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Kisiklott a gyorsvonat
Rimaszécs közelében
Két éven belül másodszor járt szerencsétlenül a Zólyom
és Kassa között közlekedő reggeli gyorsvonat. Akkor Feled
előtt a mozdonyvezető lett rosszul, s a szerelvény kisiklott,
míg most, kedd reggel Rimaszécs előtt a tilos jelzést hagyta figyelmen kívül a masiniszta, s csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. A szerencsétlenség
egy ún. biztonsági váltónál történt, amely a kettőből egy
vágányra szűkülő pályarésznél található, s ahol a vonat
épp a szembejövő gyorsvonatot mellőzte. A szerelvény
alig harminc kilométeres sebességgel haladt, s miután
a mozdonyvezető a hibát észlelte, meghúzta a vészféket,
így a mozdony letarolta a vakvágány végén lévő záróbakot,
majd további 15-20 métert csúszott a mező felé. A többi

kocsi a vágányon maradt. Szerencsére a kb. negyven utas
és a személyzet közül senki sem sérült meg. Az utasokért
Pelsőcről tehermentesítő járatot indítottak, akik így is
közel kétórás késéssel folytathatták az útjukat. A mezőn
landolt mozdonyt csak két speciális daruval tudták vis�szaemelni a sínekre. A munkálatok során a mozdonyból
kiömlött a gázolaj, ezért tűzoltókat is be kellett vetni a
helyszínen. A szerencsétlenség körülményeit a Vasúti
Rendőrség szakemberei vizsgálják, a mozdonyvezető pedig, ha bűnösnek találják közveszélyokozás miatt, akár
egyéves börtönbüntetést is kaphat.

Bár a rimaszombati Városi
Hivatal lapja vagyunk, elhatároztam, hogy mindazokat megszólaltatjuk a Gömöri Hírlapban,
akiknek véleménye esetleg nem
egyezik meg az ún. hivatalos
állásponttal, s időnként, sőt,
mint egyesek demagóg módon,
állandó jelleggel mindenre lőnek,
ami a hivatallal, illetve annak
munkájával kapcsolatos. Így
kértem fel azt a városi képviselőt
is, aki újabban nemcsak a saját
honlapján (amelyet élettársával,
egykori kolléganőmmel együtt
szerkeszt), hanem az egyik regionális lapban is a város vezetőinek
szinte minden lépését kritizálja.
Tettem ezt azért is, mert amióta
változás történt testvérlapunk
élén, lapjaink is állandó támadás
alatt vannak, s bizony azóta
szerinte csak egyetlen megoldás
kínálkozik a lappal kapcsolatban,
annak azonnali megszüntetése.
Mit mondjak, ez a felvetés az
ő részéről több szempontból is
etikátlan, lévén, mint vetélytárs
is érintett az ügyben. Ennek ellenére nem egy fél- (de fogalmazhatnánk úgy is, hogy szabadon
értelmezett) információ jelent
már meg a honlapján. Szinte biztos voltam abban, hogy örömmel
vállalja a beszélgetést, hisz téma
a városi lapok működtetése mellett is akadt volna még bőven.
De legnagyobb meglepetésemre
nem így történt, leveleimre nem
is válaszolt, személyes megkeresésemre pedig többször is
elfoglaltságára hivatkozott. Végül
abban maradtunk, hogy visszahív, mihelyst akad rám ideje.
Több mint egy hónap telt már el,
s még mindig hiába várom a hívását, bár a várost támadó cikkei
azóta is folyamatosan megjelennek. Így nem maradt más hátra,
szeretném a nyilvánosság elé
tárni a kérésem. Uram, készen áll
Ön egy beszélgetésre?

sz/jdj, fotó: Szekeres Éva

Az Ön gyógyszertára

Jövő heti számunk tartalmából
Ellátogatunk egy masszázsszalonba, de megmásszuk a Kínai Nagyfalat, s egy pillanatra elidézünk a prágai Károly-hídon
is. Lesz nosztalgiafoci, amelyben megkérdezzük, hogy miért szűntek meg sorra a labdarúgóklubok régiónkban. Egy
oldal erejéig visszapillantunk a vakációra, de folytatjuk vidéki iskolai körképünket is.

Rimaszombat, Vasút u. 23
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Eljött a megbékélés ideje?
Fico-Bajnai találkozót tartottak Szécsényben

Közös, tizenegy pontos nyilatkozat elfogadásával
ért véget Robert Fico szlovák és Bajnai Gordon magyar miniszterelnök szeptember 10.-én megtartott
találkozója a Nógrád megyei Szécsényben.
A nagy érdeklődéssel várt találkozó viszonylag
békésen zajlott, a város utcáin három, engedélyezett tüntetés zajlott, viszonylag csekély részvétellel, míg szlovák és magyar ferencesek a két ország
békés együttélésért imádkoztak a helyi katolikus
templomban.

A nyilatkozat rövidített szövege:

1. A két ország közös érdeke a köztük lévő politikai feszültség enyhítése. Minden felelős politikai
párt figyelmét rá kívánják irányítani a társadalmi
kockázatokra és felszólítják Magyarország és Szlo-

Komáromban tartott
kongresszust a Most-Híd
Nyolcvan küldött részvételével Komáromban rendezte meg második kongresszusát a Most-Híd párt,
amely elfogadta a párt programját. Bugár Béla beszámolt arról, hogy a párt megalakulása óta eltelt
két hónapban hat kerületben (a trencsénit kivéve)
és a járások mintegy egyötödében választottak
kerületi és járási elnököket, s kezdték el építeni
a pártstruktúrát. Bugár azt is hangsúlyozta, hogy
a Most-Híd nem másik magyar párt Szlovákiában,
hanem mindenki pártja, aki békés együttélést akar.
A kongresszus elfogadta a párt 23 pontos program-

Hamarabb halnak délen
Átlagosan két-három évvel hamarabb halnak meg
az ország déli részén élők, mint azok, akik az ország
északi felén élnek – derült ki a Közegészségügyi Hivatal adataiból. Az okok között szerepel egészségtelen életmód és az alacsony végzettség is.
A férfiak esetében a múltban bizonyítást nyert,
hogy azokban a járásokban, ahol magas volt az
alacsonyabb végzettségűek aránya, rövidebb ideig

vákia minden polgárát, hogy tanúsítsanak egymás
iránt türelmet és kölcsönös megértést.
2. A két ország miniszterelnökei tudatában vannak annak, hogy a kétoldalú kapcsolatoknak a kölcsönös bizalomra, átláthatóságra, a pragmatikus és
építő jellegű kétoldalú párbeszédre kell épülnie.
3. Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei
– fenntartva saját véleményüket a kérdés jogi aspektusára vonatkozóan – sajnálkozásukat fejezik
ki Sólyom László augusztus 21.-i, Révkomáromba
tervezett látogatásának körülményei miatt. Hasonló helyzetek kialakulásának megelőzése végett
felkérik szakértőiket, hogy közösen dolgozzanak ki
egy javaslatcsomagot a jövőre vonatkozóan.
4. Megerősítik országaik nemzetközi kötelezettségvállalását a területükön élő nemzeti kisebbségek
tagjai jogainak tiszteletben tartására és biztosítására, csakúgy, mint az 1995-ben a két ország között
aláírt alapszerződésben vállalt kötelezettségeiket.
5. Elfogadják az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosának
minden ajánlását a szlovák államnyelvtörvényének
módosítására vonatkozóan és üdvözli a kisebbségi
főbiztos szándékát, hogy aktív közreműködő és
megfigyelő szerepet játsszon ajánlásainak megvalósítása során.
6. A miniszterelnökök 2008. novemberi találkozóján aláírt közös nyilatkozat tartalmát megerősítve
megállapodnak, hogy határozott intézkedéseket
tesznek a szélsőséges jelenségekkel és csoportokkal szemben, fellépnek az idegengyűlölet, az intole-

ját. A hangsúlyt a gazdasági kérdésekre helyezik.
A kisebbségek tekintetében elsősorban a nyelvhasználat, a kultúra, művelődés és oktatásügyben
vannak olyan kérdések, ahol nem dönthet a többség, hanem konszenzussal kell, tárgyalások útján
eredményt elérni. Minden más probléma, például
a rossz gazdasági helyzet, közös probléma a régiókban élő valamennyi lakos számára – jelentette
ki a pártelnök, aki szerint a Szlovák Nemzeti Párt
kivételével bármelyik párttal el tudják képzelni
az együttműködést bizonyos feltételek teljesülése
mellett, s az MKP-val is kész együttműködni országos és regionális szinten is.

éltek, mint ahol a közép- és felsőfokú végzettségű
férfiak aránya nagyobb volt. A statisztikák szerint
a déli járásokban a legmagasabb a szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggő elhalálozások száma. Mária Kuniaková, a besztercebányai Orvosi Kamara elnöke szerint a térségben élők táplálkozási
szokására hatással van a térség fejlett agrár szerkezete, aminek következtében sokan nem megfelelően táplálkoznak.

rancia, a sovinizmus és a nacionalizmus, az erőszak
minden megjelenési formájával, valamint azok más
országokba irányuló exportjával szemben.
7. Megerősítik szándékukat a 2007. júniusi miniszterelnöki találkozón elfogadott 14 pontos cselekvési terv végrehajtásának felgyorsítására.
8. A miniszterelnökök aláhúzták a két ország közötti alapszerződés végrehajtására létrehozott ös�szes vegyesbizottság újbóli összehívásának szükségességét.
9. Magyar-Szlovák Együttműködési Tanácsot állítanak fel a két ország közötti együttműködés erősítésének céljával, amely évente jelentést készít
a kapcsolatok fejlődéséről, egyúttal javaslatokat
fogalmaz meg a két ország közötti viszony javítására. A független szakértőkből álló tanács felügyeli a tervezett Magyar-Szlovák Együttműködési
Alapot, melynek feladata projektek, ösztöndíjak,
diákcsereprogramok, valamint a magyar-szlovák
együttélést és együttműködést segítő kulturális,
művészeti és sportesemények támogatása.
10. A fenti politikai célok és a magyar-szlovák Alapszerződés szellemében, az európai értékekkel összhangban egy kibővített együttműködési csomag
eléksézítésével ízták meg a két külügyminisztert.
11. Védnökséget vállalnak a két ország között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, ún. alapszerződés megkötésének 15. évfordulója méltó megemlékezésére.
Fotó: Somogyi Tibor, Új Szó

Tőzsér Árpád költő
kapta a Quasimodo
Emlékdíjat

Tőzsér Árpád költő kapta a Quasimodo
Emlékdíjat a Nobel-díjas olasz versíró
nevével fémjelzett, tizenhetedik alkalommal
megrendezett balatonfüredi költőverseny
díjkiosztó gálaestjén; a szerző Esti dramolett
című versével nyerte el a fődíjat 198 pályázó
közül. A verseny Emlékdíját (fődíját) Bóka
István, Balatonfüred polgármestere adta át
a 74 éves költőnek, akit 2004-ben Kossuthdíjjal tüntettek ki.   
Az oldalt összeállította: jdj
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A minisztérium
támogatja
a rimaszombati
iskolákat is
Az iskolaügyi minisztérium erre az évre
35 szlovákiai középiskolának ítélt meg
vissza nem térintendő anyagi támogatást.
Rimaszombatban ebből a támogatásból
3 középiskola is részesült.
A Műszaki Szakközépiskolának, az Egyesült Iskolának és a Szakközépiskolának minden oka megvan
az örömre. A támogatásból az iskolák rekonstrukciója mellett az oktatás átalakítását és korszerűsítését finanszírozhatják. Az említett középiskolák
bekapcsolódtak az iskolaügyi minisztérium által
2008 októberében kiírt, az uniós programok keretében meghirdetett A hagyományos iskola átalakítása programjába. Az érdeklődők kérvényeiket
2009 januárjáig nyújthatták be.

Cél: a minőségi szakmunkásképzés megteremtése
„A Műszaki szakközépiskola a felhívás alapján kidolgozta a Modern trendek alkalmazása a gyakorlatban – A jó szakembergárda alapja a régióban című
pályázati anyagát”, tájékoztatott bennünket az intézmény igazgatója, Kisantal Károly. „A projekt az
autószerelő szakon tanuló diákjainkat célozta meg.
Az alapgondolat a minőségi szakmunkásképzés
megteremtése volt az autóipar számára. A projekt
következő fontos elképzelése egy internetes portál
létrehozása, amely a diákoknak nyújtana segítséget
tanulmányaikhoz. A projekt így három alappilléren nyugszik, amelyek két éven belül valósulnának
meg: a tanterv korszerűsítése az autószerelő – mechanikus szakon, az e-learning megvalósítása és a
szakon belüli csoport – modul rendszerű oktatásra
való áttérés. A programban iskolánk 15 dolgozója

vesz részt, ezenkívül három külsős audítor, kiknek
feladata a terv megvalósítása helyességének ellenőrzése és egy e-learninggel foglalkozó szakember”
– teszi hozzá Kisantal, ki az e-learning programot a
jövőben szeretné kiterjeszteni más szakokra és tantárgyakra is. A program megvalósítására az iskola
több mint 110 ezer eurót kapott.

Az oktatás megújítása
A Sport utcai Egyesített Iskola igazgatója, Ján
Bagačka az iskolájának 208 000 eurót szerzett a
program keretében. Az összeget az oktatás megújítására fordítják. „Projektunk célja elsősorban tanáraink továbbképzése abban a szellemben, hogy
megújítsuk a képzés folyamatát és magát a tanítást.
A programban 18 tanár vesz részt. Tervünk második
fázisaként szeretnénk megvalósítani az oktatás innovatív formáinak kialakítását és a segédeszközök
megújítását.Az utolsó fázisban a két előző eredményeit ültetnénk át a gyakorlatba” – ismertette a
terveket Bagačka.

he, fotó: amb

re, egy tanterem modern didaktikai eszközökkel
felszerelve, audiovizuális tanterem, konferenciaterem és végül egy cukrász szaktanterem” – teszi
hozzá Uhrín.
Michaela Slovenčáková/ ford: lr

Példás szülői
összefogás
a gyerekekért
és az iskoláért

A minőség növelése és korszerűsítés
A sort a Körút utcai szakközépiskola zárja, amely
egyszerre két pályázatot is megnyert. Az iskola
igazgatójának, Miroslav Uhrinnak elmondása alapján az első nyertes pályázatuk a Modern iskola címet viseli, amelyre 120 000 eurót kaptak, s célja az
oktatás modernizálása és minőségének növelése.
Ezen projekt keretében szeretnék a szaktantárgyak
tanításának minőségét és a diákok informatikai és
nyelvi készségeit javítani új módszerek bevezetésével. A terv további előnye a tanárok továbbképzésének lehetőségében rejlik, amelynek segítségével el
tudják sajátítani a modern iskolai képzés és osztályozás módszertanát.
A második nyertes pályázatuknak, amely révén
az intézmény az építésügyi minisztérium által nyújtott 1 millió eurónyi támogatáshoz jutott, fő célja
az iskola épületeinek teljes körű rekonstrukciója.
„Projektunk keretében hőszigeteljük és kivakoljuk
a külső falakat, felújítjuk a tetőt, kicseréljük az ablakokat és napkollektorokat szerelünk fel. Emellett
kialakításra kerül 2 informatikai szaktanterem a
műszaki szaktantárgyak képzésének elősegítésé-

Új osztály a Rima-lakótelepi óvodában
Még a nyárelői képviselő-testületi ülésen határoztak úgy a képviselők, hogy a város hozzájárul
a Rima-lakótelepi óvodában egy újabb osztály
megnyitásához, s két alkalmazott felvételéhez.
Szeptember másodikán ünnepélyes keretek között
Cifruš István polgármester és az oktatási osztály
vezetőjének, Eva Alevovának a jelenlétében meg is
nyithatták az új szlovák osztályt húsz kisgyerkőccel – tájékoztatta lapunkat Ľubica Vilhanová igazgatónő, aki a felújításhoz hozzátette, hogy a termet
és a mellékhelyiséget teljesen rekonstruálni kellett,
s a kiegészítők és játékok megvásárlásában a szülők
is segítettek az óvodának. Ezzel az óvodának összesen hat osztálya lett 112 gyerekkel.
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A Tompa Mihály Alapiskolában a nyár
folyamán a szűkös anyagiak miatt nem volt
lehetőség nagyobb felújításra, pár tantermet
sikerült csupán kimeszeltetni, s a multimédiás tanterem mennyezetét felújítani. De szülőként vagy iskolabarátként sok segítője akadt
az alapiskolának. Főképpen azok igyekeztek
segítő kezet nyújtani, akik szívükön viselik a
ma már egyetlen magyar alapiskola jövőjét, s
ezért hajlandóak voltak anyagi támogatásban
részesíteni az oktatási intézményt. „Nekik, s
csakis nekik, a támogatóknak köszönhető,
hogy a Šrobár utcai épületben a két első
osztályt sikerült felújítani, s így a 21. század
elvárásainak megfelelő körülményeket
teremteni a kiselsősöknek.” – mondta Orosz
István iskolaigazgató. A támogatók megérdemlik, hogy felsoroljuk őket: Indeco kft,
Tompa Mihály Alapiskola Szülői Szövetsége,
Gemernákup rt., Tikotank kft., Energobyt
kft., Csank István -SHR – Gömördétér, Ing.
Máté Zoltán, Baka Attila, Molimpex kft,
Pálkovács András – Agropa kft., Borbás
Barnabás, Kónya Zsolt, Bihari László Richárd.
A két tanterem valóban frissen, tisztán,
kényelmet nyújtóan, új padokkal, székekkel,
új táblával, új bútorzattal várta a kiselsősöket. Az I. A osztályban tizenhét, míg a B
osztályban tizenhat nebuló kezdte meg a
tanulmányait.
Kép és szöveg: moly
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Vidéki iskolai körkép – I.
Ajnácskő
Az iskola az óvoda épületében üzemel. Harmincöt
diákkal kezdték meg az új tanévet, két összevont
osztályban, kilenc új kiselsőssel. A nyár folyamán
sikerült rendbe tenniük az iskola körül a járdát, az
udvart, de belső felújításokat is végeztek, s a fenntartó jóvoltából ebben a tanévben megérkeznek
majd az új padok és székek is. Négy szakkör indult
az iskolában: angol, sportkör, rajz és számítástechnika. Ez utóbbira különösen odafigyelnek, s egy pedagógus részt vesz az oktatási-nevelési folyamatok
modernizálására indított tanfolyamon is. A tavaly
bevezetett új iskolaprogramban szabadon bővítették a természetismeret és magyar nyelv órákat,

idén pedig a szlovák nyelv is heti 6 óraszámra bővült. A vallás mellett megjelent a társadalmi nevelés, melyben helyet kap az etika, de a multimediális
kommunikáció is – tájékoztatta lapunkat Kovács
Ida igazgatónő.

Lénártfalva
Az alapiskolában négy osztály működik 72 diákkal, melyből 20 a kiselsős. A gyerekek helyből és
Velkenyéből járnak az óvodával közös igazgatású
iskolába. Ez évben olvasó-, informatika- és szlovák szakkört indítanak. Az iskola vezetése együtt
a község polgármesterével rendszeresen figyeli a
pályázatokat, s ennek köszönhetően mindig sike-

rül valamilyen felújítást elvégezniük, legutóbb pedig segédeszközökre nyertek pénzt. Rendszeresen
bekapcsolódnak a szavalóversenyekbe, tavaly első
helyezést is sikerült begyűjteniük. Jó kapcsolatot
ápolnak a rimaszécsi és tornaljai iskolákkal – tudtuk meg az iskola igazgató-helyettesétől, Csala Ágnestől.

Gömörmihályfalva
Az iskolába Felső- és Alsóvályból járnak a gyerekek, ebben a tanévben husznöt fő, melyből kettő
az elsős. A szakkörök októberben indulnak, rajz és
számítógépes kör közül választhatnak a nebulók.
Az új tanév új igazgatónővel indul, Papp Anitának
szavazott bizalmat az önkormányzat. A kisiskola
szintén jelentkezett az oktatás-nevelési folyamatok modernizálása tanfolyamra.
moly, folytatjuk…

ifj. Farsang István még nem döntött

Matematika vagy geológia
Ifj. Farsang István harmadik évfolyamos
tanuló a komáromi Selye János
Gimnáziumban. Sikereinek a híre
szülővárosába, Rimaszombatba is
mindig eljut. Nincs olyan verseny,
amelyen ne lenne az élbolyban. Tavaly
megkapta a Magyar Tudományos
Akadémia Szádeczky-Kardos Elemér
különdíját. A nyár folyamán gyakran
tett túrákat a Cseres-hegységben,
mert nagyon érdeklődik az ásvány- és
a kőzettani elemzések iránt. Sikerei közé
sorolja, hogy egy-két új ásványt már
sikerült is leírni.
Hogyan telt a szünidő?
Nagyon eseménydúsan. S még az előző iskolaév
végén elkezdődött, amikor egy egyhetes szlovák
nyelvű matektáborban vettem részt Gyetva mellett. Ezt követően Pozsonyban töltöttem egy hetet,
majd Szegeden egy fizikatáborban, ott főleg kísérletezésből állt a program. Nagyon izgalmas volt,
ezt a Szegedi Tudományegyetem szervezte, ami
egy KöMaL - (Középiskolai Matematikai és Fizikai
Lapok) tábor volt. Ezután érkeztem haza. Itthon
rengeteget jártam a Murányi-fennsíkra illetve a
Cseres-hegységbe, mivel a következőkben ezen
hegységek geomorfológiai alakzataiból fogok írni.
Elkezdődött a tanév, milyen tevékenységekben veszel majd részt?
Várnak a versenyek, bár a szezon majd csak tavas�szal kezdődik, most a felkészülés időszaka indul,
főleg iskolai szakkörökben. Mint minden évben
idén is részt veszek majd a földrajz, biológia illetve
a matematika olimpiászokon, ezen kívül különböző tanulmányi versenyeken ugyanezen tantárgyakból.

Melyik számodra a legkedvesebb eddig elért eredmény?
Amit leginkább kiemelnék, az a két második hely a
szlovák nyelvű országos biológia és földrajz olimpiászokon, szerintem ezekért kellett a legtöbbet küzdeni, s ezekben van a legtöbb befektetett munka.
Rengeteg felkészülést igényelt. Az egész verseny
szlovákul folyik, s amellett, hogy el kell sajátítani
a szlovák tananyagot, egy elég komoly, 80-100 oldalas szakdolgozatot is megkövetelnek, s ezt be is
kell mutatni, s előadás útján meg is kell védeni, s
mindezt szlovák nyelven.
Ez is alátámasztja azt, hogy semmi hátrányát
nem látod annak, hogy magyar iskolába jársz.
Igen, ezt ki is szeretném emelni, s főleg a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolának köszönhetem a szlovák nyelv kitűnő elsajátítását. Ki is
emelnék három tanárt, az első osztályfőnökömet,
Újpál Istvánt, illetve későbbi szlovák tanáraimat,
Pivníková Katarínát és Magdeme Rozáliát, tőlük
kaptam meg az alapokat. A matek- és a földrajzfelkészítést szintén az első osztályfőnökömnek, Újpál
Istvánnak, aki rávitt a matematika útjára, majd később a Csúsz házaspárnak köszönöm.
Középiskolai tanulmányaidat miért Komáromban folytattad?
A választás nem volt egyszerű. A miskolci gimnáziumon is gondolkodtam. S hogy Komárom mellett
döntöttem, ahhoz nagyban hozzájárult az is, hogy
különböző nyílt napokon meggyőztek, hogy ez a
gimnázium tisztességesen felkészít majd, s kellőképpen támogat a tanulmányi versenyeken. Ez a
gimnázium híres a tehetséggondozásról, főleg a
természettudományi tantárgyak terén, rengeteg
diákja képviselte már Szlovákiát különböző nemzetközi olimpiászokon.

Mi a nagy álmod, mit szeretnél?
Én realista vagyok, s egyelőre csak egy jó egyetemről gondolkodom Prágában vagy Budapesten, matematika vagy geológia irányzatban, s azt hiszem,
hogy az életemet is e két tudományág valamelyike
határozza majd meg.
Köszönöm a beszélgetést, sokat fogunk hallani
még rólad.
moly, kép: id. Farsang István
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Történelmi séta egy tanösvényen
Az Ekopolis Alapítvány és a Slovnaft Rt. nemrég hirdette meg a Zöld oázisok 2009
elnevezésű pályázati konstrukciót. Ennek a lényege abban áll, hogy a benzinkutak 10
kilométeres körzetében környezetkímélő és természetvédő enviromentális projektumok
valósuljanak meg. Beretke község önkormányzata, valamint Benedek László természetbúvár és fotós eredményesen pályáztak a tenderre, mely ezúttal a Murány-patak völgyének a kitisztítására irányult.
A közhasznú és természetvédelmi vállalkozás egyben egy ismeretterjesztő kezdeményezést is magába foglal. Nevezetesen egy 4 km-es tanösvény
kiépítéséről van szó, mely a festőien szép völgy
flóráját, faunáját és természeti képződményeit is
bemutatja majd az ideérkezőknek. A helyszínen
járva magam is megcsodáltam a nyugalom itteni
tanyáját, a kies, majdhogynem érintetlen természet
léleksimogató valóságát. A tanösvénynek hét megállója lesz, melynek mindegyike tartogat érdekességeket, de meglepetéseket is. A „Murány-áttörés”
az első stáció a faluban elhelyezett ízléses külcsínű
főpanellal. A „Beretkei-rétegek” egy 21 millió évvel
ezelőtti földmozgás valóságát és természeti hagyatékát hozza emberközelbe. A „Peskő-szikla” a maga
barlangjával az ősember hajlékául is szolgált, de az

emberi leleményesség egyik látlete, a „Vízimalom”
is sokakat ámulatba ejthet. A Murány-patakot elrekesztve, egy hajtóárokon keresztül csónakkal
szállították ide az őrölnivalót. A ma már elhagyatott malom 1920-ban épült. Ugyancsak érdekes a
„Rosszgyári-barlang”, mely egyike a térség 11 jegyzékbe vett barlangjának. A közelben van a 93 m
hosszú Felső-massai barlang is, amely egykoron az
ősember hajlékául is szolgált. Nosztalgikus és dokumentumértékű a „Rosszgyár” (Szöggyár, Massa),
mely már 1770-ben igazolt működésével a bányászat és kohászat itteni fellegvárának számított, és
egyike volt a legkorábbi kohászati üzemeknek a
történelmi Magyarország területén.
A tanösvény kiépítésének és a projekt realizálásának első lépéseit június 29-én tették meg ün-

Palóc ünnep Kalondán
A Pro Kalondiensis Polgári Társulás
és a kalondai önkormányzat szeptember
6-án megszervezte a Palóc összetartozás vasárnapja című programot.
A Pro Kalondiensis Polgári Társulás 1999-ben
azzal a céllal alakult, hogy olyan palóc értékmegőrzést hajtson végre Losonc és az államhatár közötti kistérségben, melyből merítve
egy komplex vidékfejlesztési program keretein
belül kutatja, menti a palóc múltat és fejleszti a
szinte már szórványmagyarság jövőjét Kalondán,
illetve a környező 10 kistelepülésen. Az elmúlt
tíz év alatt a Palóc Múzeum épületéből fokozatosan olyan közösségi házat alakítottak ki, ahol
szívesen látott vendég minden olyan magyar és
nem magyar, aki az Ipoly-menti, szülőföldjükön
élő palócmagyarokban egyenrangú partnert lát

és nem elpusztítandó ellenséget – hangsúlyozza
Papp Sándor, a polgári társulás elnöke.
A szeptember 6-i ünnepségen a múzeum
mellett ezt az összetartozást jelképező, a hét
vezért megalakító 7 kopjafát leplezték le Becsó
Zsolt, Csáky Pál, Csúsz Péter, Szvorák Zsuzsanna,
Zupko Mária, György Péter, Hrubík Béla, az alkotó
és a több mint kétszáz résztvevő jelenlétében.

A képen a Murány-patak látható

nepélyes keretek között. Benedek Lászlónak, a
beadvány eszmei szerzőjének tájékoztatása szerint
szeptember 16-án, szerdán 10.00 órakor lesz a hivatalos átadó ünnepség. Aki természeti, történelmi
sétát akar tenni nagyon szép és egészséges környezetben, az mindenképpen látogasson el ide.
Kép és szöveg: Polgári László

„A szlovákiai politikai légkör nem kedvező, sőt
nagyon rossz. Ezért is szükségünk van a magyarországi, az anyaországi magyarokra, és arra, hogy
mi is összefogjunk” – nyilatkozta Papp Sándor főszervező. Csáky Pál pedig örömét fejezte ki, hogy
együtt lehetünk és kemény, öntudatos emberekkel
találkozott Kalondán. „Mert meg akar félemlíteni
a jelenlegi hatalom, de mi ezt nem engedjük. És
örülök, hogy ezek a kopjafák is erről szólnak, hogy
mi jövőt akarunk ezen a földön magunknak” –
tette hozzá az MKP elnöke.
Az ünnepség kísérőrendezvényeként Kalondán
fellépett a rimaszombati Árvay Miska Baranta
harcművészeti bemutatóval, a Bussai Asszonykórus, a losonci gyermek néptáncegyüttes és a füleki
Apropó Diákszínpad Szerelmesek c. összeállításával. Kora este a helyi kultúrházban folytatódott
a műsor, este pedig a Kormorán és Balázs Fecó
adott fergeteges koncertet a múzeum udvarának
szabadtéri színpadán.
moly, kép: Dudás Szilvia

Adela megszökött a falunapról
Ahogy szinte már régiónk minden településén,
falunapot tartottak Feketepatakon is, ahol a Szlovák Nemzeti Felkelésről is megemlékeztek, de volt
focitorna, painball-verseny, s a napot a nagyrőcei
TNT együttes koncertje zárta. Sajnos, az időjárás
nem kedvezett a helyieknek, ugyanis szinte egész
nap megállás nélkül szakadt az eső. Adela, a balogfalai póniló is szerepet vállalt a rendezvényen,
de megunta a gyerekek állandó „zaklatását”, s kereket oldott. Időbe telt, amíg a gazdájának, Miskei
Csabának sikerült ismét munkára fognia.

Kép és szöveg: lr
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Toplista játék
Augusztusi toplista játékunk a duplaszámban jelent meg. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Patrióta
Kiadó gondozásában reprint kiadásában megjelent
Gömör-Kishont vármegye c. kötet kinek a munkája. Sajnos olvasóink a szerző nevét összetévesztették a kötet kiadójának a vezetőjével, s a helyes választ, miszerint a megyénket bemutató kötetet dr.
Borovszky Samu szerkesztette, senki nem küldte
be, így a nyereményt most nem tudtuk kisorsolni.
Viszont a játékot szeptemberben is meghirdetjük,
s azon olvasóink között, akik válaszolnak alábbi
kérésünkre, 16 eurós könyvutalványt sorsolunk
ki a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
jóvoltából.

Augusztus legkeresettebb könyvei:

Jeles Napok
3. Magyarország története 8.
4. Danis Tamás: Visszapillantások
5. Békési Zoltán: Pálinkafőzés
6. Felvidék száz csodája
7. Paulo Coelho: A győztes egyedül van
8. Szilvási Lajos: Egymás szemében
9. Kurt Tepperwein: Betegségünk tükrei
10. Stephenie Meyer: Újhold

Szeptember 15.

Soroljon fel három olyan értéket, amely beleillik
Felvidék száz csodájába.
Válaszaikat e-mailben:
gomorihirlap@rimavskasobota.sk
vagy postán: Gömöri Hírlap Szerkesztősége,
Svätopluk u. 5., 97901 Rimaszombat címre
szeptember 28-ig várjuk.

Szeptember 18.

- Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepnapja
(munkaszüneti nap)
- Mozdonyvezetők napja

Szeptember 16.
- Az ózon világnapja
- Hangzáskultúra napja

- Rokkantak napja

Szeptember 20.
- Takarítási világnap
Szeptember 21.
he

1. Lőrincz L. László: Kilenc csontfarkas
2. Magyarország vármegyéi és városai

Piaci árak Rimaszombatban
- szeptember 11.-én

Miért maradt ki Veres János?
Lapunk 35. számában ajánlottuk figgyelmükbe a
Szlovákiai magyar írók arcképcsarnoka c. kötetet,
amelyet a minap adott ki Tóth László szerkesztésében a Szlovákiai Magyar Írók Társasága. A kötetből
hiányoltuk Veres János nevét. Megkérdeztük a
szerkesztőt is, aki érdeklődésünkre az alábbi
választ adta:
„A megjegyzés jogos (több más név esetében is az
lehet), a dolgom, gondolhatják, igen nehéz volt

Horoszkóp
– szeptember 14-20-ig
Kos / Ha még nem is hiszi, de kellemes hete lesz.
Bika / Idősebb személy rossz hatással lehet önre.
Ikrek / A héten alkalma lesz pihenni és elmélkedni.
Rák / Anyagilag is kedvező ajánlatot kaphat.
Oroszlán / Őrizze meg hidegvérét a párkapcsolatban.
Szűz / Karrierje szempontjából új kapcsolatai

(melyik testrészem rágjam le, hogy beleférjek
a 100-ba), Veres János kimaradására azonban
ennek ellenére sem tudok magyarázattal szolgálni, s én sem értem a dolgot (a folytatásban,
melyet Hodossy Gyula elképzelhetőnek tart,
feltétlenül benne kell legyen, persze, költőként, a
közmunkásság ez esetben érdektelen). Köszönöm
az észrevételt. Tóth László”
jdj

alakulnak.
Mérleg / A csillagok rendkívül szerencsés hetet
mutatnak.
Skorpió / Jövő héten gyarapítani fogja vagyonát.
Nyilas / Gyerekkel lesz gondja, a megoldás energiaigényes.
Bak / Ne aggódjon, jó ajánlatot kap az együttműködésre.
Vízöntő / Itt az ősz, vigyázzon az egészségére.
virgula

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 38. hét

- A magyar dráma napja
- Alzheimer-betegek napja

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.

sárgarépa		
petrezselyem
zeller		
burgonya		
hagyma		
lilahagyma
foghagyma
kapor		
cékla		
paprika		
kápiapaprika
almapaprika
feferónpaprika
paradicsom
uborka		
karalábé		
káposzta		
lilakáposzta
kelkáposzta
karfiol		
csöves kukorica
zöldbab		
fejtett bab		
őszibarack
dinnye		
sárgadinnye
szilva		
szőlő		
alma		
körte		
méz		

Elsősegély

0,35-0,80 €/kg
0,50-0,80 €/kg
0,50 €/db
0,20-0,60 €/kg
0,60-0,80 €/kg
0,60 €/kg
2,92-3,30 €/kg
0,30 €/köteg
0,66-0,80 €/kg
0,50-0,70 €/kg
1,20 -1,40 €/kg
0,70-1,20 €/kg
3 €/kg
0,55-0,70 €/kg
0,40-0,60 €/kg
0,50 €/db
0,39 €/kg
0,60 €/kg
0,80 €/kg
0,80-3,50 €/db		
0,30 €/kg
1,80 €/kg
1,39-2,60 €/kg
1,20 €/kg
0,39-0,65 €/kg
0,50-1,20 €/kg
0,85 €/kg
0,90-1,20 €/kg
0,70-1,10 €/kg
1 €/kg
3-6 €/kg

Az elsősegély világnapjának alkalmából
a rimaszombati vöröskereszt az általános
egészsségbiztosítóval együtműködésben, szerdán
szeptember 16.-án 10 órai kezdettel Rimaszombat főterén rendezvénye keretében megismerti
az érdeklődőkkel az elsősegélynyújtás alapjait,
ezenkívül tanácsokat ad az egészséges életvitellel
kapcsolatban.
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Tamás Gábor Gömörben
Tamás Gábor
hamarosan Gömörbe
látogat, hogy
sejtelmesen fátyolos
hangjával elringasson
bennünket egy szép
új világba...

Erdély minden idők legnépszerűbb könnyűzenei
énekese Tamás Gábor. A kincses város, Kolozsvár
szülöttje, aki szeretett szülőföldjét elhagyni kényszerült, mivel nem volt hajlandó románul énekelni
egy olyan rendszerben, amelyben a Ceausescurendszert éltető dalok éneklése kötelessége lett
volna. Így meghatározatlan időre letiltották Romá-

nia minden színpadáról, ezért elhagyta az országot,
és Svédországban telepedett le.
Az énekes, dalszerző, televíziós és rádiós zenei szerkesztő népszerűsége évtizedek óta töretlen. 2003-ban Vitézi rendet adományoznak neki
Erdélyben, majd 2004-ben a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar kultúra ápolásáért tett
érdemei elismeréseképpen, sikeres pályafutásának 45. évfordulóján A Magyar Kultúra Lovagja
címmel tünteti ki Budapesten, a Magyar kultúra
napján. Több erdélyi város közönsége elismerése
jeléül díszpolgárává választja. 2006 májusában
Székelyudvarhelyen megkapja a Tiszteletbeli székely címet, ami a művész számára énekesi pályája
egyik legszebb kitüntetése. Árvaházakat, anyagi

Kubo, a kedvencem

Biztos mindenki tart otthon
valamilyen kisállatot. Macskát, kutyát,
aranyhörcsögöt, kismadarat, teknőst
vagy valamilyen exotikus állatfajt.
Ratkószabadiban, nem messze
Rimaszombattól, viszont él egy ember,
kinek házikedvencével leginkább csak
állatkertben találkozhatunk.

Papként csak tíz éve tevékenykedik
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gondokkal küzdő színházakat, operákat segít. Támogatja az Erdélyben, Szászrégenen működő árvaházat, a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban
pedig a kárpátaljai beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház javára koncertezik. Veress Zoltán
írja róla: „Dalai, melyeket himnuszként énekelnek,
a felfedezés örömét kínálják a fiataloknak, s a nosztalgia édes fájdalmát azoknak, akik lélekben még
mindig fiatalok”. Az énekeshez is – saját bevallása
szerint – a romantikus, szomorkásabb dalok állnak
közel, és még a borongós pillanatokban is mindig
arra gondol, hogy tulajdonképpen milyen szerencsés és boldog ember, hisz egész életében azt csinálhatja, amit szeret: énekelhet.
Tamás Gábor koncertjét október 9-én, pénteken,
19.00 órai kezdettel hallgathatják meg Kövecsesen,
a helyi kultúrházban. Bővebb információk a 0915
83 02 86-os telefonszámon.
Balázs Emese, fotó: archív

tét így folytatja: „Ráklikkeltem a ZUZICA Állami
Nemesítőintézet linkjére és honlapjuk felkeltette
az érdeklődésémet. Elhatároztam, hogy szerzek egy
struccot. Vettem 2 párat. A strucc egyébként drága
állat, a felnőtt példány kb. 332 euróba, míg a kicsi
165 euróba kerül.” Azóta viszont már több strucc
elpusztult, de mivel csak párban képesek élni, mindig vásárol az elpusztult helyére újat. „A strucc nemét elég nehéz megállapítani. Lehetőség van erre
DNS-teszt segítségével, de a felnőtt egyedeknél ez
megállapítható jellegzetes hangjuk alapján is. A felnőtt nőstény felismerhető az ún. dobolása alapján.
Mégis megtörtént már velem is, hogy három hím
jutott egy tojóra.” A saját strucc kitenyésztése is
igen nehéz feladat. A struccok 10-16 sötétzöld tojást tojnak a november-február közti időszakban.
„Tekintettel arra, hogy a struccok emésztőrendszerének elég sajátságos a felépítése, és nem tudják
saját maguk lebontani a táplálékot, muszáj nekik
mindent megdarálni.” Arra a kérdésre, hogy mit is
esznek valójában a struccok, mosolyogva mondja,
hogy egyszer saját szemével látta, ahogy megfogtak
egy verebet.

Hűséges barátok

Mgr. Cesnek Milán, a rózsahegyi Katolikus Egye- A tiszteletes úr viszont nem csak struccokat tenyész.
tem tanári karának a doktorandusza. Először az „Állatkertjében” találhatóak kecskék, juhok, libák
erdőgazdálkodásnál dolgozott, később úgy döntött, és kutyák, akik a struccokkal nagyon jól kijönnek.
hogy elmegy misszionáriusnak, de a sors ezt egy ki- Jelenleg a strucccsordát tíz egyed alkotja. A legkedcsit másképp intézte. Pap lett belőle. Szavaival élve
vesebb számára mind közül Kubo. „Ő az egyetlen,
„Az isten mindig odarugdos bennünket, ahol sze- amelyik hagyja magát simogatni”, – teszi hozzá.
retné, hogy legyünk”. Diákoskodott a jezsuitáknál, Kubo gazdájához fűződő kapcsolata tényleg különAz utolsó, mégis különleges
két hónapig az indonéziai Flores-béli missziónál
leges, viszont nem egyszer szerzett már gazdájának
Ratkószabadi festői kisközség a Ratkó és környéke
szolgált, és látogatta a szepeshelyi papi szeminári- nehéz pillanatot. Például, mikor úgy döntött, hogy
mikrorégióban található. Amellett, hogy gyönyö- umot Szepesváralján. Papként viszont csak 10 éve
társaival sétál egyet a faluban. „De nem mindig sirű természet öleli körül, ez a majdnem 50 lelket szolgálja a közösséget. Rimaszombatban csak két
kerül őket kenyérdarabbal magamhoz édesgetnem.
számláló falu jó pár dologban még kitűnik a többi
hónapot töltöttem papként, s ahogy mosolyogva A kenyéren kívül a struccok imádják a fürdőzést.
hasonló település közül. Ratkószabadi gyakorla- mondja: „Egész papi pályafutásomat itt töltöttem
Főleg a nyári forró napokon nagyon jól esik nekik.
tilag a rimaszombati járás utolsó helysége. Domi- Ratkószabadiban.” Struccokat viszont csak 3 éve Annyira boldogok tőle, hogy örömükben énekelnáns épülete a Szent Miklós püspökről elnevezett
kezdett el tenyészteni.
nek és táncolnak”, – zárja élménybeszámolóját a
római katolikus templom, emellett a környező tetiszteletes úr.
lepüléseken találhatóak evangélikus templomok is. Struccok az internet segítségével
Kép és szöveg:
A falu legnagyobb nevezetessége mégis a helybéli „Az első struccaimat 2006-ban vettem meg. VéMichaela Slovenčáková
letlenül találtam rájuk az interneten.” Történepap, akinek ausztrál struccok a házikedvencei.
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Új sorozatot indítunk, amelyben megpróbáljuk megkeresni azokat a közös pontokat, amelyek gömöri szlovákokat és magyarokat
összekötnek. „Csak akkor sikerülhet legyőznünk a Dél-Szlovákiában ismétlődő problémákat, ha beszélni fogunk arról,
kik és mik vagyunk, ha tájékoztatunk történelmünkről és kulturális hagyományainkról” – adta ki a napiparancsot Robert Fico
miniszterelnök minap a Matica slovenská összejövetelén Túrócszentmártonban. Bizony, bizony, milyen jó is lenne, ha ezeréves
Együttélés (vigyázat: nem elnyomás) után végre megismernénk egymás kultúráját. De történelmi tapasztalatból is tudhatjuk,
erőszakkal ez nem megy. A rendszerváltás óta a földrajzi határok leomlottak, a kulturálisak viszont nem. Erre teszünk most
egyoldalú kísérletet. Sorozatunk a velünk, főleg Észak-Gömörben élő szlovákok kulturális értékeit kívánja számba venni,
természetesen a maga lehetőségei és határai figyelembevételével. Szélmalomharc? Ám legyen.

Beszélgetés
a rimaszombati
Matica-ház
igazgatónőjével
A szlovák öntudat
megerősítése a cél
Rimaszombatban igen aktív
tevékenységet bonyolít le a
Matica slovenská helyi szervezete, akinek a vezetőjétől,
Ingrid Šulkovától először azt
kérdeztük, hogy mi az elsődleges feladata a szervezetnek
a déli régiókban?
A Matica-ház, mint a Matica slovenská kihelyezett
szakértői fiókja, kulturális, közösségi és módszertani célokat valósít meg. Jelenleg járásunkban
a szervezetnek 10 aktív szervezete van. Részt
veszünk a kulturális rendezvények szervezésében,
amelyek hozzájárulnak a nemzeti élet és a szlovák
öntudat fejlesztéséhez, különös tekintettel a gyerekekre és fiatalokra. Kiemelt feladatunknak tartjuk
felébreszteni és megerősíteni a szlovákok nemzeti
öntudatát, főleg a nemzetiségileg vegyes régiókban
és a határon túli területeken. Szervezetünk kiadói
tevékenységet is folytat, s kiépített kapcsolatrendszerünk van a kulturális és tudományos szervezetekkel is. Alapítványunk anyagilag és szervezésileg
támogatja számos helyi és regionális kulturális
rendezvény létrejöttét. És természetesen rugalmasan reagál az aktuális közéleti eseményekre. Az
északi régiók Matica-szervezeteinek a munkája
annyival egyszerűbb, hogy szervezeteiknek több
tagja van, így több anyagi és erkölcsi támogatásra
számíthatnak a rendezvényeik szervezése során.
Milyen módon foglalkozik a fiatalokkal és a
gyerekekkel a Matica?
Részt vettünk a vágsellyei „Šalianske Matko”,
a rimaráhói „O zlaté pero Sama Vozára” és
derencsényi „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas”
rendezvényeken. Rendszeresen megrendezzük
a mára már hagyományossá vált gyereknapot,
együttműködünk a rimaszombati Egyesített
Iskolával a Four Fest – Megértés napja rendezvény
keretében. Kiállításokat is szervezünk székházunkban, amelyeket rendszeresen látogatnak az
iskolák diákjai. A helyi alapszervezetekkel karöltve
rendezvényeket szervezünk minden korosztály
számára. Szeptemberben épületünkben megnyitásra kerül a Matica slovenská 1863-1968-2003

című kiállítás, emellett kirándulást szervezünk,
amelyen régiónk jelentős történelmi személyiségei nyomába eredünk. 19.-én Gernyőpusztán
(Bottovo) megrendezzük hagyományos kulturális
rendezvényünket, amelyen bemutatjuk elődeink
életét, kiállításunkon megismerhetik az akkori
emberek mindennapi használati tárgyait, gépeit
és szerszámait. Októberben megrendezzük a
Pavol Dobšinský emlékének szentelt mesemondó
versenyünket Derencsényben, megünnepeljük
a Lieskovček megalakulásának 20. évfordulóját,
s a Hrebenda Könyvtárral közösen beszélgetést
szervezünk nemzetünk nagyjairól. Terveim között
szerepel meghonosítani a rimaszombati és a város
környéki iskolákban a Mit tudsz Szlovákiáról és a
Maticáról? munkanévvel ellátott versenyünket.
Kép és szöveg: mak

Ľudo Lašán
– Egy költő Ratkóról
Augusztusban emlékeztek
meg Ratkón és Nyustyán
Ľudo Lašán születésének 100.
évfordulójáról. Lašanról a
szlovák irodalomtörténet nem
sokat tud, költői munkásságát irodalmi lexikonok sem
értékelik.
Szülőfaluja, Ratkó egy alig 500 lélekszámmal bíró
település a Turóc-patak völgyében, a Jolsváról
Nyustyára vezető út mentén. A 19. században
még élénk társadalmi élet folyt a városkában,
s szolgabírói járási székhelyként is működött.
Csehszlovákia megalakulása után a település
perifériára szorult. A község neves személyiségei
közül említsük meg Daniel Bachát (1840-1906)
evangélikus püspököt, aki Miloslav Dumný
néven kezdetben verseket publikált, de a szlovák
irodalomra nagyobb hatást gyakoroltak drámai
próbálkozásai. Színdarabjait (Szikrából lesz a láng,
Mondat mondat után, Hazaszeretők) amatőr társulatok gyakran játszották. Cyril Gallay (1857-1913)
is versekkel jelentkezett, de nagyobb jelentőségűek
gyermekeknek írt meséi, amelyeket Gallay apó
néven publikált korabeli lapokban. Ő fordította
először szlovákra Andersen meséit is.
S Ratkó harmadik jelentős írója Ľudo Lašán, aki
1909-ben született, s bőrműves apja, aki többnyire
a szirki vaskohóban dolgozott, a helyi tanító tanácsára továbbtaníttatta.
„Csak éppen egy kicsinyt, gömöri cigány
danolok és játszom.
Hisz´ hegedűm és ifjú asszonyom

nekem mindenem, másom sincsen.
Csak egy kicsinyt ezt a kóbor nótát
húzom itt a kék hegyeknek.
Éhkopomtól szorult gyomorral
emberek után kiáltok.”
Előbb Jolsván sikeresen befejezte a polgári iskolát,
majd 1928-ban elvégezte a losonci tanítóképzőt
is, ahol a Detvan nevet viselő önképzőkör elnöki
tisztét is betöltötte. Első állomáshelye Nyustyán
volt, ahol előbb a községi, majd a polgári iskolában tanított, s bekapcsolódott a kulturális- és
sportéletbe is. Énekkart vezetett, megújította a
helyi Matica tevékenységét, népi hagyományok
feldolgozását vállalta fel, zenés-irodalmi esteket
szervezett, s fénykorát élte az amatőr színjátszás is.
De Ľudo Lašán a költészetnek is hódolt, verseit a
Gemer-Malohont hetilap közölte, s 1933-ban megjelent első verseskötete, Az Érchegység kontúrjai
(Kontúry Rudohoria) címmel.
„Nyomornak keblén nőttem én.
Anyám mézédes mosolyát ittam.
Szívem pázsitján köszöntő harmattá változott.
Szűrt szerelem tömbnyi hegye – anyám arca
nap mint nap mosoly ragyogott fel rajta,
reménykedőn nevetve,
mint mikor kaszáló apámmal – ki csak mellkasig
földben
ifjú lelkéből vágta a füvet
örült együtt vele a közös boldog jövőn.”
Verseiben a szülőföldjét énekli meg, de nem hallgatja el a vidéket sújtó szegénységet sem, költészete vádbeszéd az akkori hatalmasok ellen, lázadásra
buzdít, s a szegények érdekeit képviseli. Szociális
érzelmű verseit balladák és szerelmi költészete
egészíti ki. Második, egyben utolsó verseskötete
1943-ban jelenik meg Zavaros napok (Poblúdené
dni) címmel.
„Érchegyek fia vagyok
kemény otthonoké
hol minden ököl
vaskalapács, s a hegyek gyomrából
az élet kiált.
Vas zeng keményen
s kemény maga az ember,
kinek az élet parancsol
érchegyek húrján
végigmuzsikálni létét.”
(A verseket Szászi Zoltán fordította)
1936-ban hagyja el Nyustyát, előbb Rimaszombatba jön, majd 11 évig szülőfalujában él. A háború
után költözik Pozsonyba, ahol középiskolai,
majd főiskolai tanárként dolgozik. Itt is hal meg
1994-ben.
jdj, fotó: archív
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 38. hétre
Szeptember 15., kedd
Kamilka gyógyszertár
Szeptember 19., szombat
Média gyógyszertár
Szeptember 20., vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
Szeptember 15., kedd
MUDr. Kret Ján, Sport u., tel.: 56 27 352
Szeptember 19-20., szombat-vasárnap
MUDr. Štugelová Mária, Dobšinský u. 12.
56 26 414
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
szeptember 8-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért:
Viera Kojnoková, Ing.Michal Kováčik,
Ing.Ľuboš Pánis, Július Mravec,
Vladimír Deák, Zita Gazsová, MVDr.
Peter Tengler, Maroš Soukup,
Soňa Hrušková, Ján Čiešok, MUDr.
Korcsog Péter, Gabriela Dibdiaková,
Ivan Krajňák, Adrian Durec, Rudolf
Pivarník, Slávka Durecová, Tibor
Štec Rimaszombatból, Miroslav Talán
Szabatkáról, Juraj Kováč Zeherjéről,
Zoltán Gérecz Alsófaluból, Ján
Ušiak Tornaljáról, Ján Žabka, Ing.
Ján Tomenga, Michal Mrnka, Imrich
Krekáň, Milan Pohorelský, Ladislav
Ebergényi, Zuzana Ručkayová, Jana
Kožiaková, Milan Osuch Nyustyáról,
Ján Beracko Rimazaluzsányból,
Martin Antal Rimaszabadiból, Martin
Mikloda Gesztersről, Ľudovít Bačo,
Branislav Babic Baktiról, Gabriel
Nagy Felsővályból, Albert Tamáš,
Tibor Miko Alsóvályból, Štefan Faltus
Gömörfalváról, René Sýkora, Ján
Marek, Dana Bakšová, Ján Bakša,
Jozef Škorňa Fazekaszaluzsányból,
Martina Pavlová Feledről, Ladislav
Palúš, Pavel Kret Rimabrézóról,
Völgyi Anna Bejéből, Elena Uhrinová
Szabó-pusztáról, Zuzana Hiblerová,
Iveta Poprocká, Ondrej Poprocký
Runyából, Bene Róbert Méhiből,
Iveta Vozárová Rimaráhóról, Monika
Vrábľová Rimakokaváról, Martin
Svinčiak Tiszolcról, Tóth András, Tóth
Zoltán, Tóth László Nagybalogról,
Ladislav Juhász Oldalfaláról, Bán
Aladár Bátkából, Ondrej Jurčák
Kacagó-pusztáról, Szeleczky László
Zádorházáról, Miroslava Parobeková
Klenócról.
Először adott vért: Ondrej Ištók
Rimaszombatból, Radoslav Kmeť
Szabatkáról, Timea Hladovcová
Nagytörékről, Jozef Hibler Runyából.

Meghívók
A Primadonnák Rimaszombatban
- szeptember 18.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának
vándorkiállítása – szeptember 21.-ig
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A József Attila Művelődési és Konferencia Központ szíves figyelmébe ajánlja az intézmény nyitvatartási idejében ingyenesen megtekinthető, a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságának vándorkiállítását az üvegcsarnokban,
amely a Bükki Nemzeti Park értékeiről, feladatairól és
programjairól ad számot. A kiállítás szeptember 21-ig
látogatható.

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 ren- Emléktáblát állítanak Július Nôta emlékédezi színpadra Méhes László rendező. A szereposztás
re – szept. 15.
kiváló. A két „szoknyába bújt „(ál)kisasszony” szerepé- A rimajánosi Naša mládež polgári társulás, a rimajánosi
ben Benkő Gézát és Tóth Tibort láthatjuk, az idős höl- fociklub és a község önkormányzata szeptember 15.-én,
gyet Varsányi Mária alakítja. További szereplők Holocsy 15.30 órakor, a Rimajánosi-Osgyán bajnoki labdarúgó
mérkőzés előtt emléktáblát állít a februárban brutáliKatalin, Holocsy Krisztina, Fabó Tibor, Olasz István és
Hajdú László. Jegyár (kulturális utalványokat is elfoga- san meggyilkolt futballedző, Július Nôta emlékére.
dunk!): elővételben: 6 € felnőttek, 3 € nyugdíjasok és
diákok, helyszínen: 8 € egységesen. Jegyek elővétel- Idegenforgalmi világnap Füleken
ben a Tompa Mihály Könyvesboltban és a VMK-ban – szept. 25.-27.
kaphatók. Jegyfoglalás az 56 21 857-as telefonszámon. Idén Füleken ünnepli Besztercebánya megye az Idegenforgalmi világnapot. Szeptember 25.-27. között
A Szlovákia-szerte nagy sikerrel játszott kétfelvonásos
számtalan ingyenes rendezvény várja az érdeklődődarab helyzet- és nyelvi komikumának köszönhetően
ket. Első nap idegenforgalmi konferenciát tartanak,
mindent feledtető szórakozást ígér a kikapcsolódásra
másnap a kulturális programoké (kirakodó vásár, kézés pihenésre vágyóknak.
műves találkozó, fúvószenekari találkozó, szánhúzó
Szent Hubertus lovasnap – szeptember 19.
verseny, kültéri sakkverseny, keleti harcművészetek,
A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség PT szere- zománcgyári kiállítás, színházi előadások) a főszerep.
tettel meghívja a lovak szerelmeseit 2009. szeptember A rendezvény harmadik napján a Nógrád Geopark mu19-i Szent Hubertus lovasnapra. A műsor a következő:
tatkozik be, s ingyenes buszkirándulásokra várják az
9.00 – gyülekező a rimaszécsi sportpályán, 10.00 – ün- érdeklődőket a geopark helyszíneire.
nepélyes sorakozó, 10.30 – 14.00 Hubertusi lovagolás,
XXIX. Zenei Ősz – szept. 22.
frissítővel és ebéddel, 14.00-14.30 – Megemlékezés
Hupka Imrére, 14.30-17.30 – Fogathajtó és díjugrató be- Szeptember 22.-én, kedden, 19.00 órai kezdettel a rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermutató. A lovasnapot különböző érdekes programok
kísérik, melyen az egész család talál hasznos kikapcso- mében kerül sor a XXIX. Zenei Ősz első hangversenyélódást. A Hubertusi lovagoláson résztvenni kívánók re, amelyen Zuzana Zamborská zongora- és Vladimír
Ondrejčák gitárművész mutatkozik be. Műsoron J. K.
jelentkezhetnek az alábbi elérhetőségeken: Jeriga Imre
tel.:0905 345 317, fax:047/55 93 218 vagy Gál Ferenc tel.: Mertz, F. Schubert és W. Neuland művei.
0903 639 757, e-mail: frantisekgal@gmail.com, cím:
980 42 Rimaszécs 355. Szeretettel várnak minden ér- Gyümölcs-, zöldség- és virágkiállítás
– szept. 25.-26.
deklődőt.
A Szlovákiai Kertészek Szövetségének területi és városi
Kórustalálkozó és kriptanyitás
szervezete szeptember 25.-26.-án az idén is megrendezi gyümölcs, zöldség- és virágkiállítását a rimaszom– szeptember 20.
A Rimaszombati Református Egyházközség szeretettel
bati Városi Művelődési Központ épületében. A kiállítás
hív minden érdeklődőt a VIII. Egyházmegyei Kórusta- pénteken 9.00 és 16.00, szombaton 9.00 és 12.00 kölálkozóra, amelyre szeptember 20-án, vasárnap dél- zött látogatható, a belépés ingyenes.
után 15.00 órakor kerül sor a rimaszombati reformáMiért pont a nők? – szept. 21.
tus templomban. A kórustalálkozót megelőzően 14.30
Ezzel a címmel tart előadást a füleki Egészségvédő Baórakor kerül sor Ferenczy István, a magyar nemzeti
szobrászat megteremtője felújított sírkamrájának meg- ráti Kör szervezésében Dr. Petendi Zsolt gyógyszerész
Füleken, a Magyar Házban. A téma a nők pajzsmirigy
nyitására. A kórustalálkozót megnyitó istentiszteleten
Géresi Róbert püspökhelyettes hirdet igét. A bejelent- és epeproblémáinak okai.
kezett 17 kórus két kórusművel mutatkozik be, ezt köMagyar Magazin
vetően Lévai Tibor karnagy vezetésével Kálvin János
születésének 500. évfordulója alkalmából a kórusok – 2009. szeptember 16., STV2, 16:15
közösen éneklik a Soli Deo Gloria című kánont.
ismétlés: 2009.szeptember 17., 7:15
Párkányban, egy családi ház padlásán előkerült Vaszary
Léptek a fényben – szeptember 17.
János 1943-ban készült „Megálmodtalak” című alkotáA Gömöri Fotóklub meghívására a Léptek a fényben
sa, amelynek főszereplője Muráti Lili és Bilicsi Tivadar
címmel kerül sor szeptember 17.-én, csütörtökön 14.00 volt. A film hányatott sorsáról láthatnak összeállítást a
órai kezdettel a Gömör-Kishonti Múzeumban a nagy- magazin nézői amelynek kamerájával ellátogatunk egy
váradi Tavirózsa Fotóklub kiállításának megnyitójára. olyan javítóintézetbe is, ahol kiskorú elítéltek élik minA kiállítást megnyitja: Bodor Olga, az intézmény igaz- dennapjaikat. Miriam Neiger-Fleschman izraeli festő
gatója és Benedek László, a Gömöri Fotóklub vezetője. komáromi kötődéseiről mesél, a műsor végén őszi kiA tárlat november 15-ig tekinthető meg.
rándulásra invitáljuk nézőinket a jókai és a tallósi vízimalomhoz. A műsorvezető Debnár Klára.
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Ingatlanok
• 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.

Köszönjük mindazoknak, akik
2009. szeptember 27.-én elkísérték utolsó útjára a drága férjet,
édesapát és nagyapát,

Zagyi Jenőt

1038-38

• Családi ház Tamásfalán, a Tégla u.
7. szám alatt eladó. 5 szoba, konyha,
kamra, fürdőszoba, vécé, garázs, 600
m2-es telek. Aktuális 2010 áprilisától.
Tel: 0948 005 911.

A gyászoló család

716-37

• Garzonlakás Rimaszombatban,
a városközpontban eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 0918 552 667.
1025-38

• Október elsejétől hosszú távra
bérbe adok egyszobás, berendezett
lakást. Tel: 0903 804 986.
1071-39

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

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

Csillag hullt alá az égből,
kihunyt a fénye, s többé nem
ragyog,
emlékké vált, s ez szívemben örök:
Fiam, Te Csillag – Tőled búcsúzunk.
Szívet tépő fájdalommal, soha el
nem múló szeretettel emlékezünk
szeptember 19.-én

Ing. Valacsay Ferencre
Rimaszombat
halálának 1. évfordulóján.
Szeretete és mosolya örökké
szívünkben él.
Szerettei

986-37

• Szállítás, költöztetés autóval. Tel:
0903 515 109.
148-37

• Kedves hölgyek – ha nálunk
vásárol – vásárlókártyát kap,
amellyel a továbbiakban kedvezményesen vásárolhat. Kezdje gyűjteni a bónuszpontokat. Részletek
a Moletka üzletben – Rimaszombat,
Vasúti u. 9.
734-37

Őszi nagytakarítás

Szeptember 11.és október 9. között
városunkban az őszi takarítás jegyében
Rimaszombat kijelölt pontjain nagykapacitású konténerek kerülnek kihelyezésre.
A veszélyes hulladéknak minősülő és az
építkezésről származó hulladékot tilos
ezekben a konténerekben elhelyezni.
A veszélyes hulladékot szeptember
10.- én polgáraink leadhatják mobil
gyűjtőkocsijainknál a város egész
területén.
konténerek kihelyezésének harmonogramja
Dátum

Városrész

Hely
1. / Vasút utca - a volt óvoda
épülete az üzlattel szemben

Egyéb
• Minőségi szén akciós áron.
Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 0918
327 088.

Akasztóhegy
2. / A rozsnyói és az iskola utca
keresztez!dése

Szept 11.-18.

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

Tamásfalai utca a volt OTEX
nagyraktárnál

Tormás

A nagy M-marketnél

Mikszáth utca

Markus utcai parkoló

Daxner tér

Kultúrház el!tti parkoló

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.

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

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

Pénzre van
szüksége?
Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk
2005-51

Szept 18.-25.

1027-37

Autó-motor

Tamásfala

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.

Szept 25.Október 2.

Október 2.Október 9.

Rima lakótelep

A B-1 és B-2 társasházak között

Nyugat lakótelep

Az M-market mellett

Bakti

A futballpálya mellett

Kurinc üdül!övezet

A buszmegállónál

Szabatka

Az új rész

Sz!ll!s

Az üzlet mellett

Dúsa

A temet!nél

Mez!telkes

A buszmegállónál

Fels! Pokorágy

A kultúrház mellett

Alsó Pokorágy

A templom alatt

Tűzifa
eladó

M: 0918 605 511
2168-37,41

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

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

1044-40

LILIPUT
Gyermekruha-bolt
a posta mellett Rimaszombatban őszi bevásárlásra hívja Önöket
Őszi kabátok 25 %–os
kedvezménnyel
2192

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356
2002

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.

TLSZ jelenti

2009. 9. 14.
1.osztály:

Legát és Dubovszky
egymás ellen
Abafala–Nagytörék 5:3 (3:2)

G: Lenkey (3), Schütz, Farkas – Lupták, Lašák és
Juhász, JV: Siman
Nagytörék 0:1 után ráült az eredményre, a hazaiak
lelkes játéka győzelmet eredményezett. Ifi: 4:1
Klenóc–Lubény 3:1 (2:0)

G: Hruška (2), Mináč – Rusó
2:0-ás félidő után a hazaiak megérdemelten őrizték meg kétgólos előnyüket. JV: Hodoň

3. FK Rimavské Janovce 5 3 0 2 30 : 9 9

Nagyrőce–JUPIE BB 2:4 (0:1)

4. FK Gemer 6 3 0 3 15 : 19 9

Nagyrőcei gólok: Švec és Neuschel

5. FK Ožďany 5 3 0 2 14 : 11 9

Ajnácskő–Divény 5:4 (2:2)

6. FK Sirk 5 3 0 2 25 : 15 9

A hazaiak góllövői: Berky (2), Ruszó (2) és Uhrin

7. FK Tachty 5 3 0 2 17 : 10 9

Hegybánya (Štiavnické Bane)–Nagybalog 2:0 (1:0)

8. FK Revúčka 4 3 0 1 14 : 8 9
9. FK Veľké Teriakovce 6 2 0 4 13 : 24 6

V. liga:

10. FK Bátka 5 1 0 4 12 : 23 3
11. FK Muráň 4 0 0 4 2 : 22 0

Szinóbánya–Nyustya 4:0 (2:0)
Sajószentkirály–Fehérkút (Príbelce) 3:2 (2:2)

12. FK Stárňa 5 0 0 5 2 : 63 0

A hazaik góljait Hugyár, Zsíros és Suba szerezték.
Sajógömör–Ragyolc 2:0 (2:0)

2. osztály:

Mindkét éllovas kikapott

G: Váradi és Farkas, JV: Wollinger
13 lapot, ebből két pirosat mutatott fel a játékvezető. 0:0-ás állásnál a hazai Betík büntetőt hibázott,
de a vendégeknek így sem kedvezett a szerencse.

Harkács–Harmac 1:0 (1:0)

G: Tamás, JV: Boldi, Ifi: 5:
Balogfala–Cserencsény 6:5 (5:1)

Rimajánosi–Szirk 1:2 (1:0)

G: Balog (3), Szabó, Karkusz, Kupec (öngól) –
Kučerák, Astaloš, Kupec, Šlajferčík, Vojenčiak, JV:
Pataky, Ifi: 3:2

G: Bari – Micheľ és Murko, JV: Ďurík
A vendégek a 70. percben fordítottak az eredmény
állásán, s a hazaiak sok helyzete kimaradt, így egy
pontot sem tudtak megmenteni. Ifi: 7:0

Rimaszécs–Guszona 8:2 (4:0)

Osgyán–Tajti 0:3 (0:1)

G: Lakatos (2), Busa (2), Váradi, Váradi A., Váradi J.,
Pósa – Mező és Bodor, JV: Šonkoľ, Ifi: 7:1

G: Végh (2) és Molnár T., JV: J. Krahulec
Osgyán gyenge vagy Tajti nagyon jó? Az eredmény
a vendégeket igazolta. Ifi: 1:5

G: Magyar (2), JV: Lőcsös

Jolsva–Kisrőce 5:2 (2:0)

A táblázat állása a 6. forduló után:

G: Duna (4), Slovák – Zakopčan és Chrachiar, JV:
Slabej
Szoros mérkőzésen 2:1-es állásnál Duna
tizenegyesgólja bebiztosította a hazaiak győzelmet.
Bátka–Murány 4:1 (1:0)

G: Libic, Pósa, Ďurove (2) – Ďurej, JV: Juhász
A murányiak csak otthon életveszélyesek, idegenben nem sok vizet zavarnak. A 88. percben
a vendégektől Dzura piros lapot kapott. Ifi: 6:0

Tiszolc B–Ajnácskő B 0:2 (0:1)

1. FK Tisovec

6

5 0 1

19 : 9

2. FK Husiná

6

5 0 1

22 : 14 15

15

3. FK Rimavská Seč

6

3 2 1

26 : 13 11

4. 	 FK Blhovce

6

3 1 2

20 : 18 0

5. FK Hajnáčka B

6

3 0 3

16 : 10 9

6. FK Uzovská Panica

6

3 0 3

9 : 21

7. FK Gemerská Ves

6

2 1 3

14 : 13 7

9

8. FK Chrámec

6

2 0 4

14 : 17 6

9. FK Radnovce

6

1 0 5

8 : 19

10. FK Čerenčany

6

1 0

3

5 11 : 25 3

1. FK Rimavská Seč  	

4

4 0 0

26 : 7

12

1. FK Tornaľa  	

6

5 1 0

14 : 1

16

2. FK Gemerská Ves  	

4

3 0 1

16 : 5

9

2. FK Tachty  	

6

5 0 1

18 : 7

15

3. FK Čerenčany  	

6

3 0 3

15 : 21 9

3. 	 FK Jelšava  	

6

4 1 1

15 : 7

13

4. FK Radnovce  	

4

2 1 1

15 : 11 7

12

4. FK Bátka  	

6

3 3 0

15 : 8

5. FK Abovce  	

6

3 1 2

18 : 19 10

5. FK Blhovce  	

4

2 0 2  	 14 : 13 6

6.  	 FK Uzovská Panica  	

5

2 0 3

13 : 21 6

6. FK Klenovec  	

6

3 1 2

11 : 10 10

7. FK Husiná  	

6

1 1 4

8 : 20

4

7. FK Sirk  	

6

3 0 3

12 : 8

8. FK Chrámec  	

5

1 0 4

5 : 14

3

9

8. FK Lubeník  	

6

3 0 3

11 : 10 9

9. FK Ožďany  	

6

2 1 3

7:8

7

Diákok, 2.forduló:

10. FK Muráň  	

6

2 1 3

7 : 12

7

11. FK Stárňa  	

6

1 1 4  	 6 : 12

4

12. FK Veľké Teriakovce  	

6

1 0 5

7 : 25

3

13. FK Revúčka  	

6

1 0 5

7 : 15

3

14. FK Rimavské Janovce  	 6

1 0 5

7 : 13

3

A csoport: Kisrőce–Sajószárnya 1:3 • Klenóc–
Lubény 2:16
B csoport: Ajnácskő B–Feled 0:6 • Gesztete–
Osgyán 3:2 • Nagybalog–Ajnácskő A 3:1
C csoport: Sajószentkirály–Lénártfala 4:1 •
Abafala–Sajógömör 17:0

1.osztály, ifi: Sajógömör–Sajószárnya 2:1

A táblázat állása:
1. FK Lubeník 5 5 0 0 49 : 7 15
2. FK Abovce 5 4 0 1 31 : 13 12

Kerületi bajnokságok:
Ajnácskő és Sajógömör szépen menetel
IV. liga: Alsósztregova–Tiszolc 1:1 (1:1)
A tiszolci gólt Štulajter lőtte.

Csáb–Feled 1:0 (1:0)

1.osztály, 7. forduló: szept. 20., 13.30 és 16.00
Murány–Abafala / Botoš, Pocklan, I. Krahulec
Kisrőce–Bátka / Čepko, Boldi, Bálint
Tajti–Jolsva (ifi nélkül) / Juhász, Váradi, Filep
Szirk–Osgyán (szept. 19) / Koós, Botoš, Šonkoľ
Sajószárnya–Rimajánosi / Laciak, Siman, Wollinger
Lubény–Tornalja (szept. 19.) / Parobek, Rybár, Boldi
Nagytörék–Klenóc (ifi nélkül) / Rybár, Pataky, Pál
2.osztály, 7. forduló, szept. 20., 13.30 és 16.00
Ajnácskő B–Uzapanyit (szept. 19., ifi nélkül,
Gömöralmágyban) / Šupka, Hodoň, Michalko
Guszona–Tiszolc B (ifi nélkül) / Slabej, Adorján, Melicher
Cserencsény–Rimaszécs (szept. 19.) / Pocklan, Rosiar,
Uličný
Harmac–Balogfala / Šonkoľ, Ivanik, Fakla
Nemesradnót–Harkács (szept. 19., Harmacon) /
Wollinger, Siman, Laciak
1.osztály, 7. forduló, szept. 19., 13.30
Lubény–Sajógömör / Rybár, Boldi

A táblázat állása (ifi):

A táblázat állása a 6. forduló után:

Hazai góllövők: Farkas és Csongovai

A következő forduló mérkőzései és
sípmesterei:

Uzapanyit–Nemesradnót 3:0 (1:0)
G: Barassó (2) és Siket, JV: Vývlek, Ifi: 7:2

Tornalja–Sajószárnya 2:0 (0:0)

11

Diákok, 3. forduló: szept. 19., 10.00
A csoport:Lubény- Kisrőce / Boldi
Sajószárnya–Klenóc / Juhász
B csoport:Osgyán–Nagybalog / Lőcsös, Mészároš
Ajnácskő B–Gesztete / Slabej
C csoport: Lénártfala–Abafala / Filep
Bátka–Sajószentkirály / Váradi
Kerületi bajnokságok – IV. liga, 7. forduló, szeptember 20.: Nagybalog–Poltár, JUPIE BB–Ajnácskő,
Kálnó–Nagyrőce, Tiszolc–Borosznó
V. liga, 7. forduló, szeptember 20.: Feled–Szinóbánya,
Vámosfalva (Mýtna)–Sajógömör, Nyustya–
Sajószentkirály

A futball összeköt
Veteránok focitornáját rendezték szeptember 5.-én a
bakti sportpályán, amelyen Ladislava Balážra emlékeztek. Négy csapat, a tiszolciak, a rimakokavaiak, a
rimaszombatiak és a baktiak mérték össze az erejüket a
kitűnően megszervezett, remek hangulatú rendezvényen,
amelyen a végső győzelmet a tiszolciak szerezték meg.
Közülük került ki a torna legjobb játékosa is Peter Mináč
személyében.
Eredmények: Tiszolc–Rimaszombat 2:0, Bakti–
Rimakokava 3:2.
A 3. helyért: Rimaszombat–Rimakokava 4:3, döntő:
Tiszolc–Bakti 7:2.
O. Václavík

Helyreigazítás
Előző oldalunkon helytelenül jelent meg a köszönetnyilvánításban az időpont, Zagyi Jenő 2009. június 27.-én
hunyt el. Olvasóinktól és az érintettektől elnézést kérünk.
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Oda a százszázalékos hazai mérleg
Rimaszombat–Puhó 0:1

A rimaszombatiak korábban minden hazai mérkőzésüket
megnyerték a szezonban, az éllovas puhóiak azonban
mindhárom pontot elvitték. Megérdemelten.
Az első helyzet a hazaiak előtt adódott, ám Levický emelését elcsípte a vendégek jó nevű, de olykor kissé bizonytalankodó kapusa, Plánička. aki a 14. percben Zvara 40 méteres lövését is szép vetődéssel hárította. Ekkor még senki
nem gondolt hazai vereségre, ám a 19. percben a rimaszombatiak a középpályán elveszítették a labdát, Luhový húsz métert nyugodtan gyalogolt vele, s a
kiszolgáltatott Kuciak mellett a hálóba lőtt – 0:1. A rimaszombatiak továbbra
is meglehetősen zavartan futballoztak, Zvarának nagyon nem ment a játék, a
csatársorból pedig hiányzott a négy sárga lap miatti eltiltását töltő Líška. Gibala
próbálkozott, próbálkozott, de minden összefogott ellene: a 26. percben három
lépésről nem találta el a kaput, pedig Plánička már a földön feküdt... Nem mintha a vendégek jobban tudtak volna célozni: Ondrička tiszta ziccerben Kuciak
kezébe lőtt, Riška pedig a kapufát találta el.
A második félidőben Morháčot Vargic váltotta a hazai tizenegyben, s hozott
is némi színt a játékba, de nem eleget. Így hát ismét jöttek a vendéghelyzetek:
Ondrička és Luhový is méltó társa lett Gibalának a „Hogyan puskázzunk el gólhelyzetet közvetlen közelről?” című vetélkedőben. A kimaradt lehetőségeknek
köszönhetően az utolsó percig élt a remény az egyenlítésre, ám Zvara bombája
a felső lécről vágódott le, és Vargic fejese is elkerülte a kaput.
„Nehéz bármit is mondanom, mert nem nyújtottunk olyan teljesítményt, mint
korábban – értékelte a találkozót Marián Kudlík, a rimaszombatiak vezetőedzője –, de voltak helyzeteink. Ha azokat belőjük, legalább egy pontot szerezhettünk volna. Líška hiányát nagyon megéreztük, Gibala sajnos nem tudta
helyettesíteni. Három lépésről el kell találni a kaput...”

Siker Nógrádsápon és Zsélyben is
Az elmúlt hetekben idehaza és Magyarországos is jeleskedett
a rimaszombati Bástya Íjász Klub.
Augusztus 29-én Nógrádsápon
rendezték meg a hagyományőrző íjászok találkozóját és tréfás versenyét. A Váci Kerecsen
Íjászbolt és a Nógrádsápi Hagyományőrző Íjász és Sport Egyesület majd kétszáz versenyzőt fogadott Nógrádsáp dombjai közt
elterülő lőtéren. A rimaszombati
íjászaink majd minden kategóriában a dobogón helyezkedtek el.

Rimaszombat–Puhó 0:1 (0:1)
Góllövő: Luhový (19.).
Sárga lap: Zsivanovics, Sihelský, Piszár, Janečka.
Játékvezető: Kráľovič, 582 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Zsivanovics, Mráz–Zvara–Sihelský,
Levický (83. Geri), Piszár, Morháč (46. Vargic)–Gibala (79. Husaník).
A rimaszombatiak a 10. fordulóban szeptember 19-én, szombaton, 15.00-tól a
privigyei együttest fogadják.

A bajnokság állása
1. Púchov

8

6

1

1

12:6
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2. Zlaté Moravce

8

5

2

1
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3. Rimavská Sobota
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4

2

2
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14

4. Trenčín
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3
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5. Michalovce
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3

3

3
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6. Liptovký Mikuláš
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3

2

3
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11

7. Prievidza B
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2

5

1
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8. Dolný Kubín
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9. Ružomberok B

9

2

1

6

6:16

7

10. Lučenec

8

1

3

4

9:9

6

11. Šaľa

8

1

1

6

3:18

4

A Podbrezová kilépett a bajnokságból, eredményeit törölték.

A következő eredményeket érték el: id. Lévay Tibor (csigás 3D, felnőtt) első hely
+ első hely a távlövésben is, ifj. Lévay Tibor (csigás 3D, felnőtt) második, Lévay
Tamás (csigás CU, gyerek) első, Nagy Lenka (tradi, ifi) harmadik, Prcinová Eva
(tradi, gyerek) harmadik, Ternóczki Krisztián (olimpiai, gyerek) első, Tankina
Daniel (olimpiai, gyerek) második hely. Szeptember 5-én a zsélyi Viktória Sport
Egyesület meghívására Zsélyben mérték össze tudásukat, ahonnan négy aran�nyal tért haza id. Lévay Tibor, Nagy Lenka, Tankina Dániel és Prcinová Eva.

Prognózis
A hét folyamán is folytatódik az évszakhoz képest kissé melegebb, alapvetően
kellemes szeptemberi időjárás. A mostani számítások szerint szinte minden
nap kialakulhat csapadék, de csak kisebb eső, záporról van szó, jelentős men�nyiség nem valószínű, és jó pár órát sütni fog a nap is.

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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