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Alma-citrom akció
Közlekedés-biztonsági akciót
szervezett május 21-23-a
között a rendőrség. A Besztercebányai Kerületben 806
sofőrt ellenőriztek. A jól közlekedőknek gyerekek adták
át az almát, a szabálysértőknek citrom járt. Besztercebányát és Poltárt leszámítva
a Rimaszombati Járásban
kellett az ellenőrzötteknek
kiosztani a legtöbb savanyú
gyümölcsöt, a 35-ből 20-at.

Móka és kacagás

Az ezüstkoszorús Blaha Lujza Vegyeskar tagjai: Tímár Ildikó, Povinszky Elvira, Povinszky Laura, Orosz Judit,
Mihály Tímea, Suhajda Mária, Horváth Zsuzsa, Cerovszky Gyula, Czikó Norbert, Hutka Edit, Újpál Judit, Kónya
Katalin, Csízi Mária, Tóthné Mede Zsófia (karnagy), Lőrincz Júlia, Bálint Szabó Andrea, Borzy Gábor, Maksi Judit

Rimaszombatiaké az ezüstkoszorú
A rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar a május 23-25-én
Galántán megrendezett XIV. Kodály Napokon ezüstkoszorús
minősítést kapott.

A

hogyan azt lapunk 20. számában megírtuk,
a Tóthné Mede Zsófia által vezetett Blaha
Lujza Vegyeskar a kötelező Kodály és reneszánsz
mű mellett egy barokk és egy Vass Lajos-művel
mutatkozott be Galántán a Szlovákiai Magyar
Felnőtt Énekkarok Országos Minősítő Versenyén,
ahol méltán nyerte el a kiváló magyarországi karnagyokból álló szakmai zsűri tetszését. „Határtalan öröm, büszkeség és erő ez számunkra. Egy
nagyon kimerítő, de egyben csodálatos hétvégét
töltöttünk Galántán, ahol igazi fesztiválhangulat
uralkodott és kitűnő volt a szervezés.”– tudjuk meg a Blaha Lujza Vegyeskar karnagyától,

Gyermeknapon minden
nagyobb településen játékos
programokat, versenyeket,
báb- és színielőadásokat
rendeznek. Már a II. vh. előtt
is tartottak gyermekhetet,
amelyet először 1931. májusában rendeztek. 1950. óta
május utolsó vasárnapján
tartják e napot a Nemzetközi
Demokratikus Nőszövetség
határozata alapján. Nálunk
június 1-én ünnepelnek
a gyerekek, de az iskolában
már pénteken, sőt még hétfőn is játszanak...
befejezés a 4. oldalon

79. Ünnepi Könyvhét

aki ezúton is hív minden énekelni szerető és
kóruséneklésre vágyó érdeklődőt a minden
héten csütörtökön öt órától a Városi Művelődési Központban tartandó próbáikra. „Az elmúlt
hónapok feszített munkatempójának meglett az
eredménye, s valamennyiünk nevében köszönöm
a családjainknak, hogy a próbák miatti gyakori
távollétünket tolerálták és támogattak.” – teszi
hozzá Tóthné Mede Zsófia. A csodálatos díjhoz
szívből gratulálunk, s további sok sikert, szép
eredményeket kívánunk.

Június 5-9-e között Budapesten a felvidéki könyvkiadók is bemutatkoznak.
A Vörösmarty téren többek
között június 5-én 14 órakor
Ardamica Zorán, Balázs F.
Attila, Fehér Kriszta, Tóth
László; június 5-én 16-kor
Skultéty Csaba; június 7-én
11-kor Koncsol László, 12-kor
Mizser Attila, 13-kor Csáky
Pál; június 8-án 13-kor Duray
Miklós és Jankovics Marcell
dedikálják könyveiket.

moly, fotó: Tóth Richárd
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Ismét értékes nyereményekért játszhat
1968 július 7-én jelent meg a
Gömöri Hírlap újkori történetének első száma. Lapunk elkövetkező számaiban felidézzük az
eltelt évtizedeket, beszámolunk

elődeink munkájáról, megismerkedhetnek azokkal, akik
tájékoztatták Önöket a régió
eseményeiről.

Az alkalom lehetőség arra is,
hogy az olvasókat is bevonjuk az
emlékezésbe, és várjuk személyes emlékeiket, élményeiket
a lappal kapcsolatban. Játékot

is hirdetünk, amelynek fődíja
5 000 korona lesz, de egyéb
értékes díjakat, előfizetést is
nyerhetnek. Már most biztosítsa
be magának a lapunkat!
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Bibliát ajándékoznak

Lapszélre

A

rimaszombati református egyházközség presbitériuma szeretné intenzívebbé tenni a kapcsolatot a hívőkkel, s erre
remek alkalmat kínál az idei év, amelyet a
katolikus, a református és az evangélikus
egyház a Biblia évének nyilvánított. A legutóbbi népszámláláskor derült ki, hogy Rimaszombatban több mint 2000 ember vallja
magát reformátusnak, de csak 400-500 hívő
jár rendszeresen istentiszteletekre, ezért
szeretnék ezeket az embereket is megszólítani. Úgy döntöttek, hogy minden, magát
reformátusnak valló hívőt megajándékoznak a Biblia egy példányával – tájékoztatta
lapunkat Bán Zoltán gondnok. Ez a lehetőség egyúttal alkalmat nyújt adatgyűjtésre
is, és egy nyilvántartási lapot is kitöltetnek
az érdeklődőkkel, akik a lelkészi hivatalban
is átvehetik az év folyamán a könyvet, vagy
jelentkezhetnek az alábbi elérhetőségeken:
Református Lelkészi Hivatal, Fő tér 16/a,
tel: 047/ 56 21 945, 0905 479 155, e-mail:
kovacs.ildiko@reformata.sk. A gondnok
címe: simalap@azet.sk, tel: 0905 973 750. A
kapcsolattartás javítása céljából elindítot-

Gyúljanak ki
a tábortüzek!
Homoly Erzsébet
szerkesztő

tak egy honlapot (www.picasaweb.google.
com/rsreformatus), amelyen szintén napi
információkkal szolgálnak az egyházközség
mindennapjairól. Május közepén kirándulást is szerveztek, amelynek célpontja
Sárospatak, Gönc és Vizsoly voltak, azok a
helységek, amelyek fontos szerepet játszottak a magyar nyelvű Biblia létrejöttében. A
kiránduláson részt vettek a frissen konfirmált fiatalok is. Ősszel, a reformáció emléknapja tiszteletére konferenciát terveznek,
amelynek a szervezésébe szeretnék bevonni
a régió lelkészeit is.

jdj, fotó: archív

Ásatások Gömör-Kishontban

M

ájus 22-én a Gömör-Kishonti Múzeumban szakmai konferenciára
került sor a nyitrai régészek részvételével,
ami kapcsolódott a Múzeumok Nemzetközi Napjához. Az előadás címe Új régészeti
ásatások a Gömör-Kishont-i régióban. A
szemináriumon a 2006-2007-es év munkáját értékelték. A nyitrai Régészeti Intézet
két régésze, Eva Fottová és Robert Malček
vezették az ásatásokon való munkálatokat.
Tornalja és Füge vonalán dolgoztak, mielőtt
sor került volna az R2-es gyorsforgalmi út
építésére. Szárnya és Füge területén falvak
maradványait tárták fel, ami a bronzkorból
származik és a pilini kultúrát jellemezte.

Alsófügén egy várkastély romjait tárták fel,
ami a XVI.-XVII. századbeli Csathó földesúré
és a családjáé lehetett. Az ásatások során
előkerültek ékszerek, ezüstpénzérmék, edények, bronzkincsek, amik egy agyagedénybe
voltak elrejtve, így maradhattak meg az
utókor számára. Délután három órakor
nyílt meg az ásatással kapcsolatos kiállítás,
ahol a látogatók megtekinthették az értékes
tárgyakat, sőt a várkastélyról készült rajz
is látható. A kiállítás június 30-ig tekinthető meg a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban.

88 éve, hogy 1920. június 4-én az I.
világháború győztes nagyhatalmai
a trianoni békediktátummal darabokra szaggatták az évezredes magyar
királyságot, és ez az igazságtalan
állapot a mai napig fennáll! Csepin
Péter, a várpalotai Bakonyi Poroszkáló
Túraklub, a XVI. sz. huszár-hagyományőrzője felhívással fordult minden
magyar szervezethez, hagyományőrzőhöz, polgári körhöz, családhoz és
baráti társasághoz a Kárpátokon innen
és túl, hogy szervezzenek zarándoklatot gyalog, lóháton, autóval, motorkerékpárral vagy biciklivel a hozzájuk
legközelebbi 1920 előtti történelmi
ezeréves országhatárra, és ott június
4-én napnyugtakor gyújtsanak tábortüzet és mondjanak el közösen egy imát
Magyarországért. Ha elegen lesznek
a határokon, akkor a tábortüzek fénye
kirajzolja a hajdani történelmi Magyarország határait, s így egyesíthető az egy
és oszthatatlan ország. Gömörből pl.
Ólublóra szervezett túrával csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A tüzek
nem adnak ugyan gyógyírt a trianoni
tragédiára, de erősítik összetartozásunkat, s nem engedik elfeledni/tetni
azt a traumát, amelyből nem vagyunk
képesek kilábalni. Ha tábortűzre nincs
módunk, emlékezzünk egy-egy ablakban meggyújtott gyertyával…

Csölle Edit

Közgyűlés Sárospatakon

A

Rákóczi Szövetség éves közgyűlését
május 25-én tartotta a sárospataki
országgyűlés 300. évfordulója tiszteletére. Az
ünnepi megemlékezésre, amelyen egy-egy
Rákóczi kort idéző dallammal Nagy Csaba
tárogatóművész tisztelgett, a Várudvarban
került sor II. Rákóczi Ferenc szobrának megkoszorúzást követően. Halzl József elnök
ünnepi beszédében két fő gondolatot emelt
ki. Az egyik a cselekvő összefogás, mert ahol
ennyire széthúznak az emberek, ahol nincsenek közös célok, ott a jó ügyek érdeké-

A lovashuszárok
vezette menetben a
Várkertben tartott koszorúzásra a Rákóczi
Szövetség elnöke, Halzl
József a közgyűlésen
résztvevő Balogvölgyi
Helyi Szervezet képviselőivel vonult be.

ben össze kell fogni, s a szövetség ezt a célt
próbálja megvalósítani. A másik: Rákóczi
személyiségének a központba állítása, az ő
önzetlensége, és az az erkölcsi színvonal,
amit a Nagyságos Fejedelem képviselt, azt
a mai közéleti szereplőknek példaként kell
felajánlani. A közgyűlés az 1708-as országgyűlés helyszínén, a Lovagteremben valósult
meg, amelyen megjelent Duray Miklós, s
elküldte üdvözletét Orbán Viktor is.
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Kegyeletteljes tisztelgés nemzetünk hősi halottai előtt
Rimaszombatban második alkalommal rendeztek Hősök Napi megemlékezést a Fő téren
található első világháborús emlékműnél.

T

harcban áldozták életüket.
A Hősök Napját minden év május utolsó vasárnapján ill. a környékén tartják,
összhangban a magyarországi 1917. évi
VIII. törvénnyel, melyet 1924-ben nemzeti
ünneppé is nyilvánítottak, de a második
világháború után eltűnt a naptárakból, s a
rendszerváltást követően térhettek vissza
megünnepléséhez.
A rimaszombati ünnepség keretén belül a
Bástya Egyesület titkára kihirdette a Wass
Albert Alkotópályázat eredményét is, a díjazottak névsorát lapunk 7. oldalán találják.

öbb civil szervezet vezetője is összegyűlt a május 23-i megemlékezésen,
ahol a hősi halottak, háborúkban, forradalmakban elesettek előtt fejet hajtók nevében
Vályi Gyula százados, egykori rimaszombati
huszártizedes (felvételünkön) helyezte el a
kegyelet koszorúját. Bedécs László, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom felvidéki és Gömör-Nógrádi elnöke miközben
felhívta a béke jelentőségére a figyelmet,
beszédében hangsúlyozta, hogy emlékeznünk kell hős katonáinkra, akik hősiesen
helytálltak a háborúkban, emlékeznünk kell
1956 hőseire is, akik az elnyomókkal vívott

Beadvány egy 2. világháborús
emlékmű felállításáért
Az elmúlt hetekben a helyi médiák a szovjet
emlékmű megkoszorúzása mellett- és
ellen-állók véleményétől volt hangos. A
rimaszombati székhelyű Polgári Társulások
Szövetsége Szlovákia Területén (PTSZSZT)
szervezet vezetősége Rimaszombat város
vezetésének beadványt nyújtott be, amelyben kezdeményezte, hogy még a 2008-as év
végéig hozzanak határozatot egy 2. világháborús emlékmű felállításáról a városban,
megfelelő, méltó helyen és formában, s a
2009-es év tervébe szíveskedjenek bevenni
annak kivitelezését. A PTSZSZT felajánlotta
segítségét is, s a kezdeményezéséhez egyre
több civil is csatlakozik, akik úgy gondolják,
hogy ez nem lehet pénz kérdése, ez becsületbeli, kegyeleti ügy. Információink szerint
az ügy intézésével a Városi Hivatal Kulturális
és Szociális Osztályának a vezetőjét, Štefan
Balážt bízták meg.

he

Lecserélte autóparkját a Legamed

moly, kép: Dirbák Erik

1,4 millió koronába került, önálló székekkel,
kéztámasztékkal, független fűtéssel, klimatizációval és minden szükséges biztonsági
elemmel rendelkezik. Az elmúlt öt évben
több mint nyolc millió koronát fektettek be
a gépkocsipark felújításába, s ezek a gépkocsik mind a Legamed tulajdonában vannak,
amelynek az összes biztosítóval érvényes
szerződése van.

riadnak vissza az utcai lopásoktól sem, s
fényes nappal kicsavarják a nők kezéből a
ridikült. Arról már nem is beszélve, hogy
egyes esetekben fiatalkorúak követik el a
rablást. S ez már nem csak a pénzszűkéről,
de a szellemi szegénységéről is tanúskodik…
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Este hét után is megy a busz
Rendkívüli ülést tartott a Nyugat-lakótelep,
Szabadka és Kelecsény városrészi bizottsága, amelyen részt vettek a városrész képviselői is. A bizottság tagjai 2 ezer koronás
támogatást hagytak jóvá a 15 éves Daxner
Alapiskola számára. A városrészi bizottság
elnöke, Jozef Slávik megerősítette, hogy a 2.
számú helyi járat 19.15-kor ezentúl ünnepnapokon illetve szombaton és vasárnap is
közlekedik.Végül megtudhatták az érdeklődők azt is, hogy a nemrég átadott két játszótér két mászókával bővül az Energobytnak
köszönhetően.

j
Már ötödik éve foglalkozik betegszállítással a Legamed cég, amely annak idején 14
betegszállító kocsival kezdte meg a működését. Ezek egytől egyig ún. sárga angyalok,
vagyis Škoda 1203-ok voltak. Tavaly ezeket
a kocsikat mind lecserélték, és ma már
olyan ismert világmárkákon utazhatnak
a betegek, mint Mercedes Benz, Volkswagen,
Fiat, Nissan vagy Škoda Oktávia. Ezeket
a gépjárműveket a turdossini Panax cég alakította át az igényeknek megfelelően. Ahogy
Lehocký Csabától, a Legamed ügyvezetőjétől
megtudjuk, a betegek is hozzájárultak a gépjárműveknek a legspeciálisabb igényeket is
kielégítő átalakításához. A legutóbb beszerzett Mercedes Benz Viano mentőautó, amely

A rendőrség nyomoz
Elfogták azt a tolvajt, aki nemrég a szerkesztőségünkből ellopta a digitális fényképezőgépet. A lopás vétségével a 26 éves V. Gyulát
vádolták meg, akinek állítólag több tolvajlás
is van már a rovásán. Információink szerint
a fényképezőgépet már nem találták meg
nála, mert eladta, de az esetben tovább
nyomoz a rimaszombati rendőrség. Elég volt
egy pillanatnyi figyelmetlenség s a Városi
Hivatal irodáiból, Körzeti Hivatalból, a fodrászatokból, a Relaxból pénztárcák, mobilok,
táskák is eltűntek. Az enyves kezűek nem

A Sátántól megszállva?
A rimaszombati Diagnosztikai Központ előtt
két rakottyási roma nő a virágágyasokból
lopott. A rendőrség bejelentést kapott, s beidézték az elkövetőket, akik meg is jelentek
a Városi Rendőrségen (VR), s Cifruš István
polgármester jelenlétében azt állították,
hogy azért lopták a virágokat, mert megszállta őket a Sátán. Az esetet bírsággal
megúszták, de sajnos az eset nem egyedülálló a városban. A Tompa Mihály térről is
tűntek már el virágok, de nehéz az elkövetők nyomára bukkanni – tette hozzá Berecz
Péter, a VR parancsnoka.

kan / he

Napraforgó és a SM
A Sclerosis multiplex rimaszombati klubja
hetedik alkalommal szervezte meg a Fő
téren a Lépés az SM-el akcióját. A klubtagok
május 22-én a szabadtéri színpadon rövid
műsorral fejezték ki hálájukat azoknak,
akik érdeklődnek irántuk, s támogatják őket
betegségükben. A VH Kulturális és Szociális
Osztályának a vezetője, Štefan Baláž is szólt
az egybegyűltekhez. A rendezvény kísérőprogramjaként gyűjtést is szerveztek. Aki
támogatni kívánta a klubot, az a napraforgó
megvásárlása ellenében megtehette.

he
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21. századi lovagi torna Feleden
A

Détéri Szülői Szövetség május 2728-án megrendezett Veszélyeztetett
kisiskolák és óvodák programján a Közös
Tanügyi Hivatalhoz tartozó összes kisiskola
részt vett.
„A program első napján a léleknek (erről
lapunk 5. oldalán számolunk be – szerk.
megj.), másnap pedig a testnek adtuk a fő
hangsúlyt, s Feleden megrendeztük a Lovagi
torna Mátyás király udvarában a 21. században c. programunkat. Gyermekversenyeket
szerveztünk, staféta jelleggel, koedukált
csapatokkal. A kisiskolákból összesen tíz
csapat kapcsolódott be az ügyességi és
szórakoztató vetélkedőkbe. Minden csapat
emléklapban részesült, a győztes pedig
Dobóca lett, akik még Feled polgármesterének a serlegét is megkapták.” – tájékoztatta
lapunkat Sebők Valéria, a hivatal módszertanosa. Május 28-án délután a lovagi torna
íjászattal folytatódott, ahol a Bástya Egyesü-

let mellett működő Bástya Íjász Klub tagjai
tartottak íjászbemutatót, amelyen már a
helyi Szombathy Viktor Alapiskola diákjai
a számukra megrendezett gyermeknapi
Szombathy Viktor Nap keretében is részt
vettek. A Kassai-féle ősmagyar-, az olimpiai,
és a csigás íjakat minden gyermek kézbe
fogta, és ki is próbálta.

Kép és szöveg: moly

Angol meséskönyv
A

rimaszombati Ferenczy
István Alapiskola a
Global Gateway pályázatot megnyerve
már több programot
is megszervezett,
amelynek része volt
egy meséskönyv
elkészítése is. „Júniusban tervezzük az
irodalmi hősök illusztrációjának a cseréjét,
s ajándékba elküldjük a norwich-i partneriskolának a rajzokat. Szeptemberben pedig
vendégül is látjuk az angliai gyerekeket. A

folytatás a címlapról
Gyermeknap alkalmából a rimaszombati Városi Művelődési Központ szervezésében a Ferenczy István Alapiskola
kisdiákjai moziban voltak pénteken, a
Tompa Mihály Alapiskola 4. osztályosai pedig hétfőn vesznek részt az Art
Misszió programon. A VMK szakmai
segítségével valósultak meg a Fő téren
június 1-én megrendezett gyermekprogramok is; Bátkába pedig a kassai
Kofferszínház látogatott, ahol Plaszky
Tamás Babszem Jankót mutatta be. A
Ferenczysek pénteken délután kézilabda- és sportvetélkedőket szerveztek,
a kisebbek pedig az íjászatot is kipróbálhatták. A legügyesebbek a gyűjtött
zsetonjaikat lángosra válthatták be. A
Tompa Mihály Alapiskola és a Tompa Mihály Református Gimnázium a
Városkertben ünnepel hétfőn délelőtt.
A programokról jövő heti számunkban
olvashatnak bővebben.

moly

projekt utolsó része a nemzetközi gyermekirodalom- és egymás ünnepeinek a megismerése.” – tájékoztatta lapunkat Ádám
Norbert angol szakos tanár, a program vezetője. A Ferenczysek Dobšinský népmeséket
dolgoztak fel, fordítottak angolra, s láttak el
illusztrációkkal. A norwichiak Észak-Angliára jellemző legendákat írtak, amelyekből interaktív versenyt szerveztek. A gyerekek az
angol programon belül Skype-on keresztül
beszélgetnek új angol barátaikkal. A visszajelzések a nyelvtudás elmélyítése kapcsán
nagyon pozitívak.

moly

Euróról az iskolákban

A

z iskolákba is betört az euróláz. A
gyerekek felkészítésére különböző
tansegédanyagok állnak a rendelkezésre.
Rimaszombat alap- és középiskolái a Városi
Hivataltól ill. a Fundament Polgári Társulás
által működtetett Európai Információs Központtól kapták meg a metodikai anyagokat,
brosúrákat, térképeket, prospektusokat,
cédéket. A központ igyekszik a régió legtöbb
pontjára eljuttatni a tájékoztató anyagot,
hogy a lakosság is felkészülhessen az euró
bevezetésére. Előadásokat is terveznek, hogy
milyen hatása lesz a közös valutának. A
Tompa Alapiskolában is foglalkoznak a tanórák, de az osztályfőnöki órák keretén belül

Móka
és kacagás

is a témával. A gyerekek még hangot adnak
nemtetszésüknek, melyet azzal magyaráznak, hogy félnek az eurótól…

Kép és szöveg: he

Értem,
amit olvasok…
Várgedén
Immár harmadik alkalommal rendezték meg a várgedei alapiskolában az
Értem, amit olvasok c. vetélkedőt. Ez
a verseny arra ösztönzi a tanulókat,
hogy minél többet olvassanak, fejles�szék az olvasási készségüket. A verseny
négy kategóriában zajlott és négy részből állt. A versenybe bekapcsolódóknak
meg kellett birkózniuk a szövegértéssel, meg kellett keresniük a szövegben
a kakukktojást, be kellett fejezniük
egy történetet, végül pedig egy adott
képről kellett fogalmazást alkotniuk.
A kategória nyertesei oklevelet és könyvet kaptak. Az ajándékokat az iskola
igazgatónője, Knapp Éva adta át. Az
I. kategória nyertese Balog Xénia, a II.
kategóriában Oláh Balog Lívia, a III.-ban
Trečka Viktória, IV.-ben Miklós Gábor
győzött. Akik nem versenyeztek, azok
szurkoltak osztálytársaiknak, és ők is
jól érezték magukat.

Balog Xénia

Régió
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Mátyás és a veszélyeztetett kisiskolák
V

eszélyeztetett óvodák és kisiskolák
rendezvényeinek támogatását határozta el a Szülőföld Alap, amelybe gömöri
kisiskolák is beneveztek, s ha már reneszánsz év van, akkor beadtak egy közös
pályázatot, amelynek a célja, hogy megidézzék Mátyás király szellemét és szellemiségét. Az ötletgazda Sebők Valéria volt, a
pályázatot pedig a Détéri Szülői Közösség
nyújtotta be. A kezdeményezéshez több
környékbeli iskola is csatlakozott, többségük egyre nehezebb körülmények között
tengődik, ugyanis a vidékről a mobilisabbak
megélhetés híján elköltöztek, s több iskolát
is komolyan fenyeget a bezárás réme. Nincs
ez másképp a rendezvénynek otthont adó
détéri iskolával sem, ahol 17 kisgyerek
tanul. Laczka Irén igazgatónő és kollégái, valamint a község alkalmazottai és a
helybéli szülők igazán kitettek magukért,
s a 2002-ben EU-s pénzekből gyönyörűen felújított kultúrház épületében remek

hangulat fogadta az Ajnácskőről, Feledről,
Rimajánosiból, Dobócáról, Gortváról, Balogfaláról és Tajtiból érkezett csoportokat, akik
mindannyian dramatizált Mátyás-történettel készültek. A folyosón a hazaiak által
készített Mátyás képek rögtönzött kiállítása
és szépen felöltöztetett színpad várta a vendégeket, akiket a rendezvény elején Zagyi
István détéri polgármester köszöntött, aki
mindenkivel megígértette, hogy máskor is
ellátogatnak majd a gyönyörűszép környezetben található, erdőkkel ölelt kisközségbe.
Laczka Irén szerint nagyon fontos ez a nap
az iskola életében, a rendezvény igazi célja
a játszva tanulás, és csak sajnálhatják azok
az iskolák, akik valamilyen oknál fogva nem
jöttek el. Bodolló Zsolt, a gesztetei alapiskola tanára tartott rövid, élvezetes előadást
Mátyás királyról, akiről megtudhattuk,
hogy mindössze 150 cm magas volt, vörös,
szeplős és nagy orrú, de mindemellett bátor
ember volt, aki élvezte az életet és nem

vetette meg a nőket sem. A felediek már a
június 20-án megrendezendő sajógömöri
Mátyás Napokra készülnek, s ide is elhozták
a szülőt kapáltató király történetét, s ezt a
mesét elevenítették fel a házigazda détériek
is. De láthattuk Mátyás esetét a kolozsvári
bíróval, a vargával és az igazmondó juhás�szal is. A balogfalai Oláh Lídia Az okos lány
meséjét adta elő, s szintén balogfalai lányok
tolmácsolták Arany János Mátyás anyja c.
költeményét.
Az előadások után a bátkai Izgő-mozgó
Kézművesműhely foglalkozásán vehettek
részt a gyerekek, majd megérdemelt gulyás
várta a kiéhezett nebulókat.
Úgy örül a lelkem, tört fel az elégedett sóhaj
az igazgatónőből, s reméljük, hogy ezek a
kisiskolák még sokáig végezhetik igen nehéz feladatukat, hiszen a létük azt is jelenti,
hogy még itt vagyunk.

Juhász Dósa János

Bemutatjuk: Gyermek-folklórcsoportok
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának főszervezésében megvalósult
XV. Területi Gyermek Folklórfesztiválon több folklórcsoport is bemutatkozott.
Csicsóka Rimajánosiból

Kisbarkó Gesztetetéből

Pitypang Losoncról

A tánccsoport több mint hat éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt számtalan rendezvényen vehetett részt. Tagjai roma származású
gyerekek, s talán éppen ez a vérmérséklet,
a zene és a tánc iránti vonzalom teszi
oly élvezetessé a velük való foglalkozást
vezetőik, Tóth Mónika és Rúgó Gabriella
számára. Eddigi tevékenységük igen sokrétű.
Az iskolai és a falusi rendezvényeken kívül
rendszeresen részt vesznek a feledi Gyermek Folklórfesztiválon, a Duna Menti Tavasz
válogatásain és a gesztetei Gyermekfesztiválon. Repertoárjuk sokrétű: néptánc, népi
gyermekjátékok, néphagyományok felelevenítésén kívül egyéb táncok is szerepelnek
műsorukban, mint pl. cigánytánc, country,
keringő, cha-cha-cha, sportos elemeket
tartalmazó tánckreációk. Feleden idén népi
gyermekjátékot láthattunk előadásukban
„Babázás” címmel.

A gesztetei Kisbarkók rendszeres résztvevői
a különböző fesztiváloknak. Előadásukat
mindig legszűkebb hazájuk folklóranyagából
építik. Csak „tiszta forrásból” merítenek már
évtizedek óta, mióta a Kisbarkó Folklórcsoport megalakult a gesztetei alapiskola
mellett. Legtöbbször iskolai rendezvényeken, környékbeli falunapokon szerepelnek,
de a feledi Gyermek Folklórfesztiválnak is
állandó résztvevői. 2003-ban a Bíborpiros
Szép Rózsa Országos Népzenei Verseny
nívódíjasai lettek, majd Budapesten az V.
Vass Lajos Népzenei Vetélkedő Kárpátmedencei döntőjének legrangosabb díját
kapták meg. Feleden gesztetei népdalokat és
gyermekjátékokat mutattak be Sallai Ágnes
vezetésével.

A losonci Kármán József Magyar Tannyelvű
Alapiskola mellett működő tánccsoport
1999. szeptemberében alakult. Tagjai alsó
és felső tagozatos gyerekek, akik a közel
10 év alatt több tájegység, mint pl. Gömör,
Bodrogköz, Mátyusföld, Dunántúl játékaival, táncaival, dalaival ismerkedtek meg.
A csoport több országos gyermekfesztiválon
is szerepelt szép sikerrel. A magyarországi
somosi fesztiválon is többször részt vettek
a gyerekek, ahonnan eljutottak Hollókőre is.
Falunapokon és a Csemadok által szervezett
rendezvényeken is rendszeresen fellépnek.
A Pitypang tánccsoport vezetője Kertész
Eleonóra.

Povinszky Elvira,
kép: Homoly E.
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Lapajánló
A májusban megjelent magyar folyóiratok közül válogattunk, amelyek megvásárolhatóak
a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.

Kassai Figyelő
Vezércikkében Taroltak,
akik a bizottságokban
ültek címmel a SZK
Kulturális Minisztériumának kisebbségi
pénzelosztásairól közöl
megdöbbentő írást.
Több akció beszámolója
mellett megtudhatjuk a lapból pl., hogy a
Beneš-dekrétumok ellen tiltakozó petíciót
Strassbourgban átadták, hogyan hangzik
Boldogkő mondája, hogy múzeuma nyílt a
magyar nyelvnek…

Katedra
A szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapjában köszöntik Csicsay
Alajost, a társadalom
mindenesét; beszámolnak Ág Tibor 80. születésnapjára rendezett
ünnepi estről, a Vámbéry
Ármin földrajzversenyről. A Tankönyvek
hősei rovat Julianus barátot mutatja be, az
Óvoda rovat pedig tanácsokkal szolgál a
testi-lelki egészséghez.

Irodalmi Szemle
Ozsvald Árpádra és Dénes Györgyre Duba
Gyula emlékezik. Pomogáts Béla Otthon a
hazában címmel jegyzeteket közöl Skultéty

Csaba Vasfüggönyökön át
című könyvéről. Közlik többek között Aich Péter Esküvő
c. novelláját is.

Tücsök
Az óvodások és kisiskolások lapjában
megtalálják Tóth Elemér
Májusfaállítás meséjét,
a poszteren a sárgarigót,
s május legszebb napja,
az anyák napja kapcsán
az Ép testben ép lélek
rovatban a szaporodásról olvashatnak a
gyerekek. Mindemellett sok versike, kifestő,
s játék…

Jó Gazda
Az agrárvállalkozók
lapjában többek között a
vöröshagyma tápanyagellátásáról, a fűszerpaprika öntözéséről,
a gyümölcshullások
megelőzéséről, a zsizsikekről, a gazdaságos
nyúlhizlalásról, de az íjjal történő vadászatról is olvashatnak.

Összeállította: homoly

állat(om) a képen

A 23. hét
kerti munkái
Gyümölcsöskert
Megtörténhet, hogy a fák levelei
sárgulnak, melynek leggyakoribb oka
a vashiány. A fák törzsében és ágaiban
komoly kárt okozhat a farágó hernyó,
melynek jelenlétére utal a fák alatt
talált ürülékkel összekevert fűrészporszerű anyag. A hernyó járatait tömjük be benzinbe mártott vattával. Az
almatermésűeket védjük a lisztharmat,
a varasodás, a takácsatkák és az almamoly ellen. A birset ezen felül a monília
és a barnafoltosság ellen is. Vigyázat, az
almamoly károsítja a diót is.

Szőlő
Az új telepítésű szőlők védőhalmait fokozatosan távolítsuk el. Szőlőtőkéinket
most oltsuk át zöldoltással. A hajtásválogatást folytatjuk. Ilyenkor jelennek
meg a tarka szőlőmoly és a nyerges
szőlőmoly hernyói. Ellenük, valamint
a peronoszpóra és a lisztharmat ellen
védekezzünk. A még nem tiszta borainkat szűréssel vagy derítéssel javítsuk.

Zöldségeskert
Szabadföldi növényeinket öntözzük: uborkát 20, tojásgyümölcsöt
50, sárgadinnyét 40, bimbóskelt 20,
fejessalátát 10, zöldborsót 30, zöldbabot
30, csemegekukoricát 15, nyári retket
20 és a zellert 20 mm-es vízadaggal.
A sárgadinnye másodrendű hajtásait
5-6 kifejlett levél fölött csípjük vissza.
Szabadföldi palántaágyba vessük a másodterménynek szánt fejeskáposzta,
a téli eltartásra szánt karalábé és az
őszi szedésre szánt karfiol magvait, 1
m²-re 2-3 g magot szórjunk ki. A késői
vöröskáposzta palántáit ültessük.
Rövidtenyészidejű csemegekukoricát
még vethetünk. Csomózásra vethetünk
sárgarépát is. A zellerpalánták kiültetését most már fejezzük be. Főleg káposztalepkék, uborka és a bab baktériumos
foltossága, burgonyabogarak, kórokozók
és kártevők károsítanak.

Virágoskert

Agócs Tamás gömöralmágyi olvasónk Babu illetve Kormos nevű kutyusainak fotóit küldte
be szerkesztőségünkbe. A verseny folytatódik, továbbra is várjuk az Ön állatképeit.

A tavasszal virágzó hagymásokat
szedjük föl, a hagymákat szárítsuk,
tisztítsuk. Virágládáink növényeit az
égtájnak megfelelően válogassuk meg,
pl. begóniát ne ültessünk déli fekvésbe, muskátlit, petúniát pedig pont ide
helyezzük. Szobanövényeinket még
nyugodtan átültethetjük.

Farsang István

Irodalom
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [19.]
[Részletek egy készülő regényből]

E

gyik délután valaki levelet illeszt a kiskapu nyílásába. Nem a postás, ő délelőtt
jár. A boríték kézzel írott, a címzése alapján
– a nevem előtt ott az ifj. rövidítés – nekem
szól. Némileg izgatottá válok, el sem tudom
képzelni, mi lehet a levélben. Ott helyben
felnyitom, írógéppel írt szövegre bukkanok,
álmélkodva olvasom: Szeretettel meghívlak
az újonnan alakuló focicsapatba, stb., stb.
Aláírás: ifj. Górász József.
Górász Józsefet látásból már ismerem, a
Sarampóban, a „másik” utcában lakik, ő az,
akit abban a kézzel hajtható, háromkerekű
kocsiban rendszerint Svec Karcsi tologatja.
Jóska az 1950-es évek elején, hatéves korában a járványos gyermekbénulás áldozata
lett, minek következtében megbénul, a teste
nem fejlődik tovább.
A megadott időpontban kibicajozok a Rima
túloldalán levő stadionhoz. Büszkeséggel
tölt el, hogy gondolnak rám is. A salakos
focipályán már gyülekeznek a peremváros
velem egykorú meghívott fiataljai, körbeállják a kocsit. Az összegyűltek nagy részét
ismerem, szinte valamennyien ugyanabba
az általános iskolába járunk, nap mint nap
találkozunk egymással. Az előző focicsapatból Vasily Béla, Kocsis Tibi, Baffi Józsi van
jelen. Ők úgyszintén Šrobár utcai iskolások,
de felsősök. Vasily Béla és Kocsis Tibi már
az ificsapatban játszik Mattyašovsky Tibor
edzőnél. Jönnek azok a peremvárosiak is,
akik szlovák nyelvű általános iskolákba
járnak, velük itt ismerkedem össze.
Megjött a Csori is!, újságolja valaki jó hangosan, hogy mindenki hallja. Többen odatuszkolnak Jóskához. Üdvözöllek, Górász József
vagyok. Én is bemutatkozom. Jóska kezet
nyújt, viszonzom. A kézfogás határozott,
amolyan férfias. Jóska mindenkivel kezet
fog, személyesen üdvözli a meghívottakat.
Számomra eleinte szokatlannak és furcsának tűnik a kézfogás, de hamarosan rádöbbenek arra, hogy itt mindenki egyenrangú
félnek tart, nem pedig gyereknek, akin
átnéznek a felnőttek. Rögvest tapasztalom,
Jóskát tisztelik, nincs senki, aki esetleg a
külseje okán megmosolyogná vagy lenézné.
A neveket Jóska kipipálja a listáján, s miután a meghívottak nagy része megérkezik,
rövid beszédet tart. Letelepszünk a földre,
ülve hallgatjuk Jóskát. Azzal kezdi, nyugodtan tegezzük őt, ehhez ragaszkodik, és ne
csináljunk semmiből gondot. Tíz vagy tizenöt év lehet a korkülönbség közötte és közöttünk, ez nem számít. Ha netalántán gond
adódik, azt beszéljük meg nyíltan. Ha valaki
valamit nem ért magyarul, kérdezze azt meg
szlovákul. A lényeges dolgokat a tisztesség
és a tisztelet kedvéért röviden megismétli

szlovákul, hogy mindenki megértse. Jóska
őszintén bevallja, nem beszéli eléggé jól ezt
a nyelvet, amiért előre elnézést kér. Vasily
Bélától megtudjuk, hogy Jóska túl van egy
korábbi csapaton, amelynek legtöbb tagja
immáron átigazolt az ificsapatba. Új csapatra van szükség, mely ismételten kitermeli
az utánpótlást. Ez lesz a következő (harmadik) generációs Benjáminka, Jóska amatőr
focicsapata. A Benjáminka elnevezést valaki
ráaggatta a csapatra, s azóta ekként emlegetik a peremváros edzőjének az önerőből
működő nagy létszámú csapatát.
Jóska felsorolja, mire van szükségünk, mit
vetessünk meg a szüleinkkel, ha komolyan
focizni akarunk. Megállapodunk a következő
összejövetel időpontjában, akkor kezdődik
el a tréning, majd Jóska kibontatja azt a
hatalmas jutazsákot, mely a kocsija mellett
hever. Legalább egy tucat, bőrből varrott,
igazi futball-labda gurul szét. Ezekbe rúghattok, azért vannak! – jelenti ki Jóska.

hetesre kerekedik ki. Baráti kör verődik
össze, itt táborozik a Nagyferenc-család,
Nagyferencné és Albert Lajos személyében
olykor két felnőtt található a körünkben,
következésképpen eloszlanak szüleink jogos
aggodalmai a szülői felügyelet hiánya miatt.
Pecan apja, Pista bácsi naponta kijár ide
halászni, csak este megy haza a robogóján,
így mindig akad egy-egy felnőtt a körünkben. Néha megjelennek Singlár Paliék
vagy Górász Jóskáék, ilyenkor a tűz mellett
hajnalig szórakozunk, s délelőtt aludjuk ki
magunkat. Csúcsszezonban előfordul, hogy
három vagy négy sátor áll ezen a helyen, a
tűzön kondérban halászlé vagy gulyás fortyog, Albert Lajos vagy valaki más a kukta,
Pista bácsi a főszakács. Ennivaló bőségesen
van, halászléből, gulyásból marad másnapra
is. Idegent nem engedünk magunk közé, de
nem is merészkednek mások ide: a sátorozni vágyók a strand területére mennek, nekik
az a megfelelő hely.
Legelső táborozásunkkor kölcsönsátorral
megyünk, a sátor Górász Jóskáé, háromszemélyes, régebbi típusú, afféle indiánsátor.
Hármunk részére szűknek bizonyul, Adival
és Runyival akként férünk el benne, mint a
heringek a konzervdobozban.

1968
A kurinci tó létezéséről 1968-ban értesülök, akkortájt kezdenek arról beszélni,
hogy halászok járnak oda, lehet fürödni és
engedélyezik a nyaralók építését. Kurincra
legelőször a focicsapattal jutok el, Jóska egy
megerőltető tréning keretében lefuttatja a
csapatot egészen a tópartig. Akkor a hosszas
lihegés közepette nincs igazán időm szétnézni, a part és a strand egy részét ismerem
csak meg. A legjobban Svec Karcsi készül
ki, nem csak az iramot kell tartania, hanem
tolnia kell Jóskát is.
A hetedik osztály elvégzése után határozzuk
el a haverokkal, hogy a szünidőben néhány
napra kiruccanunk sátorozni Kurincra. Az
egyik szervező Pecan, ő az apjával rendszeresen jár a tóhoz halászni, van némi helyismerete. A másik szervező Dodi, neki az apja
a helybéli halászszövetség elnöke, szintén
vérbeli halász, és tulajdonosa egy behemót
csónaknak. Egy olyan megfelelő helyet választunk ki, amelyik csendes és kizárólagosan mi birtokoljuk; ez a terület pedig a Villa
Negrával szemközti part csücskén található,
az erdő vonalán; pont nekünk való szeglet,
jobbat aligha lehet találni. Onnan a csónakunkkal bármikor bárhová eljuthatunk, s
fürödni is lehet azon a részen, noha a fenék
itt erősen iszapos, nincs kikövezve, mint a
strandi részen. Kerékpáron eléggé nehezen
megközelíthető, meg kell kerülni a tavat,
földút és ösvény vezet ide. A strand területétől mintegy két kilométer a táv, ám vízen
csupán a negyede.
A kiruccanások nyaranta rendszeresen
ismétlődnek, gyakorta előfordul, hogy a
tervezett háromnapos sátorozás több-

Wass Albert
alkotópályázat
eredményei
A Bástya Egyesület a Wass Albert
alkotópályázatot 2008. február 17-én,
Wass Albert halálának 10. évfordulóján hirdette meg a Magyarságom,
mely bennem él! témában. A pályázatba bekapcsolódott az anyaországon
kívül Felvidék és Erdély is, s érkeztek
alkotások többek között Budapestről,
Dunakesziből, Komáromból, Putnokról,
Somorjáról, Sárospatakról, Pomázról,
Székelyudvarhelyről, Nagyszelmecről. A
felnőtt kategóriában a következő eredmények születtek: 1. díj 5000 korona
készpénz - Zonda Attila (Kisláng), 2. díj
jutalomkirándulás a csízi gyógyfürdőbe
- Hidvéghy Norbert (Pécel) 3. díj egy-egy
értékes könyvcsomag Domokos Piroska (Szamoskrassó) és Lécz Enikő-Erzsébet (Érmihályfalva); 4. díj dvd csomag Sárközi Anasztázia (Szentpéter). A kiíró
különdíjjal, könyvcsomaggal jutalmazta
Belovec Biankát Simonyiból és Majoros
Albinkát Tornaljáról.
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A XVII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny margójára
Úgy látszik, még hetekkel a verseny befejezése után sem csillapodnak a kedélyek,
s több levél is érkezett a szerkesztőségünkbe, amely az V. kategória eseményeivel foglalkozik. A múlt héten közöltük az

uzapanyiti Demeter Katalin levelét, később
a nagyidai Demko András is eljuttatta hozzánk észrevételeit.
Kiss Péntek József zsűritag szintén megszólalt, s válaszolt Demeter Katalin bírálataira.

A leveleket eljuttattuk a rendezvény főszervezőihez is. Szerkesztőségünk a vitát ezzel
lezártnak tekinti.

Juhász Dósa János

Nyílt levél az V. kategória megmaradása érdekében
Kedves Szervezők, tisztelt Zsűri!
A 2006-os évben 48 évesen kapcsolódtam be
először a versenyekbe. A járási és kerületi
fordulókban versben ketten-ketten (ugyanazok) mértük össze tudásunkat. Megjegyzem, hogy Motyka Ildikó prózában minkét
fordulóban egyedül versenyzett. Az országos
döntőbe 13-an jutottunk. A következő évben
már mindkét kategóriában rajthoz álltam,
azonban a résztvételt tekintve sem járási,
sem kerületi szinten nem történt változás.
A döntőben versben 18-an, prózában 7-en
adtuk elő produkcióinkat. Az idén járási
szinten mindkét kategóriában egyedül
maradtam. Prózában a kerületin is, viszont
versben bekapcsolódott a megmérettetésbe az elnyűhetetlen Michalák Ténai Juliska
néni is Királyhelmecről. Prózában sikerült
a továbbjutás, viszont a vers kategóriából
egyikünket sem javasolt a zsűri az országos
döntőbe. Rimaszombatba érkezve nagy volt
a meglepetésem amikor a Rikkancsból megtudtam, hogy az V. kategóriában mindössze
négyen-négyen versenyeznek ill. versenyzünk. Még nagyobb lett a megdöbbenésem,
amikor az eredményhirdetéskor a legidősebbek kategóriájában versben a zsűri nem
osztotta ki sem a 2., sem a 3. helyezést,
valamint a szlovákiai magyar szerzőtől származó produkciót sem díjazta!

Megítélésem szerint mindenkor, minden
helyezést ki kellene osztani, ugyanis az
előadott művek igenis rangsorolhatók! Nem
hiszem, hogy a díjazott és a nem díjazott
versenyszámok között akkora lett volna
a színvonalbeli különbség, ami erre feljogosította volna az elbírálókat. Nem értek
egyet azzal, hogy a zsűri egy általa elképzelt, esetleg elvárt színvonalhoz viszonyítsa
az előadásokat. Egyébként is versenyezni
csak azokkal lehet, akik vállalják a megmérettetést, a vele járó lemondást. Mindazok, akik mindennapi munkájuk, közügyi
elfoglaltságaik és családi teendőik mellett
még vállalják a versenyre való felkészülés
buktatóit és fáradalmait, a legnagyobb áldozatot hozzák a mozgalom megtartásáért!
(Szerényen jegyzem meg, hogy a szavalóversenyen való részvételem négy szabadna-

pomba került.) Éppen ezért nem érdemlik
meg a hasonló lekezelő elbánást. Mert ez
az volt. A versenyzők megszégyenítése,
még ha nem is tudatosan történt. Olimpiai
bajnokságot nem csak világ- vagy olimpiai
csúccsal lehet nyerni. Az adott pillanatban
a legjobb teljesítményt nyújtó, a döntőbe
bejutó versenyzőkből kerül ki a győztes, és
az utolsó is besoroltatik. Mert ez így helyes!
Sajnos, mindez nem csak erre a kategóriára vonatkozik, és nem csak erre az egy
versenyre. A mindenkori zsűrik legújabban
divattá tették a díjak oda nem ítélését. Ha
szeretnénk a mozgalmat az V. kategóriával
egyetemben a jövőben is megtartani, akkor
kérem a fentieket megszívlelni! Kérem, hogy
„ne rontsátok el a játékunkat”!
Tisztelettel és jóindulattal:

Demko András mérnök Nagyidáról

Válasz Demeter Katalin levelére

(Ad: A báránybőrbe bújt farkas, Gömöri Hírlap, 2008/20. szám)

N

em igazán tudom, még csak nem is
sejtem, hogy miért pont én vagyok
ezeknek az embereknek a célpontjuk. Nem
vagyok sem cinikus, sem embertelen. De
még csak „báránybőrbe bújt farkas” sem. Ez
egy ostoba hazugság, egy sértődött ember
fröcsögése, semmi más. Visszautasítom. A
lelkiismeretem tiszta. Isten a tanúm, hogy
senkit sem volt szándékomban megszégyeníteni vagy megbántani. Nem is értem,
miért nem a személyes véleménycserét
választották az írogató emberek. Az egyikük
például, amikor felemlítettem, hogy előadása kissé sietősre sikeredett, a szemembe

nevetett és közölte, hogy sietett a vacsorára.
Mindezt nem a folyosón, hanem a hivatalos szakmai (!) értékelésen közölte velem.
Az ilyen válasz hallatán nekem lett volna
okom megsértődni. Igyekeztem közvetlen
lenni, emberi és tartózkodtam attól, hogy
„túlszakmázzam” az értékeléseket. Akinek pedig nincs humora, az egy sajnálatra
méltó, keserű ember: nem tudom, mit adhat
magából az epén kívül. Ez egy országos
verseny, ahol vannak művészi kritériumok.
Én nem tehetek róla, hogy ehhez a műfajhoz (is) kell még a „szívvel és lélekkel”-en
kívül valami más is. Ez pedig a szellem és

a tehetség. Na meg a jó szövegválasztás. Az
hamis pátosz helyett ihletett tolmácsolás.
Az üres „szavalás” helyett művészi interpretáció. De ha nekünk nem ennek feltétel
nélküli elvárására/megkövetelésére van
szükségünk, hanem a műkedvelés jótékony,
minden isteni szikrát kioltó-elfedő ködére,
hát tessék! Lehet dagonyázni is. Én nem
akarok ennek a kerékkötője lenni. Egyúttal
részemről befejezettnek tekintem ezt a
diskurzust. Szlovákiai magyar kórképnek
elmegy, de szakmai vitának aligha.

Kiss Péntek József
Gecse Attila felvétele

Hirdetmények
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 23. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
június 7-én, szombaton
Salvator gyógyszertár
június 8-án, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
május 31-én és június 1-én
MUDr. Illéšová Judita
Feled, Eg. közp. tel.: 56 98537

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
május 27-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Pavel Cirbus, Tőke Norbert,
Pavel Maňúr, Nagy Attila,
Bartók Péter, Botto Gyula, Ján
Bolf, Rastislav Šumný, MUDr.
Tömösváry Anna, Tömösváry
Mária, Ľubomír Antal, Erik
Antal, Štefan Kaločai, Ľubica
Borlášová, Jozef Brezovický,
Mikuláš Baláž, Tanko Róbert,
Czene Sándor Rimaszombatból, Bozó Iván Uzapanyitról,
Zagyi Róbert, Bódy Barnabás
Gömördétérből, Milan Ďurčiak,
Pavel Petráš, Mária Kromholcová
Nyustyáról, Tóth Gyöngyi Bejéből,
Tóth István Oldalfaláról, Peter
Baran Fazekaszaluzsányból,
Júlia Gembická Zeherjéről,
Fehér Dusan Gömöralmágyból,
Ján Stehlík Kurincról, Štefánia
Kožiaková Rimabányáról, Peter
Múka Klenócról, Fertő Gyula
Szkárosról, JUDr. Štefan Géczi
Losoncról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Június 4-én, sz.: 19.00 ó.
Angel
angol-francia-belga film
Június 5-8-ig, cs.-v.-ig;
19.00 ó. cs. 21.00 ó is.
A Vasember
amerikai akciófilm
Június 6-8-ig, p-v.-ig;
21.00 ó.
Rambo
amerikai akciófilm

Felhívások
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Meghívók

Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!

Duna menti Tavasz

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.

Június 3-án nyitja meg kapuját Dunaszerdahelyen a
XXXIII. Dunamenti Tavasz az Itt járt Mátyás király
gyermekrajzkiállítás megnyitásával. Június 4-én
mutatkoznak be a gömör-nógrádi csoportok. A bábos
versenyműsorokban a Művészeti iskola színháztermében 9.00 órai kezdettel A három kismalac magyar
népmesét a Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar
Tannyelvű Alapiskola Csillagvirág Bábcsoportja adja
elő Vezér Zsófia rendezésében, ill. A világ eleven
kardja gömöri népmesét a Feledi Szombathy Viktor
Magyar Tannyelvű Alapiskola Meseláda Bábcsoportja
mutatja be, amelyet Borsos Beáta, Kovács Erika és
Molnár Ágnes rendeztek. 11.00 órakor kerül műsorra
a Tündérszép Ilona és Árgyélus magyar népmesével a
Gömörfalvai Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportjának előadása Dolinsky Irén és Vezérné Gonda Klára
rendezésében. A színjátszó versenyműsorok a VMK
színháztermében zajlanak majd, s 9 órakor A becsületes tolvaj Marci népmesét a Tornaljai Kazinczy Ferenc
Magyar Tannyelvű Alapiskola adja elő, 11 órakor
pedig a Vetéstől az aratásig c. műsorral (játékfűzés) a
Losonci Kármán József Magyar Tannyelvű Alapiskola
Pitypang Csoportja Bolyós Mónika és Kertész Nóra
rendezésében mutatkozik be. Az eredményhirdetésre,
díjkiosztásra és a fesztivál zárása (a Kisvarázs Duó –
Nagymegyer közreműködésével) június 6-án 15 órai
kezdettel kerül sor.

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.

A MŰVÉSZETI ALAPISKOLA ÉRTESÍTŐJE
A rimaszombati Művészeti Alapiskola (Salva u.
1.) értesíti az alapiskolás gyerekek szüleit, hogy a
tehetségvizsgákra, amelyre június 9. és 12. között
kerül majd sor, az iskola igazgatóságán vehetik át a
jelentkezési lapokat munkanapokon 9.00 és 17.00
óra között. A következő szakokon nyílnak osztályok:
zene- (hangszer: zongora, hegedű, gitár, harmonika,
fuvola, szaxofon, klarinét, trombita); képzőművészet(művészettörténet, rajz, festmény, grafika, kerámia);
irodalmi-drámai- (színdarab és bábjáték) és tánctagozat.

Szeretve mind a vérpadig
Június 4-én, 8.30-kor veszi kezdetét a Szeretve mind
a vérpadig irodalmi vetélkedő a Tompa Mihály Alapiskolában.

GÖMÖRI FOTÓKLUB KIÁLLÍTÁSA
Az erdélyi kiállításokat követően június 5-én, csütörtökön 16 órai kezdettel Salgótarjánban, a József
Attila Művelődési Központban nyitják meg a Gömöri
Fotóklub kiállítását, amelyen megtekinthetőek Benedek László, Gecse Attila, Szőke Attila, Mács István,
Csomós Árpád és Kovács Attila fényképei.

Gyermek Népzenei Fesztivál
Rimaszombatban
A Nemzeti Népművelési Intézet, a Gömör-Kishonti
Népművelési Intézet és Besztercebánya megye szervezésében június 13-14-én gyermek népzenei fesztivált rendeznek a rimaszombati Városi Művelődési
Központban, amely egyúttal országos verseny is lesz,
mind hangszeres szólisták, mind népdalénekesek
számára. A rendezvény védnöke Milan Murgaš megyeelnök. A verseny június 13-án, pénteken 14 órakor,
14-én, szombaton pedig 14.30 órakor kezdődik.

DESMOD KONCERT
Június 13-án, pénteken 20.30 órai kezdettel Rimaszombatban, az amfiteátrumban ad koncertet a
Desmod együttes. Jegyek elővételben 150 koronáért a
rimaszombati Városi Művelődési Központban válthatók, a helyszínen a jegyár 200 korona lesz. Bővebb információ az 047/56 21 550-es telefonszámon kapható.
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Hirdetés

Állás
*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
*Felveszek fodrásznőt szakmai gyakorlattal a város
közponjában. Megeggyezés
szerint lehet ipari engedélyre is.
R. K. Štúdio. Mobil: 0903 551 931

684-25

Egyéb
* Szántóföldet vásárolnák. Tel.:
0905 435 823

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

593-24
*Felvásárlok: öreg tollat, autóelemeket és régiségeket. Tel:
0903 537 225

707-27

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

594-24
* Teher- és személyautók
alvázjavítását és heggesztését,
lakkozását, festését vállaljuk.
Tel: 0908 495 173

593-24
* Eladó Š 1203, 5 személyes,
alkatrészre, 1 motor, 2 sebváltó,
5 db futómű – kerék.
Tel.: 55 94 421 – Hívni 20.00 óra
után

674-22
*Eladó Felícia 1,3 gy. év 2001, új
alkatrészek Favoritra, Aviára.
Tel.: 047/552 2073

705-23
*Eladó Zetor 3011 + (75 000 Sk)
és Babetta. Tel.: 0908 214 830,
047 56 99 303

685-22
*Eladó Isuzu Gemini 1.5 TD, gy.
év. 1989. Megegyezés szerint.
Tel.: 0907 287 796
708-22

2008. 6. 2.

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

653-26
*Javítok és átrakok régi tetőket.
Hívni este. Tel.:0918 843 524

682-22,24

Ingatlanok

EREDETVIZSGÁLAT
Az SZTK areáljában

Komplex szolgáltatás STK – EK – KO

előnyösen egy helyen
Telefonos megrendelés:

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

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

Várjuk Önöket!

652-22
*Eladom családi házamat
Balogtamásin. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0944 005 478,
56 972 53

694-22
*Eladó kétszobás lakás, Kishonti
u. 20., nem átalakított. Ár:
700 000,- Sk. Mob: 0914 196 233

706-22
Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

PALIVÁ PLUS s.r.o.
				

Raktár: 98201 Tornalja, Cintorínska 17.
Telep: 980 42 Rimaszécs

SZERETNE OLCSÓBBAN SZENET VÁSÁROLNI?
A Palivá plus s.r.o. AKCIÓS ÁRON kínál SZENET:
Orosz barna kockaszenet			
300,- Sk/q
Orosz barna diószenet			
270,- Sk/q
Orosz fekete kockaszenet		
440,- Sk/q
Orosz fekete diószenet			
430,- Sk/q
Az árak a fuvardíjat nem tartalmazzák! Rimaszécsen építkezési anyagok is kaphatók
reális áron! További információk:
Tornalja: 047/552 22 40 vagy 0918 793 043
				
Rimaszécs: 047/5593108 vagy 0918 584 982
2151-22

Tel: 0908 948 971
2003

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

Fájó szívvel emlékezünk június 9-én
halálának 30. évfordulóján

Huszti Zoltánra

571-23

Felveszek elárúsítónőt
a Rimaszombati
Fő téren megnyíló
cukrászdába.
Info: 0036 30 9351 669

Rimajánosiban.

Halálod szívünket megsebezte nagyon.
Feleséged, két kis lányod itt hagytad fiatalon.
Soha nem feledjük apai jóságod.
Nyugodjál békében, kívánja családod.

Megváltoztak az adóhivatal
telefonszámai

Szabad munkahelyek

A rimaszombati Adóhivatal értesíti
az ügyfeleit, hogy telefonszámai
megváltoztak: Első kapcsolat –
iktató: 047/55 12 200, Az igazgató titkársága: 047/ 55 12 202,
Állami felügyeleti részleg: 047/55
12 214, Ellenőrző részleg: 047/55
12 314, Végrehajtó részleg: 047/ 55
12 209, Díjszabási részleg: 047/55
12 102, Regisztrációs és DISadminisztrációs részleg: 047/55
12 108. Nyilvános vonal: 047/55
12 207; Az összes többi telefonszám
megtalálható az adóhivatal internetes oldalán: www.drsr.sk

Evengélikus gimnázium – Tiszolc: angol és német szakos tanár – főiskolai
végzettség; pszichológus – főiskolai végzettség
ZEROLA pékség – Ajnácskő: sofőr – teljes szakirányú középiskolai
végzettség
ORMET – Štefan Oštrom – Meleghegy: szakács - inaslevél
DaG – Juhász Zoltán: kőműves – inaslevél
Rimaszombati kórház: sebészorvos, belgyógyász, idegorvos, aneszteziológus, általános orvos – egyetemi végzettség
NPS TEL. – Ivan Sojka: építkezési villanyszerelő – inaslevél
Lajgút Matej – Alsópokorágy: csokorkészítő – inaslevél (mozgássérültek is
jelentkezhetnek)
CMS – Tiszolc: fémlakkozó és hegesztő – inaslevél
Bővebb információk a 047/54 16 103-as és az 54 16 209-es telefonszámon vagy
személyesen a hivatal épületében (Cserencsényi utca 18., 209-es ajtó).
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Közlemények
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. VH_31

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

Bérelhető városi épületek
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.

AngyalROCKFesztivál Ajnácskőn
Negyedszer kerül megrendezésre június 28-án, szombaton Ajnácskőn,
a szabadtéri színpadon az AngyalROCKFesztivál. Kapunyitás 17.30-kor, a
fellépő csoportok: az Experience (18.30), Tűzvonal (19.00), Zamek (20.30),
Pokolgép (22.00), RAF II. (00.00). Jegyek elővételben a rimaszombati Tompa
könyvesboltban, a füleki A&A könyvesboltban, valamint Poprocká Iveta
ajnácskői élelmiszerüzletében kaphatók kedvezményes áron. Bővebb információk a www.angyalrock.szm.sk honlapon találhatók.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
XVII. Nyári Egyeteme
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a nyár folyamán megszervezi az SZMPSZ XVII. Nyári Egyetemét. Az SZMPSZ XVII. Nyári Egyeteme
helyszínei és időpontjai: Komárom, 2008. július 7-12. és Rimaszombat,
2008. július 27 – augusztus 1. A pedagógusok és az oktatásügyi dolgozók
mellett valamennyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára készülő
egyetemi hallgatók is. A nyári egyetem szakmai programjait minden helyszínen egyéb programok gazdag kínálata (városnézés, történelmi kirándulások,
kulturális rendezvények, tankönyv-és taneszköz bemutatók, meghívott vendégek előadása stb.) egészítik ki. Jelentkezési határidő: június 11. Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról letölthető jelentkezési lapon (www.szmpsz.sk),
amelyet kitöltve az alábbi címek valamelyikére kérjük elküldeni: levél-cím:
SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, fax.: 035 7714 756, e-mail: szmpsz@
szmpsz.sk. Az érdeklődők bővebb információkat az alábbi telefonszámokon
kérhetnek: Komáromi Központi Iroda: 035 7714 755, 035 7713 572, Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ: 047 563 1205.

Hirdetmények

Nyilvános ajánlat

11

Rimaszombat Városa a Városi Képviselő-testület 2008 április 29-én
kelt 2008/49-es döntése alapján nyilvános pályázatot ír ki beruházási
tervek előterjesztésére az alábbi létesítmények kiépítése céljából:
* üzletközpont
* bicross játszótér
* sport-relaxációs központ
Feltételek:
Üzletközpont
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 8 229 m2-es terület (a téli stadion mellett). Egy esetleges nagyobb beruházás esetén
lehetőség van szomszédos telkek megvásárlására fizikai személyektől
4 666 m2-en és a Szlovák Földalaptól 5 726 m2-en.
• a nyilvános pályázat célja egy üzletközpont és hozzá tartozó parkolóhely kiépítése, amely 3-4 emeletes lehet (az építkezés anyagát
és architektonikus kialakítását az építkezési szándék benyújtása után
határozzák meg)
• megőrizni az üzletközpont és parkoló építkezésére kijelölt terület
proporcionalitását
• a beépített területeket az összterületen belül, az epítkezés igényeinek függvényében lehet változtatni.
• követelmény, hogy a fedettt uszodától a Rima folyón átívelő függőhídon keresztül a Kirejev utcáig a gyalogosok szabadon közlekedhessenek
• a terület kikiáltási ára 800 korona/m2
Bicross játszótér
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 3 400 m2-es
földterület (a futballpályával szemben, a volt panelkészítő területén)
• a nyilvános pályázat célja bicross játszótér kialakítása
• a földterület kikiáltási ára 800 korona/m2
Sport-relaxációs teniszközpont
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 9 450 m2-es
földterület (a futballpályával szemben, a volt panelkészítő területén)
a nyilvános árajánlat célja 4 teniszpálya és sportcsarnok kiépítése
• az építkezés maximálisan 4 emeletes lehet (az építkezés anyagát
és architektonikus kialakítását az építkezési szándék benyújtása után
határozzák meg)
• a proporcionalitás megőrzése az építkezés során
• Az építkezés beépített területe kb. 2 400 m2 lehet
• kb. 7 050 m2-t a teniszpálya, a kiszolgáló létesítmény és maximálisan 16 férőhelyes parkoló kiépítésére kell felhasználni
• a beépített területeket az összterületen belül, az epítkezés igényeinek függvényében lehet változtatni.
a terület kikiáltási ára 800 korona/m2
A nyilvános ajánlat kiértékelésére csak a városrész területi terveinek
képviselő-testület általi jóváhagyása után kerül sor. A kiírónak joga
van az összes ajánlat elutasítására, a nyilvános ajánlat visszavonására,
esetleg sikertelenné nyilvánítására.
Kapcsolat: Anna Brezovická, t.sz.: 047/56 04 633 (a terület megtekintése), Ing. Janka Jurčuková, t. sz.: 047/ 56 04 465 (technikai
kivitelezés).
Az ajánlatokat 2008 augusztus 31-ig az alábbi címre küldjék:
Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9., 979
01 Rimavská Sobota. A borítékra jól látható helyen kérik feltüntetni:
neotvárať – ponuka. VH_34

A Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesíti a lakosságot, hogy
2008 június 7-én, szombaton 10.00 és 15.00 között Kurincon a rekreációs központ zárva lesz. VH_22
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Homonna–Rimaszombat 2:0

Reisz András
jelenti

Vereség a szezonzárón

A

2007/2008-as idény utolsó mérkőzésén
elvesztette tavaszi idegenbeli veretlenségét a rimaszombati csapat. A gárda a
kiesés ellen harcoló homonnaiak otthonában 2:0-ra maradt alul. Várható volt, hogy
a bentmaradásért harcoló hazaiaknak csak
a győzelem lesz elfogadható, míg a vereség
végzetes lehet számukra, ennek megfelelően nagyon óvatosan játszottak. Az első
félidőben a rimaszombatiak nem engedték
helyzetbe a HFC futballistáit, akik a szünet
után sem támadtak ész nélkül, de a 70.
percben Geri hibája után Kundra megszerezte a vezető gólt. A rimaszombatiak ugyan
igyekeztek, ám egyenlíteniük nem sikerült.
A homonnaiak büntetőből növelhették
volna előnyüket, ám Kuciak kivédte a 11-est!
A meccs végén mégis a hazaiak ünnepelhettek – a 89. percben ugyanis Andraščík
is betalált, s ezzel végleg eldőlt, hogy a
Homonna együttese jövőre is az I. ligában
folytathatja. Az élvonalban az eperjesiek
folytathatják, ahonnan a trencséni Dukla
esett ki. A már biztos kieső ólublóiak mellett a tőketerebesiek búcsúztak a második
vonaltól – a rimaszombatiak végül az 5.
helyen végeztek.

Jövő heti számunkban részletes évértékelést
olvashatnak.
Homonna–Rimaszombat 2:0 (0:0)
Góllövők: Kundra (70.), V. Andraščík (89.).
Sárga lap: Janečka, Geri, Lazúr.
Játékvezető: A. Somoláni, 850 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Geri,
Rubint, Mráz–Sihelský, Zsivanovics (71.
Cvjetinovics), Ádám (85.. Morháč), Lazúr (85.
Šándor)–Piszár, Líška.

B. T.

Az I. labdarúgóliga 2007/2008-as
szezonjának végeredménye:
1.

2

64:14

77

2. Podbrezová

Prešov

33 23 8

33 15 10 8

49:34

55

3. Inter BA

33 15 8

10 49:40 53

4. Lučenec

33 15 6

12 53:45

5. Rim. Sobota

33 13 11 9

6. Prievidza

33 11 10 12 46:56 43

7.

Šaľa

33 11 8

14 41:46

41

8. Košice B

33 10 7

16 41:47

37

9. Michalovce

33 11 4

18 33:43

37

10. Humenné

33 8

12 13 30:37

36

11. Trebišov

33 9

7

17 31:60

34

12. St. Ľubovňa

33 7

9

17 35:58

30

51

40:32 50

Hétfőn és kedden
folytatódik a napos,
száraz, nyári idő 28, 30
fokos csúcshőmérséklettel, legfeljebb kedden
délután jelenhet meg
a hegyek felett egy-egy
hűsítő zápor, zivatar.Szerdától azonban változékonyabb idő a legvalószínűbb, a hőmérséklet is pár fokot visszaesik. A változékonyság
azt jelenti, hogy főleg a délutáni, esti órákban
már gyakrabban lesz erősen felhős az ég és
záporok, zivatarok is kialakulnak helyenként
jégeső és szélvihar kíséretében. A hegyvidékeken egy-egy zivatarban felhőszakadás méretű csapadék hullhat, de ez ott nem számít
rendkívülinek. Ez a záporokkal, zivatarokkal
tarkított időjárás egészen a hét végéig tarthat.
A hőmérséklet mint ahogy említettem pár
fokot visszaesik (25,26 fokra), de a zivatarokban ennél átmenetileg még hűvösebbet
érzünk majd. Összefoglalva tehát a hét elején
hamisítatlan nyári idő sok napsütéssel, lehet
strandolni, a hét közepétől azonban számolni kell zivatarokkal is, amelyek átmeneti
jelleggel ugyan, de jelentős szélerősödést,
hőmérsékletcsökkenést és jelentős csapadékot (esetleg jégesőt) okozhatnak.

Igor Molnár ötödik lett Belgiumban

I

gor Molnár World Union Karate-do
Organizations szervezésében, a belgiumi
Liegeben megrendezett Európa-bajnokságon
shito-ryu stílusban az ötödik helyen végzett.
Molnár a lengyel Przemyslaw Biezunskit, a
skót Wyper Grantot, a portugál Ivo Leitet és

a fehérorosz Kryuko Aleksandert győzte le.
A nagy menetelést az olasz Bianco Simone
állította meg. Molnár a bronzmérkőzésre
már elfáradt, s a román Albert Cristiantól is
kikapott, így az ötödik helyen végzett.

Használják ki az utolsó lehetőséget
(2008.6.10-ig), vásároljanak
a csúcsminőségű termékekből akciós
árakon a HUSQVARNA cégtől.
Cím: MOPIS – SAUER, Béke utca 97, Tornalja.
Munkanapokon: 8.00 - 17.00, Szombat: 8.00 - 12.00
M: 0905 859 328
2148-22

Öt aranyérem
Nagymihályból
Cselgáncsozóink is részt vettek
Nagymihályban a város nagydíjáért
rendezett versenyen, amelyen 8 ország
191 versenyzője képviseltette magát.
A környező országok mellett még Anglia is képviseltette magát. Versenyzőink
öt arany-: Jakab Károly (46 kg mini),
Patrik Boršoš (27 kg mini), Andrik Bence
(30 kg ifjabb diákok), Kristína Tommová
(57 kg ifjabb diáklányok), Kristián Slíž
(55 kg idősebb diákok), négy ezüst-:
Jakab Ádám (27 kg sup. mini), Jaroslav
Maďar (46 kg mini), Kónya Zsolt ( 42
kg ifjabb diákok), Jaroslav Kanát (55 kg
idősebb diákok) és négy bronzérmet:
Richard Utis (30 kg mini), Juraj Antal
(30 kg mini), Ján Durmis (34 kg ifjabb
diákok), Jakub Páleš (66 kg idősebb diákok) szereztek. Csapatban a rendkívül
értékes harmadik helyen végeztek.

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.

