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Tízéves a református gimnázium
Szeptember másodikán az ország összes
iskolájában, így Rimaszombatban és a járás
összes településén is megnyíltak az alap- és
középiskolák kapui.
Cifruš István polgármester előbb a Rima-lakótelepi óvodában köszöntötte az ovisokat az új tanév alkalmából,
majd a Dobšinský Alapiskolába látogatott, ahol új igazgatóval indult a tanév, hisz Ivan Geckot Peter Nôta váltotta
az intézmény élén. A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium számára ez a nap kettős ünnep volt,
ugyanis fennállásuk tizedik évfordulója is bizonyíték arra,
hogy tisztelettel, becsülettel, hittel végzik a munkájukat.
Az ünneplés a református templomban kezdődött. Sebők Attila igazgató mondott beszédet, az egyház részéről tiszteletét tette Fazekas László református püspök,
Nagy Ákos Róbert református esperes, Vadkerti István
római katolikus kanonok, Milen Erzsébet iskolalelkész.
Az ünnepi istentiszteletet Fazekas László püspök tartotta. A végén a diákok műsorára került sor, majd a püspök
megáldotta őket. Ezután mindenki átvonult a református
gimnáziumba, ahol Sebők Attila köszöntött mindenkit,
majd átadta a szót a püspök úrnak, aki pohárköszöntőt

mondott. „Az, hogy 1999. szeptember elsején meg tudtuk
nyitni ezt az iskolát, nagyon sok intézkedésünkbe került,
s most már tíz év után büszkék lehetünk arra, hogy úgy
tudjuk működtetni, ahogy azt szerettük volna. Nemcsak
arról van szó, hogy ismereteket kell átadni a tanulóknak,
ezt megteszik minden iskolában a tanárok, az egyházi intézményekben hitre, az erkölcsre is nevelni kell. Ez a fő
feladatunk” – mondta beszédében a püspök, aki megáldotta a tanárokat és a tanulókat, és sok jót kívánt ahhoz,
hogy megállják a helyüket az élet viharaiban. Az ünnepségen megjelent Miroslav Martiš, a besztercebányai Megyei Önkormányzat Iskolaügyi Szakosztályának a vezetője, Eva Alevová, a rimaszombati Városi Hivatal Oktatási
Osztályának vezetője, valamint a rimaszombati oktatási
intézmények vezetői is, akiket a diákok különböző programokkal vártak, így volt néptánc-, ének-zene bemutató,
csillagászat, Tompa-szoba, beszélgetés egykori diákokkal,
de ismertették a diákönkormányzat és a szeretetszolgálat
tevékenységét is.
Elkövetkező számainkban a város és a régió több alap- és
középiskolájába is ellátogatunk.
Csölle Edit, kép: amb
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Reggel kilenc órára hirdették meg
az indulást szeptember elsején
Dunaszerdahelyre, a Kiállunk
a jogainkért címet viselő rendezvényre, amelyen az aznap
hatályba lépett nyelvtörvény
ellen tiltakoztak. Az elsődleges
cél az egység megmutatása volt,
hogy az egyre inkább széteső
magyar közösség legalább a végső veszélyben képes összefogni,
s megmutatni, hogy azért borjúként nem megy a vágóhídra.
Legutóbb 1995-ben mutatta meg
a felvidéki magyar közösség az
erejét, amikor a magyar helységnévtáblák kiirtása ellen tiltakozott. S tette sikerrel. Egyórás várakozás után még két busz érkezett,
benne tornaljai, rimaszécsi és környékbeli magyarokkal, akik közül
páran átszálltak a rimaszombati
buszba, amelybe addig alig tízen
lézengtek. Ennyi rimaszombati
magyart érdekelt ugyanis az ügy.
Nem tudom, hogy a többiek hová
voltak hivatalosak, a református
gimnáziumban tartott szeretetvendégség tartotta-e őket távol
(szó, ami szó, talán ezt a rendezvényt is meg lehetett volna
tartani más időpontban), netán
a nemzetiségeket semmibe vevő
alkotmányt ünnepelték vagy csak
jó szokásukhoz híven fütyültek
az egészre. Se egy csemadokos,
se egy tanár nem tartotta fontosnak, hogy ott legyen, hogy végre
elhiggyük azt, hogy ha fogyóban
vagyunk is, de még elegen ahhoz,
hogy nemet mondjuk az egyre
gátlástalanabb hatalom legújabb
agymenésére.

Következő számunk
tartalmából
A tanévkezdés ürügyén több
rimaszombati és vidéki iskolába is ellátogatunk, bemutatjuk ifj. Farsang
Istvánt, aki sorozatban nyeri a tantárgyi versenyeket, megtudhatjuk,
hogy milyen tanösvénnyel várja a
látogatókat Beretke, s miért tenyészt
struccokat egy ratkószabadi katolikus
lelkész. Nosztalgiautazásra invitáljuk
önöket hajdanvolt focipályákra, s
azt is megtudhatják, ki is Tamás
Gábor, aki nemsokára Kövecsesen ad
koncertet. S ha nem akadályoz meg
bennünket a helyhiány, elindítjuk
az Ami összeköt c. rovatunkat is,
amelyben Gömör szlovák emlékeit
vesszük számba.
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„Sem bevándorlók, sem albérlők nem vagyunk”

Mozaikok a dunaszerdahelyi nagygyűlésről

Lehet, hogy a csapnivaló szervezés, de
az is lehet, hogy az érdektelenség volt
az oka, hogy bár kilencre hirdették az
indulást, még tíz órakor is csak alig
páran lézengünk az autóbuszban. Többnyire nyugdíjasok, egy-két MKP-vezető,
s meglepetésre egy fiatal pár Tamásfaláról.
Szerencsére megérkezik a tornaljai és a rimaszécsi
busz, s hogy a látszatra is adjunk, néhányan átszállnak hozzánk. Fél házzal, de elindulunk
Dunaszerdahelyre. Gyors telefon jön, hogy Nyitra
környékén rendőrök állítgatják a buszokat, így
mellékutakon zötykölődünk tovább, s fél háromra meg is érkezünk a stadionba, ahol tódul a tömeg. A félkaréj (ahová a 6 ezer embert várták), már
megtelt, így a szervezők a másik oldalra is engedik
a résztvevőket, köztük sajnos szélsőségeseket is.
Az egyik sarokban felfedezzük a Híd alakulatát,
Bugárral az élen, aki ugyan fellépési lehetőséget
nem kap, de a médiáknak bőszen nyilatkozik.
A nagygyűlés színpadán előbb egy helyi
néptáncegyüttes mutatkozik be, de sokat nem
látunk belőlük a távolság miatt, az őket követő
énekeseket is csak hallgatjuk. Benkő Géza a művészeket, Csúsz Péter a szónokokat szólítja színpadra, s már az elején látható, hogy nem tudják az
időpontot tartani. Nincs olyan magyar szervezet,
amely ne akarná a hangját hallatni, de a közönség

Tiszolcon az SzNP-re
emlékeztek
65 évvel ezelőtt tört ki a Szlovák Nemzeti Felkelés
(SzNP), amelybe járásunk északi része is bekapcsolódott. A Szlovák Antifasiszták és Ellenállók
Szövetségének területi választmánya a járási megemlékezés helyszínéül Tiszolcot választotta, ahol
az ünnepség első részében a város polgármestere,
Peter Mináč megyei képviselő fogadta a még élő
egykori résztvevőket, majd a felkelés emlékművénél idézték meg az egykori eseményeket. Ünnepi

– zárja mondandóját. „Lopnak, csalnak, s minket
akarnak büntetni?” – emelik fel válaszul az egyik
transzparensen.
„Elég volt!” – olvassa fel Berényi József a gyűlés
zárónyilatkozatát, amit a résztvevők közfelkiáltással fogadnak el. A gyűlés végén Derzsi György és
Vadkerti Imre énekel, elhangzik a Hazám, hazám,
a Kell még egy szó. A közönség felállva énekel,
zászlók lobognak. De már megindul a lökdösődés,
hogy mindenki mielőbb kijusson a stadionból. Éjfél
van, mire hazaérünk, a szlovák médiában közben
már megy az újabb agymosás. „Alig pár ezer kiábrándult ember” – írják, Slota már háborút vizionál,
Maďarič szerint a magyar politikusok hazudnak,
de azt is bejelenti, hogy büntetések csak január eltürelmes. Amikor szlovák kormánypolitikus neve
sejétől esedékesek.
hangzik el, hangosan pfujjol, de egyes szektorokból
A két miniszterelnök szeptember 10.-én régifelhangzik a Vesszen Trianon! és a Ria, ria, Hungá- ónkban, Szécsényben találkozik, ahol megpróbálria! is. Nem ezért jöttünk pedig ide, hallom mel- nak a mélypontról kiljebb evickélni.
lettem egy idősebb nő hangját, de később minden
visszatér a régi kerékvágásba. Az egyik sarokban
„hatvannégyvármegyések” autonómiát követelnek,
s mint később kiderül, a szlovák média és politikusok Bugár mellett erre a sarokra fókuszálnak.
A legnagyobb tapsot Ondrej Dostál kapja, aki
szerint a legfőbb ideje, hogy a szlovák politikusok
befejezzék az értelmetlen harcot a magyar kisebbséggel, s azt kéri az itt élő magyaroktól, hogy ahol
többségben élnek, legyenek toleránsak a kisebbségi szlovákokkal szemben. Állótaps kíséri, még egyszer vissza kell másznia a színpadra. Az őket követő
magyar politikusok többnyire frázisokat puffogtatnak, Kazinczyval, Tompával, Széchenyivel vagy
Kölcseyvel megspékelve. Mézes Rudolf azoknak
mond köszönetet, köztük Komlósy Zsoltnak és
Agócs Bélának, akik már nem lehetnek itt közöttünk. A közönség lankad, vannak szónokok, akiket
nem is igen érteni. A legértelmesebb és legérthetőbb Grendel Lajos, aki a nacionálbolsevizmus
szlovákiai hatalmi jelenlétére figyelmeztet, s arcpirítónak nevezi a nyelvtörvényt. A végére, amikor
már a közönség nagy része kifárad, jön Csáky, aki
szerint a nyelvrendőr és a pálinkába áztatott politikus a jelenlegi hatalom legnagyobb szégyene. „Mi
Kép és szöveg: jdj
csak azt fogjuk tisztelni, aki minkert is megtisztel”

beszédében Pavol Brndiar, a szövetség területi
elnöke emlékeztette a főleg iskolásokból álló közönséget a felkelés jelentőségére. „Sokan áldozták az életüket a szabadságért a fasiszták és hazai
csicskásaik ellen vívott harcban, de reméljük, hogy
nem hiába. A felkelés ma, ebben az igen bonyolult
helyzetben is erőt kell, hogy adjon mindannyiunk
számára, s egyúttal figyelmeztet is, hogy a demokrácia törékeny dolog, amelyet ha nem is fegyverrel,
de naponta meg kell védeni, hogy az akkori szörnyűségek ne ismétlődhessenek meg még egyszer”
– zárta beszédét Brndiar.
jdj, fotó: mak
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„Senki sem veheti el tőlünk”
A Tompa Mihály Alapiskolában szeptember 2-án egymást követően előbb
a Nyugat-lakótelepi, majd a Šrobár utcai
épületben nyitották meg a tanévet. Utóbbiban a leomlott vakolatú falak mögött
hangzott el a tanévnyitó ünnepi beszéd.

rofális, melynek súlyos következményei vannak
a társadalom minden intézményére, de elvárják
a fenntartótól, hogy prioritásként kezelje az igen

Önazonosság-tudatunk megőrzéséért munkálkodó magyar közösség tagjaiként köszöntötte a
2009/2010-es tanév megnyitójára egybegyűlteket
Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy nemzetiségi iskolaként bármennyire is szeretnének távol
maradni a kormánynyilatkozatoktól, minduntalan
arra kényszerül a magyar iskola, hogy védekezzen,
magyarázkodjon, nyilatkozzon, illetve elhatárolódjon, figyelmeztessen a tankönyvhiányra, a tankönyvekben lévő hiányosságokra. Felhívta a figyelmet
az iskola finanszírozásával kapcsolatban, hogy a
szlovák költségvetés, s ennek függvényében Rimaszombat önkormányzatának költségvetése kataszt-

Kép és szöveg: moly

Hitben erőssé válni
A Magyar Katolikus Kör Polgári Társulás soron következő
összejövetelén Szabó Gyula
mezőtúri plébános volt a vendég, aki a Magyar Műhely Alapítvány elnöke, 2001-től a Vitézi Rend tagja. A szentmisét
a plébános celebrálta Vadkerti
István kanonokkal együtt. Az
összejövetelen Szomolai Tibor köszöntötte a vendéget s a kör tagjait, ezután a plébános beszámolt
a Magyar Műhely Alapítvány munkájáról, amely
egyházi középiskolát alapított Győr közelében.
„A tanároktól megköveteljük a színvonalas, kreatív
munkát, hogy tanulóink sikeres felvételt nyerjenek

a főiskolára. Tervezzük egy főiskola megalapítását is. Nem kis munkánkba került a középiskolát
létrehozni, amire ma már büszkék is vagyunk.
A tanulóinknak nemcsak szakmát adunk a kezükbe, hanem hitben is megerősödnek, s rájönnek arra,
hogy hit nélkül nem szabad üresen élni az életünket. A szülőknek kellene átgondolni, hogy miért is
létezik a vallás. Abban az esetben, ha a gyerekeiket
rá tudják vezetni a helyes útra, s eljárnak a szentmisékre, lelkileg erősebbé válnak. A gyerekeiknek
ezzel olyan ajándékot adnak, ami jó irányba végigkíséri őket az életük folyamán.” – tudtuk meg
a mezőtúri vendégtől.

A szlovák alkotmányt ünnepelték

Kép és szöveg: Csölle Edit

Nemzetközi civil
együttműködés a CBC
programban
Két ország civil képviselői jártak az elmúlt napokban Rimaszombatban, akik a Fundament p.t.
meghívására érkeztek. A Norvég Királyság által
támogatott START-pályázat határon átnyúló partnerségeket hoz létre közös pályázatok kivitelezésére. Az Életfa Környezetvédő Szövetség Egerből a
Fundament polgári társulással dolgoz ki pályázatot
közös civil hálózat megköttetésére Gömörben és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az ukrajnai
Magyar-Ukrán Területfejlesztési Ügynökség pedig
a Gömöri Ifjúsági Társulással nyújt be pályázatot a

rossz állapotban lévő iskolaépület felújítását. „Ne
engedjük, hogy külső kényszerek szembefordítsanak minket. Kölcsönös bizalom és megértés nélkül
egyetlen iskola sem működhet. Hangsúlyozottan
kérem a szülőket, hogy segítsenek a jó értelemben
vett tanári tisztelet és tekintély fenntartásában, ami
minden iskola működésének az alapja.” – hangsúlyozta Orosz, aki rámutatott arra is, hogy a tavaly
életbe lépett új közoktatási törvény mégha hozott
új dolgokat, leginkább ahhoz járul hozzá, hogy
újratermeli a társadalmi és regionális különbségeket, de ennek ellenére az eredmények azt igazolják,
hogy mindannyian jól döntöttek, akik ide íratták be
gyerekeiket. Végezetül pedig nagyon és még mindig
időszerűen Wass Albert szavait idézte nyelvünkkel
kapcsolatban: „Nekünk magyaroknak az Úristen
különösen gazdag és színes nemzeti örökséget
adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki
nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük
át senkitől azt, ami nem illet meg minket”.

turizmus fejlesztésére. A pályázati terveket a partnerszervezetek a határokon átnyúló kapcsolatokat
támogató CBC (Cross-border Cooperation) európai
uniós programban nyújtják be.
Kép és szöveg: m

A Daxner-téren emlékeztek a szlovák alkotmány 1992-ben történt ünnepélyes elfogadására, amely utat nyitott az önálló Szlovák
Köztársaság megalakulásához. Az ünnepségen, amelyen Jana Uhrinová, a rimaszombati
Körzeti Hivatal vezetője és Ingrid Šulková,
a Matica slovenská helyi vezetője mondott
beszédet, részt vett Pavol Piliarik alpolgármester, Pavol Brndiar, Ján Čeman és Peter
Dragijský városi képviselők. A rendezvény
végén a jelenlévők a Sobotienka fúvószenekar közreműködése mellett megkoszorúzták
a téren álló szlovák történelmi egyéniségek
mellszobrait.
mak/jdj, fotó: mak
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Legutóbbi számunkban helyszíni beszámolót közöltünk az Ajnácskőn immár tizedik alkalommal megrendezett országos
tanévnyitóról, amelyen Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség alelnöke felolvasta azt az üzenetet, amelyet a tanévnyitó
résztvevői küldtek az összes magyar tanintézménybe. Ennek a szövegét teljes terjedelmében közöljük.

Üzenet a szlovákiai magyar iskolákba és
a szlovákiai magyar közösség minden tagjának
Az ember életét a születéstől a halálig olyan erkölcsi összhang és egyetemes emberi értékek tartják
össze, melyek értelmet visznek a mindennapokba,
melyek elsőbbséget élveznek a talmi előtt, melyek
alapját képezik a rendezett családi, társadalmi,
szakmai közösségeknek, ugyanakkor a jellem építői és meghatározói is.
A világ tiszta erkölcsi összhangját a nemzeti
élet rendezése hozza meg, aminek alapja az otthoni élet szabályozása. Ha otthoni életünket akarjuk
rendbe rakni, először egyéni életünket kell kimunkálni. Egyéni életünk minősége a szívünk rendezettségét, a belső harmóniát, akaratunk őszinteségét feltételezi. Ez az út elvezet a dolgok ismeretéből
származó megértéshez, ami önmagunk és a világ
megértésének, megismerésének rendezőelve. Lehetetlenség, hogy rendezetlen alapon rendezett
legyen az épület. Felelősségteljes gondolkodással
és életünk gondos művelésével elérkezünk egyéni,
családi és nemzeti életünk erkölcsi összhangjához,
ami a bölcsesség kezdete.
Fontos üzenet ez a szlovákiai magyar közösség
minden tagja részére, hogy erkölcsi, emberi összhang és közösségi értékeinek tudatában éljen, ezért
munkálkodjon. Hittel, meggyőződéssel, komoly elszántsággal legyen a közösség jövője, az anyanyelvi művelődés iránt. Állítson őrhelyeket, vigye oda
ereklyéit, értékeit, őrizze azt a halhatatlanságnak,
hogy nyomai megmaradjanak a jövőnek.
A nemesség kőmívesei, pedagógustársak, a jó,
a hasznos, az érték teremtésének munkálatait irányítsátok naponta. Erősítsétek a növendékekben a
felnevelő szülőföld iránti hűséget, a hit mélységét
a megismételhetetlen isteniben és emberiben, a
szikla szilárdságú kötődést az anyanyelvhez, a tudás értékének fontosságát a mulandóval szemben,
az együtt – egymásért világot építő gondolat kiművelését személyes példátok révén.
Egyetlen dolgot kell erősen akarni: hinni önmagunkban, akkor a világ is hisz bennünk. Ha szenvedéllyel, elhivatottsággal, erős akarattal dolgozunk,
az jókedvet ad, derűt és harmóniát szül, bizalmat
és reményt ébreszt mindenkiben. Így lesz a tudásnak értéke, az embernek tisztelete.
Ti, tiszta szívű fiatalok, keressétek a magasba
törő utakat, ne riasszanak az akadályok. Minden
megvalósult cél annyit ér, amennyi erő rejlik a
megvalósításban. A világ tele van hívsággal, gyorsan kielégíthető vágyakkal. Az élet a jól megválasztott utakról, a célokról, a nemes feladatokról szól.
Jól figyeljetek a szívetekkel, hogy különbséget tudjatok tenni a hamis csillogás és az értékek között.
Legyen bennetek elszántság nemzeti kincseink
megőrzésére és hiánytalan átadására.
A szülő, a család a belső harmónia kisugárzá-

sával és a nevelő példa erejével alakítsa ki erkölcsi, emberi értékeit, vigyázva az igaz, a szép és a jó
meghatározó erejét. Bölcs és nemes hagyományait,
nemzeti és szellemi kincseit örökítse az utódokra. Tanítson meg az utak közötti különbségre, az
indulás megfontolt választására, az érkezés átgondolt értékelésére, a tanulságok leszűrésére.
Szorgalmazza az úton összegyűjtött értékeknek a
jellembe való beépülését.
A politikai képviselet, az egyházak, a civil szervezetek feladata, tudatosítsák a kétkedőkben a hitet az Istenben, emberben, anyanyelvünk szellemi
fellegvára bevehetetlenségének bizonyosságában.
Követeljék meg a szlovákiai magyar kisebbség nevében a pedagógiai szakmai fejlesztések megteremtésének lehetőségét, az európai színvonalú és
szemléletű minőségi tankönyvek megjelenését, a
mindennapok nyelvhasználatában az anyanyelv
gyakorlásának jogát, az alapvető kisebbségi normák betartását.
Mi, akik a 10. országos tanévnyitó ünnepség
részesei vagyunk, ezt üzenjük az európai népeket összesimító Dunától a napfényes Csallóközön, Mátyusföld, Ipolyság tájain át, a kincses
Gömörország dombjai között, a termékeny Ung- és
Bodrogközben élő magyaroknak a szőke Tiszáig.
Éltessük a hitet, a reményt, hogy feladatot teljesítünk, fontos küldetésünk van a világban.
Higgyük, közös dolgunk olyanokat alkotni,
amin nem fog a halál.
Ajnácskőn, 2009. augusztus 29.-én
Képek: jdj
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Harc és vigalom a középkori vásáron
Tóthegymegen (Horné Zahorany) augusztus utolsó
hétvégéjén visszatértek a középkorba. Augusztus
28.-29. között került megrendezésre a Széchy Mária nevét viselő középkori vásár a Sajó-Rima Unió,
ezenkívül Tóthegymeg, Karaszkó (Kraskovo), Babarét (Babínec), Kiéte (Kyjatice) és Kőhegy (Lukovištia)
községek közös szervezésében.
A rendezvény első napja inkább a fiataloknak
szólt, kiknek Petra Kepeňová és Miki Lakatoš helyi zenekara játszotta a talpalávalót. A második
nap programja az esős idő ellenére is sok látogatót
vonzott. Őket a szervezők a jó étel és ital mellett
kézművesudvarral, vásári színházzal, népi mulatsággal várták. Ezzel párhuzamosan hét ínyenc
mutathatta be tudományát a pacalpörkölt-készítés
területén.
A középkori harcok légkörét elevenítették fel a
nézők számára a történelmi kardvívás mesterei, a
Régi mesterségek és harcművészetek céhének tagjai, akik rövid középkori jelenetekkel szórakoztatták a közönséget. Emellett megismertették őket a
korabeli fegyverekkel és harcmodorral is.
Ahogy a Sajó-Rima Unió titkárságának vezetője, Jaroslav Svoreň megjegyezte, a rendezvény
elsődleges célja a régió turisztikai központjának

kiépítése, amely segítségével a régióba lehetne
csalogatni a turistákat. „Ezért jött kapóra a szép
Széchy Máriáról és Wesselényi Ferencről szóló
helyi legenda. Tóthegymeget azért választottuk,
mivel erre vezet a Széchy Mária-út, másodsorban
pedig közel találhatóak a régió turisztikai központjai, Meleghegy és Rimaszombat” – mondta Svoreň.

Megemlítette, hogy hasonló rendezvényeket a jövőben is szeretnének létrehozni, de szervezésüket
fokozatosan a környező községek vennék át.
Az esemény az SZK Építésügyi Minisztériuma
közvetítésével állami költségvetési pénzekből valósult meg.
Kép és szöveg: amb

Tarka programmal várta a látogatókat a Palóc Napok
Füleken tizenkilencedik alkalommal rendezték
meg a Palóc Napokat, amely keretén belül minden
korosztály találhatott kedvére való programot. Két
színházi előadás (Vértestvérek, Én és a kisöcsém),
FUNCK ROCK BAND (képünkÖn) bemutatkozó
koncertje, Gaxta Zolee-koncert, nótaest, különböző
gyerekműsorok tarkították a három nap programját, míg a Füleki Vármúzeum a Bebek-toronyban
nyitotta meg a Nemzetközi Fotóművészeti Fesztivál 3. évfolyamát, amely a magyar-szlovák
határmenti együttműködés keretén belül valósult
meg. A vár reneszánsz ágyútornyában – a Bebektoronyban – a magyarországi (Lóránt Attila, Szalay
Zoltán és Horváth Dávid), ausztriai (Tímár József)
és finnországi (Jari Arffman) fényképészek mellett
két brazil alkotó (Luiz Braga és André Vieira) is bemutatkozott. Lóránt Attila amazóniai fotóin az ar-

chaikus kultúrák mindennapjai elevenednek meg.
Anyagát néhány óriási nagyítás egészíti ki, melyek
segítségével a nézők a bennszülöttek intim közelségébe kerülhetnek. A látogatók idén is ízelítőt
kapnak a fotóművészet több ágából, a szociofotótól a kultúrantropológiai ihletettségű fényképeken
keresztül a természetfotókig bezárólag. A kiállítást
Pekár István nyitotta meg, aki szerint ma már nem
úri kiváltság a fotózás, hisz mobiltelefon segítségével is lehet fotót készíteni, de ahogy a világunk,
úgy a fényképeink is egyre felületesebbek, s talán
tízezer fotó körül egy tarthat igényt az örökkévalóságra. A Füleken kiállított fotók ezek a tízezredik
fotók – ajánlotta a nézők figyelmébe a kiállítást
a Duna Televízió volt elnöke. A Világok Vára szeptember 30-ig tekinthető meg.
jdj, fotó: Schnelzer Zoltán

Méhiben szociális lakásokat adtak át
Ünnepélyes keretek között (a megnyitón részt vett
Jana Uhrinová, a rimaszombati Körzeti Hivatal vezetője is) adták át a szociális lakásokat Méhiben,
amellyel több mint 40 ember lakhatási problémáit
oldották meg. Az új lakók a tíz, ún. alacsony komfortfokozatú lakásba a Sajó partján lévő, leírhatatlan állapotú viskókból költöznek át, s itt már a kétkét szoba mellett fürdőszoba és vízöblítéses vécé
várja őket. A község a lakásokra az Állami Lakásfejlesztési Alaptól nyert támogatást. Az összköltség

elérte a 248 954 €-t (7,5 millió korona), az önrészt
a falu állta, s a beköltözők munkájukkal járultak
hozzá a költségek csökkentéséhez. Az új lakótömbhöz víz, villany és csatornahálózat is épült, a fűtést
a lakóknak egyénileg kell megoldaniuk. A szociális
lakások mellett 89 624 euróból (2,7 millió korona)
elkészült a higiéniai központ is, amelyben zuhanyozókat, mosodát, szárítót és egy fertőtlenítésre
is alkalmas helyiséget alakítottak ki.
sz/jdj, fotó: Szekeres Éva

6

Pihenő

2009. 9. 7.

Könyvajánló
Lacza Tihamér
A pálya szélén avagy egy
szigetlakó feljegyzései
Lacza Tihamér kötete, amely a
Madách-Posonium kiadásában jelent meg, tanulmányokat, esszéket és tudósításokat
tartalmaz, amelyekben többek között Montaigne,
Victor Hugo, Dosztojevszkij, Thomas Mann, Erkel,
Leonardo da Vinci és Smetana kerülnek egymás
mellé és sokszor dialógusba egymással.

Jeles Napok
Bárczi Zsófia
Mennynek és földnek
Irodalmi tanulmányokat és
esszéket tartalmaz a fiatal
tornaljai származású kritikus
új kötete, amelynek első
részében kortárs szlovákiai
magyar alkotók műveit elemzi, a második rész a
magyar katolikus költészet kérdéseivel foglalkozik,
míg a harmadik a szerzőnek a spanyol és magyar
irodalom kapcsolatait vizsgáló írásait tartalmazza.
A két kötet megvásárolható a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban.

Megjelent A magyar karikásostor c. könyv!
Pár éve várjuk a hiánypótló kiadást
a karikásostorról. A könyv szerzője Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke,
a Baranta Arslan, 7. fokozatos okturja, tanítója.
Négy éve foglalkozik intenzíven a Barantával, a
hagyományos magyar harcművészettel, mely idő
alatt elmélyítette a karikásostor tudományát, majd
később kutatómunkával is gazdagította ismereteit.
Pásztorokat, ostorkészítőket keresett fel, valamint
karikásostorral foglalkozó irodalmakat tanulmányozott, hogy ennek a kutatómunkának gyümölcse lehessen – egy átfogó tanulmány, amely
az idén augusztusban Bösztörpusztán rendezett
Magyarok Országos Gyűlésére megjelenhetett.
A könyv egyik célja, hogy hozzájáruljon elsősorban a barantázók, valamint olyan hagyományőrzők tudásának gyarapításához, akiknek kedves a
karikásostor, használják, becsülik, vagy terveik között szerepel annak beszerzése. A könyv két főbb
részből tevődik össze, egyik a tanulmány oldaláról
közelít, amely ismereteket közöl a karikásostorról,
mint munkaeszköz, népi hagyományokban, népi
játékok, hitvilágban használt bűvös eszközökről,
vagy mint fegyverről, a másik pedig gyakorlati útmutatóként szolgál azok számára, akik gyakorolják
vagy meg szeretnék tanulni a karikásostor használatát, készítését. A könyvhöz nem más, mint a
baranta megalakítója, Vukics Ferenc írt ajánlást.
A magyar karikásostor az első kiadványa a Baranta

Kiskönyvtárnak, mely a
Felföldi Baranta Szövetség gondozásában jelent
meg, hogy betölthesse
a második célt, vagyis a
Felföldi Baranta Szövetség Országos Központjának létrehozásához
szükséges anyagi forrás
összegyűjtését. Nem kell
mást tennie, mint egy
darab könyv megvásárlásával támogatni az
elképzeléseinket. Ezzel
hozzájárul a Barantavölgy kialakításához,
amely Gömörben,
Gömörpéterfalán esedékes! A Baranta-völgyben
gyalogos és lovas
központot szeretnénk
létrehozni, amely a Barantával foglalkozók és érdeklődők számára a Baranta egy központi bázisát
jelentené Felvidéken! A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, támogatói ára 10€, s utánvétellel
megrendelhető az fbsz_titkarsag@citromail.hu
címen. Nagyrabecsüléssel köszönjük támogatását.
A Felföldi Baranta Szövetség vezetősége,
fotó: Csaba Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 37. 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.

Szeptember 8.
– Kisboldogasszony napja
– Az írástudatlanság elleni küzdelem napja
– A fizioterápia világnapja

Szeptember 14.

– Szent Kereszt felmagasztalása

Szeptember 15.

– Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepnapja
(munkaszüneti nap)

Horoszkóp szeptember 7-13-ig
Kos - Párkapcsolatában nézeteltérésre
kerülhet sor. Megoldja.
Bika - A társasági életbe véget érhetnek a
sikeres pillanatok.
Ikrek - A héten a családjában elégedett
légkör alakulhat ki.
Rák - Egy kellemes találkozóra kaphat
meghívást.
Oroszlán - Párja a héten nem lesz őszinte.
Harag robbanhat ki.
Szűz - A párkapcsolati boldogságot megzavarja egy személy.
Mérleg - Az ön helyes döntése bizonyos
személynek nem fog tetszeni.
Skorpió - Ne utazzon! Szerencsétlenség és
veszteség érheti.
Nyilas - Kielégítő munkateljesítménye lesz, s
hatása lesz a karrierjére.
Bas - Kapaszkodóra vágyik, valahol máshol,
de aggodalmai vannak.
Vízöntő - Járjon társaságba, s alakítson ki
kapcsolatokat, jól jönnek.

Piaci árak Rimaszombatban
- szeptember 3-án
sárgarépa			
petrezselyem		
zeller			
burgonya			
hagyma			
foghagyma		
kapor			
paprika			
kápiapaprika		
almapaprika		
feferónpaprika		
paradicsom		
uborka			
karalábé			
káposzta			
karfiol			
csöves kukorica		
zöldbab			
fejtett bab			
őszibarack		
dinnye			
sárgadinnye		
szilva			
szőlő			
alma			

0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/db
0,30 €/kg
0,70-0,80 €/kg
3,30 €/kg
0,30 €/köteg
0,50-0,70 €/kg
1,20 -1,30 €/kg
0,99 €/kg
3 €/kg
0,50-0,60 €/kg
0,30-0,60 €/kg
0,50 €/db
0,39 €/kg
0,60-3,50 €/db		
0,30 €/kg
1,80 €/kg
2-2,60 €/kg
0,80-1,20 €/kg
0,65 €/kg
0,60-1,10 €/kg
0,85 €/kg
0,90-1,50 €/kg
1,10 €/kg
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Vélemény

Változtatás nélkül, de meddig?
Két éve lesz, hogy Rimaszombatban élek, ami egyben a szülővárosom is. Ez alatt nagyon sok rossz
tapasztalatot szereztem. Ahelyett, hogy jól érezném itt magam, inkább elkeserítő helyzetekkel találkozom. Mi magyarok őslakosok vagyunk ezen a
vidéken, gazdag kultúrával, történelemmel rendelkezünk, amire büszkék lehetünk. De meddig?! Azt
tapasztalom, hogy fogyunk. Számos alkalommal
szembesültem azzal a ténnyel, hogy magyar szülőknek a gyerekei csak szlovákul beszélnek. Miért?
A magyar nagyszülők szlovákul beszélnek az unokájukhoz. Miért?? A magyar szülők szlovák iskolába íratják a gyerekeiket. Miért??? Amennyiben
nagyon okos lesz a gyerek, elveszik tőle mindazt

a tudást, amit a magyar nyelv kultúrája ad. Sokkal
gazdagabb tudásban az a tanuló, aki magyar iskolába jár. Ha nagyon okos, megtanulja a szlovák nyelvet is. Még akkor is jobb helyzetben van az a tanuló,
aki közepes eredményeket ér el. Az a magyar, aki
szlovák iskolába jár, egy elveszett ember lesz. Kinek
a szégyene? – egy iskolázatlan szülőnek, aki nincs
tisztában a helyzettel, valójában melyik döntés lenne a jobb? Van olyan, aki így akarja szenvedtetni a
gyerekét, hogy ne kelljen neki segíteni a tanulásban.
Szegény gyerek magára marad, a gondolkodása is
összezavarodik, nem lesz se szlovák, se magyar.
Egész nyáron arra vártam, hogy lássam és élvezhessem egy vagy több magyar énekes, esetleg

együttes koncertjét. Várhattam! A város furcsasága
az, hogy a szlovákok még meg is unhatták a számukra szervezett műsorokat. A magyaroknak miért nem szerveztek magyar koncerteket? Szívesen
megnéztem volna egy jó magyar nyelvű színdarabot is. Azt senki ne állítsa, hogy a magyarok nem
igénylik a magyar nyelvű kultúrműsorokat, hiszen
minden, a kultúrházban szervezett előadáson ott
vannak a közönség soraiban. Szegények, annyira ki
vannak éhezve a kultúrára, hogy képesek elmenni
a szlovák előadásokra is. Miért? A magyarok miért
nem érezhetik jól magukat egy magyar előadáson??
Kinek a hibája??? Azt az illetőt, aki a szervezéssel
foglalkozik, sürgősen le kell cserélni, véleményem
szerint már beleunt a munkájába. Vagy a szlovák
művészek talán ingyen lépnek fel????
Csölle Edit

Vendégjegyzet

Forró nyári cigánykérdés
Várható volt, hogy Magyarországhoz hasonlóan
Szlovákiában is bekövetkezik a robbanás a többség
és az ország legnagyobb szociális problémáját alkotó roma kisebbség viszonyában. Már csak azért is,
mert a romák aránya és körükben a mélyszegénység mértéke még a déli szomszédunknál tapasztaltnál is magasabb. A lobbanékony elegyet a Szlovák
Testvériség nevű szervezet gyújtotta lángra, az
ürügyet a romák által elkövetett súlyos bűncselekmények szolgáltatták, és félő, hogy ez csak a kezdet,
a lángok a jövőben még magasabbra csaphatnak.
Az elegy legfőbb összetevője a roma lakosság szociális, munkaerőpiaci helyzete. A környezete által
cigánynak tartott (a magukat a népszámláláson
romának vallóknak kb. négy-ötszöröse) népesség
többsége az átlagnál jóval szegényebb, ők alkotják
a mélyszegénységben élők túlnyomó részét, többségüknek nincs munkája, eltartottak. Arányuk viszont gyorsan nőtt az elmúlt évtizedekben és ez a
tendencia a jövőben is folytatódni fog (vélhetően
mérsékeltebb tempóban), azzal fenyegetve, hogy –
a lakosság elöregedésével és a nyugdíjasok számá-

nak növekedésével párhuzamosan – teljesen felborítja az eltartók és eltartottak arányát. Röviden:
Szlovákia finanszírozhatatlanná válik. A problémát
konzerválja és reprodukálja a roma gyerekek szánalmasan rossz iskolai teljesítménye. Nyilvánvaló,
hogy ebből a helyzetből kitörni csak az iskolázottság és foglalkoztatottság javításával lehetséges. E
nehéz, szinte teljesíthetetlen feladatok megvalósításához csakis egy olyan társadalmi-gazdasági
rendszer létrehozásán keresztül vezet az út, amely
a munkahelyek teremtését, a munka elfogadását
és a jó iskolai előmenetelt támogatja. A múltban a
hibák többsége ott lett elkövetve, hogy a (legális)
munkahelyeket teremtő vállalatokat, vállalkozókat
agyonnyomták adó- és járulékterhekkel, túlszabályozással, bürokráciával, a potenciális munkavállalót segélyekkel tömték, az iskolarendszerben pedig
a leterhelt, alulfizetett és megfélemlített pedagógusok eszközök nélkül maradtak: nem lehet büntetni,
csak jutalmazni, nincsenek szankciók és szabályok,
a diákoknak csak jogaik vannak. Az állam így rossz
üzeneteket küldött: nem éri meg (legális) munka-

Magas kitüntetést kapott
Hacsi Ervin a nyitrai
Agrokomplex vásáron
a legmagasabb szakági
kitüntetést vehette át
– a szaktárca aranyérmét a baromfitenyésztésben elért eredményeiért.

„Kellemes meglepetésként ért az elismerés”, mondja a ma már nyugdíjas mezőgazdász, aki 28 évig
dolgozott egy országszerte elismert baromfiüzem
igazgatójaként. De rögtön hozzáteszi, hogy az eredményeket nem egyedül érte el. „Itt-ott még találkozom az egykori kollégáimmal, akiknek ezúttal is
szeretném megköszönni a munkájukat.” A kitüntetés átadásán jelen volt a kormány alelnöke, parlamenti képviselők, Nyitra polgármestere és ter-

helyet teremteni, nem éri meg dolgozni, ott a segély,
és nem éri meg tanulni sem. A politika és közélet
szereplőinek ezen a helyzeten kellene változtatni,
de többségüknek esze ágában sincs ezt megtenni.
A szélsőségesebb pártok, mozgalmak csak rámutatnak a problémákra és tüzelik azokat, viszont
minden romát (vagy a többségüket) parazitának,
lustának és bűnözőnek állítanak be, ami nem igaz,
és reális megoldásokat sem kínálnak. A vezető politikai pártok nem akarnak darázsfészekbe nyúlni,
maximum populista módon meglovagolják a témát
a kampány idején, de kormányon többnyire csak
annak szőnyeg alá söprésével vannak elfoglalva,
legfeljebb látszatintézkedéseket hoznak. Az értelmiség jó része pedig a realitásoktól teljesen elrugaszkodott koncepciókban gondolkozik, például
modern, 21. századi pedagógiai módszerekkel traktálják a szerencsétlen vidéki tanítókat, amelyek egy
nagyvárosi elitgimnázium válogatott tehetségeire
vannak szabva, nem pedig olyan osztályokra, ahol
a gyerekek háromnegyede hátrányos családból jön
és az óra fele arra megy el, hogy a pedagógus (nem
sok sikerrel) fegyelmezni próbálja őket. Summa
summarum, nem sok biztató jel a dagadó problématömeg kezelése szempontjából.
Gál Zsolt, Új Szó

mészetesen az Agrokomplex látogatói. Kíváncsiak
voltunk a neves szakember véleményére a mezőgazdaság jelenlegi helyzetével kapcsolatban is, aki
szerint az EU rossz mezőgazdasági politikája miatt
teljesen ellehetetlenítette az egykor remekül működő állattenyésztési ágazatokat is. Ma már az ellenőrizetlen behozatalnak „köszönhetően” a hazai
állattenyésztés nem képes versenyezni a külföldről,
így a harmadik világból behozott olcsó húsokkal.
„Ha semmi sem változik, akkor lassan elfelejthetjük
a hazai baromfit, hisz a legtöbb sikeres farm befejezte a működését” – zárta rövid értékelését Hacsi.
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Gömöri sztárok
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Megragadja a pillanatot
Kovács Attilából sugárzik a szerénység
és az örök pozitív többre vágyás.
Budapesten tanul informatikát
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
A fotózást kedvtelésként éli meg, öt-hat
éve kezdte, de szinte profi szinten űzi.
A Gömöri Fotóklub berkeiben s azon
túl igazán tartalmas nyarat tudhat maga
mögött. Így aztán kihívás ebben a pár
hónapban elmélyülni…
Nyár elején sikerült elintézni egy hollókói kiállítást.
A témája Gömör volt, ezen belül a református emlékek. A tárlatot B. Kovács István nyitotta meg június
27.-én. Eredetileg egy hónapra terveztük a kiállítást, de még nem szedték le.
Mely képeid kerültek itt kiállításra?
Ezek új fotók. Sikerült bemutatni pl. a zeherjei
templomot, pusztulófélben van, s lehet, nem sokáig
fogjuk látni. A tárlaton a parókiák is helyet kaptak,
pl. a nemesradnóti illetve a felsővályi, ezen felül pedig a fejfák, ugyanis már abból is elég kevés van.
Hol találtál még régi fejfákat?
Amikor a református emlékhelyeket fényképeztem,
akkor elég sok helyen megfordultam a temetőkben
is. A kiállított fotókon láthatóak a szútori, hubói,
harmaci fejfák. Nincs kiállítva sok kép, úgyhogy
nehéz volt egy ekkora témát belesűríteni tizenkét
képbe. Pedig nagyon sok helyen van pusztuló emlék.
Éppen ezért tartod fontosnak megörökítened?
Ezek dokumentarista fotók, s lehet, hogy valamelyikről ez volt az utolsó kép, ami elkészült. Volt olyan
hely, ahová visszajártam. Ilyen Sajókeszi, amely
most nem került ki a kiállításra. 2004-ben voltam
ott először, s legutóbb tavaly, de négy év elteltével
rohamosan romlott az állaga. Ezt Rimaszécsen is
megfigyelem. Ott is nagyon sokat fényképezek.
A riport- vagy a művészfotózás áll hozzád közelebb?
Igazából mindkét ág. Szívesen dolgoznék, mint fotós. Próbálom körbejárni a témát, s próbálom megtalálni azt a nézőpontot, ami művészileg is megfelelő.
Az idén több díjat is sikerült begyűjtened.
Bekapcsolódtam egy nemzetközi fotópályázatba,
amelynek Európai Kaleidoszkóp volt a neve, ahol
nemzeti első díjat szereztem. Négy témában lehetett pályázni, de együttesen díjazták a munkákat.
Négy kép nagyon kevés. Mit választottál?
Az egyik kép a gömöralmágyi templom volt, amely
mögött egy hatalmas vihar készülődik. Ez a kis
templom szimbolizálja a magyar kisebbséget Szlovákiában a mostani viharos időszakban. Koppenhágában kültéren állították ki a képeket, melyből
egy fotóalbum készül majd ősszel.
Ezt még megelőzte a Csehország magyar szemmel
c. kiállítás.
A fotópályázatot a budapesti Cseh Centrum szervezte, mert idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál vendége Csehország volt, s ennek a keretében valósult
meg a tárlat. A legjobb képeket a Millenárison

állították ki március végén. Már többször jártam
Csehországban, s volt egy pár kép, amit el tudtam
küldeni. Sikerült a második díjat elhozni.
Melyik képpel?
A kép az Orloj óratoronyból készült, s egy éppen
arra sétáló esküvői párt fényképeztem le. Mondjuk,
ez nem is annyira jellemző Csehországra, de mégis
ez tetszett a zsűrinek a legjobban. Azon a kiállításon három képemet is kiállították.
Mit jelent számodra ez a két díj?
Nagyon nagy lendületet adott, s egyre inkább hiszem, hogy van értelme annak, amit csinálok.
Annak ellenére, hogy ez a két pályázat nem adott
egyfajta szakmai kitüntetést, a díjaknak és az elismerésnek természetesen nagyon örülök.
S szakmai pályázatokra is beneveztél már?
Próbálkoztam, de kevesebb sikerrel. Oda még fej-

lődni kell. Nem feltétlenül egy huszonkét éves fiatalember fogja megkapni az AFIAP titulust. Ahhoz
már le kell tenni valamit az asztalra, több országban kell kiállítani.
Ha a kiállításoknál tartunk, eddig hol nyíltak tárlataid a hollókőin kívül?
Az első önálló kiállításom Fény által címmel, előző iskolámban, a Tompa Mihály Református Gimnáziumban nyílt tavaly ősszel, negyven képpel. A
Gömöri Fotóklubbal idén nyáron egyszerre nyílt
két kiállításunk is a Gömör-Tornai Fesztivál keretében. Az egyik Rozsnyón, a művelődési házban,
a másik Jósvafőn, a Tengerszem hotelban. Beretke
után Kövecsesen és Sajógömörön is nyitott a fotóklub állandó kiállítást a faluban tett fotótúrákon
készült fényképekből. Rimaszombatban is volt egy
másik kiállítás a holokauszt-emléknapon. Az közös
kiállítás volt Fejes Zsuzsával. Zsidó emlékeket mutattunk be, Gömörtől egészen Prágáig.
A Gömöri Fotóklub mit jelent neked szakmailag?
Kiállítások terén nagyon sok pluszt jelent. Tavaly
ősszel kezdtünk a fotótúrákra járni, amikor elmegyünk egy helyre, s közösen fényképezünk, ahol
természetesen mindenki mást lát meg, s egy hihetetlenül sokszínű anyag születik. Meg közösségben
mégis csak könnyebb. Vannak olyan fotópályázatok is, ahol csak klubok vehetnek részt. Mindjárt
jelentkeztem, amint tudomást szereztem róla, meg
azelőtt már hiányoltam is, s nagyon jó ötlet volt Benedek Lászlótól.
Hogy telt a nyarad?
Többet szeretettem volna fényképezni. De sikerült
eljutnom azért egy fotóstáborba Magyarországon,
amely Tolna megyében volt egy kis falucskában, s
ott is készültek jó képek. Ez volt a legnagyobb termés idén.
Digitális fényképezőgéppel dolgozol.
Egyfajta szabadságot ad a digitális technika.
Azonnal ellenőrizni tudom, hogy az elkészült kép
valóban olyan-e, amilyennek akartam, esetleg
tudnék-e javítani rajta egy más szemszögből való
újrafotózással. Fejlődik a technika. Viszont nem
szabad elfeledni, hogy honnan kezdődött a fotográfia, s rájöttem arra, hogy az analóg technikát is el
kell sajátítani. Van, mikor két géppel fényképezek.
De olykor egy-egy pillanatot nem hagyhatok elmulasztani, amíg beállítom a gépet, ekkor kerül elő a
digitális gép.
Ma már szinte mindenki fényképez, akár mobiltelefonnal is. Neked viszont kihívás lett ez a műfaj.
Én is, úgymond, tucatképekkel kezdtem a „pályát”.
Volt egy internetes közösségi oldal, ahová rendszeresen feltöltöttem a fotóimat. Itt rengeteg kritikát
kaptam, pozitívat, negatívat egyaránt. Végül is ez
indított el a tudatos fényképezés útján.
S van a fotózás terén álmod?
Egyelőre azt szeretném, ha minél szélesebb körben
megismernék a munkáimat.
Kérdezett: Homoly Erzsébet
Fotó: Kovács Attila

Közlemények
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 37. hétre
Szeptember 12., szombat
Gyógyszertár az oroszlánnál
Szeptember 13., vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Szeptember 12-13., szombat-vasárnap
MuDr. Milota Kleinová, Sport u.,
56 31 722
Neurológus MUDr. Kovács Katalin neurológus kedden és csütörtökön Füleken
rendel az új Poliklinika mellett, az ún.
Gordos-villában. Tel.: 047/4308110

MOZIMŰSOR
Szeptember 9., szerda, 19 óra

Kis-nagy világ
amerikai komédia
Szeptember 10-13-ig, 18 óra

A hűtlen Klára esete
cseh-olasz komédia
Szeptember 10-13-ig, 20 óra

Bratislavafilm
szlovák film

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.

Nehéz helyzetben a kassai
Thália Színház
A 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 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.

Meghívók
Losonc tragédiája 1849-ben
– szeptember 10.
Szeptember 10-én 17.00 órakor kezdődik Böszörményi
István vetítettképes előadása Losonc tragédiája 1849
augusztusában címmel a losonci Magyar Kulturális
Központban. Az előadásra a Csemadok Losonci Alapszervezete helytörténeti rendezvénysorozatának keretében kerül sor.

Zarándoklat a Mária-forráshoz
– szeptember 12.
Az idén is sor kerül a zarándoklatra a Mária-forráshoz szeptember 12-én, szombaton. A gyalogos menet
Ceredről 8.00 órakor indul, s Vecseklőn 9.30-kor lesz a
csatlakozás a menethez. A forrásnál 11.00 órakor Dóka
Tamás ceredi lelkész prédikál szentmisét a nemzetek
barátságáért.

A Primadonnák Rimaszombatban
- szeptember 18.
A komáromi Jókai Színház 2009. szeptember 18-án,
pénteken, 19.00 órai kezdettel a rimaszombati VMK
színházteremben bemutatja a Primadonnák bohózatot két felvonásban. Az ameriakai kortárs színműíró és
színházvezető Ken Ludwig darabját nem először rendezi színpadra Méhes László rendező. A szereposztás
kiváló. A két „szoknyába bújt „(ál)kisasszony“ szerepében Benkő Gézát és Tóth Tibort láthatjuk, az idős hölgyet Varsányi Mária alakítja. További szereplők Holocsy
Katalin, Holocsy Krisztina, Fabó Tibor, Olasz István és
Hajdú László. Jegyár (kulturális utalványokat is elfogadunk!): elővételben: 6 € felnőttek, 3 € nyugdíjasok és
diákok, helyszínen: 8 € egységesen. Jegyek elővételben a Tompa Mihály Könyvesboltban és a VMK-ban
kaphatók. Jegyfoglalás az 56 21 857-as telefonszámon.
A Szlovákia-szerte nagy sikerrel játszott kétfelvonásos
darab helyzet- és nyelvi komikumának köszönhetően
mindent feledtető szórakozást ígér a kikapcsolódásra
és pihenésre vágyóknak.

Szent Hubertus lovasnap – szeptember 19.
A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség PT szeretettel meghívja a lovak szerelmeseit 2009. szeptember
19-i Szent Hubertus lovasnapra. A műsor a következő:
9.00 gyülekező a rimaszécsi sportpályán, 10.00 ünnepélyes sorakozó, 10.30 – 14.00 Hubertusi lovagolás,
frissítővel és ebéddel, 14.00-14.30 – Megemlékezés
Hupka Imrére, 14.30-17.30 – Fogathajtó és díjugrató bemutató. A lovasnapot különböző érdekes programok
kísérik, melyen az egész család talál hasznos kikapcsolódást. A Hubertusi lovagoláson résztvenni kívánók
jelentkezhetnek az alábbi elérhetőségeken: Jeriga Imre
tel.:0905 345 317, fax:047/55 93 218 vagy Gál Ferenc tel.:
0903 639 757, e-mail: frantisekgal@gmail.com, cím:
980 42 Rimaszécs 355. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Felhívás
Indulnak a tánckörök a rimaszombati
VMK-ban
Több klub és szakkör is várja az érdeklődőket a rimaszombati Városi Művelődési Központban. Szeptember

9

7.-én, hétfőn 18.30-kor indul az aerobic, foglalkozás
minden hétfőn és csütörtökön.
Szeptember 9.-én, szerdán találkozhatnak először a jóga szerelmesei, és szerdánként indítja foglalkozásait a TK Impulz Senior klub is felnőttek részére.
18.00 órától a kezdők, 19.00 órától a haladóké a tér. Az
orientális táncok kedvelőit hétfőnként várják 18.00
órára. Az Impulz versenytánc klub szeptember 8.-án,
kedden 16.00 órakor tartja idei első összejövetelét,
amelyre gyerekeket és fiatalokat várnak, míg a hip-hop
iránt érdeklődők a TK Extreme klubba jelentkezhetnek. Foglalkozások kedden és pénteken 15.30 órától.
A Crazy Model´s manökenstúdió és a Dance
Forming táncaerobic klub is újraindul. Utóbbi szeptember 11.-én, pénteken várja első alkalommal a
sportág kedvelőit.
De a közeljövőben indul a Salsy klub, a latin táncok iránt rajongókat pedig először szeptember 16.-án,
szerdán várják már tízéves kortól. S nem feledkeztek
el a legkisebbekről sem, tánckör indul, amelybe hároméves kortól lehet jelentkezni. Infó: Táňa Koniarová
(047/56 21 550)

Arany Opus Díj – jel. szept. 30-ig
A pályázat az Szlovákiai Magyar írók Társasága által
több éven keresztül sikeresen meghirdetett az „Év
Irodalmi Alkotása Pályázat” folytatásaként, annak követőjeként hirdetődik meg. A pályázatra benyújtható
minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers,
amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek
közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak
egy művel vehet részt a pályázaton. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, három nyomtatott példányban és digitális formában (floppy-lemezen, CD-n
stb.) is kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt
borítékban csatolandó szerzőjének neve és lakcíme.
Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje
is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Arany Opus
Díj. Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na
Slovensku, Dom podnikateľov, Kukučínova 459., 929
01 Dunajská Streda. A pályázatok beérkezési határideje: szeptember 30. A pályaműveket a beérkezési határidő lejárta után közzéteszik a www.szmit.sk honlapon,
ahol az olvasók szavazhatnak is arra a szépirodalmi
alkotásra, amelyet a legérdemesebbnek tartanak az
olvasói különdíj elnyerésére.

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

• 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.

2009. 9. 7.

• Amennyiben Ön szeretne javítani
az energiaállapotán, és növelni
a teljesítőképességét, próbálja ki
a BEMER terápiát, amely csak 16
percet vesz igénybe. A regeneráló és
közérzetjavító terápiára jelentkezzen
a 0908 176 951-es telefonszámon.
Fiatalodjon velünk.
1006-36

Autó-motor
• Eladó: Zetor 7245, rendszám
nélkül, szalaggereblye, hidraulikus
borona. Tel: 0944 348 038.
1030-36

989-36

• Eladó építkezési terület a Molnárkán, 3 200 m2. M: 0908 931 360.
1016-43

• Tízáras telek Tamásfalvában, a
Paraszt (Sedliacka) utcában eladó.
Építkezésre alkalmas. Ár megegyezés
szerint. Tel: 0905 352 969, 0911
352 969, 0903 802 334.
1038-38

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

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

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

Mély fájdalommal vettük
a hírt, hogy
augusztus
31.-én örökre
itt hagyott
bennünket egykori munkatársunk, barátnőnk,

Adriana Megelová.
Ezúton is szeretnénk kifejezni
őszinte részvétünket a családnak.
Kedves Adka, köszönjük az együtt
eltöltött éveket, s mindazt, amit
Tőled megtanulhattunk. Remek
ember voltál, nagy lelkesedéssel és
szeretettel végezted a munkádat
és adtad át tapasztalataidat és
a tudásodat. Mindig csodáltuk
határtalan lelkesedésed és örök
optimizmusod, amelyekkel
munkához láttál. Soha nem felejtünk el Téged, s emléked örökké
megőrizzük.
A rimaszombati Városi Hivatal
alkalmazottai

Pályázati kiírás
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete,
a T.t. 596/2003 számú, az államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai
önkormányatokban szóló törvény 4. §-a
és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete a T.t.
552/2003 számú, a közjóléti munkákról
szóló törvény 5. §-a alapján pályázatot ír
ki igazgatói állás betöltésére
Óvoda – Rozsnyói u. 29/854, Rimaszombat
Feltételezhető belépési határidő:
2009. november 1.

EUROMOTEL

Kvalifikációs feltételek:
- az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996
számú, a szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi
előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
- legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat
- polgári és erkölcsi feddhetetlenség
- megfelelő személyi és egészségügyi
feltételek a vezetői állás betöltésére
- az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
- a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai
- igazolás a pedagógiai gyakorlatról,
- szakmai életrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
- az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának leadása
- a jelentkező írásbeli hozzájárulása
személyes adatainak felhasználásához a
pályázati kiértékelés szükségleteire.
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell jelölni „Pályázati kiírás – az
iskola neve és címe – Nem felbontandó”
szöveggel, legkésőbb 2009. szeptember
30-ig lehet beküldeni vagy személyesen
leadni az alábbi címre: Városi Hivatal –
Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979
01 Rimaszombat.
A pályázati kiértékelés idejéről és
helyéről a meghirdető a bejelentkezett
érdeklődőket legkésőbb 7 nappal előre
értesíti.
MUDr. Cifruš István MPH

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

986-37

Állatok
• Elválasztott malacok eladók. Tel:
0905 544 891
936-36

• Egyéves Farbiak szuka, ajándékba
adom. Tel: 0908 214 830, 047/56
99 303.
1021-36

Egyéb
• Eladó tűzhely - sparhelt. Tel.: 0908
214 830, 047/56 99 303.
1021-36

• Minőségi szén akciós áron.
Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 0918
327 088.
1027-37

„Fiatal voltam,
akartam élni,
jött a szörnyű
halál,
el kellett
menni.
Oda a remény, oda a szeretet,
megtörve siratunk egy kedves
fiatal életet.”
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk szep. 6-án
halálának 1. évfordulóján, a 28
éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt

Bohó Gáborra
Balogfaláról

Emlékedet szívünkben őrizzük.
Egy jó barát

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

Pénzre van
szüksége?

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

bárányhetek
Olcsó és minőségi
elszállásolás

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 végi lehűlés után a héten ismét erősödik a nappali felmelegedés, és egy anticiklonnak köszönhetően alapvetően sok napsütésre
számíthatunk. Csak itt-ott fordulhat elő zápor. Az éjszakák hűvösek
lesznek, napközben azonban a hét
közepétől ismét 25 fok körül alakul
a hőmérséklet.
Reisz András

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.

Hívjon bennünket:0904 354 773

www.proficredit.sk

2186-36, 38

Bérelhető üzleti és irodahelyiség
kirakattal, 35 m2.
Tel.: 0915 823 031

1044-40

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

TLSZ jelenti

2009. 9. 7.
2.osztály:

1. osztály:

Rimapíla tovább menetel

Abafala idegenben
is pontot rabolt

Tiszolc B–Uzapanyit 5:0 (1:0)

G: Pohorelský (2), Vetrák (2) és Koniar, JV: Kúchen

Bátka–Abafala 4:4 (3:2)

G: Albert J. (3), Libič – Farkas (2), Lenkey és Szajkó,
JV: Čepko
Abafala megérdemelt pontot rabolt Bátkán. Ifi: 0:3

G: Lakatos – Busa (2), JV: Pál
Guszona–Balogfala 6:2 (4:2)

Murány–Jolsva 1:2 (1:1)

G: Ulický – Súkeník és Vranko, JV: Fakla
Jolsva értékes pontokkal távozott Murányból,
ami nem jellemző a hazaiakra. A murányi Mikušt
a játékvezető kiállította.

G: Mező (2), Vysočan, Badinka, Bodor és Bodor I. –
Oláh és Illés, JV: Rosiar
Ifi: 3:1

G: Malček, Černok – Pisár, JV: I. Krahulec
Kisrőce végre odahaza elérte első győzelmét.

Fehérkút (Príbelce) – Nyustya 3:1 (3:1)

A nyustyaiak góllövője Šaliga volt.

A következő forduló
mérkőzései és sípmesterei
1.osztály, 6. forduló: szept. 13., 14.00 és 16.30
Abafala–Nagytörék / Siman, Laciak, Fakla • Klenóc–
Lubény (ifi nélkül) / Hodoň, Šupka, Michalko • Tornalja–
Sajószárnya / Wollinger, Váradi, Čajko • Rimajánosi–Szirk
/ Ďurík, Botoš, Čepko • Osgyán–Tajti / J. Krahulec, Sliva,
Pál • Jolsva–Kisrőce (ifi nélkül) / Slabej, Pocklan, Ivanik
• Bátka–Murány / Juhász, Rybár, Filep

Cserencsény– Harkács 1:5 (1:2)

G: Šlajferčík – Somosvári, Tamás, Kino, Gömbicki
és Nyíri, JV: Šupka

Kisrőce–Osgyán 2:1 (1:1

1.osztály, ifi, 6. forduló szept. 13., 13.00
Sajógömör–Sajószárnya / Váradi, Čajko

Ifi: 2:6

Ifi: 2:3

Harmac–Nemesradnót 6:3 (3:2)

G: Bari B. (2), Radics (2), Štas és Bari M. – Váradi I.,
Busa J. és Ruszó G., JV: Botoš

Tajti–Rimajánosi 3:1 (2:1)

G: Molnár Tibor, Végh és Mihály – Gubala, JV:
Juhász
Tajti odahaza jó játékkal győzi le ellenfeleit, és
továbbra is az élmezőnyben található.

Ifi: 0:3

Elmaradt mérkőzés az 1. fordulóból:
Guszona–Cserencsény 7:0 – a 2. félidőre
Cserencsény nem lépett pályára.
JV: Ivanik

Ifi: 3:2
Szirk–Tornalja 0:2 (0:1)

G: Kárász (2)
Szerencsével nyertek a vendégek, a hazaiak minden helyzete kimaradt, és a 88. percben a második
gól végleg eldöntötte a mérkőzés sorsát.
Sajószárnya–Klenóc 1:1 (1:1)

G: Patinák – Hruška, JV: J. Krahulec
A hazaiak elkeseredett harca végül egy megérdemelt döntetlent eredményezett egy tapasztalt
Klenóc ellen.
Lubény–Nagytörék 4:0 (2:0)

G: Tamáš és Rusó (3), JV: Rybár
A hazaiak odahaza úgy tűnik, nehezen fognak
legyőzőre találni. Ifi: 11:0

Ifi: 0:2

A táblázat állása az 5. forduló után:
1. FK Tisovec B (R. Píla)  	

5

5 0 0

19 : 7

15

2. FK Husiná  	

5

5 0 0

19 : 6

15

3. FK Rimavská Seč  	

5

2 2 1

18 : 11 8

4. FK Blhovce  	

5

2 1 2

14 : 13  	 7

5. FK Radnovce  	

5

2 0 3

12 : 16 6
14 : 16 6

6. FK Chrámec  	

5

2 0 3

7. FK Uzovská Panica  	

5

2 0 3

6 : 21

8. FK Hajnáčka B  	

5

2 0 3

14 : 10 6

6

9. FK Gemerská Ves  	

5

1 1 3

13 : 13 4

10. FK Čerenčany  	

5

0 0 5

6 : 22

0

Diákok, 1. osztály, 1. forduló:
A csoport: Klenóc–Kisrőce 8:4 • Lubény–
Sajószárnya 4:0
B csoport: Nagybalog–Feled 0:5 • Ajnácskő
A–Gesztete 0:0 • Osgyán–Ajnácskő B 0:3
C csoport: Sajógömör–Sajószentkirály 2:4 •
Lénártfala–Bátka 5:1

Elmaradt mérkőzés az 1. fordulóból:
Murány–Klenóc 2:0

JV: Lőcsös

A táblázat állása az 5. fordukló után:
1. FK Tornaľa  	

5

4 1 0

12 : 1

13

2. FK Tachty  	

5

4 0 1

15 : 7

12

3. FK Jelšava  	

5

3 1 1

10 : 5

10

4. FK Bátka  	

5

2 3 0

11 : 7

9

5. 	 FK Lubeník  	

5

3 0 2

10 : 7

9

6. FK Ožďany  	

5

2 1 2

7:5

7

7. FK Klenovec  	

5

2 1 2

8:9

7

8. FK Abovce  	

5

2 1 2

13 : 16 7

9. FK Muráň  	

5

2 1 2

6:8

7

10. 	FK Sirk  	

5

2 0 3

10 : 7

6

11. FK Stárňa  	

5

1 1 3

6 : 10

4

12. FK Veľké Teriakovce  	

5

1 0 4

4 : 20

3

13. FK Revúčka  	

5

1 0 4

5 : 10

3

14. FK Rimavské Janovce  	 5

1 0 4

6 : 11

3

osztály, ifi:
Szirk– Sajógömör 4:1

Ajnácskő B –Rimaszécs 1:2 (0:1)

11

Kerületi bajnokságok:

Szántó jött és Feled
győzött
IV. liga: Nagybalog – Ajnácskő 0:0 • Divény –

Nagyrőce 2:1 (1:1) • Kálnó – Tiszolc 3:0 (1:0)

Előrehozott mérkőzések a 13. fordulóból: szept.
15., 14.00 és 16.30
Szirk–Abafala / Šupka, Hodoň, Ďurík • Sajószárnya–Tajti
/ Fakla, Boldi, Filep • Lubény–Kisrőce / Laciak, Siman,
Wollinger • Nagytörék–Murány / Ivanik, Adorján, Slabej
• Klenóc–Bátka (ifi nélkül) / Pocklan, Botoš, Šonkoľ
• Tornalja–Jolsva (ifi nélkül) / Lőcsös, J. Krahulec, Pál
• Rimajánosi–Osgyán / Juhász, Rybár, Váradi
2. osztály, 6.forduló: szept 13., 14.00 és 16.30
Uzapanyit–Nemesradnót / Vývlek, Rosiar, Uličný •
Harkács–Harmac / Boldi, Kriak, Melicher • Balogfala–
Cserencsény / Pataky, Adorján • Rimaszécs–Guszona /
Šonkoľ, I. Krahulec • Tiszolc B–Ajnácskő B (szept. 12., ifi
nélkül, Rimapílán) / Lőcsös, Koós, Ivanik
Diákok, 2.forduló: szept. 12., 10.00
A csoport: Kisrőce–Sajószárnya / Laciak
• Klenóc–Lubény / Šupka
B csoport: Ajnácskő B–Feled / Adorján • Gesztete–
Osgyán / Pataky • Nagybalog–Ajnácskő A / Šonkoľ
C csoport: Sajószentkirály–Lénártfala / Verkin
Abafala–Sajógömör / Gača
Diákok, 10. forduló: szept. 15., 10.00
B csoport: Feled–Osgyán / Botoš • Ajnácskő A–Ajnácskő
B /Pataky • Nagybalog–Gesztete /Šonkoľ
C csoport: Sajógömör–Bátka /Váradi • Abafala–
Sajószentkirály /Filep
Kerületi bajnokságok:
IV. liga, 6. forduló, szeptember 13.: Alsósztregova–
Tiszolc,. Nagyrőce–JUPIE BB, Ajnácskő–Divény, Hegybánya (Štiavnické Bane)–Nagybalog
V. liga, 6. forduló, szeptember 13.: Szinóbánya–
Nyustya, Sajószentkirály–Fehérkút (Prílbelce),
Sajógömör–Ragyolc, Csáb–Feled

Súlyos vereség a diósgyőriektől

V. liga: Feled – Losonctamási 5:1 (1:1) • G: Mogyoró-

Lukanénye – Sajógömör 1:1 (1:1)

Barátságos mérkőzésen fogadta a rimaszombati
MšK csapata a diósgyőri alakulatot, amelytől sima
3:0-ás vereséget szenvedett.

A vendégek gólját Farkas G. lőtte.

MŠK Rimaszombat–DVTK Diósgyőr 0:3 (0:1)

di (2), Cibuľa (3) •

Vámosfalva (Mýtna) – Sajószentkirály 4:1 (1:1)

A vendégek gólját Busa szerezte. Bolacsek 1:1-es
állásnál büntetőt hibázott.

A hazaiak összeállítása: Kuciak (46 p. Prošovský)
– Migaľa (65 p. Geri), Rubint, Janečka, Mráz (46 p.
Halaj), Sihelský, Zvara, Vargic, Pisár, Morháč (65 p.
Juhász), Husaník (46 p. Líška).
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Balciarová már Marokkóra gondol
Januárban nyerte meg az Európa-bajnokságot, de nem ülhet a babérhjain
Dorota Balciarová karatista, ugyanis novemberben Marokkóban, Rabatban
rendezik a világbajnokságot, amelyre már javában készül. Dorota a rimaszombati Uraken neveltje, de ma már Peter Baďura irányításával készül az érsekújvári KK egyesületében. De iskolát nem váltott, továbbra is az Ivan Krasko Gimnázium tanulója, bár egyéni tanterv alapján foglalkoznak vele.
Az idén Dorota 5 nemzetközi tornán vett részt, amelyekből négyet meg
is nyert. Közülük három az ún. Középeurópai Liga (Lodz, Hradec Králové, Pozsony) részét képezte. Balciarovát nemcsak a karate érdekli, régebben népdalversenyeken szerepelt, s két alkalommal országos versenyen is győzött, míg
manapság a zongorázás és a latin-amerikai táncok foglalják le. Mivel közeledik
a világbajnokság időpontja, a felkészülés is intenzívebb szakaszába lépett. Bár
még várnak rá ellenőrző versenyek, a rabati részvétele biztos, így szülei már a
repülőjegyet is megvették, ugyanis mindenképpen szeretnének a helyszínen
szorítani lányukért. Dorota is nagyon várja a versenyt, de terveiről csak annyit
árul el, hogy szeretne minél jobb eredményt elérni. S ha szerencsés lesz a sorsolás, akkor minden előfordulhat – teszi hozzá mosolyogva Dorota.
g/jdj, fotó: archív

Rimaszombati nyertese is volt az Új Szó tippversenyének

500 eurót értek a jó tippek
A rimaszombati Durda László számára megérte belemélyedni a régiófocis eredményekbe és táblázatokba: az
Új Szó tippversenyén 500
euró készpénzt nyert. Durda
úr 2. helyen végzett a tavaszi
mezőnyben, de talán nem is
bánta, hogy lemaradt az első
helyről, mivel a győztes nem
készpénzt, hanem vásárlási
utalványt kapott. „Én jártam
a legjobban. Elektronikai cikk
nem hiányzik a háztartásból,
így meg kaptunk a nyaralásra
egy kis zsebpénzt” – örvendezett Durda úr, aki éppen a díj
átadásának másnapján indult
Olaszországba nyaralni.
Durda László egyébként
40 éve előfizetője az Új Szó-

nak, de a lokálpatrióta is előbújt belőle: „Mindig csak Dunaszerdahely meg
Dunaszerdahely! A rimaszombati fociról miért nem írnak annyit, mint a DACról?!” A magyarázat, hogy a DAC az élvonalban játszik, meg hogy az Új Szó olvasóinak jelentős hányada nyugat-szlovákiai, csak részben győzte meg, de aztán
inkább a sikeres tippelési taktikájáról beszélt: „Négyszer is sikerült eltalálnom
a góltotós meccs végeredményét, és így is nagyon szoros volt a vége. Az utolsó
forduló nekem nem a legjobban sikerült, csak hét pontot fogtam, így aggódtam, hogy még a dobogóra se férek fel. Már a családot is próbáltam felkészíteni,
hogy ne érje őket váratlanul a csalódás, de aztán az újságban láttam a jó hírt!”
Durdáéknál annál is nagyobb örömet szerzett a díj, mert korábban – egy
pénztárcától eltekintve – sosem nyertek. Némi késéssel a pénztárca után a
pénz is megérkezett...
bt, fotó: Somogyi Tibor

A serdülők II. ligája keleti csoportjának őszi sorsolása
8. forduló, szeptember 13.: MFK Kassa B – MŠK, 9. forduló, szeptember 20.:
MŠK–Varannó, 10. forduló, szeptember 27.: MŠK–Losonc, 11. forduló, október
4.: Igló–MŠK, 12. forduló, október 11.: MŠK–Podlavice, 13. forduló, október
18.: Homonna–MŠK, 14. forduló, október 25.: MŠK–Lokomotíva Kassa,
15. forduló, november 1.: Eperjes–MŠK

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.

