra alvásból ne engedjünk, hiszen, ha a gyerek
esetleg időben észrevegyük, ha segítségre lenne
nem alszik eleget, feszült lesz, és nem fog tudni
szüksége.
odafigyelni az iskolában.
- A kezdetektől figyeljük, miben ügyes és miben
- Egy 6 éves kisgyerek kb. 25-30 percig képes
gyengébb gyermekünk. Amiben tehetséges, abban
odafigyelni a feladatokra, ezután szünetre van
támogassuk, de az első évben még nem kell
szüksége. Gyermekünket ne terheljük túl otthoni
fölöslegesen szakkörökkel terhelnünk, esetleg
gyakorlással, eleinte ne kérjünk tőle plusz feladavalamilyen sportra írassuk be, ha túl eleven.
tokat, segítséget a házimunkában, eléggé ki fogja
meríteni az iskolába járás.
- Ne várjuk el, hogy gyermekünk minden tantárgyból kitűnő legyen, hiszen nem két lábon járó
- Jó, ha napközibe is járatjuk gyermekünket, mert
lexikont, hanem becsületes, talpraesett EMBERT
ott nem csak, hogy megírják a leckéket, de a délakarunk nevelni belőle. Jobb egy boldog, nyugodt,
utáni foglalkozásokon sok új dolgot is megtanulkiegyensúlyozott, közepesen tanuló gyerek, mint

- A gyermeket nem érdekli az iskola, nem szeret
tanulni, sokkal inkább foglalkoztatja a játék (alkalmazkodási probléma, iskolaéretlenség jele)
- Nem tud a tanítási órán kellő ideig összpontosítani, nincs kitartása, hiányzik az önkontroll – felugrál, bekiabál (lehet nevelési probléma,
hiperaktivitás, de éretlenség jele is)
- Az iskolában rendetlen, nem fogad szót a tanítónak, sok a panasz a viselkedésére (lehet nevelési
probléma, a tanító nénivel nem szimpatizál, nem
tiszteli, vagy hiperaktivitás jele)
- Lusta, feledékeny, rendetlen, nem csinálja meg a
leckéit (nevelési probléma, vagy éretlenség jele)
- Nem szereti az osztálytársait, nincsenek barátai,
bántja a többieket, félnek tőle (nevelési probléma,
alkalmazkodási képtelenség, rossz viselkedési
minták a családban)
- Az addig problémamentes gyerek hirtelen szorongóvá, csendessé, visszahúzódóvá válik (a gyerek
túlérzékenységének jele, vagy túl szigorú a tanító
néni)
- Rágja a körmét, gyakran fáj a hasa, beteges, rosszkedvű, nem akar iskolába menni (túlérzékenység,
túl sok iskolai követelmény, túl nagy szigor jele,
esetleg bántják, kiközösítik az osztálytársak)
- Jó képességei ellenére nagyon lemarad a tanulásban a többiekhez képest – írásban, olvasásban,
vagy számolásban (tanulási rendellenesség vagy
egyszerűen túl keveset tanul)
Ilyen és hasonló problémák esetén felkereshetik tanácsadónk szakembereit (PedagógiaiPszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ,
Hviezdoslav u. 441/10, 979 01, Rimaszombat,
Tel.: 047-56 23 543)
Mgr. Csank Gál Gabriella, iskolapszichológus
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Tizenhatodszor rendezték meg a GMKÜ-t

A népi folklór bűvkörében
Gesztete adott otthont a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyének (GMKÜ), amelyet immár tizenhatodik alkalommal rendezett meg a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmánya. Az idén a
társrendezői feladatokat a Csemadok helyi alapszervezete és a község vállalta fel.
A zsúfolásig megtelt kultúrházban a környék amatőr csoportjai mutatkoztak be, a műsor, amelynek a házigazdája Polgári Mária volt, elsősorban
a népi folklórra építkezett, s az egyes blokkokban
a környék asszonykórusait (Balogfala, Gesztete,
Gömöralmágy, Gömördétér, Nagybalog, Péterfala)
a rimaszombati Új Gömör Néptáncegyüttes és a
ragyolci Nógrád Néptáncegyüttes táncbetétjei váltogatták. A műsorba rajtuk kívül még a Harkácsi
Pimpók bábcsoport és a feledi Ketrin roma tánccsoport fért be. Az ünnepélyt Berki Andor gesztetei
polgármester és Sebők Valéria, a Csemadok TV
elnöke nyitotta meg, aki elsősorban augusztus 20.
jelentőségét méltatta és Szent István szellemiségét
emelte ki, aki az itt élő nemzetek együttműködésével egy olyan birodalom alapjait rakta le, amelyet
a sok-sok viszontagság ellenére sem sikerült eltüntetni Európa térképéről. Államalapítónk azon
gondolatai, miszerint az egynyelvű és egyszokású
ország gyarló és törékeny, máig sem veszítettek aktualitásukból. A közel kétórás műsort hajnalig tartó
mulatság zárta, amelyen a rozsnyói Sexit együttes
húzta a talpalávalót.
Kép és szöveg: jdj

A ragyolci vendégek fellépés előtt

Berki Andor, Balogh Gábor, a Csemadok országos
alelnöke és Sebők Valéria

A Hot Art Kulturális Nyár
keretében adott nagysikerű
koncertet Rimaszombatban
a neves szlovák énekesnő,
Jana Kirschner

Jó műsor után finom gulyás dukál

Csótó László rimaszombati
születésű képzőművész kiállítása nyílt meg Perbenyiken
az egykori zsinagóga
épületében

1609 augusztus 25-én
Galileo Galilei a velencei dózsénak bemutatta távcsövét.
Erre az alkalomra emlékeztek a rimaszombatiak is,
akik a Fő téren felállított
távcsövön keresztül pásztázhatták az égboltot

Perbenyiken avatták fel Kulcsár Tibor költő emléktábláját, aki ugyan Hardicsán született,
de itt élte le a gyermekkorát

Összeállította:
amb és jdj

Közlemények

2009. 8. 31.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 36. hétre
Szeptember 1.-én, kedden
Jazmín gyógyszertár
Szeptember 5.-én, szombaton
Západ gyógyszertár
Szeptember 6.-á, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
Szeptember 1.-én, kedden
(államünnep)
MUDr. Kurák Ferenc, Rimaszombat,
Vasúti u. 23., tel: 0908/652 162
Szeptember 5.-6.-án, szom.-vas.
MUDr. Gajanová Eva, Egyházasbásti
Egészségügyi Központ, tel: 047/56 91 161
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
augusztus 18-án és 25.-én
az alábbi személyek adtak
önkéntesen vért:
Vojtech Micsko, Ján Kováčik, Ján
Štefančík, Peter Bálint, Jozef
Molnár, Ing. Magdaléna Vargová,
Kristína Helejová, Dušan Kubík,
Kovács Zoltán, Miroslav Soukup,
Lucia Soukupová, Roman Čarnoký,
Dušan Šmidt, Július Bukovický,
Pavel Belic, Eva Štecová, RNDr. Anita
Antalová, Ľubomír Antal, Ján Nociar,
Jaroslav Turis, Anatolij Jefimov,
Miroslav Koreň, Branko Bakša, Ing.
Ľubomír Majan, Jarmila Urbanová,
Peter Lecső, Ing. Martin Magic és Eva
Lenardová Rimaszombatból, Andrej
Kosik Serkéből, Jaroslav Slovenčák
Rimakokaváról, Tóth Anita Hanváról,
Ján Vranský Klenócról, Pavel Petráš,
Peter Petrok, František Zvozil, Emil
Krajči, Marcela Vrancová, Maroš
Vranec, Pavel Pauko, Peter Rapčan és
Ing. Ľubomír Porubiak Nyustyáról,
Csatlós Tibor Rozsnyóról, Dušan
Širák, Mária Kučeráková és Michaela
Kučeráková Cserencsényből,
Marta Ďurkovičová, és MVDr. Milan
Kamenský Tornaljáról, Michal Karas
Tiszolcról, Richard Očovay és Peter
Ľupták Felsőpokorágyról, Marian
Ulinec Runyáról, Zdenko Putnoky
és Jozef Vozár Rimaráhóról, Dana
Babaríková és Anna Beníková
Susányból, Miroslav Babic
Sajószárnyáról, Bialonček István
Fülekről, Bán Hanna Bátkáról, Bódi
László Rimaszécsről, Ivan Holý és
Lucia Holá Hacsaváról, Básti Alexej
Tajtiról, Katona József Bejéről, Ján
Kurek Ajnácskőről, Štefan Lámer
Susányról, Bálint Zsolt Balogfaláról,
Michal Feledy, Martin Páterko, Bőd
József és Miroslav Kuna Feledről.
Először adtak vért: Andrea
Kováčová, Milada Valková és Ing.
Andrea Mikulcová Rimaszombatból, Tóth Péter Serkéből, Michaela
Kureková Dúsáról, Stanislav Potocký
Andrásiról, Básti Endre Tajtiból
és Ľubomír Belkoz Tiszolcról.

Meghívók
Tanévnyitó a Tompa Református Gimnáziumban – szeptember 1.
A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tart fennállásának 10. évfordulója alkalmából szeptember 1.-én
13.00 órakor a rimaszombati református templomban.
A tanévnyitót 15.00 órakor ünnepség követi az iskola
épületében.

Mezőtúri vendég a Katolikus Körben
– szeptember 2.
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Komáromi vendégjáték Rimaszombatban
– szeptember 18.
Két előadással érkezik Rimaszombatba a komáromi
Jókai Színház szeptember 18.-án. Délelőtt, 10.30 órától
az alapiskolások tekinthetik meg a Minden egér szereti
a sajtot c. mesejátékot, míg este 19.00 órától a Városi
Művelődési Központ színháztermében Ken Ludwig:
Primadonnák című bohózatát mutatják be. Jegyár (kulturális utalványokat is elfogadnak!): elővételben: 6 €
felnőtteknek, 3 € nyugdíjasok és diákok részére, helyszínen: egységesen 8 €. Jegyek elővételben a Tompa
Mihály Könyvesboltban és a VMK-ban kaphatók, valamint 56 21 857-as telefonszámon rendelhetők meg.

A rimaszombati magyar Katolikus Kör szeptember 1. Salgótarjáni Bányarém fesztivál
2.-án tartja következő összejövetelét, amelynek vendé- – szeptember 4.-6.
Szeptember 4.-6. között kerül sor Salgótarjánban az
ge Szabó Gyula mezőtúri plébános lesz. 16.00 órakor a
vendég celebrál szentmisét a helyi katolikus templom- I. Bányarém Fesztiválra. A rendezvény keretében
szeptember 4.-én bányász emlékhelyet avatnak a
ban, ezt követi 17.00 órakor az előadás és beszélgetés
a megszokott helyen, a Művészeti Alapiskola pincehe- Forgách-telepi városrészben (16.00), megnyitják a
Bányarém Művészeti Kiállítást (17.30). Szeptemlyiségében.
ber 5.-én történelmi-geológiai-természetismereti
Tiszolcon emlékeznek az SzNP-re
akadályversenyt rendeznek általános- és középiskolások részére (10.00), de lesz serdülő és öregfiú
– szeptember 2.
Szeptember 2.-án Tiszolcon tartják a Szlovák Nemze- labdarúgótorna (14.00) és bányarém jelmezverseny
ti Felkelés járási központi ünnepségeit. Az ünnepség
és utcabál (20.00). Szeptember 5.-én egész napos
10.00 órakor kezdődik a Szlovák Antifasiszta Ellen- kavalkád lesz, amelyen belül fellép a Mono Manó
állók Szövetsége Területi Választmányának ülésével. Zenekar (15.00) és Vörös István a Prognózis együt11.00 órákor kerül sor a koszorúzásra és rövid kultúr- tessel (19.00).
műsorra a SzNF emlékművénél. 11. 45 órakor az alapiskola előtt honvédelmi bemutatót tartanak.

Felhívás

Péterffy Györgyi az Életutak vendége
– szeptember 5.
Tornalján szeptember 5,-én, szombaton, 15.00 órai
kezdettel a Rákóczi Magyar Házban folytatódik az
Életutak elnevezésű beszélgetéssorozat, amelynek következő vendége Péterffy Gyöngyi erdélyi származású
írónő lesz az Egyesült Államokból. A beszélgetést Balázs Emese vezeti, aki az életéről, gondolkodásmódjáról, élettapasztalatairól beszélget a vendéggel.

Palóc összetartozás vasárnapja Kalondán
– szeptember 6.
A Pro Kalondiensis Polgári Társulás szervezésében kerül sor szeptember 6-án 16.00 órai kezdettel a Palóc
összetartozás vasárnapja című programra Kalondán,
ahol a hét vezért jelképező 7 kopjafát állítanak fel a
múzeum udvarán Csáky Pál, Becsó Zsolt, Csúsz Péter,
Hrubík Béla jelenlétében. Ezt kultúrműsorok követik a
falu kultúrházának udvarán, lesz jurta állítás és harci
bemutató, asztrológiai bemutató távcsövekkel, szabadtéri színház és néptánc. Este a Pro Kalondoiensis
szabadtéri színpadán előbb a Kormorán együttes ad
koncertet, őket a Korál frontembere, Balázs Fecó követi, de bemutatkozik 2 környékbeli amatőr együttes is.

Színház és jazz Rimaszombatban
– szeptember 6. és 8.
Befejezéséhez közeledik a Hot Art Fesztivál Rimaszombatban. Szeptember 6-án a színházé a főszerep,
pozsonyi alkalmi társulat játssza a VMK-ban a Hal hármasban c. vígjátékot. Rimaszombatban nem mindennap láthatjuk Zdena Studenkovát, Zuzana Kocúrikovát,
Mária Kráľovičovát vagy Jozef Vajdát. A fesztivál szeptember 8-án igazi zenei csemegével zárul, amikor
Oskar Rózsa zenekara lép a Fekete Sas színpadára.

Kiállunk a jogainkért – nagygyűlés
Dunaszerdahelyen, szeptember 01.
A dunaszerdahelyi futballstadionban „Kiállunk a jogainkért” címmel kerül sor az MKP által kezdeményezett nyelvtörvénnyel szembeni tüntetésre szeptember
1-jén, délután 3 órától. A nagygyűlésre autóbuszok
indulnak a rimaszombati járásból is. Rimaszombatból
az autóbusz (nagyobb érdeklődés esetén autóbuszok)
9.00 órakor indul az Aranybika szálló parkolójából. Érdeklődni és jelentkezni az MKP járási elnökénél, Auxt
Ferencnél (0915 877 376) vagy Molnár Zsuzsánál (0905
832 216) lehet hétfő estig.

Sikeres nők kerestetnek – Jel. szept. 15.-ig
Besztercebánya megye és Szlovákiai Vidékparlamentje
a megye legeredményesebb hölgyét keresi. A versenyre olyan hölgyeket lehet nevezni, aki a megyében fejti ki tevékenységét, szabad idejét a közösségi életnek
szenteli (falu, mikrorégió stb.), elismert személyisége
környezetének. Három kategóriában lehet nevezni: 1.
nő a 3. szektorban (helyi szervezetek, egyesületek, klubok) dolgozó aktivista, 2. nő a közéletben és a politikában (polgármester, helyi vagy megyei képviselő), 3. nő
az üzletben (vállalkozó a megye területén belül).
A javaslatokat szeptember 15.-ig várják az alábbi címre: Banskobystrický samosprávny kraj, kancelária
predsedu, Inštitút výskumu rodovej rovnosti
a starostlivosti o rodinu vo všetkých politikách BBSK,
Nám. SNP 23., 974 01 Banská Bystrica. Tel: 048/432 56
46, e-mail: anna.pisarova@vucbb.sk. Jelentkezési lap
a www.irrr.sk honlapon található. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Megye sikeres hölgyei címet viselő
konferencián belül kerül sor október 15.-én.
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Hirdetés

Ingatlanok
• Családi ház eladó Rimaszombatban, a Kirejevszki utcában. Ár megegyezés szerint. Tel: 0903 765 612.
935-36

• Családi ház eladó Tamásiban a Tégla u. 7. sz. alatt. 5 szoba, konyha,
kamra, fürdőszoba, WC, garázs. Telek
600 m2-en. Aktuális 2010 áprilisától.
Tel: 0948 005 911.
716-35

• Bérbe adok helyiségeket vállalkozás céljára Rimaszombat központjában. Tel: 047/56 34 901, 0908
508 195.
974-36

• Családi ház eladó Rimaszombattól
12 km-re, garázs, gazdasági épületek, kombinált fűtés, saját emésztőgödör járulékos költségek nélkül.
Ár megegyezés szerint.. Tel: 047/56
94 639, 0902 335 061.
989-36

Állás
• Elárúsítónőt Rimaszombatban
felveszünk: Követelmény: rokkantnyugdíjas lét. Tel: 0903 435 192.
965-36

• Magyarországi cégem szlovákiai
tevékenységéhez keresek ügyintézői
és szervezői feladatokra munkatársat. Főállás mellett is végezhető
másodállású tevékenység, kötetlen
minkaidőben, korrekt bérezés.
Elvárások: magyar nyelvtudás, jogosítvány, érettségi, határozottság.
Előnyt jelent: vezetői vagy vállalkozói tapasztalatok. Jelentkezni lehet
a marketing05@freemail.hu címen
rövid, fényképes önéletrajzzal.
971-35

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

•Költöztetés, szállítás autóval. Tel:
0903 515 109.
148-35

•Kedves hölgyek – Ha nálunk
vásárol, vásárlói igazolványt kap,
amelynek révén különböző kedvezményekre lesz jogosult. Kezdje el
gyűjteni a bónuszpontokat. Részletek
a Moletka üzletben, Rimaszombatban, a Vasút u. 9. alatt.
734-35

• Középiskolai tanár angol nyelvet
oktat, érettségire, felvételire felkészít. Tel: 0907 85 31 64
Tel: 0907 853 164.
986-37

2009. 8. 31.

Állatok

MOZIMŰSOR

• Fedeztetésre alkalmas üsző eladó.
Tel: 0911 506 707.
995-35

EUROMOTEL
Restaurant

Szeptember 2.-3., szerda-csütörtök,
18.00 és 20.00

Fifty Dead Men Walking
angol-kanadai akcióthriller

Autó-motor

Szeptember 4.-6., péntek-vasárnap,
17.30

• Eladó Škoda Favorit Rimaszombatban. Tel: 0908 180 326.
972-35

Transformers – A bukottak bosszúja
amerikai sci-fi
Szeptember 4.-6., péntek-vasárnap,
20.00

Egyéb

S.S.D.
orosz thriller

• Eladó megkímélt szoba- és konyhabútor, valamint régi képrámák. Tel:
56 23 993, 0904 405 575.
962-35

Felveszünk varrónőt
AUTOPOŤAHY s.r.o.
Kassai út 1935.
Rimaszombat
0948 503 991
960-36

XXVII. GömörKishonti Vásár

Rimaszombat Városa szeptember
25-26.-án rendezi meg a XXVII.
Gömör-Kishonti Vásárt a Kishonti és
Jánošík utcában valamint a Fő téren.
A standokon árúsítani kívánók a Városi Hivatalban (Svätopluk u. 5.) kérhetik az engedélyeket. Tel: 047/56
04 628, 56 04 665, 56 31 139.
Mindenkit szeretettel várnak.

Szabad
munkahelyek

Kőműves, építkezési bádogos,
építkezési ács, hegesztő: SZČO Želka
Slavomír, Nyustya – inaslevéllel
* Eladó: MBS STRECHY – Mgr. Belák,
Rimaszombat – középiskolai szakirányú végzettséggel
* általános könyvelő (kettős könyvelés is): HS TAX, kft., Rimaszombat
– középiskolai szakirányú végzettséggel
* szalagmunkás:YURA ELTEC COR.
SLOVAKIA, s.r.o. – alapiskolai végzettséggel, inaslevéllel.
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.

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. szeptember 4-ig. A versenyeljárás 2009.
szeptember 10-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.

Hirdessen
a Gömöri Hírlapban!
Nyári akció: 2 + 1

Két hirdetés áráért három
alkalommal hirdethet
Telefon: 56 04 673, 0907 255 600
Az akció szeptember 30-ig tart
15 € feletti hirdetés esetén

Kassai út, Rimaszombat

bárányhetek
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, Tel: 0918 392 513
Az STK felvesz: technikust műszaki ellenőrzésre, emiszziós ellenőrzésre, eredetvizsgálatra. Tel: 0918 392 513
2009

A hét végéig kifejezetten napos,
száraz, késő nyári időre számíthatunk, kezdetben friss, hűvös hajnalokkal, a völgyekben már 10° C
alá is csökken a hőmérséklet. Napközben viszont ismét erősödik a
felmelegedés, az időszak vége felé
már 30 fok közeli hőmérséklet
várható.
Reisz András

Nehéz helyzetben a kassai
Thália Színház
A kassai Thália Színház ez év őszén
ünnepli megalapításának 40. évfordulóját. Az intézmény léte veszélybe
került. A színházat fenyegető elszomorító helyzet elhárítása érdekében
a Thália Színházi Társulás gyűjtést
hirdet a Thália Színház javára, amely
a lehetőségei szerint szeretné viszonozni a támogatást. A támogatás
alapösszegéül 100 €-t javasolnak.
Adományaikat az alábbi címekre
várják:
1. Banki átutalással: Divadelné
združenie Thália, OTP Banka
Slovensko, č.ú.: 11358737/5200, 2.
Postai pénzes utalvánnyal: Thália
Színházi Társulás, Timonova 3. 040
01 Košice, 3. Személyesen a Thália
Színház gazdasági vagy szervezési
osztályán, a Kassa, Timonova 3.
címen.

TLSZ jelenti

2009. 8. 31.

Détári Lajos végezte el
a kezdőrúgást Tornalján
1. osztály – 3. forduló:
Jolsva–Abafala 4:0 (1:0)

Egy félidőt bírtak a vendégek, a második félidőben
a hazaiak minden téren felülmúlták az abafalaikat.
G: Vranka, Hurák, Básti és Kuvik, JV: Rybár
Bátka–Osgyán 2:0 (1:0)

Bátka továbbra is jól szerepel, s nem adott esélyt
a bajnokságot remekül kezdő vendégeknek.
G: Albert és Kárász
JV: Ivanik, Ifi: 2:6
Murány–Rimajánosi 3:1 (2:1)

Rimajánosi ezen a mérkőzésen sem tudta megszerezni első pontját.
G: Velk, Hrbáľ, Goldschmidt – Bohó, JV: Siman, Ifi:
2:9
Kisrőce–Tornalja 1:2 (1:1)

A vendégek a 85. percben döntötték el a három
pont sorsát. A játék képe alapján a hazaiak a döntetlent megérdemelték volna.
G: Černota – Kárász és Bodnár, JV: Ďurík
Tajti–Klenóc 5:2 (3:2)

250 ember előtt 10 emberrel is győzni tudtak
a hazaiak egy igen színvonalas mérkőzésen, mivel
a játékvezető a hazaiak játékosát, Sándort az első
félidőben kiállította.
G: Mihály (2), Molnár (2), Pál G. – Filo (2), JV: Fakla
Szirk–Nagytörék 7:0 (1:0)

Az újonc hazaiak Koreň vezérletével kiütéses győzelmet arattak az igen enerváltan játszó vendégek
ellen.
G: Dulaj, Kontra, Koreň (2), Ziman, Michaľ (2), JV:
Šupka, Ifi: 3:1

a három pont sorsát.

A vendégek gólját Czene lőtte.

Tornalja–Tajti 3:0 (3:0)

Nagybalog–Borosznó 0:0
Selmecbánya–Nagyrőce 1:1 (1:0)

G. Krága, Szántó és Kárász, JV: Koós
Egy egész napos ünnepélyen a lelátók átadását
egy jó mérkőzésen hazai győzelemmel 700 ember
ünnepelte.

4. forduló:
Tiszolc–JUPIE Podlavice 4:0 (4:0)

G: Šándor, Doboš, Adamek és Hurák
Nagyrőce–Nagybalog 3:0 (1:0)

G: Kökény, Tóth, valamint öngól, JV: Fakla
Tiffinger edző visszatérte meghozta Jánosi első
győzelmét. Ifi: 3:4

G: Švec, Majerčík és Lunter
Piros lap: Ostrom R. (Nagybalog)
Ajnácskő–Selmecbánya 1:1 (0:0)

G: Ruszó
Osgyán–Murány 0:0

JV: Šupka
Egy jól felkészült vendégcsapat megérdemelt
pontszerzése. Ifi: 3:0
Jolsva–Bátka 2:2 (2:2)

G: M. Mikuš, Slovák – Farkas és Gál
A második félidőben a hazaiak száz százalékos
helyzetei is kimaradtak, így maradt az első félidőben kialault eredmény.

V. liga – 3. forduló:
Feled–Sajógömör 0:2 (0:1)

A sajógömöriek mindkét gólját Farkas szerezte.
Ragyolc–Nyústya 1:0
Lukanénye–Sajószentkirály 3:2 (1:1)

A vendégek góljait Zsíros szerezte.
4. forduló:
Nyustya–Vámosfalva (Mytna) 1:0 (0:0)

G: Saliga
Ifi: Sajógömör–Tajti 2:6

2.osztály – 3. forduló:

Sajószentkirály–Ragyolc 3:0 (1:0)

G: Bogdán (öngól), Bolacsek és Suba
Sajógömör–Szklabonya 2:0 (0:0)

Rimaszécs–Uzapanyit 7:0 (2:0)

G: Csutor és Farkas

G: Varga (4), Busa (2) és Váradi, JV: Pál, Ifi: 9:1

Málnapatak (Málinec)–Feled 3:2 (1:1)

A felediek góllövői Mogyoródi és Lacko
Tiszolc B–Balogfala 3:1 (1:1)

G: Koniar, Demjan, Vengrín – Kalmár, JV: Verkin

A következő forduló mérkőzései és játékvezetői

Ajnácskő B–Harkács 4:2 (2:0)

1. osztály, 5. forduló: szept. 6. 14.00 és 16.30
Bátka–Abafala / Čepko, Ďurík, Vývlek
Murány–Jolsva (ifi nélkül) / Fakla, Wollinger, Kriak
Kisrőce–Osgyán / I. Krahulec, Siman, Pocklan
Tajti–Rimajánosi / Juhász, Adorján, Rybár
Szirk–Tornalja (szept. 5.) / MD, Verkin, Gača
Sajószárnya–Klenóc (ifi nélkül) / J. Krahulec, Ivanik,
Slabej
Lubény–Nagytörék (szept. 5.) / Rybár, Juhász, Váradi
Elmaradt mérkőzés az 1. fordulóból: szept. 1. 16.30
Klenóc–Murány (ifi nélkül) / Lőcsös, Pocklan, Machyniak

G: Magyar (2), Molnár, Farkas – Gubala,
Nádudvardi, JV: Koós
Guszona–Nemesradnót 3:2 (2:1)

G: Vysočan, Mező, Koós – Lovas, Busa, JV: Pocklan
Ifi: 2:2
Cserencsény–Harmac 0:4 (0:0)

G: Radics (3) és Lakatos, JV: Čepko, Ifi: 3:1

Kiegyenlített első félidő után a tapasztalt vendégek
megérdemelt győzelmet arattak.
G: Fandák és Bystran, JV: Šonkoľ, Ifi: 1:13

4. forduló:
Uzapanyit–Harmac 2:1 (1:0)

G: Barassó, Lakatos – Bari, JV: Slabej, Ifi: 3:0
I. osztály, ifi:
Nemesradnót–Cserencsény 4:3 – nem fejezték be

A mérkőzés a 82. percben félbeszakadt.
4. forduló:

A vendégek góllövője: Švihla

Rimajánosi–Kisrőce 3:0 (3:0)

Sajószárnya–Lubény 0:2 (0:0)

Kisrőce–Sajógömör 4:1
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Ifi: 8:1

2.osztály, 5. forduló, szept. 6., 14.00 és 16.30
Tiszolc B–Uzapanyit (Rimapílán, szept. 5., ifi nélkül) /
Kúchen, Čajko, Uličný
Ajnácskő–Rimaszécs (Gömöralmágyban, szept. 5., ifi
nélkül) / Pál, Pataky, Melicher
Guszona–Balogfala / Rosiar, Šupka, Michalko
Cserencsény– Harkács (szept. 5.) / Šupka, Sendrei,
Hodoň
Harmac–Nemesradnót / Botoš, Šonkoľ, Filep

Abafala–Lubény 4:1 (2:1)

G: Lenkey (2), Farkas (2) – Bystran, JV: Kriak
A vendégek elégedetlenek voltak a játékvezetők
teljesítményével, ám ez nem befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Ifi: 1:11
Nagytörék–Sajószárnya 1:3 (0:2)

G: Konček – Bencső, Kovács és Ferko, JV: Pocklan
Ha nem sikerült odahaza, sikerült az első győzelmét idegen pályán megszerezni a tavalyi bajnokcsapat Szárnyának. Ifi: 8:0

Harkács–Guszona 0:1 (0:0)

G: Mező, JV: Juhász
Balogfala–Ajnácskő B 3:1 (1:1)

G: Kalmár, Szabó és Karkusz – Horváth A., JV:
Ďurík
Tiszolc B–Rimaszécs 4:3 (2:1)

G: Koniar, Vengrin, Kubinec és Pohorelský – Busa J.
(2) és Lakatos, JV: Siman

Klenóc–Szirk 2:0 (0:0)

Kerületi bajnokságok:

G: Filo (2), JV: I. Krahulec
A 11-esből rúgott második gól végleg eldöntötte

Geletnek–Ajnácskő 4:1 (1:1)

IV. liga – 3. forduló:

Balajthy Dezső ünnepelt
Augusztus 25.-én ünnepelte 60.
születésnapját a Területi Labdarúgó
Szövetség (TLSz) alelnöke. Egy ember,
aki mint játékos (Gesztete), később
mint játékvezető, jelenleg pedig már
több mint tíz éve társadalmi munkában
végzi kitűnően teendőit. A TLSz játékvezetőinek is főnöke. Keze alól sok fiatal játékvezető került
magasabb osztályba. Reméljük, hogy a továbbiakban is
számíthatunk becsületes munkájára a TLSz-ben. E kerek
évforduló alkalmából kívánunk Dezsőnek jó egészséget
és erőt a munkájához.
A TLSz vezetősége,
valamint a JTSz – OZTK vezetősége
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Döntetlen a nógrádi–gömöri derbin

Losonc–Rimaszombat 1:1
A rimaszombati labdarúgócsapat döntetlenezett az ősi rivális
losonciak otthonában, Vladimír Rusnák, a LAFC vezetőedzője
pénzbüntetésekkel fenyegetőzött.
A rimaszombatiak 2007 júliusa óta nem tudják legyőzni a losonciakat, az elmúlt két évben öt meccsen csak egy pontot szereztek ellenük. A mostani derbi
előtt mégis Piszárék számítottak az esélyesnek, hiszen második helyezettként
látogattak az utolsó előtti losonciakhoz. Az első félidő nem sok szép megmozdulást hozott („Nem derbi ez, csak annak csúfolják” – jegyezte meg egy
rimaszombati drukker), a hazaiak játszottak mezőnyfölényben, de az első igazi
helyzet a vendégek előtt adódott: a 26. percben Piszár beívelése után Gibala
éles szögből a kapu fölé lőtt. A hazaiak első helyzetére a 35. percig kellett várni,
Golian jól fordult le az emberéről, de ő sem találta el a kaput. Szünet előtt megszaporodtak a losonci lehetőségek, de sem Balaško, sem Hricov nem szerzett
gólt, így a vezetést – már a szünet után – a rimaszombatiak szerezték meg. A
48. percben egy bedobást követően Janečka lőtt kapura, s a labda a vizes füvön
megpattanva Michalík kapus keze között becsúszott a hálóba – 0:1. Egygólos
hátrányban a losonciak is felébredtek (Vladimír Rusnák vezetőedző többször
hangsúlyozta, hogy több hazai megingást már nem engedhet meg magának a
csapata), s rohamozni kezdtek. Hricov és Dujakovics lövését Kuciak még védte,
ám a 64. percben Hoferica bombájával szemben már tehetetlen volt – 1:1. Nyolc
perccel később Hoferica a győztes gólt is megszerezhette volna, ám szemtől
szemben Kuciakkal a rimaszombati kapus kezébe fejelt. Az utolsó tíz perc
mindkét oldalon izgalmas volt, Líška többször földre került a hazai tizenhatosban (és nem mindig a saját hibájából), a másik oldalon pedig Ďurica dönthette
volna el a meccset, de a kapu mellé fejelt, így az eredmény már nem változott.
A rimaszombatiak az egy pontnak is örültek („Elégedett vagyok, mert ki is
kaphattunk volna, 0:1-nél túlságosan visszazártunk” – mondta Marián Kudlík
vezetőedző), a losonciak viszont összetörten ültek a pályán. „Pár játékos csak
focistára játszik, és csak akkor ébredt fel, amikor az ellenfél már vezetett. Ezt a
meccset az első félidőben el kellett volna döntenünk – dühöngött a losonciak
szakvezetője, Vladimír Rusnák. – Már tíz pontot vesztettünk itthon, ezzel valamit kezdeni kell. Lehet, hogy néhány játékosnak le kell vonnom a fizetéséből,
mert különben nem veszik észre magukat!”




Losonc–Rimaszombat 1:1 (0:0)
Góllövők: Hoferica (65.), ill. Janečka (49.).
Sárga lap: Gibala, Zvara, Morháč, Rubint, Líška, Vargic.
Játékvezető: Smolák, 1230 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Zsivanovics, Morháč–Zvara–Gibala,
Piszár, Levický (79. Vargic), Sihelský–Líška (90. Juhász).
1. Púchov

7

5

1

1

11:6

2. Zlaté Moravce

7

4

2

1

15:8

16
14

3. Rimavská Sobota

7

4

2

1

10:8

14

4. Michalovce

8

3

3

2

8:5

12

5. Dolný Kubín

7

3

1

3

12:9

10

6. Prievidza B

7

2

4

1

6:6

10

7. Trenčín

7

2

3

2

10:8

9

8. Liptovký Mikuláš

7

2

2

3

7:8

8

9. Ružomberok B

8

2

1

5

6:12

7

10. Lučenec

7

1

2

4

8:8

5

11. Šaľa

8

1

1

6

3:18

4

A rimaszombatiak a 9. fordulóban, szeptember 12-én 15.30-kor az újonc Púchov együttesét fogadják.

B. T.

Elválasztott malacok eladók. Tel: 0905 544 891

936-36

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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Tóth Péter Feleden szeretne bizonyítani
Egyik nap még
a felediek kapujában
narancssárga mezben,
másnap szürkében már
a balogfalaiak hálóját
védte. Igaz, még csak
a nyári edzőmérkőzések zajlottak, így Tóth
Péter még a régi, de már az új csapatát is
erősítette egy-egy mérkőzés erejéig.
„Ha 10 cm-rel magasabb lennél, akkor megélhetnél a fociból” – ezzel a mondattal indította útjára
kedves edzője, Július Nôta, aki még rimaszombati
középiskolás éveiben foglalkozott vele. Péter
nagyon megkedvelte a szókimondó, közvetlen
kapust, aki nagyon sokat biztatta, amikor mérkőzések úsztak el miatta, s neki is köszönheti, hogy
nem adta fel.

Pedig ahogy mestere megjósolta, tényleg nem
tudott a fociból megélni, s tisztességes munkahely után kellett néznie. Péter Balogfaláról
származik, s a rimaszombati gépészeti szakközépiskolában érettségizett. Ekkor került „majdnem
profi” kapcsolatba a focival, s a rimaszombati ifi
mellett a felediek csapatát is erősítette, majd fél
évig Balogfalán vendégeskedett. A feledi csapat,
amely kiesett az V. ligába, viszont kapus nélkül
maradt, így visszatért, bár a rimajánosiak és a
sajószentkirályiak is csábították. Péter formája
az elmúlt években visszaesett, ugyanis itthoni
munkalehetőség híján Angliában, a futball hazájában próbált szerencsét, de nem a focipályán,
hanem egy hipermarket raktárában, ahol több
műszakban is dolgozott, így a focira nem maradt
ideje. Mivel édesapja súlyosan megbetegedett,
hazatért, és sikerült egy rimaszombati hipermarketben elhelyezkednie, de bizony ez a munkakör

is lemondással jár, s már jelezte az edzőjének,
hogy valószínűleg minden harmadik hétvégén
nélkülözniük kell.
A feledi csapat, miután kiesett az IV.ligából,
ifjúsági játékosokkal megerősödve szeretne helytállni egy osztállyal lejjebb, s Péterre is számít, aki
világéletében mindig a kapuban érezte otthon
magát. Már gyerekkorában a televízióban is csak
a kapusok érdekelték, s Jens Lehmann, Oliver
Kahn és Edwin van der Saar a példaképei, akik a
harmincas éveikben váltak csapataik meghatározó egyéniségeivé. A kapusok többsége lassan érő
típus, így Péternek is van még ideje, hogy maradandót alkosson a futballpályán. Mindenesetre
jelenleg fél évet ad magának, hogy ismét formába
lendüljön, s nagyon reméli, hogy sikerül megúsznia potyagólok nélkül, mert nehezen viselné el, ha
miatta úszna el egy-egy mérkőzés.
Kép és szöveg: jdj

A rimaszombati rendőröké lett a vándorserleg
Pádárban második alkalommal rendezték meg a polgármester kupájáért kiírt
labdarúgó tornát, amelyre kilenc csapat
(Nagybalog, Perjése, Pádár, Hajnalka,
Rendőrségi Testület Rimaszombati Járási Igazgatóságának csapata, Euromotel,
JOMI Team (Jozef Slovák), Cuki Team
(Západ cukrászda) és a rimaszombati Tergé Team) nevezett be.
A csapatok az alapszakaszban két csoportban vették fel a küzdelmet, s a Rendőrségi Testület Rimaszombati Járási Igazgatóságának csapata, a Jomi
Team, az Euromotel csapata és a hazaiak kerültek
az elődöntőbe. Az elődöntő két győztese, a rendőrségi alkalmi csapat és a Jomi Team csatázott a ván-

A TLSZ diákbajnokságának
őszi menetrendje
A csoport
1. forduló, szeptember 5.: Klenóc–Kisrőce, Lubény–
Sajószárnya
2. forduló, szeptember 12.: Kisrőce–Sajószárnya,
Klenóc–Lubény
3. forduló, szeptember 19.: Lubény – Kisrőce,
Sajószárnya – Klenóc
4. forduló, szeptember 26.: Kisrőce–Klenóc,
Sajószárnya–Lubény
5. forduló, október 3.: Sajószárnya–Kisrőce,
Lubény–Klenóc
6. forduló, október 10.: Kisrőce–Lubény, Klenóc–
Sajószárnya

dorserlegért, s mivel a rendes játékidő alatt nem
született döntés, rendhagyó módon, a félpályáról
lőtt büntetőkkel döntötték el a csatát, s a szerencsésebbnek a rendőrök bizonyultak, akik ezzel

B csoport
1. forduló, szeptember 5.: Nagybalog–Feled, Ajnácskő–
Gesztete, Osgyán szabadnapos
2. forduló, szeptember 12.: Gesztete–Osgyán,
Nagybalog–Ajnácskő, Feled szabadnapos
3. forduló, szeptember 19.: Ajnácskő–Feled, Osgyán–
Nagybalog, Gesztete szabadnapos
4. forduló, szeptember 26.: Feled–Gesztete, Ajnácskő–
Osgyán, Nagybalog szabadnapos
5. forduló, október 3.: Osgyán–Feled, Gesztete–
Nagybalog, Ajnácskő szabadnapos
6. forduló, október 10.: Feled–Nagybalog, Gesztete–
Ajnácskő, Osgyán szabadnapos
7. forduló, október 17.: Osgyán–Gesztete, Ajnácskő–
Nagybalog, Feled szabadnapos
8. forduló, október 24.: Feled–Ajnácskő, Nagybalog–
Osgyán, Gesztete szabdnapos
9. forduló, október 31.: Gesztete–Feled, Osgyán–
Ajnácskő, Nagybalog szabadnapos
10. forduló, november 7.: Feled–Osgyán, Nagybalog–
Gesztete, Ajnácskő szabadnapos

megvédték tavalyi elsőségüket. A harmadik helyet
mérkőzés nélkül az Euromotel csapata szerezte
meg. A torna után megrendezték a legjobb góllövő
címéért kiírt tizenegyes versenyt is, amelyet nagy
meglepetésre egy hölgy, a rimaszombati Vígh Mónika nyert meg, aki egyébként a Cuki Team együttesében kergeti a labdát.
Szeretnénk köszönetet mondani Szőke László, Judita Václavková, Marcela Štorková, Iveta
Kondášová és Július Hlaváčik szakácsoknak, akik
a finom bárány- és sertésgulyásról és káposztalevesről gondoskodtak, valamint az Agrotrade cégnek és Igor Magic, Fekete Tibor, Simon Gyula és
Ján Brzáč vállalkozóknak a támogatásukért.
Szabó Attila, Pádár polgármestere

C csoport
1. forduló, szeptember 5.: Abafala–Rimaszécs,
Sajógömör–Sajószentkirály, Lénártfala–Bátka
2. forduló, szeptember 12.: Rimaszécs–Bátka,
Sajószentkirály–Lénártfala, Abafala–Sajógömör
3. forduló, szeptember 19.: Sajógömör–Rimaszécs,
Lénártfala–Abafala, Bátka–Sajószentkirály
4. forduló, szeptember 26.: Rimaszécs–Sajószentkirály,
Abafala–Bátka, Sajógömör–Lénártfala
5. forduló, október 3.: Lénártfala–Rimaszécs,
Bátka–Sajógömör, Sajószentkirály–Abafala
6. forduló, október 10.: Rimaszécs–Abafala,
Sajószentkirály–Sajógömör, Bátka–Lénártfala
7. forduló, október 17.: Bátka–Rimaszécs, Lénártfala–
Sajószentkirály, Sajógömör–Abafala
8. forduló, október 24.: Rimaszécs–Sajógömör,
Abafala–Lénártfala, Sajószentkirály–Bátka
9. forduló, október 31.: Sajószentkirály–Rimaszécs,
Bátka–Abafala, Lénártfala–Sajógömör
10. forduló, november 7.: Rimaszécs–Lénártfala,
Sajógömör–Bátka, Abafala–Sajószentkirály
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10 nap a román hegységekben
A Szlovák Turistaszövetség rimaszombati szervezetének nyolc tagja a napokban tért vissza romániai
10 napos túrájáról. Ez alatt az idő alatt meglátogatták az ország három legnevezetessebb hegységét, a
Fogarasokat, Piatra Craiulit és Bucegit.
Annak ellenére, hogy az időjárás nem volt a
legkellemesebb (esett, fújt a szél, köd volt), sikeresen megmásztuk az összes tervbe vett csúcsot. A Fogarasokban ez volt a 2 544 m magas,
Moldovenaul, amely Románia legmagasabb csúcsa
és 2 535 m-es Negoi hegy.
A Piatra Crauluii hegységben található Laom (2
237 m) mészkőcsúcs megmászása és a hozzá vezető hegygerinc végigjárása a túra egyik legnehezebb
szakasza volt, ahol 26 km-es szakaszon 1 855 méteres szintkülönbséggel kellett megküzdenünk. A
túra utolsó szakaszát, a Bucegi hegység fennsíkján
tettük meg, amelynek feljutottunk legmagasabb
csúcsára, a 2 509 m magas Omúlra. Ottlétünk során
megközelítőleg 2 000 km-t tettünk meg autóval,
szállásunk kempingekben, sátorban volt biztosítva. Az olaszországi viszonyokkal összehasonlítva,
a románoknak bizony még van min javítaniuk. A

tisztaságra a hegyekben a számos hazai turistának
„hála”, egyáltalán nem ügyelnek, miután befejezték
a tóparton vagy a hegyekben töltött szabadságukat,
szemetüket a természetben hagyják. Sajnálatos dolog, hisz a gyönyörű természet ezt egyáltalán nem
érdemli ezt meg. Még jó, hogy vannak kóbor ebek,
amelyek a szemét egy részét eltakarítják. Dicséretet érdemelmek viszont a panzió- és hoteltulajdonosok, akiknek szolgáltatásai megütik az európai
mércét. A közutak állapota is hagy kívánnivalót,
viszont felújításukon már legalább elkezdtek dolgozni. Ami a turistáknak szánt információkat illeti,
amelyek megkönnyítik tájékozódásukat az országban, itt is van még mit behozni a többi országhoz
képest. Mellesleg az ismertebb helyeken már el lehet boldogulni az angol nyelv segítségével és egyre
több fiatal is folyékonyan beszél valamely idegen
nyelven. Láttunk rengeteg szép érintetlen erdőt és
számos rétet, legelőt. A román hegyekben természetes a kecskék, juhok, lovak, szamarak és tehenek legeltetése. A vadállatok közül főleg zergékkel
és mormotákkal találkoztunk Annak ellenére,
hogy a helyiek szerint rengeteg medve él a hegyek-

ben, eggyel sem találkoztunk. Véleményem szerint
Románia viszonylag jó úton halad a fejlett államok
felé való felzárkózás útján az itt tapasztalt nehézségek ellenére is. Túránkról útifilm is készül majd,
amely kérésre megtekinthető lesz. Az erdeklődők
személyesen jelentkezhetnek szövetségünknél.
A turistaszervezet végezetül szeretne köszönetet
mondani támogatásáért a város önkormányzatának és a Hypernova áruháznak.
Végezetül a 8 résztvevő névsora: Ján Kučera,
Roman Machyniak, Zoltán Borbás, Vojtech Pocsai,
Martin Kamenský, Michal Folk, Ján Folk és Ján
Čienik.
Borbás Zoltán

80 érmet szereztek a TJ Lokomotíva cselgáncsozói
A rimaszombati TJ Lokomotíva cselgáncsozói 80
érmet szereztek az év első felében (28 arany, 24
ezüst és 28 bronz). A csapat több hazai és nemzetközi versenyen képviseltette magát, így részt vettek
Besztercebányán, Losoncon és idehaza a megyei
önkormányzat által szervezett olimpiai reménységek tornáján, amelyeken 19 arany, 12 ezüst és 10
bronzérmet gyűjtöttek be. Ezenkívül szerepeltek
Pozsonyban, Bazinban, Bártfán, Nagymihályon és
Iglón, s a mérlegük ezeken a versenyeken: 5 arany,
6 ezüst és 14 bronz. A Bazinban megrendezett ifjabb diákok országos bajnokságán a legeredményesebben Farkas Denis és Andrik Bence szerepelt, az
előbbi második, míg Andrik harmadik lett. A magyarországi Harsányban megrendezett nemzetközi versenyről a Lokomotíva versenyzői 2 arany,
3 ezüst és 1 bronzéremmel tértek haza. Az elmúlt

A csapat összegezte az eltelt időszakot, s az alábbi
sorrendet alakította ki: 1. Maďar Jaroslav 98 pont,
2. Farkaš Denis  77 p., 3. Andrik Bence   60 p., 4.
Jakab Károly 59 p., 5. Srečka Frederik 58 p., 6.
Jakab Ádám 38 p..

fél esztendő legnagyobb élménye a lengyelországi
Bochna városában megrendezett viadalhoz fűződik, amelyet Európa legrégibb sóbányájában, 226
méterrel a föld alatt rendeztek, ahol Jaroslav Maďar
aranyérmes lett.

Tragikus körülmények közt
elhunyt társukra emlékeznek
Szombaton, szeptember 12.-én kerül megrendezésre kerül a Valacsay Ferenc mérnökről elnevezett emlékverseny első évfolyamára. Az esemén�nyel kollégánkra emlékezünk majd, aki a múlt
évben autóbalesetben elhunyt. A rendezvényre
az okruzná utcai székhelyünkön kerül sor, amelyen részt vesznek a nagykürtösi, poprádi, losonci,
besztercebányai, nagyrőcei és garamszentkereszti

városi kapitányságok csapatai. A községeket a meleghegyi, cserencsényi, kruzsnói, rimazaluzsányi,
rimabányai és a rimabrézói önkéntes egyesületek
képviselik majd. A találkozót megelőzően a rimaszombati tűzoltók szeptember 5.-én, szombaton
megrendezik a Roman Krajčí emlékének szentelt
minifutball verseny 8.-ik évfordulóját.

Cserencsényi és
rimazaluzsányi
siker
A rimaszombati önkéntes tűzoltóegyesület
járási tanácsa értesíti a közvéleményt, hogy
ez év augusztus 8.-án Kiszucaújhelyen
(Kysucké Nové Mesto) járásunk 2 községének
tűzoltói képviseltették szervezetünket úgy a
férfiak mint a nők kategóriájában az itt megrendezett országos tűzoltó bajnokságon.
Szeretnénk megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjunk nemcsak a
résztevevőknek, akik a megmérettetésen a nők kategóriájukban megszerezték
Cserencsénynek a 4. helyet és a férfiak
Rimazaluzsánynak a bronzérmet, így
nemcsak járásunkat, hanem a kerületet is
kiválóan képviselték, hanam mindazon
családtagoknak, polgároknak, tűzoltóknak
és polgármestereknek is akik hozzásegítették őket ezen szép eredmények eléréséhez
támogatásukkal.
Kornélia Nosáľová

