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Az egri Szederinda Néptáncegyüttes

Örömzene, örömtánc...

XV. Területi Gyermek Folklórfesztivál Feleden

T

izenötödik alkalommal rendezte meg Feleden a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmánya a gyermek folklórfesztivált, melyet
május 16-án Sebők Valéria, a Csemadok TV elnöke nyitott meg. Mihályi Gábor, Feled polgármestere nagy örömmel köszöntötte a jubileumi seregszemle résztvevőit, népi hagyományaink őrzőit.
Bár fesztiválról lévén szó, a megjelent tíz csoportban kellő versenyszellem rejtekezett ahhoz,
hogy kiváló produkciókat mutassanak be. Az Elek
Menyhért, Bredár Mács Katalin és Tóbisz Ferenc
alkotta szakmai zsűri is nagy megelégedettséggel

értékelte a fellépőket, s kiemelte, hogy örömzene és örömtánc volt számukra a délelőtt, hiszen
minden csoport újat hozott, s mindannyian a dobogó legfelsőbb fokaira léphetnének. Az elismerő
köszönöm megillet minden felkészítő tanárt
és gyermeket, akik tiszta forrásból merítkezve
egyre igényesebben fejezik ki táncukkal „a lélek
érzéseit a test mozdulásában”, ahogyan a rendezvény házigazdája, Csobo Zsuzsa fogalmazott. A
fesztiválon résztvevő tánccsoportokatt következő
számainkban mutatjuk be.

Kép és szöveg: Homoly E.

Juhász Dósa János
főszerkesztő
Az utóbbi napok meglehetősen ideges légkörben
teltek, s vannak pillanatok,
amikor komolyan felvetődik
bennem, hogy érdemes-e
folytatni az elkezdett munkát. Nehéz olyan közegben
dolgozni, ahol egyesek nem
egy bizonyos célért, hanem a
másik ellen határozzák meg
magukat. S ha nem megy
szépen, akkor nem épp tisztességes megoldásokat is bevetnek a „siker” érdekében.
De közös lónak túros a háta.
Ezért is ért oly kellemesen az
a telefonhívás, amelyik nem
a szomszédból, hanem a
távoli Ausztráliából érkezett.
Az úriember annak idején vidékünkről indult el nagyvilágot látni, s ma egy adelaide-i
pékség beszállítója. Gömöri
származását nem tagadta
meg, s a szíve is gyakorta
hazahúzza. De hogy még
közelebb legyen szülőföldjéhez, rendszeresen szemléli a
felvidéki internetes oldalakat, s lapunkat is hetente végigolvassa. Amikor kinyitom
a lapot – mondja, mintha
csak otthon lennék. Olvasmányos és igen színes lett a
lap mostanában, teszi hozzá,
s jó fél órát elcsevegünk az
itteni történésekről. Még azt
is megígéri, hogy arrafelé élő
rokonaimat is meglátogatja,
ha ideje engedi. Jövőre ismét
hazajövök, s meglátogatom
magukat, mondja még búcsúzóul.

Csepregi Éva koncert a 10 éves ünnepségen
Május-júniusi hónapokban országszerte
megünneplik a három
elődpárt
egy pártba
(a Magyar
Koalíció Pártja) tömörülésének tizedik évfordulóját, mely
alkalomból emléklapokat adnak
át az aktívan tevékenykedő MKP

alapító tagoknak. A losonci járás
május 31-én a füleki várudvarban, Élet a végeken… c. gazdag
műsorral emlékezik; Tornalján
szintén 31-én ünnepelnek, s
lesz többek között gulyásfőző
verseny és íjászbemutató. Rimaszombatban pedig június 1-én,
azaz vasárnap 14 órai kezdettel
várnak minden kedves érdeklődőt a Fő térre, ahol a füleki
Motolla kézműves foglalkozásokat tart. A kultúrműsorban

fellépnek a helyi alapiskola
diákjai, a Sorsvirág és a Blaha
Lujza Vegyeskar. A sztárvendég
Csepregi Éva lesz. Rossz idő esetén az ünnepség a rimaszombati Városi Művelődési Központ
gömbtermében, a fellépések
pedig a színházteremben valósulnak meg. A rendezvény ideje
alatt kötetlen beszélgetésre lesz
lehetőség az MKP országos és
járási vezetőivel, az MKP városi,
megyei, parlamenti képviselői-

vel. A finom gulyásról, üdítőitalokról az MKP járási elnöksége
gondoskodik.

he, kép: Baracs Öcsi fotóművész
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Határontúli együttműködés Kárpátaljával
A Fundament Polgári Társulás sajtóértekezleten,
a norvég nagykövet, J. E. Brit Løvseth jelenlétében
mutatta be Start programját.

A

május 15-én megrendezett sajtótájékoztatón a rimaszombati Városi
Hivatalt Eva Muráriková, a Stratégiai és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
képviselte, aki kifejtette, hogy a városnak
örömére szolgál, hogy Rimaszombatból
indul az a kezdeményezés. Hajdú István, a
Fundament P.T. vezetője elmondta, hogy két
éve dolgoznak a projekten, s márciusban
írták alá a szerződést a fő donorral, a norvég
nagykövetséggel. Programjukkal, mely a
Start – felkészülés a regionális fejlesztésre
és a kárpátaljai határontúli együttműkö-

Januártól euróban számolunk

désre nevet viseli, céljuk a határmenti régió
hatékonyabb bekapcsolása a civil szféra
történéseibe. Öt alaptevékenységet tűztek
ki célul, amelyek keretében szeretnének
informálni, képezni, tanácsot adni, konzultációkat biztosítani a harmadik szektor
számára, de projekteket is terveznek pl. az
ekoturizmus terén. Kulcsár Mária a találkozó során bemutatta azt a honlapot, amelyen
keresztül tájékoztatják majd az érdeklődőket az aktuális történésekről.

he

Fiatalítani szeretne a Szlovákiai
Turisták Klubja
R

égiónkban számtalan olyan természeti
érték van, amely bízvást számíthat a
turisták érdeklődésére. A Szlovákiai Turisták
Klubja rimaszombati szervezete legidősebb
tagjával, Štefan Hirkával beszélgettünk.

Szlovákia az Európai Bizottság
konvergenciajelentése alapján minden feltételt teljesített, így 2009-ben
beléphet az eurózónába. Július elején
megállapítják a korona/euró végső
árfolyamát, majd kötelezően megjelennek a boltokban a duális, koronában
és euróban feltüntetett árcédulák.
A két pénznem mindössze két hétig
lesz együttesen is érvényes, s 2009
december 31-ig díjmentesen beváltják
a koronát a bankokban.

Ünnepnapokon zárva
Módosították a munka törvénykönyvet,
ezentúl ünnepnapokon nem tarthatnak
nyitva egész nap. Szlovákiában az üzleteknek zárva kell tartaniuk 12 óra után
újév napján, húsvétvasárnap, szenteste
és karácsony napján, a munka törvénykönyvének a parlament által elfogadott
módosítása alapján. A jogszabálynak
az a célja, hogy a családtagok együtt
legyenek az ünnepnapokon.

Új személyi igazolvány júliustól
Júliusban kezdi meg a belügyminisztérium az Európai Unió egységes
személyazonossági igazolványainak
kiadását. Ezek az okmányok számos
biztonsági elemet tartalmaznak. Az új
személyazonossági fehér lesz, s akkora
mint egy bankkártya. Az ára nem
változik, 150 korona marad, s az első
személyazonossági, amit a 15 évesek
kapnak, továbbra is ingyenes marad. A
régi személyazonossági igazolványok
érvényességük lejártáig használhatók.
￼￼

Mikor született meg a klubalapítás gondolata?
1975 előtt, amikor régiónkban is fejlődésnek
indult a turizmus. De változás talán akkor
következett be, amikor beléptem a klubunkba. A turistautak kijelölésével hozzájárultam
a helyi turizmus fellendítéséhez, s a mai
napig aktív tagja vagyok a szervezetnek.
Milyen a klub szerkezete és tagsága?
A múltban 12 részlegünk működött. A
kilencvenes évektől ez a szám jelentősen csökkent, s ma már csak négy részleg
működik aktívan, egy Rimaszombatban és
Nyustyán, kettő Tiszolcon.Rimaszombatban
68 aktív tagunk van, akiknek a többsége
az idősebb generáció tagjaiból kerül ki. A
turisztika különböző ágazatait műveljük –
vannak gyalogos, magashegyi, síelő, kerékpár- és vízi akcióink. Rendszeres összejöveteleket hirdetünk, amelyen a nagyközönség
is részt vehet. Ot vagyunk a négynapos
összszlovákiai és a kétnapos járási összejöveteleken is. 1989 után tagjaink több külföldi expedícióban is részt vettek. Szlovákiában
kedvenc helyeink közé tartozik a Magas- és
Alacsony Tátra, a Kis és a Nagy Fátra, a
Szlovák Paradicsom és a Szlovák Érchegység.
A régiónkban a Cseres-hegység és a Vepor

Különfélék

Szútornak két pályázata is bejött
tartozik a kedvenc kirándulóhelyeink közé.
2004 óta a város is támogat bennünket.
Milyen akciókat terveznek és honnan tudhatunk
ezekről?
Szeretnénk nyitni a fiatalok felé, s együttműködni az iskolákkal. Talán ezáltal is sikerül felkelteni a fiatalok érdeklődését, hiszen
a rendszeres mozgás az egészség megőrzésének egyik fontos záloga. Két információs táblánk is van a városban, amelyeket
folyamatosan frissítünk. Az egyik a Bambína
üzlet kirakatában, a másik pedig a postával
szembeni virágüzletben.

Kép és szöveg: Kalmár Katalin

Az Envirofond Környezetvédelmi Alap
közzétette az idei támogatottak listáját.
A megye települései közül csak hat
önkormányzat kapott támogatást,
viszont a ma már teljesen romák lakta
Szútor két pályázata is sikeres lett. A
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére
és bővítésére Nagybalog 4,5 milliót,
Cserencsény 4,2 milliót, Meleghegy 4,4
milliót, Hanva 3,8 milliót, Szútor pedig
1,2 milliót kapott. Ez utóbbi település
470 ezer koronát fordíthat új vízvezeték
építésére is, amely a most épülő szociális lakásokat látja majd el.

Összeállította: jdj
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A jövő évi tanév előkészítésén dolgoznak

J

únius 15-ig kell előkészíteniük a következő évet a két magyar alapiskola
vezetőinek. Mint arról már beszámoltunk,
hosszas halasztgatás után áprilisi ülésén a
fenntartó rimaszombati képviselő-testület a
Ferenczy István Alapiskola jogalanyiságának
megszüntetésére tett javaslatot. A fenntartó által benyújtott kérvényt eljuttatták
a Kerületi Tanügyi Hivatalba és az Állami
Tanfelügyelőségre, de a végső döntést a
minisztérium mondja ki. Ha minden az
elképzelések szerint alakul, akkor az ősszel
megalakul az új, közös iskolaszék, s ez lesz
hivatott megválasztani az új igazgatót is.
Ez a lépés az 596/2003-as törvény szerint

mindenképpen kötelező. Addig a jogalanyiságát megtartó iskola, jelen esetben Csúsz
László, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója vezeti az immár összevont iskolát.
Csúsz László érdeklődésünkre elmondta,
hogy a két iskolaigazgatónak jelenleg az
a feladata, hogy előkészítsék a következő
tanévet, számbavegyék a lehetőségeket.
Mivel a diákok száma évről évre csökken,
várható, hogy egy-két kollégától is meg kell
válniuk. Arra a kérdésemre, hogy a Šrobár
utcai épület zsúfoltsága miatt nem költöztetnek-e át diákokat a Nyugat-lakótelepre,
jelezte, hogy megvizsgálják a lehetőségeket,
s amennyiben szükséges lesz, akkor osztá-

Kű Lajos és Várhidi Pál Rimaszombatban

A

Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság közép-szlovákiai
selejtezőjét Rimaszombatban és Tornalján,
a döntőt pedig május 30-án Füleken rendezik meg a futballválogatottak jelenlétében.
Rimaszombatban május 19-én a gesztetei-,
a bátkai- és a Tompa Mihály Alapiskola
tanulói a városi stadion műfüves pályáján
játszották le meccseiket (Gesztete-TMAI 2:1,
TMAI-Bátka 4:0, Bátka-Gesztete 0:3), melyek
alapján Gesztete jutott tovább a füleki döntőbe. A selejtező mérkőzéseire városunkba
látogatott a diákbajnokság ötletgazdája és
az Aranycsapat Alapítvány elnöke, Kű Lajos
és az Aranycsapat tagja, Várhidi Pál. Az
egykori magyar futballválogatottakat Cifruš
István is nagy szeretettel fogadta, s több
nemzeti témában is elmélyültek, de találkozásukban a fő szerepet mégiscsak a foci
kapta. A polgármester beszámolt a Városi
Futball Klub működéséről és eredményeiről,
s a meccsekre kilátogató nézői számért elismerésben is részesült. Kű Lajos és Várhidi
Pál a Három Rózsa Kávézóban kötetlen be-

lyok átrendezésére is sor kerülhet. Az iskola
pályázott a minisztériumban támogatásra, s
amennyiben sikeres lesz, abban az esetben
már nem lesz szükség arra, hogy osztályokat az alagsori részben helyezzenek el. De
jelenleg a legfontosabb feladatuk az lesz,
hogy zökkenőmentesen végbemenjen a
Ferenczy István Alapiskola betagozódása, s
szeptemberben elkezdődjön az oktatás. „Ez
nem könnyű feladat, de sajnos könnyebbnek tűnik, mint 1992-ben a szétválasztás
volt” – zárta gondolatait az igazgató.

Juhász Dósa János

Rendbe tették
az emlékmű
környékét

szélgetésre is meghívást kapott, ahol főképpen a helyi fradi drukkerekkel találkoztak, s
zászlókat dedikáltak, miközben lapunknak
elárulták, hogy hittel, kultúrával és sporttal
munkálkodnak a nemzetegyesítésen. Rimaszombat a budapesti vendégekre nagyon
kellemes benyomást gyakorolt, s eldöntötték, hogy akár már jövőre itt rendezik meg
a közép-szlovákiai döntőt. Az összmagyar
döntőbe húsz csapat jut, akik június 29-én a
Ferencváros pályáján, a köztársasági elnök
jelenlétében játsszák le meccseiket.

Kép és szöveg: Homoly E.

Szeretettel anyának

A

rimaszombati Városi Művelődési Központ és a Szlovákiai Nők Uniója anyák
napi ünnepséget rendezett, amelyen átadták
az Év anyja kitüntetést is. A kultúrműsorral
egybekötött est elején Pavel Piliarik alpolgármester mondott köszöntőt, aki szerint
az anyák azok, akik az örök életet megteremtették, hisz az anyák segtségével élünk
tovább. „S ha már a világra hoztatok, akkor
továbbra is vigyázzatok ránk” – zárta a gondolatait, s virágcsokorral lepte meg az édesanyját, aki szintén ott ült a nézőtéren. Több

példamutató édesanya (Eva Donovalová,
Anna Czabanová, Jolana Kalianková, Božena
Cuperová, Magdaléna Schwarzová, Irena
Pálkovácsová, Mariana Klaubertová, Jana
Rojíková) köszöntésére is sor került, majd az
alpolgármester Jana Uhrinovával, a Körzeti
Hivatal vezetőjével átadta az Év anyja díjat
a fazekaszaluzsányi Filoména Kováčovának,
aki öt gyermeket nevelt fel és évtizedekig
egészségügyi nővérként dolgozott.

jdj

Cserkészek és civilek is segítettek a Fő
téren álló első világháborús emlékmű
környékének kitisztításában. Tavaly a
város rendbeszedte az emlékművet,
míg a civilek és a cserkészek vállalták,
hogy összegyűjtik a felgyülemlett hulladékot, megnyírják a sövényt és virágot
ültetnek.

Kép és szöveg: jdj
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Esterházy János szelleme a PLIKK-ben
N

agyon kedves
vendégeket
fogadott a Pósa
Lajos Irodalmi- és
Közművelődési
Kávéház legutóbbi összejövetelén.
A Három Rózsa
Kávézóban zsúfolt
ház jött össze, hogy
a mártírhalált halt
Esterházyra emlékezzenek. Ebben az emlékezésben segített a Kegyelem életfogytig
c. könyv szerzője, Molnár Imre mellett az
Itthon c. lap főszerkesztője, Batta György, a
Csemadok országos elnöke, Hrubík Béla és
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter.
Molnár Imre történész vidékünkről származott el, s már hosszú évek óta foglalkozik

Esterházy János életútjával. Tíz évvel ezelőtt
jelent meg egy monográfiája a két világháború közötti szlovákiai magyarság egyik legjelentősebb politikusáról, aki egyedül nem
szavazta meg a szlovák bábállam zsidótörvényeit, majd 1945 után szovjet fogságba
került, ahonnan kiadták Csehszlovákiának,
amely háborús bűnösként ítélte el. A most
megjelent könyvhöz Várszegi Asztrik főapát
írt előszót, aki szerint megrendítő dokumentumkönyvet tett elénk Molnár Imre,
amelynek szerzője Esterházy János húga,
Mariska. „Miközben e Veronika-lelkületű
asszony naplóját, leveleit olvassuk, lapról
lapra haladva kapunk leckét és tanúságtételt a hithez és szabadsághoz való állhatatos
ragaszkodásról, a rideg börtönfalakat is átmelegíteni képes szeretetről” – írja Várszegi
Asztrik. A kötet gazdag képanyagot tartal-

maz, s közli Mayer Judit emlékeit is. Az est
vendégei hitet tettek Esterházy szellemisége
mellett, s ahogy Jeszenszky Géza fogalmazott, Esterházy nemcsak a magyaroktól,
hanem a szlovákoktól is megérdemelné,
hogy szobrot állítsanak neki.

Juhász Dósa János, fotó: moly

Múzeumok éjszakája Rimaszombatban
M

ájus 17-én kétezer európai városban
szerveztek összeurópai múzeumok
éjszakáját (az esemény Párizsból indult el)
a múzeumok nemzetközi napja alkalmából.
Szlovákiában huszonöt város kapcsolódott
be. 126 éve működik Rimaszombatban
a Gömör-Kishonti Múzeum, amely már
negyedik éve csatlakozik rendezvényekkel
az eseményhez. Tavaly 480 érdeklődő vett
részt, az idén 715 embert sikerült megnyerni
az ünnepségen való részvételre. A belépőjegy ingyenes volt mindenki számára,
ami egyben sorsjegyként is szolgált. Azzal
a céllal szervezik ezt az ünnepet, hogy az
érdeklődők közelebb kerüljenek a művészetekhez, ingyen megtekinthették az állandó
és időszakos kiállításokat, amit korhű öltözetben a múzeum alkalmazottai mutattak
be. A műsor hat órakor kezdődött, melyet

az igazgatónő, Oľga Bodorová nyitott meg.
A Vľčí Tesák csoport Litváról harcművészeti
bemutatóval szórakoztatta a közönséget, ami a XV. – XVII. századból származó
elemeket tartalmazott. Petra Kepeňová, a
Superstar egykori rimaszombati származású résztvevője lemezbemutató koncertjével
nagy sikert aratott. Az igazgatónő elmondása szerint éjfélkor elküldték e-mailben az
érdeklődők számát Párizsba.
A rimaszombati Városi Galériában az idén
csatlakoztak először a nemzetközi ünnephez, amely Gömör- és Abaúj megyei freskók
bemutatójával kezdődött, amit a Budapesti Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal
együttműködve hoztak létre. A kiállítást
szlovák részről Alexander Balega és magyar
részről Káldi Gyula mutatták be, s június
14-ig látogatható. Az ünnepséget Gabriella

Garlatyová igazgatónő nyitotta meg. A gyerekek számára alkotóműhelyt hoztak létre,
ahol temperával festhettek papírra, üvegre
és textilre, sőt még gyurmázhattak is. Egy
kislány táskára festett, amit aztán haza is
vitt. A műsorok közül a legérdekesebb két
művészről készült portré-játékfilm vetítése
volt. Az egyikük, Frida Kahlo mexikói festőnő, aki már elhunyt, viszont nagy tehetséggel rendelkezett, így filmen megörökítették
az életét és munkásságát. A másik játékfilm
Modigliani olasz bohém festőművész életéről szólt, aki fiatalon hunyt el, s a képei által
világhírnevet szerzett.
A galéria szintén azzal a céllal kapcsolódott
a nemzetközi ünnepséghez, hogy közelebb
hozza az érdeklődőkhöz a múzeumok és a
galériák tevékenységét.

Csölle Edit

Nemzetközi Fotóművészeti Tárlat Füleken
N

emzetközi Fotóművészeti Fesztivált
nyitottak Füleken. A megnyitóra az
esti fényárban úszó várban került sor, ahol
a hangulatot a fotók mellett az Atlasz Trió
dzsesszmuzsikája szolgáltatta. A fesztivál főrendezője a Füleki Vármúzeum, a
kiállításoknak öt helyszín adott otthont.
A vár Bebek-tornyában nyílt meg H. van
Noordenburg Ausztráliában élő holland fotóművész kiállítása, aki több hónapot töltött
Észtországban, ahol helyi átlagemberek életét fényképezte. Ugyanitt láthatóak Peeter

Sirge, Szabó Zoltán és Olasz Tamás fotói
is. Sirge 2x4 m nagyságú digitális gömbpanorámákon szimbolikus jelentőségű észt
épületek belső tereit tárja az érdeklődők elé,
Szabó Zoltán Baktay Ervin és Kőrösi Csoma
Sándor nyomában járta be a Ladak néven
is ismert Nyugat-Tibetet, míg Olasz Tamás
az Indiában készült fotósorozatát álllította
ki. A kiállítások június 30-ig látogathatók. A Ferences kolostorban Tóth András,
Rómáról készült csendéleteteit láthatják,
a művészeti alapiskolában közép-kelet

európai fotósok mutatkoznak be. A Városi
Honismereti Múzeumban Andrej Bán Más
Szlovákia címmel a szerkesztő-riporter saját
országképét mutatja meg. Ez a kiállítás csak
június 14-ig látogatható. A Várban bemutatkoznak a site-specific kortárs szobrászati
irányzat képviselői, Marek Ceglédy, Matúš
Pšenko, Emília Rigová és Suchoža József is,
akik a Besztercebányai Művészeti Akadémia
Szobrász tanszékének doktoranduszai. Ez a
tárlat június 26-ig látogatható.

jdj
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Látogatóban a Rákóczi leszármazottak
II.

Rákóczi Ferenc kései leszármazottai
ma Franciaországban élnek, s a napokban Jaqueline hercegnő s fia, Stéphane
herceg meglátogatták dicső elődük, a Nagyságos Fejedelem életének legjelentősebb
felföldi állomásait.
II. Rákóczi Ferencnek két fia volt – József és
György. Az idősebb fiúnak 1738-ban született
leánya, Erzsébet, aki Franciaországban élt
és nevelkedett, s később apácaként zárdába
vonult. A titokban született fiáról, Andrásról
sokáig senki sem tudott. András és családja
Franciaországban élt, ma is élő leszármazottai pedig II. Rákóczi Ferenc utódainak tekintik magukat, akik nemrégiben Szlovákiába
látogattak, hogy megtekintsék a nagyfejedelemhez kötődő emlékhelyeket, felkeressék
a szülőházat s híres ősük nyugvóhelyét.

A kassai és borsi látogatásuk előtt azonban
Pincen is vendégeskedtek, ahol a Nagyságos Fejedelem élő leszármazottait Soós
Tibor polgármester fogadta, aki lapunknak
elmondta, hogy ez a látogatás egy sorozatlátogatásnak az eleje, aminek borzasztóan

örül, hogy Pincen kezdődött. A köztudatban
hosszú évekig az élt, hogy a Rákóczi család
a 18. század közepe táján kihalt. Örvendetes
tény, hogy a nagyfejedelem leszármazottai
ma is élnek, s kötődnek őseik szülőföldjéhez. „Jelentős célom, hogy Rákóczi Ferenc
szellemiségét, azt, amit ő képviselt, azt én
is képviseljem, s továbbvigyem.“ – árulta el
Jaqueline hercegnő. Szavait fia, Stéphane
herceg csak megerősíteni tudta, s hozzátette: „Ez a látogatás csak egy a sokból, még
többször szeretnénk erre a vidékre, ebbe az
országba jönni. Meg szeretném ismerni az
itteni helyzetet, hogy mi is történik Európának ebben a részében, megismerni a helyi
viszonyokat, történéseket.”

A Cornix Artifex workshop
filmje alapján / moly, fotó: Cornix

„Újraegyesült” Rimaszécs és Susa
A

z út segítségével javulhatnak, s felgyorsulhatnak a két ország közötti gazdasági-, kulturális- és egyéb kapcsolatok, új
munkahelyek kialakítása is valóra válhat a
közeljövőben.
Május 3-án adták át Rimaszécs határában a
nagynyilvánosságnak a Rimaszécset Susával
összekötő mintegy másfél kilométeres mezei útszakaszt, amelyet rimaszécsi és susai
polgárok tisztítottak meg a növényzettől
idén tavasszal. Az átadó ünnepségen jelen
volt az Ózdi Gömör-Kishonti Vitárius lovas
bandérium, Vitkó Egon huszár kapitány
vezetésével, a rimaszécsi és susai polgárok,
valamint a közelből s távolból érkezett ven-

dégek, érdeklődők népes serege. Ez az út,
amely összeköt ismét, amelyet a határ kettészelt hatvanhárom éve, de sikerült „újraegyesíteni”. Ózd Rimaszécstől ezen az úton
csupán 9 kilométerre van, s nem kell, több
mint harminc kilométeres kerülőt megtenni az odaigyekvőnek. Hol hit van, ott út is
van – beigazolódott a mondás. A rimaszécsi
polgárok, civilek, vállalkozók közös erővel, s
Gál Ferenc (felvételünkön a szalag átvágásakor) vezetésével véghezvitték azt, amit a
józan ész, s a szív együtt diktált. Reméljük,
még sok helyen követőkre találnak.

va, fotó: Cornix

Csodájára járhattunk az úri hímzésnek
A

miskolci székhelyű Borsod-AbaújZemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet szervezésében ill. a tállyai
Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete alkotóinak a jóvoltából április végén
Rimaszombatban május második felében
pedig Feleden (felvételünkön) csodálhattuk
meg a népművészek meseszép alkotásait.
A kiállításokat Bozsikné Vig Marianna, a intézet igazgatója nyitotta meg. A hegyaljai
mesterek hímzett, fafaragás, kádármesterség, fazekas, bőrműves remekeit mutatták

be nem első ízben a gömörieknek. Többek
között azzal a szándékkal fejtik ki munkájukat, hogy felélesszék, megújítsák e térség
hagyományos kézműves kultúráját. Az
egyesület elnöke, Schneider Imréné, aki az
úri hímzés felkutatásában úttörő szerepet
vállal, s a legtöbb kiállított alkotás az ő keze
munkáját dicséri, 40 évvel ezelőtt alapította
meg a hímzőkört Tállyán – ebből nőtte ki
magát az egyesület.

Kép és szöveg: he
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Programajánló

Pásztortalálkozó Várhosszúréten
A Gömöri Kézművesek Társulása, a
Meseszínház, valamint a Csemadok
Várhosszúréti Alapszervezete pásztortalálkozót szervez Pál István, az utolsó dudás
tiszteletére Pásztorok áldomása, ahol újra
„dudaszó hallatszik…” címmel, melyen
megelevenedik a Muzsikáló pásztorok
továbbélő tudománya és hagyománya.
Az időpont 2008. május 31., szombat,
a helyszín Várhosszúrét, a Buzgó-fogadó és
környéke. A széledő nyájat terelgetik szép
Gömörországból! Legyen Ön is vendége a
szervezőknek, ott ahol a pásztornótáktól
lesz csak igazi jó kedvünk!

A program a következő:
Pirkadatkor: A Pásztortűz megrakása, „Hív a
tárogató“ – pásztortoborzó
Reggel: Pásztorfalatok pálinkával, furulyával
Délelőtt:
*„Csak tessék, tessék... szilicei kolomp,
edelényi csengő, Eladó a kampó, vehető a
pergő,
Szíjak, kések, sokféle a portéka Pásztorbotok, egyebek, szabad alkudnia” – bemutató
és vásár
* Jellegzetes pásztorételek készítése – élő
juhkosár: fejés, sajtkészítés, birkanyírás
* Pásztormesék gyermekeknek – Badin
Ádám, Környei Alice, Fábián Éva
* Hangszerbemutató és kiállítás – Agócs
Gergely
* Pásztordallamok furulyán, flótán, táro-

gatón és dudán (Pál István, Juhász Zoltán,
Agócs Gergely, Dsupin Pál, Bese Botond)
Délben: Pásztorkonyha-kóstoló
Délután: Pásztorok ünnepélyes bevonulása –
A PÁSZTORTŰZ ŐRE
* Vándorcím odaítélése, közreműködnek: Koncz Károly György színművész,
Várhosszúrét, Jólész, Hárskút népdalkörei,
Ulman Gábor, Lázár István, Berczeli Béla és
Horváth Sándor szólóénekesek
* Pásztortáncok – Mezei Lajos (Borzova),
valamint a Szőttes, Ilosvai és Búzavirág
táncosai
* Juhásznóták – Pál István és pásztortársai:
Nagy János, Cselényi József, Laczkó János,
Bárczi István és a többiek
* Pista bácsi, dudáljon kend! dudazene
* Pásztormesék, hiedelmek, gyógyítások
– Pál István, Varga Norbert, Dr. B. Kovács
István, Palóc Mesemondás Mesterei
* Tárogatók hangja szól – Dsupin Pál, Agócs
Gergely, pásztorok
Napnyugtakor: PÁSZTOROK ÁLDOMÁSA
Késő este:
* Dudás vigadalom parasztzenével fűszerezve (Dudások és a Fonó Zenekar)
* Sárkány-, farkas-, medvegyőző borok
kóstolója
* Balázs István pásztorköszöntője
Éjfélkor: Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok... – Pásztorok imája
Hajnalig: Muzsikás virrasztás a Pásztorok
csillaga az Esthajnal alatt

állat(om) a képen

Kerti munkák
a 22. hétre
Gyümölcsöskert
Cseresznyeszürethez készítsük elő
a létrákat, kampókat. A szamóca öntözését most már hagyjuk abba. A fákról
távolítsuk el a károsított részeket. Már
rajzik a szilvamoly! Ezenkívül a szilvát
károsítják még a levéllyukacsosodást
és a polisztigmás levélfoltosságot
okozó gombák. Ellenük védekezzünk.
A ribizlit és az egrest védjük a levélfoltosság, a lisztharmat, a levéltetvek,
a levéldarázslárva és az üvegszárnyú
ribizkelepke ellen.

Szőlő
A tőkékről távolítsuk el a meddő,
elsűrűsítő hajtásokat, ugyanezt tesszük
a tőből előtörő vadhajtásokkal is. Ha
a törzsből hajtás tört elő, ezt is távolítsuk el. A tőkéket nyomelemtartalmú
műtrágyaoldattal permetezzük. Kezdjük el a szőlőperonoszpóra elleni védelmet. A borospincéket este és éjszaka
szellőztessük.

Zöldségeskert
A fóliában a paradicsomot fokozatosan
kötözzük. Az uborkát folyamatosan
szedjük, különben sok fiatal termést
elrúg. Szabadföldi palántaágyba őszi
hajtatásra (júliusi kiültetésre) vessük
a paradicsomot és a paprikát. Válas�szunk rövid tenyészidejű fajtákat.
A kiültetett növények talaját (paprika,
paradicsom, káposzta, stb.) öntözés ill.
eső után kapáljuk. A sütőtök fészkeiben
1-2 növényt hagyjunk. Még ültethetünk késői fejeskáposzta palántákat.
A bimbóskelpalánták ültetését most
már ne halasszuk továbbra. A karfiolt
2-3 naponta frissítő jelleggel öntözzük,
vízhiány esetén rózsája barnul és kivirágzik. Bokorbabot továbbra is vethetünk. A hagymát védjük a peronoszpóra
és a hagymalégy ellen. A spárgát szedés
után 30-40 mm vízzel öntözzük.

Virágoskert

Uzapanyiti olvasónk, Homoly Klára újabb állatfotókat juttatott el szerkesztőségünkbe, ezúttal azok
közül választottunk. Hétről-hétre újabb versenyzők is bekapcsolódnak a játékunkba. Ha Önnek is van
kedvenc állatfotója, akkor küldje azt el e-mailben (gomorihirlap@rimavskasobota.sk) vagy postán
(Gömöri Hírlap Szerkesztősége, 97901 Rimaszombat, Svätopluk u. 5.), szívesen közöljük.

Szabadföldbe most ültessük a gyökeres krizantém palántákat. A télen
elpusztult évelők helyét egynyáriakkal
pótoljuk. A tavaszi hagymások közé
is telepíthetünk egynyáriakat. Nedves
időjárás esetén a meztelen csigák károsítanak, ellenük időben védekezzünk.
A díszfákról is távolítsuk el a károsított
részeket, ugyanúgy mint a gyümölcsfákról.

Farsang István

Tájak, emberek
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Gyökerek a szülőktől, szárnyak az iskolától
A

mikor a feljegyzéseimet készítettem
egy tanulmányút kelet-közép-európai
tanulságait latolgatva, tobzódtam a címekben. Mindegyik indokolta a tarisznyámban
hozott szellemi értékek és tapasztalatok
összegzését. Mindegyik tartalmazta a téma
fontossága iránti figyelemkoncentrálást, a
témával való alapos foglalkozás megfontolásra méltatását.
A tanulmányút nem arról szólt, hogy
tizenkilenc magyar pedagógus meglátogatta a németországi és hollandiai iskolákat, útközben megcsodálta a rendezett
nyugati tájakat, ahol a fű még a mezőn
sem nő 15 centiméternél magasabbra,
ahol a takaros holland porta mindegyike
körül nyírott gyep, élősövény van, azon
belül nem hiányzik a tulipán, a nárcisz, a
tulipánfa és más tengermelléki éghajlatot
kedvelő dísznövény. Ráadásélményként ott
volt a melki apátság tekintélyt parancsoló
komplexuma, gondozott parkja, Heidelberg
hajdani magyar tudósokat idéző szelleme,
Mozart ékszerként megformált Salzburgja,
Amszterdam hídjai és csatornái, színes, üde,
nemzeteket befogadó kavalkádja, Van Gogh,
Rembrandt, Anna Frank külön-külön üzenetei, a színes tulipánok hullámzó mezeje,
a bódítóan illatozó jácintok és nárciszok
erdeje, a levendulamezők ezüstös szőnyege,
a szélmalmok és a kecses holland polgárházak szédületes panorámája, és drapériaként
a német és osztrák Alpok havas csúcsai.
Minden egyedi volt és csodálatos, nem
tudtam betelni a látvánnyal, rabul ejtett. Lenyűgözött a gondosság, törődés és tervezés
együttes hatása.
De mindez csak ráadása volt annak a megtapasztalásnak, amit a német és holland
oktatás a tehetséggondozás terén tesz, és
aminek tanulmányozására indult el a magyarországi tehetséggondozók egy csoportja,
köztük három határon túli magyar pedagógus Franz Mönks, a nijmegeni egyetem több
évtizeden keresztül a tehetséggondozással
foglalkozó professzorának meghívására.
Mönks professzor több mint húsz éve gondozza és mentorálja a Debreceni Egyetem
tehetséggondozó szakprogramjait, illetve a
B.A.Z megyei kistérségi tehetségprogramokat és műhelyeket.
A 2008. április 19-27. közötti időszak tanulmányútjának a célja a német és a holland
oktatási rendszer tehetséggondozó programjainak elméleti és gyakorlati tanulmányozása, illetve a tehetséggondozó műhelyek, tehetségpontok programjaiba való
betekintés. A látogatásokat Mönks profes�szor tervezte meg és ajánlotta az érdeklődő
magyar tehetséggondozók részére.

A résztvevők nem titkolt célja volt, hogy
minél több használható ötletet, megoldást,
működő rendszert, rendszerelemet, sikeres
gyakorlatot hozzanak haza, és megpróbálkozzanak azok iskolai adaptálásával, a
rendszerépítéssel.
A tanulmányút programja időben igényes és nagyan hasznos volt. A résztvevők
megismerkedtek Észak-Rajna-Vesztfália
szövetségi köztársaság és Hollandia oktatási
rendszerével, a tehetségdiagnosztizálás,
-azonosítás, -gondozás és -követés rendszerével.
A látottak és a megtapasztaltak alapján a
tehetséggondozás alapja az alkotó munkához a lehető legmegfelelőbb légkör megteremtése a tanulók és a pedagógusok részére;
az iskola feladata a minőségi pedagógiai
munka; szakmai műhelyek létrehozása
és működtetése; minden tanuló részére
a lehetőség megteremtése képességei
maximális kibontakoztatása érdekében; a
dúsító és gazdagító, illetve gyorsító projektek keretében maximális lehetőség nyújtása
a tanulók érdeklődésének kielégítésére;
mindent tanulót meg kell tanítani a leghatékonyabban tanulni; csak azzal a tanulóval
lehet eredményt elérni, aki tanulni akar; az
általunk ismert és az iskolákra erőszakolt
integráció nem működik, mert a motiválatlan tanuló nem kap helyet az iskolában; a
tehetséges hátrányos helyzetű tanulók problémáját szociális program keretében oldják
meg; a tehetséges tanulók kiválogatása nem
felvételi vizsgával történik, hanem a tanulmányi eredmények figyelembe vételével és
a szülőkkel való beszélgetés nyomán, illetve
az alapiskola komoly ajánlásával.
Átütő tapasztalat, hogy a meglátogatott
iskolákban a tanuló volt a középpontban, a
vele való törődés és egyéni haladásának a
biztosítása alkotta a figyelő és értő szakmaiságot. Az iskola ennek rendelt alá minden
más tevékenységet.
Igaz, a német és a holland iskolák a tanu-

lókról és a pedagógiáról, a gyermek alapos
ismeretéről és a fejlesztésről szólnak. A
lehető legnagyobb mértékű odafigyelésről,
ahol az oktatás és a nevelés nemzeti érték,
nemcsak szólam.
A többi csak ráadás, mint egy jól sikerült
koncert esetében.
Bárcsak egy egész országot lehetne elvinni
erre az exkurzióra újra úgy, hogy közben
mindenkinek egy jegyzetblokkot meg kell
tölteni az élménybeszámolójával, itthon
pedig kötelező megbeszéléseket kell tartani
a látottakról és a tapasztalatokról, illetve
a használható dolgokat azonnal adaptálni
lenne kötelessége a felelősöknek.
Azt gondolom, másként látnánk magunkat
és a világot, amely halad előre, nem áll meg,
nem nyugszik bele a középszerűbe.

Ádám Zita, fotó: a szerző

Dénes György – Kis nép fia
Kis nép fiának lenni szomorú,
sok vesztettt ügy, elvesztett háború
s nyomor, kifosztott házak és szívek,
törpe tornyok és megtört csúcsivek,
beszűkült tudat, fénytelen napok,
regékbe hívó zarándoklatok,
könnyek, lecsüggedt vállak és fejek,
bágyadt nyarak és sorvasztó telek.

Kis nép fiának lenni szomorú,
kis nép fia sosem lesz nagykorú,
hiába tervez, védve szellemét,
a szűk esztendők lefogják kezét,
s ha elkerül a nagyvilágba majd,
csak tetézi a gyötrelmet, a bajt,
homlokán véres töviskoszorú,
kis nép fiának lenni szomorú.
* 85 éves lenne Dénes György gömöri származású költő
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Peremvidékek peremtámogatása
Nyilvánosak a Szülőföld Alap pályázati eredményei
A pályázatok elbírálása nem lehet könnyű feladat. A bírálóbizottságnak sem lehet könnyű dolga a lobbizókkal. Viszont mindenkinek a
saját veszteségei fájnak a legjobban. A 2008. évi Kulturális és Egyházi Kollégium első pályázati kiírásának eredményei napvilágot láttak,
de számunkra sajnos azok nem igazán kecsegtetőek...

Gömörről és Nógrádról újfent megfeledkeztek
Az országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű kulturális
és egyéb rendezvényekre a kiosztható keret 39 millió forint volt.
Ebből a Csemadok működési költségeinek részbeni biztosítására
16 700 000 Ft-ot kapott. A maradék összeget úgy osztottak szét, hogy
pl. a gömör-nógrádi régióban jutott a füleki XVIII. Palóc Napok – háromnapos kulturális rendezvényre, a berzétekőrösi „Jövőt alapozunk” – gyülekezeti tájház/közösségi ház felújítására, a füleki Zsákszínház működtetésének és művészi munkájának a támogatására.
De forráshiány miatt elutasították pl. a VIII. Gömör-Tornai Fesztivál-,
a III. Várhosszúréti Kézműves Vásár-, Csodaszarvas Rovásíró Tábor-,
a IX. Füleki Történelmi Várjátékok-, a füleki ünnepi hangverseny
a kórus megalakulásának 30. évfordulója alkalmából-, a rozsnyói
Meseszínház előadása-, a várhosszúréti A pásztorok áldomása c.-,
az 50. Országos Gombaszögi Kulturális Ünnepség – rendezvények
megszervezésének támogatását.

Félmillió Ft-tal támogatták a Gömörország c. folyóiratot
A magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatására a kiosztható keret 13 000 000 Ft volt. Ebből 1 000 000 Ft-ot a szlovákiai
magyar cserkészek „Cserkész” c. havi lapjának támogatására, további 1 000 000 Ft-ot a Selye János Egyetem tankönyv- és jegyzetállományának bővítésére hagytak jóvá. A fennmaradó összeg nagyobb
részét a felvidéki kiadók között, 800 000 – 800 000 Ft-nyi összeggel
osztották el, kapott a füleki Plectrum magyar könyvek kiadására
500 000 Ft-t, s ugyanennyit ítéltek meg a rimaszombati székhelyű
Gömör-Kishonti Múzeum Egyesületnek is a Gömörország c. folyóirat
megjelentetésére, amelyből évente négy szám kerül a piacra.

Nem támogatták sem a gömöri székhelyű Felvidéki Polgár
Infót, sem a Gömöri Hírlapot, sem a Rozsnyói Lapokat
A Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési és beruházási költségeinek támogatására mindössze 3.000.000 Ft kiosztható
keretet határoztak meg, amelyből 1 000 000 Ft-ot a Felvidék Ma
internetes hírportál működtetésére és fejlesztésére ítéltek oda.
Ez a harmados elosztás barátok között is túlzás, s több elutasított
pályázó is méltán veszi zokon ezt a nagy arányú támogatást. Hiszen
maga mögé utasította a Katedrát, a Vasárnapot, a Bumm.sk-t, a
Bátorkeszi aLAPot, a nagykürtösieket, a rozsnyóiakat, a Felvidéki
Polgár Infó és nem utolsósorban lapunk pályázatát.

Támogatást nyert Gömörből Naprágy, Deresk,
Szalóc és Rozsnyó
Az épített kulturális örökség, tájházak és egyházi jellegű épületek
feltárásának, megóvásának, és felújításának támogatása c. pályázatra a kiosztható keret 11 300 000 Ft volt. Sajnos nem támogatták a harkácsi tájház létrehozására, a nagydaróci római katolikus templom tetőszerkezetének a teljes cseréjére, az árpád-kori

berzétei református templom állagmegóvására, a feledi református
templom tetőszerkezetének megóvására, a szilicei református
templom belső felújításának folytatására benyújtott pályázatokat.
Örvendetes azonban, hogy ha kis összeggel is (egységesen félmillió
forint), de támogatták a dereski tájházat, a füleki jurta színpadot,
a fülekpüspöki Szent István király templom tetőjének cseréjét, a
szalóci református templomtorony tetőborításának felújítását, a
rozsnyói református templom orgonájának javítását és teljes felújítását, a naprágyi református templom épületének megóvását.

A CSEMADOK továbbpályáztathat 7, 3 millió forintot
A lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása továbbpályáztatás céljából a kiosztható keret 7 300
000 Ft volt, amelyet egy az egyben a Szlovákiai Magyar Társadalmi
és Közművelődési Szövetség – CSEMADOK A felvidéki magyar kultúra szolgálatában c. pályázata kapott meg.

Homoly Erzsébet

Kimutatható kulturális koncepció nélkül
A szlovák kulturális minisztérium is szétosztotta a kisebbségek idei
támogatására szánt pénzeket, s amíg tavaly a 80 millióból, amit a
Szlovákiában élő kisebbségek kultúrájára szántak, a magyarság 51,5
milliót kapott, addig az idén a 104 millióból mindössze 56,5 millió
jutott a magyar kultúrára. Viszont olyan kisebbségek kaptak aránytalanul pénzforrásokat, amelyeknek a jelenléte alig kimutatható
Szlovákiában. Az idén jóval kevesebb pénz jutott az élő kultúrára,
s bizony ismét az egyszeri támogatások kerültek előtérbe, ez is
jelezvén, hogy a szlovákiai magyar kisebbségnek nincs kisebbségi
kulturális koncepciója. Tudjuk azt, hogy a szlovákiai magyarság
nagyon gyorsan asszimilálódik, s egyre többen élnek-élünk ún.
peremvidékekken, ahol létfontosságú a magyar szó, a magyar lap.
A bizottság az idén úgy döntött, hogy a Kassán, az egész régió
egyetlen magyar nyelvű lapjaként, s az ottani eseményeket krónikaként taglaló Kassai Figyelő mindössze 100 ezer koronát kapott,
a nagykürtösi régió szintén egyetlen magyar nyelvű lapjaként megjelenő Kürtös pedig egy fillért sem. Úgyszintén nem adtak pénzt a
Cserkészre, ahogy a Csemadok országos lapjaként megjelenő Itthon
is mindössze 200 ezer koronát kapott. Taroltak azok a kiadók és
azok a szervezetek, amelynek a képviselői ott ültek a bizottságban, s
tényleg nem voltak szívbajosak.
Régiónkból a Gömör-Kishont Múzeumegyesület a Gömörországra
kapott 400 ezer, Czenthe Zoltán Otthonok c. könyvsorozatának
következő darabjára 160 ezer koronát, s ennyit kapott B. Kovács
István is Borovszky Samu megyemonográfiájának az újrakiadására.
A kulturális rendezvények közül a rimaszombati Csemadok TV
az országos szavalóversenyre 800 ezer, míg a Csemadok TV egyéb
rendezvényeire 155 ezer koronát kapott. Az alapszervezetek közül a
rimaszombati 65 ezer, míg az ajnácskői 70 ezer koronát szerzett. A
füleki sikeres pályázatokat itt helyhiány miatt nem ismertetjük.
A Csemadok Országos Tanácsa és a Szövetség a Közös Célokért is
lebonyolította azokat a kis összegekre kiírt pályázatait, amelyet a
Szülőföld Alap hirdetett meg. A lapok közül lapunk és a füleki Csemadok alapszervezet Vár-lak c. lapja kapott 100 ezer forintot, míg a
kulturális rendezvények közül a rimaszécsi Ternipe Polgári Társulás
Nyújtsd a kezed! országos szavalóversenyt támogatták.

Juhász Dósa János
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 22. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
május 31-én, szombaton
Média gyógyszertár
június 1-én, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
május 31-én és június 1-én
MUDr. Štovčík Michal
Iskola utca 1., tel.: 56 27 353

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
május 20-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ing. Ľuboš Pánis, Gál Róbert,
Tamáš Bálint, Eva Lenardová,
Lecső Péter, Száraz István, Gejza
Styavina, Mgr. Martin Magic
Rimaszombatból, Július Dudok,
ifj. Július Dudok Korlátról, Karol
Šťavnický Tornaljáról, Doma
Zsuzsanna Felsőrásból, Ján
Určík, Stanislav Kurčík Csehberekről, Mária Kučeráková,
Michaela Kučeráková, Ľubomír
Blaho Cserencsényből, Váradi
Zoltán Csízből, Bolacsek
András Sajószentkirályról, Anna
Kyzeková Nyustyáról, Ján Deraj
Felsőpokorágyról, Ján Babarík,
Štefan Lámer Susányból,
Ladislav Gémeši Mezőtelkesről,
Jozef Fízeľ Baktiról, Nagyvárady
András Klenócról, Miroslav
Koniar Rimapíláról, Zagyi
Katalin Gesztetéről, Mgr. Anna
Ferencová Tiszolcról.
Először adott vért: Szekeres
Gabriella Várgedéről.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Május 28-án, sz.: 18.00 ó.
Piros vér, amerikai dráma
Május 28-29-én, sz.: 21.00
ó., cs.: 19.00 ó. és 21.00 ó.
Nyolc tanú
amerikai thriller
Máj. 30-31-én és jún. 1-én,
p., szo, v.: 17.00 ó.
Horton
amerikai animációs film
Máj. 30-31-én és jún. 1-én,
p., szo, v.: 19.00 ó.
Eperbor, szlovák-lengyel
tragikomédia
Máj. 30-31-én és jún. 1-én,
p., szo, v.: 21.00 ó.
Michael Calayton
amerikai thriller

Felhívások
Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!
Rimaszombatban ismét az 1017 kHz frekvencián
fogható a Pátria Rádió. Az új műsorszerkezet szerint
hétköznapokon 10-18 óráig, szombaton és vasárnap
pedig 7.00-15.00 óráig közvetít a Szlovák Rádió magyar
adása. Hétköznapokon 12 órakor jelentkezik a Napi
krónika, 12.30-kor a kívánságműsor, 13.30-tól 17.00
óráig a Naprakész, 17 órakor börze és a játék, 17.30tól pedig a Napi krónika második kiadása hallható.

Balogvölgyi falvak figyelem!!!
A Magyar Koalíció Pártjának Bátkai Helyi Szervezete
a balogvölgyi falvak önkormányzatainak, polgármestereinek és MKP helyi szervezeteinek együttműködésével harmadik alkalommal szervezi meg a
Balogvölgyi Falvak Találkozóját, melyre az idén Simon
Zsolt parlamenti képviselő fővédnöksége alatt július
26-án, szombaton kerül sor Bátkában a sportpályán. A szervezők szeretnék, ha a gazdag műsorral
tarkított egész napos rendezvénybe minél több község
bekapcsolódna a Balogvölgyéből. Megrendezik a Mi
fő a bográcsban? főzőversenyt, melyre a csapatokat
a polgármestereik vezetésével várják, max. két palóc
vagy gömöri finomság készíthető, s két díjat + egy
fődíjat osztanak ki. A házi kedvencek kiállítását és
börzéjét díjazással és adás-vétellel egybekötve a régi
parkban rendezik meg. Sor kerül a Ki lesz a király?
Máriás kártyaversenyre is, melyre a helyszínen lehet
majd nevezni, s a három legeredményesebb versenyzőt díjazzák. A délutáni órákban a résztvevő községek
öregfiúk futballcsapatainak a mérkőzéseire kerül sor,
amelyre 6 fős csapatok jelentkezését várják, a játékidő
2x15 perc rövidpályán. Versenyezhetnek a nap folyamán sörivásban, erőben, de énekben is. A Száll az
ének nótaversenyt az esti órákban tűzték programra,
ahová is magyar nóták, népdalok, egyéni és csoportos
fellépők esetleg népi hangszereken játszók jelentkezését várják. Az egész nap folyamán a további kínálatok
közé tartoznak a gyermekprogramok, a Bástya Íjász
Klub bemutatója, a bátkai ROMA BAND szórakoztatása, a motorosok találkozója, a bátkai Roma Közösség
vakaró sütése és árusítása, malacsütés, gyermekek részére motorozás, lovaglás, íjászat, kocsikázás, tombolasorsolás. A szervezők ezúton is kérik az ünnepségen
részt venni kívánó községek polgármestereit, hogy
községük jelentkezését legkésőbb 2008. június 10-ig
jelezzék a rendezvény helyi szervezőinél: Bak Róbert,
Bátka 180., tel.: 0907 855 403; Bodnár Géza, Bátka
264., tel.: 047/56 97 121; Pásztor László, Bátka 106.,
tel.: 047/ 56 97 290.

ESTI MESE A GTV-BEN
A Gömöri Regionális Televízió már sugároz Rimaszombat és Tornalja legtöbb lakótelepén. A magyar
adást, azaz a Gömöri Krónikát 9.00, 11.00, 18.00 és
22.00 órai kezdettel láthatják, vagy megtekinthetik
az interneten a www.gtv.sk címen. Ezen kívül a GTV
megkezdte az Esti mese közvetítését is, amelyet 18.30
órai kezdettel tűznek műsorra a hét minden napján,
vasárnap pedig megismétlik az adásokat. A meséket
a Tompa Mihály Alapiskola 1-4. osztályos kisdiákjai
adják elő, akikre a nézők szavazhatnak is e-mailben

9

(gtv@rsnet.sk) vagy szavazólapon (a Fábry utcai szerkesztőségben). A legügyesebb gyerekeket megajándékozzák, melynek gálaműsora a rimaszombati Városi
Művelődési Központban június 20-án lesz.

Rekreációs sportolók olimpiája
A rimaszombati Városi Hivatal Kulturális és Szociális
Osztálya 2008 május 31-én, szombaton 9.00 órai kezdettel futásban megrendezi a város rekreációs sportolói olimpiájának első fordulóját. A versenyre 25 évnél
idősebbek jelentkezhetnek, s négy versenyszámban
(futás, tenisz, teke, úszás) mérhetik össze az erejüket.
A verseny helyszíne a Városkert, a tekéző mellett.
Kategóriák: nők (korosztálytól függetlenül 1 kör, azaz
600 m), férfiak (25, 35 és 45 év fölött 2 kör, 55 és 60
év fölött 1 kör). Jelentkezni a verseny helyszínén vagy
telefonon is lehet az 560 46 78-as vagy a 0903 284 364es telefonszámon.

Meghívók
Nagy Dániel kiállítása a Ganeviaban
A rimaszombati születésű Nagy Dániel, művésznevén
Slogo vagy Slogan Fügén él, s gyermekkora óta rajzol
és fest. A rimaszombati Városi Művelődési Központ
mellett található Ganevia Galériában Regina Špitálová
készített számára kiállítást, ahol több mint tíz képen
főképpen a kezet és a nőt ábrázolja. A kiállítást május
16-án nyitották meg, s az érdeklődők június 6-ig
tekinthetik meg.

Iskolai alkotóműhelyek a Városi
Galériában
Június közepéig látható a rimaszombati Városi
Galériában az a kiállítás, amely a rimaszombati iskolai
alkotóműhelyek legjobb munkáiból nyújt ízelítőt. A
hagyományos technikák és alkotómódszerek mellett
találkozhatunk trikókra, tükörre és esernyőre festett
képekkel is. De nagy sikernek örvendett a testfestészet
is.

TALÁLKOZÁS A RENESZÁNSSZAL
című továbbképzési programjára hív minden érdeklődőt a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet valamint az Élet- és Tudásfa
Olvasókör. A fő téma a reneszánsz személyiség és jellemvonásai: klasszikus értékek és korabeli ellentmondások. Időpont május 30., péntek 10 óra, a helyszín a
salgótarjáni könyvtár előadóterme.

GÖMÖRI CSOKORA
A rimaszombati Iskola előtti nevelés regionális
társasága szeretettel meghív minden érdeklődőt a
12. évfolyamába lépő Gömöri csokor rendezvényére,
amelyen az óvodások és nevelőik mutatkoznak be Rimaszombatban június 4-én 16 órai kezdettel a Városi
Művelődési Központban.

Pisztrángfogó verseny
A Szlovák Horgász Szövetség rimaszombati szervezete ez úton is értesíti tagjait, hogy május 31-én,
azaz szombaton pisztrángfogó versenyt rendez a
felsősziklási (Vyšný Skálnik) víztározóban. A helyi
szervezet vezetősége várja a horgásztagokat a 7.00
órai kezdettel megszervezett versengésre.
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Hirdetés

Állás
*Munkát ajánlok trafikban. Info.:
0908 232 207

611-21
*Munkaviszonyba felveszek
autóbádogost. Nagyon előnyös
fizetési feltételek.
Tel.: 0908 495 173

631-22
*Munkaviszonyba felveszek autómechanikust. Nagyon előnyös
fizetési feltételek.
Tel: 0908 495 173

632-22
* Munkaviszonyba felveszek
tehergépkocsi és emelőkocsi
javítót. Nagyon előnyös fizetési
feltételek.
Tel.:0908 495 173

633-22
* Felvételt hirdetünk pincérnői
állás betöltésére a Három Rózsa
kávéházban (Fő tér 20.) Rimaszombat.
Tel. 0911 900 476, 047 56 22 270

1643-21

Állatok
*Eladó német juhászkutya
kölykök, beoltva.
Tel. 047 56 97 249 hívni 20.00
után
Mobil: 0905 261 007

657-21

Egyéb
* Szántóföldet vásárolnák. Tel.:
0905 435 823

545-23
* Kavics-, homok, kőszállítás
kedvező áron. Tel: 0908 495 173,
047/56 94 226

593-24
*Eladó 2 fehér (ajtója fényes
kőrisfa) és 1 drapp matt ruhásszekrény.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0905 805 211 – hívni 14.00 óra
után.

1642-21
*Jóslás kártyából (múlt, jelen,
jövő), Cserencséni utca 22. (a
munkaügyi hivatal melett)
Rimaszombatban. Munkanapokon 9.00 tól – 15.00-ig.
Tel.: 0915 228 482

2008. 5. 26.

alvázjavítását és heggesztését,
lakkozását, festését vállaljuk.
Tel: 0908 495 173

593-24

Az SZTK areáljában

Szolgáltatások
*Fuvarozás – Fiat Ducato 1300
kg-ig.
Tel.:0908 948 971

653-26
*Jóslás kártyából (múlt, jelen,
jövő), Cserencsényi utca 22.
(a munkaügyi hivatal mellett)
Rimaszombatban. Munkanapokon 9.00 tól – 15.00-ig.
Tel.: 0915 228 482

* Zetor és Crystal típusú traktorokat, valamint targoncák javítását vállaljuk. Tel: 0908 495 173

594-24
* Teher- és személyautók

Komplex szolgáltatás STK – EK – KO

előnyösen egy helyen
Telefonos megrendelés:

KO: 047/5633488, STK-EK: 047/5633769

Várjuk Önöket!

658-21

Közlemények

Ingatlanok
*Eladó 3 szobás lakás a város
központjában Rimaszombatban.
Tel. 0903 557 257

609-21
*Eladó kétszobás lakás magántulajdonban (79m2) a 7.dik emeleten, Kishont utca 20. szám
alatt. Tel.. 0907 113 379

652-22
*Eladó – csarnok 657 m2 Rimaszombatban (garázs, raktár,
irodahelységek + telek 398 m2)
Tel.: 0948 114 784

663-21
*Eladó építkezési telek Tamásfalán családi ház építésére, 2000
m2 közel a közműhálózathoz.
Tel: 0902 553 988

1644-21
Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról.
Tel:. 0915 823 031

Üdülési lehetőség Alsósztregován
A rimaszombati Városi Lakásigazgatóság értesíti a város lakóit, hogy az
alsósztregovai rekreációs létesítményében még az alábbi időpontokban vannak szabad helyek: augusztus 09-16 – két négyágyas faház, augusztus 16-23.
– két négyágyas faház
augusztus 23-30. – két négyágyas faház, augusztus 30.- szeptember 01. – két
négyágyas faház
Az egyhetes üdülés ára az 1. számú faházban 3000 korona, a 2. számú faházban 2500 korona. A hétvégi tartózkodás 1500 illetve 1000 koronába kerül.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: Rojíková - MsBS, s.r.o., Tržná 2,
37. sz. ajtó, tel.szám: 55 11 913.

TELEK GARÁZSNAK ELADÓ
Rimaszombat Városa nyilvános árverés keretében eladásra kínálja a KNC
4004/2-es számú telek (LV 2959) egy részét (Gorkij u. 307. lakóház udvarán) 20-21 m2-en, amelyen garázst lehet felépíteni. Az árverésbe csak azok
nevezhetnek be, akiknek lakásuk van ebben a lakóházban, állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, s a környéken nincs garázsuk. Kikiáltási
ár: 1000,-Sk/m2. Információk: Városi Hivatal, Jogi és Vagyongazdálkodási
Osztály, tulajdonjogi referens tel.szám: 047/5604626, 5604633. Az írásos
kérvényeket legkésőbb 2008 június 16-ig az alábbi címre küldjék: Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota. A nyilvános árverésre június 16-án, hétfőn, 14.00 órakor kerül sor
a Városi Hivatal II. emeleti, 16. számú üléstermében. Az érdeklődők az árverésre külön meghívót nem kapnak. VH_23

571-20

Bérelhető városi épületek
Meghívjuk Önöket most megnyílt
IBOLYA (FIALKA) virágboltunkba,
a Bartók B. utca 2727 szám alatt.
(Tatra Bank meletti aluljáróban).

Kínálatunk: kis koszorúk,
virágcsokrok – telefonos
megrendelésre is.
Tel.: 0908 650 889

Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek 9.00 – 18.00
Szombat: 9.00 – 13.00

Rimaszombat Városa bérbe kínálja:
a) az egykori alapiskola épületét Baktiban
b) irodahelyiségeket (egykori vendéglő) Alsópokorágyon a kultúrház épületében – 110,62 m2.
A kérvényeket a rimaszombati Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási
Osztályára (97901 Rimaszombat, Svätopluk 9.) küldhetik. Bővebb információ
az alábbi tel. számokon: 047/5604631, 5604626, 5604633.

Kazincbarcika Város
2126-18,19,21

658-21,23,25,27,29

Autó-motor

EREDETVIZSGÁLAT

Eladó 32 áras
építkezési telek
a Molnárpusztán.
Ár megegyezés szerint.
Tel: 0908 931 360
2129

Önkormányzata megrendezi a IX. Kazincbarcikai Termékbemutatót és
Vásárt. A kiállításra jelentkezni május hó végéig lehet.
Info : 0907 255600

JÖJJÖN EL A LAKOSSÁGI FÓRUMOKRA!
Május 27-én a Daxner alapiskolában (Nyugat-lakótelep, Szabadka),
május 29-én a Dobšinský alapiskolában
(Tamásfalva, Méhi Dúsa út, Kurinc) tartanak lakossági fórumokat,
melyek minden alkalommal hat órakor kezdődnek.
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Diákcselgáncsverseny a Gömöri Tejgyár Nagydíjáért

R

imaszombat polgármestere, Cifruš
István és a megyei elnök, M. Murgaš
védnökségével rendezték meg a Gömöri
Tejgyár X. Nagydíjáért illetve Rimaszombat XXXII. Nagydíjáért kiírt nemzetközi
diákcselgáncsversenyt a Ferenczy István
Alapiskola tornatermében. A verseny rendezési feladatait a TJ Mladosť Relax CVČ

vállalta fel. 7 ország 338 egyéni résztvevő
és 30 csapat képviseltette magát. A verseny
elején rövid bemutatót tartott Pálkovács
Zoltán szlovákiai bajnok, aki a közelmúltban
kiharcolta a pekingi olimpiai részvételt is.
A versenyen három rimaszombati versenyző ért el első helyezést – Richard Útis (30
kg), Karol Jakab (46 kg) és Kristína Tommová

Birkózók extraligája

K

assán, a Lokomotíva csapata volt
a házigazdája a szabadfogású birkózók csapatbajnoksága 3. fordulójának,
amelyen nem vett részt a bajnoki címvédő
Dunajplavba csapata. Amennyiben a pozsonyi csapatot kizárják, akkor a rimaszombatiak adhatnának otthont a június 14-i
zárófordulónak.
A rimaszombati Lokomotíva eredményei:
Baník Prievidza 3:4, rimaszombati pontszerzők: Miniar, Hrbáček és Oplt
Lokomotíva Košice 0:7, Vihorlat Snina 2:5,

rimaszombati pontszerzők: Trocha, Hrbáček
Dunajplavba Bratislava 6:0 (mérkőzés náélkül) A táblázat élén a kassai
Lokomotíva áll 22 ponttal a 16 pontos
szinnai Vihorlat előtt. A rimaszombati
Lokomotíva két ponttal az ötödik. Radnóti Mihály, ahogy erről már beszámoltunk,
a szinnai csapatban vendégeskedik, s eddig
az összes mérkőzését megnyerte, s egyesületbeli kollégájával, az ukrán Bolotnyukkal
12 győzelemmel az extraliga legeredményesebb versenyzője.

Hanyusé lett a vándorserleg

N

yolcadik alkalommal rendezték
meg az Alexander Mihálik, Huszti
Gyula és Pintér János emlékére alapított
asztalitenisztornát Rimaszombatban,
a Tompa Mihály Alapiskola tornatermében,
amelyet egyben az SKP Rimaszombat vándorserlegéért is rendeztek. A döntőben az
ajnácskői Hanyus István és a rimaszombati

Dušan Moncoľ találkozott, s ádáz küzdelemben Hanyus 3:2 arányban legyőzte ellenfelét,
s immáron ötödik alkalommal hódította el
a kupát. A harmadik a tornaljai Metabond
versenyzője, Ladislav Slanec és a rimaszombati Mladosť versenyzője, Petr Prskavec lett.

jdj

(48 +kg). Második lett Juraj Antal(30 kg),
Viktória Miklová (24 kg) és Jaroslav Kanát (55
kg), harmadik helyet szerzett Patrik Boršoš
(27 kg), Jaroslav Maďar (46 kg), Zuzana
Očenášová (42 kg), Bence Ándrik (30 kg),
Zuzana Szolnokiová (36 kg), Juraj Sirotiak (50
kg), Kristián Slíž (55 kg) a Jakub Páleš (66 kg).

kan/ford. jdj

Emléktáblát
avattak a sajógömöri
futballpályán

A

77 éves sajógömöri sportklub
történetében először fordult
elő, hogy emléktáblát avatnak.
A focivilágban is szinte egyedülálló,
hogy elhunyt vezérszurkolót illet ez
a megbecsülés. Sajógömörön május
10-én, Németh István (1951-2008)
emléktáblája került fel a lelátó falára.
Az emléktábla költségeit a polgárok,
futballisták adományából, a községi
hivatal és a sportszervezet támogatásával valósították meg.
Az emléktáblát az elhunyt nővére és
Jankósik Zoltán polgármester avatták
fel. Ez alkalomból a megbecsült érdemeit Varga Péter sportelnök méltatta,
aki többek közt ígéretet tett arra,
hogy a vezérszurkoló által hátrahagyott sok feljegyzésből esetleg egy kis
könyvecskét is kiadnak.

Doró György

Az OTS építkezési gépeinek kölcsönzője Rimaszombatban

Az OTS Bratislava cég 30 kölcsönzőt működtet
Szlovákiában és már harmadik éve sikeresen
működik Rimaszombatban is a MOLIMPEX helyiségeiben a Mikszáth K. u. 5. alatt. A cég működéséről, a kölcsönzési lehetőségekről Reicher úrral
beszélgettünk.
Milyen előnyökkel jár az építkezési gépek kölcsönzése?
- befektetési eszközök megtakarítása
- raktárterület megtakarítása
- gépek széles választéka
Milyen gépeket kölcsönöznek?
Fúrófejes kalapácsokat a legkisebbtől, amely panel
és beton fúrására szolgál egészen a legnagyobbig,
amely falak és padló bontásáig egészen 55 mm-es
fúrófejjel. A nagyobb felületek és vastag beton
bontására kompresszort és sarokköszörűt tudunk
kölcsönözni már 167 korona/nap árfolyamon, be-

tonkeverőt szintén 167 koronától, merülő vibrátort
betontömörítésre, a 6,5 kW-os aggregátort olyan
helyeken használhatják, ahol nincs áram, s mint
220, mint 380 V előállítására alkalmas. De kölcsönözhet nálunk talajdöngölő és tömörítő gépet
talajtömítésre, amely hasznos, főleg az alapozásnál, vibrációs deszkát a föld megszilárdítására, pl.
a burkolat alá, s tördelőt a burkolatra. A vibrációs
henger 1 t súlyú és 1 m széles, ideális nagyobb
felületek megszilárdítására. A búvárszivattyú
már sokaknak segített a vizes építkezéseken és a
pincékben. A teljesítménye ugyanis 7 l/s. Emellett
kölcsönözhetnek tőlünk beton-, aszfaltvágót, vízzel hűtött gyémántfejes asztali vágót betonkockák
és cserepek vágására, valamint hegesztő invertort.
A háztartások számára legtöbbször parkettacsiszolót, szalagcsiszolót és műanyagcső-hegesztőt
kölcsönzünk.

Milyen újdonsággal várják az érdeklődőket az
idén?
Az OTS cégbe belépett a finn RAMIRENT beruházó, így összeurópai kölcsönzővé váltunk. Az
építkezési cégeknek unimobódékat ajánlunk 4000
korona/hó, mobil kerítéseket építkezési területek
elkerítésére 45 SK/folyóméter/hónap, mobil és
függő állványzatot. Májustól professzionális kertészeti technikát is kínálunk. Nagy teljesítményű
fűvágót is kölcsönzünk nem egyenletes felületre,
négykerekű motoros kaszát egyenes terepre,
kultivátort, erős motoros fűrészt akár favágásra is,
kerti hulladékzúzót, kerti hengert, motoros földi
fúrót oszlopok és fácskák behelyezésére 20 cm-es
kerületig és 120 cm mélységbe.
Kapcsolat: OTS Rimaszombat a MOLOMPEX
helyiségeiben a Mikszáth K. u. 5. alatt. Tel:
0907/87 40 18.
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Reisz András
jelenti

Négy pont két kiesőjelölt ellen
K

iesőjelöltekkel játszott a múlt héten a rimaszombati labdarúgócsapat. A fiatalokkal felálló Kassa B gárdája
bentmaradást érő pontot szerzett Piszárék
ellen – a nagymihályiak (bár az egy pont
számukra is a bentmaradást jelentette
volna) viszont pont nélkül távoztak Rimaszombatból.

Kassa B–Rimaszombat 0:0
Mivel a mérkőzés időpontjában a Corgoň
Ligában is fordulót rendeztek, a kassai fakó
nem számíthatott egyetlenegy játékosra
sem az A csapatból. Farkas Géza, a hazaiak
vezetőedzője így csupa fiatal labdarúgót
küldött pályára, akik bravúros döntetlent értek el a nagy esélyesnek számító gömöriek
ellen.
„Tudtam, hogy egy fiatal csapatot sohasem szabad lebecsülni, még akkor sem, ha
Farkas Géza barátom arra kért a meccs előtt,
legyek tekintettel a fiaira, és 3:0-nál nagyobb
arányú vereséget ne mérjünk rájuk – emlékezett az összecsapásra Vass Ferenc, a
rimaszombati együttes edzője. – Játékosaim
az első félidőt ellazsálták, de a szünetben
felráztam őket, így a második félidőben
már helyzeteink is voltak. Ha kihasználtuk
volna őket, két–három góllal is nyerhettünk
volna, ez azonban nem sikerült, így maradt
a döntetlen.”
Kassa B–Rimaszombat 0:0
Sárga lap: Filo.
Játékvezető: Anguš, 50 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Rubint, Nachtman
(52. Líška), Geri, Mráz–Cvjetinovics, Janečka,
Filo (87. Sihelský), Lazúr–Piszár, Zsivanovics
(63. Ádám).

Rimaszombat–Nagymihály 2:0
Az utolsó hazai bajnoki mérkőzésen
győzelemmel búcsúzott a szurkolóktól a
rimaszombati csapat, de ez a győzelem nem
született könnyen. Az első félidő elég gyenge játékot hozott, a vendégeken látszott,
hogy aranyat érne számukra az egy pont,
nagy elánnal kezdtek, de csak a tizenhatosig
jutottak, nagy helyzetig nem. Az első hazai
próbálkozásra majdnem húsz percet kellett
várni: Čižmár a 19. percben egy gyenge
lövést küldött Hrdina kapujára. A második
félidőben már jobban játszottak Piszárék, és
az 57. percben meg is szerezték a vezetést: Čižmár passzolt a szélre Lazúrhoz,

aki laposan adta középre, és Zsivanovics a
hálóba lőtt – 1:0. A ráadás perceiben (azért
ez a nagy időbeli ugrás, mert közben nem
nagyon történt említésre méltó a pályán)
még a cserember Šándor is betalált: Hrdina
kapus jócskán elnézett egy előreívelt labdát,
Šándor pedig első labdaérintéséből gólt
szerzett.
„Nehéz talajon megérdemelt győzelmet
arattunk, még akkor is, ha az első félidő
után bírálták a teljesítményünket a drukkerek – értékelte a találkozót Vass Ferenc.
– Szépen búcsúztunk a hazai közönségtől.
Az ellenfélnek nagyon nagy szüksége volt
az egy pontra, ezért maximális erőbedobással kezdett. Mi azonban jól osztottuk be az
erőnket, megvártuk, míg a nagymihályiak
lendülete alábbhagy.”
A tréner az utolsó hazai bajnokit kihasználta arra is, hogy köszönetet mondjon mindazoknak, akik segítették a rimaszombati focit. „Köszönöm a szurkolóknak, vezetőknek,
szponzoroknak, hogy hozzájárultak ahhoz,
hogy Rimaszombat továbbra is az I. ligában
szerepelhet. Ahhoz, hogy tartani tudjuk ezt
a színvonalat, a jövőben is szükségünk lesz
a segítségükre” – mondta Vass.
Rimaszombat–Nagymihály 2:0 (0:0)
Góllövők: Zsivanovics (58.), Šándor (90.).
Játékvezető: Eperješi, 520 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Rubint, Filo, Geri,
Mráz–Sihelský (87. Cvjetinovics), Ádám,
Zsivanovics, Lazúr–Piszár (90. Šándor),
Čižmár (77. Líška).

A bajnokság állása
1.

Prešov

32 22 8

2

62:14

74

2. Podbrezová

32 15 9

8

48:33

54

3. Inter BA

32 15 7

10 49:40 52

4. Rim. Sobota

32 13 11 8

5. Lučenec

32 15 5

12 51:43

50

6. Prievidza

32 11 9

12 45:55

42

7.

Šaľa

32 11 8

13 41:44

41

8. Košice B

32 10 7

15 41:45

37

9. Michalovce

32 10 4

18 31:43

34

10. Humenné

32 7

12 13 28:37

33

11. Trebišov

32 9

6

17 29:58

33

12. St. Ľubovňa

32 7

8

17 35:58

29

40:30 50

Az utolsó, 33. fordulóban a rimaszombatiak
május 31-án, szombaton 17.00-tól Homonnán
lépnek pályára.

B. T.

A

jövő héten végig igen meleg,
nyári idő várható, a hőmérséklet
egyre több helyen eléri, sőt meghaladja a 30 fokot, ami már kánikula. A
sok napsütést délután egy-egy zápor,
zivatar megzavarhatja továbbra is, de
nagy területen nem lesz számottevő
csapadék. Fontos tudni, hogy ugyan
kis területen fordulhat elő zivatar,
de ezek közül egy-egy nagyon heves
is lehet. A nagy meleg valószínűleg
a hét vége felé mérséklődik és akkor
már nagyobb eséllyel lesznek záporok, zivatarok.

Tippeljen
velünk!
Folytatjuk tippversenyünket, amelyben hetente megtippelhetik a VFK
mérkőzésének pontos eredményét.
A pontosan tippelők közül egy játékos
minden héten 500 koronát nyerhet,
de akik a legtöbb pontos tippet küldik
be, az évad végén újabb szavazáson
vesznek részt, ahol értékes díjakat és
emléktárgyakat nyerhetnek. A megfejtéseket legkésőbb május 30-ig
adják postára.
A 12. forduló szelvénye:

VFK Rimaszombat – Homonna
..... : ..... ( ..... : ..... )

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 (e-mail: gomorihirlap@
rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 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. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress
és magánterjesztők. Kapható: a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban is. Lapunk a Szülőföld Alap támogatásával készült.

