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Rendbontók, baleset és drog
R

endőrök erőszakos parancsadásaitól volt
hangos Rimaszombat azon a napon, amelytől reggel még sokunknak összeszorult a torka,
hiszen péntek, tizenharmadika van. Ha csak úgy
véletlenszerűen cseppentünk volna a Fő térre,
akkor rendesen meg is ijedhettünk, hogy elért
bennünket a szerencsétlenség, s belekeveredtünk
valami bűncselekménybe vagy balesetbe, de ezen
rémálomból hamar felébresztett a felhőtlen gyermekzsivaj, kacagás és a szurkolás az akcióban
részt vevő rendőrnek és mentőnek. Ugyanis a rimaszombati Járási Rendőri Testület igazgatósága
rendőrnapot tartott, amelyen a kis létszámú civil
érdeklődő, de annál több kivezényelt iskolás megismerkedhetett a különböző eljátszott szituációk
kezelésével. A megnyitón Rimaszombat város-

ának polgármestere, Cifruš István megköszönte
a rendőrök munkáját, amellyel biztonságunkra
vigyáznak, s a bajban segítenek. S hogy közelről
is megtapasztalhassuk az éles helyzeteket, a
besztercebányai Készültségi Rendőrségi Egység
rendfenntartói sikeresen kiemelték a tömegből a
„rendbontókat”, a rimaszombati mentőszolgálat
közösen a helyi tűzoltókkal két életet is „megmentett” egy imitált balesetben. A gyerekeknek a
legnagyobb élményt a Rex hasonmások jelentették, s ki is fejtették, hogy szeretnének ilyen jó és
szófogadó kutyusokat, mint amilyenekkel a drog
és robbanásveszélyes ügyekben dolgoznak a rend
őrei.

Kép és szöveg: Homoly E.

Ünnepi számmal jelentkezünk július hetedikén
1968 július 7-én jelent meg a Gömöri Hírlap újkori
történetének első száma. Lapunk és a Gemerské
zvesti július hetedikén közös ünnepi számmal
jelentkezik, amelyben megidézzük 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!

Ahogy már beszámoltunk
róla, az Alkotmánybíróság
május 14-én kelt határozata
megsemmisítette a 2006.
december másodikán tartott
helyhatósági választások
rimaszécsi eredményeit. Az
alkotmánybíróság a napokban hozta nyilvánosságra
döntésének indoklását,
melyből kiderül: többrendbeli törvény- és alkotmánysértés miatt kellett
érvényteleníteni a választás
eredményét.
A hosszas és részletes indoklás szerint (a jelentés az
Alkotmánybíróság honlapján olvasható) a voksoláson
többször is megsértették
a törvényeket. Megjelölték
a szavazócédulákat, nem tartották be a 48 órás moratóriumot és a későbbi győztes
polgármestert propagálták
még a szavazóhelyiség
előtt is, többen pedig arra
panaszkodtak, a szavazóhelyiségbe érve tudták
meg, helyettük már valakik
szavaztak. Akadtak olyanok,
akik kétszer is szavaztak.
A határozat a polgármester fiát is érinti, aki indult
a képviselői posztért (de azt
nem nyerte el), s a tanúk
szerint a választások idején,
mint megfigyelő, a községháza épületében (itt tartották
a választást) tartózkodott,
s ezzel az Alkotmánybíróság
döntése értelmében szintén
befolyásolta a választásokat. Közvetlenül a voksolás
előtt a választóbizottság 5:4
arányban olyan határozatot
fogadott el, miszerint két
tag alaáírásával megjelöltek
volna minden szavazólapot.
Ezt egy órával a választások
megkezdése után megszüntették. Az Alkotmánybíróság
a tanúk meghallgatása után
hozta meg döntését, amely
ellen fellebezésnek helye
nincs. Most már csak a parlament elnökén múlik, hogy
mikorra írja ki a megismételt
polgármesteri és képviselő-testületi választásokat,
amelyre valószínűleg még az
ősz folyamán sor kerül.
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Az utolsó dudás…
M

inden elismerésem az ünnepséget
szervező három egyesület emberséges, szinte ritkaságnak számító tiszteletadás
megnyilvánulását jelző címért: „Pásztortalálkozót szervez Pál István, az utolsó dudás
tiszteletére” – Igen, tiszteletére, mert megérdemli, tiszteletére, mert csodát művelt,
a duda hangján sokáig emberi szeretetet
harsogott a világba!
Nem új hír, amiről szót ejtek, most
nemrég, május 31-én már le is zajlott
Várhosszúréten a pásztortalálkozó, amit
újságok, plakátok jó előre hirdettek. Amiért
mégis visszatérek erre az eseményre, annak
mély emberi érzésből fakadó, nagyfokú
tiszteletadás kisugárzása az oka, az utolsó
dudás hosszú évekig tartó ténykedéséért,
mert a találkozót hirdető szöveg ezt sugallja.
Magam is tisztelgek az idős dudás előtt, és
gondolatban vállon ölelem!
Ma, rohanó globalizált világunkban, szükség
van az ilyen kiemelten történő odafigyelésre
mások rendkívüli, hosszú ideig tartó munkájára. Ez fölöttébb dicséretes, és példaként

ajánlandó dolog!
Kevés dudást ismertem, de egyet igen jól,
Bige Józsefet. Őt a rimaszombati egykori
TMK tagok, és a TMK rendezvényeit látogatók is ismerték, mert többször is járt itt. Budapesti lakos és egyetemet végzett „dudás”,
s más népi fafúvóhangszer megszólaltatója
volt. Ám nem csak megszólaltatója, de évek
hosszú során készítője is. Mi több, ezeken a hangszereken, mint a Magyar Rádió
Népi-Zenekarának zenésze ténykedett, és
így a zenekarral az egész világot bejárta,
csaknem 25 évig. Dicsérő elismerést mégis
csak a rajongó közönségtől kapott, szerte a
nagyvilágban. Itthon, hirtelen bekövetkezett
halálát művész barátja jelentette a Magyar
Rádiónak. Szinte hihetetlen, de elutasítóan
ezt felelték: „EZ NEM HíR!” Tehát, az a művész, aki 25 évig a világot bejárta, hirdetve
a magyar magas szintű népzenét. Az a
művész, aki évtizedekig gyártotta ezeket a
ma már különlegességnek számító hangszereket. Az a művész, aki számos filmben
és egyéb fellépésen szerepelt, ha meghal,
az nem hír, az csak annyi, mint ha a cirmos

cica szenderült volna el?! Nos, ezért tudok
örülni, ha elismerő, dicsérő hangot hallok a
hosszú ideig tevékenykedő Pál István dudásról! S nagyra tudom értékeli az elismerést
nyújtók tetteit is.
Volt Rimaszombatnak is egy „dudása”, ám ő
nem a dudát fújta, hanem a körülményeket
teremtette meg a duda és más megszólalásához. Évtizedekig tevékenykedett itt
városunkban, a kultúra területének több
lehetőségét teremtette meg klub és egyéb
csoportok hosszú éveken keresztüli működéséhez, egyéb munkája mellett. Ám ő is,
akár zeneművész barátja Budapesten, nem
kapott kellő elismerést. Ha valaki kíváncsi
erre az ál-dudásra, akkor az interneten
keresse ki a Bástya Egyesület és a Rákóczi
Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének közös honlapján a www.balogvolgy.
polgarinfo.hu Publicisztika rovatában „A
holló siratja a párját” c. írást. Itt megtudja
ki ő, mit csinált, mi történt vele, és kiktől
mit nem kapott meg.

Vörös Ilona

Együttműködés a hasonlóságok összehangolásáért

A

Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete
oktatáspolitikai képzéssorozatot szervezett
Budapesten, hogy a határon túli magyar
oktatást segítse a humán erőforrás fejlesztésében.
Az oktatáspolitikai képzéssorozatot, amelyen a Kárpát-medencéből érkezett jelentős
határon túli magyar köz- és felsőoktatási
szféra szakemberei mellett jómagam is részt
vehettem, elismert magyarországi szaktekintélyek irányították, úgymint Setényi
János, Radó Péter, Németh Szilvia vagy Papp
Z. Attila. Tudjuk, hogy a sikeres nemzetiségi
oktatás alapja az együttműködés, a közös
cselekedet, a célok és eszközök pontos
ismerete és szinkronizálása. Ehhez pedig
a generációk „harcát” – legalább a szakmai
munkában – fel kell váltania a generációk
„együttműködésének”. Olyan témákkal foglalkoztunk, mint a határon túli magyar oktatás feltételrendszere, az oktatáskutatásban
használt kvalitatív módszerek, oktatáspolitikai elemzés és tervezés. Fontos a politika (politics) és az oktatáspolitika (policy)
fogalmának a különválasztása. Az említett
képzéssorozat teljes mértékben az oktatáspolitikára irányult, amelynek semmi köze
sincs a mindennapi összefüggéseinkben

használt politika fogalmához. Talán úgy lehetne jellemezni magát az oktatáspolitikát,
hogy az nem más, mint az oktatásirányítás
rendelkezésére álló hatalom és források
felhasználása annak érdekében, hogy az
megváltoztassa, vagy befolyásolja az oktatás
szereplőinek és intézményeinek viselkedését. A képzés tematikájának kiinduló pontja
az a tény, hogy a kisebbségi („nemzetiségi”)
oktatás egyetlen országban sem alkot teljesen önálló és elkülönült rendszert. Ennek
megfelelően a magyar nemzetiségi oktatás
alakítóinak rendelkezniük kell azokkal az
elemzési és tervezési kompetenciákkal,
melyek lehetővé teszik az egész ország
oktatáspolitikájának alakításában való közreműködést. Ennek megfelelően a képzés
nem a magyar kisebbségi oktatás speciális
problémáit, hanem az oktatáspolitikák tervezésének és implementációjának általános
eszközeit térképezte fel. A négy napos képzés minden tartalmi elemét bevezető prezentációk után az adott téma kiscsoportos
modellezésére került sor. Az egyes gyakorlatok eredményeit aztán közösen dolgoztuk
fel. Mindannyiunk számára fontos, hogy
kisebbségi oktatáspolitikánk jól szervezett
és jól működő legyen, hiszen csak akkor
tudunk minőségi nemzetiségi oktatásról
beszélni, ha az említett gépezet megfelelően

működik. Az oktatáspolitika területein az
előremutató változás, az együttműködés
minőségében az előrelépés úgy ment, ill.
jelenleg is úgy megy végbe, hogy az oktatás
és képzés tartalma, szervezeti felépítése
tekintetében a tagállamok érintetlenül
megőrizték kizárólagos kompetenciájukat.
A tagállamok napjainkban is önállóan döntenek nemzeti oktatási, képzési rendszereik
finanszírozásával, szervezeti felépítésével,
az oktatás tartalmával, a képesítésekkel, stb.
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ezért
az európai oktatási, képzési rendszerek
változatlanul igen sokszínű képet mutatnak.
Lépten-nyomon tapasztalhatjuk azonban,
hogy a közös tőről fakadt európai kultúra
talaján, a nemzetek, államok sok évszázados együttélésének köszönhetően sok a
közös vonás, a hasonlóság a nemzeti oktatási, képzési rendszerek felépítésében és
működésében. Ezeket a hasonlóságokat kell
összehangolnunk ahhoz, hogy a nemzetiségi oktatás a környező államokban közelítsen
egymáshoz és az ezt képviselő szakemberek
mindenkor képesek és készek legyenek az
együttműködésre. Ennek volt jó példája ez a
képzéssorozat, melynek remélem lesz még
folytatása.

Orosz István

Városunk életéből
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Egy csésze kávé

A kisbolygó neve Rimavská Sobota

M

A rimaszombati csillagvizsgáló szakmunkatársával, Pósa Ottóval annak
kapcsán beszélgetek, hogy ismerjük meg
közelebbről a munkájukat.
Miből áll a tevékenységük és feladataik?
Valójában két részre lehet osztani. Az egyik
fontos tevékenységünk a fiatalokkal való
foglalkozás. Itt kibővíthetik tudásukat. A
másik tevékenységünk a szakmai munkánk,
ami az égitestek és azok mozgásának megfigyeléséből, méréséből, fényképezéséből áll.
Nem mellőzhető a népszerűsítés sem.
A fiatalokat hogyan vonják be a munkájukba?
Az iskolások rendhagyó fizikaórán belül
megismerkedhetnek a csillagászattal, a
fizika ide vonatkozó tananyagait itt kön�nyebben elsajátíthatják. Olyan felszereléssel, segédeszközökkel rendelkezünk, ami
az iskolákban nincsen. Ezen kívül a fiatalok
számára szakköröket is működtetünk, sőt
a nyári táborozáson is részt vesznek, ahol
előadásokat hallgatnak, és meglátogatunk
más csillagvizsgálókat is.
Milyen eredményeik vannak?
A Nap-megfigyeléseink nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Ezen kívül a
csillagközi anyagoknak a megfigyelése, az
üstökösök, a kisbolygók megfigyelése is a
munkánk része. Történik mindez úgy, hogy

a kisbolygó takar el csillagot, és ezeknek
az időpontját mérjük, s ezáltal pontosítani
tudjuk a kisbolygó méretét és pályáját. A
munkánk elismeréseképpen egy kisbolygót
elneveztek Rimaszombatról. Egy másik kisbolygót pedig az egyik kollégánkról nevezték
el Palorapavý-nak. A Hold, ahogy kering a
pályáján a Föld körül, mindig takar el csillagot, ezeknek a pontos időpontját is mérjük,
s ezt nevezzük csillagfedésnek, ami szintén
a munkánk fontos része.
Milyen feladataik vannak még?
Fontos a nemzetközi kapcsolatok ápolása

is. A nemzetközi programhoz kapcsolódva
közösen járunk megfigyelésekre. 2006-ban
Törökországban voltunk, korábban Magyarországon, a volt Szovjetunió számos
területén és Spanyolországban, ahol szintén
megfigyeltük a napfogyatkozást.
A múlt évek során milyen látványosság történt?
Tavaly ősszel észleltük a Holmes üstököst.
Ez év elején nagy szenzációnak számított a 2007 TU 24 jelzésű kisbolygó, mivel
nagyon közel került a Földünkhöz, erről az
eseményről sikerült fényképsorozatot is
készítenünk. 2004. június 8-án szintén ritka
látványosságban volt részünk, ugyanis a
Nap korongja előtt elhaladt a Vénusz.
Az idén milyen látványosság várható?
Augusztus elsején részleges napfogyatkozás lesz, augusztus 16-án pedig részleges
holdfogyatkozás.
Azoknak, akik érdeklődnek a csillagászat iránt,
milyen lehetőségeik vannak?
Minden hétfőn bárkit szívesen látunk az
éjszakai megfigyelésekre. Ilyenkor a látogatók kémlelhetik az égboltot a távcsöveinkkel, amiket rendelkezésükre bocsátunk.
Azoknak, akiket érdekel a csillagászat, vagy
esetleg csak az égboltra kíváncsiak, azoknak
az éjszakai megfigyeléseken nem mindennapi élményben lesz részük.

Csölle Edit, fotó: moly

Az amfiteátrumban is lesznek rendezvények

M

ivel nagyon sok panasz érkezett a Fő
téren zajló rendezvényekkel kapcsolatban, a város szeretné, ha a szabadtéri
rendezvények átkerülnének az amfiteátrumba, de annak műszaki állapota sok
kívánnivalót hagy maga után, s minimális
felújítása is 300 ezer koronába kerülne. A
teljes felújításához azonban ma már több
mint 20 millió koronát kellene előteremteni.
Az ún. állagmegóvás mindenesetre elkezdődött, de minden rendezvény után részletes

Élethelyzetek

A

bevásárlást több körülmény is megkeseríti. Oda kell figyelni alaposan,
hogy mi kerül a kosárba, de főképpen, hogy
mennyiért. Történt a napokban, hogy az
egyik bevásárlóközpontban éppen fizettem,
amikor a következő jelenet játszódott le.
Dühösen, de komótosan jött panaszkodni
a pénztároshoz egy idősödő úr. A kezében
szorongatta a pénztárblokkot illetve egy
zacskó tésztát. Azt reklamálta, hogy ő nem

ellenőrzést tartanak majd, s maximum
2500 embert tudnak fogadni. Június 16-án
már itt koncertezett a Desmod együttes.
A nyáron több nagyobb szabású kulturális
akcióra is sor kerül, így június 26-29. között
tartják az Atrium Artot a Fő téren található
egykoriFekete sas szálló udvarán, ahol fellép
Peter Lipa jr., Adriena Bartošová és mások. A
nyár folyamán a gyerekek számára különböző kézműves táborokat biztosítanak, így
az idén is megrendezik a Fonóka tábort.

Rendszeresen fellép a Fő téren a Sobotienka
és a Bluetrend countryzenekar. Country
ritmusban zajlik a Nyári decibelek c. fesztivál is, amelyen a régió amatőr együttesei
mutatkoznak be, a művelődési központ
ifjú manökenjei divatbemutatóval készülnek. Augusztus 10-17. között rendezik meg
Krokaván a Letavy képzőművészeti tábort
és nem maradhat el a western-nap sem a
kínálatból.

jdj

Akkor ellopok két kiflit
annyiért látta a polcokon kitéve az árút,
mint amennyit számláztak neki. A pénztárosnő szólt az elárusítónőnek, hogy intézkedjen, mert nem egyezik a kihelyezett ár
a gépbetáplálttal. A javítás meg is történhetett, de addigra már gondolom, jó pár vásárlót sikerült lóvátenni. De az úr még mindig
ott topogott a pénztárnál, hogy a különbözetet fizessék neki vissza. A pénztárosnő a
vállát vonogatta, s erőteljesen magyarázta,

hogy ezt ő már nem tudja visszafizetni. Az
öregember meg csak ott állt, nem értette,
hogyha egyszer nem annyiba kerül az az
ominózus tészta, hanem kevesebbe, akkor
miért nem adják vissza a pénzét. Még egyszer rá is kérdezett, hogy valóban nem fizeti
vissza? A nő megerősítette félvállról, hogy
nem. Nem volt mit tenni az úr távozott, s az
orra alatt a következőket mormolta: „Akkor
holnap ellopok két kiflit!” 		
moly
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A Gömöri Hírlap életéből
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A múlttal együtt kell élni
1968 július 7-én új lap(ok) jelent(ek) meg a
(cseh)szlovákiai piacon, a Gemerské zvesti
és a Gömöri Hírlap. Még nem vonultak be
a szovjet tankok az országba, még lehetett
álmodozni. Az álmokat ugyan eltaposták
a lánctalpak, de a két lap maradt. 1989-ig
folyamatosan megjelent és informálta az
olvasókat a régió eseményeiről. Persze nem
maradhattak el az aktuális ötéves terveket
dicsőítő dicshimnuszok sem, a szovjet elvtársak gömöri látogatásáról is kiemelt helyen foglalkozott a lap, és általában, minden
szép és jó volt, az élet árnyékosabb oldalairól kevesebbet beszéltek. De ezek a lapok
semmiben sem tértek el a kor más sajtótermékeitől. Az Új Szó, a Pravda, a Népszabadság szintén hasonló hangnemet ütött-üthetett meg, mégis nagyon sok helyen komoly
szakmai műhelyek alakultak ki. Ugyanis
légyen szó bármilyen rendszerről, politikai
berendezkedésről, minden rendszer letéteményese maga az ember. S rajta függ, hogy
milyen is lesz egy rendszer. Ahogy a Hitler
vezette fasiszta birodalomban sem lehetett
megkövezni mindenkit csak azért, mert
pechjére abban a rendszerben született, s
két lehetősége maradt. Vagy emigrált vagy
pedig beállt a sorba, és lehetőségeihez képest megpróbált emberként élni. Ez utóbbi a
sokkal nehezebb.
Az utóbbi hetekben-hónapokban Rimaszombatban is fellángoltak a kedélyek, és
történészek helyett holmi pártpolitikusok
próbáltak történelmi igazságot hirdetni és
megbélyegezni embereket. Tőzsér Árpád írja
most megjelent naplójában, hogy „embernek nincs joga emberekről listát készíteni,
őket jobbra és balra állítani, elevenek és
holtak fölött ítélkezni. Épp elég lesz majd
elviselnünk a Jogos Szelektálás, a Végső
Rangsorolás, az Utolsó ítélet borzalmát is”.
Május nyolcadikán (mások kilencedikén)
ünnepeltük a második világháború végét, s
Rimaszombatban megkoszorúzták a szovjet
emlékművet. Lett erre nagy haddelhadd, s
még azok viselkedtek korrektebbül, akik egy
második világháborús hősi emlékmű felállítását követelték-kérték a város vezetésétől.
Tetszik vagy nem, az a történelmi tények
közé tartozik, hogy a bevonuló szovjet
hadsereg 1945 tavaszán felszabadította ezt a
vidéket a milliókat lemészárló fasiszta rémuralom alól. Az, hogy később mi történt, más
lapra tartozik. Amikor a világháború végére
emlékezünk, azok előtt a szovjet, magyar,
szlovák, német és más nemzetiségű katonák
és civil áldozatok előtt hajtunk fejet, akik
az esztelen mészárlás áldozatai lettek. De
lélekben fejet hajthatunk bármilyen diktatúra áldozatai előtt. Sajnos, rengeteg ilyen
áldozatról beszélhetünk az elmúlt évszázad-

okban tájainkon. S vidékünk ma, 2008-ban
is nagyon sok helyen úgy néz ki, mintha a
tatárjárás után lennénk.
Sokáig azt hittem, hogy az a tény, hogy a
Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti újkori
történelmének negyvenéves évfordulóját ünnepli, mindenképpen számvetésre,
értékelésre, főhajtásra és erőmerítésre
ad alkalmat. Ehelyett az egyik internetes
honlapon váratlan támadássorozat vette a
kezdetét, amely nem nélkülözte a demagógiát, a félinformációkat és a lap(ok) lejáratását sem. A cikkek szerzője eleve kétségbe
vonja a megemlékezés jogát, de ha az ő
mércéje szerint mérnénk, akkor a cikkben
már említett Népszabadságnak, Pravdának
vagy az Új Szónak sem volna oka ünnepelni.
A cikkíró emellett az elmúlt negyven év számos negatív élményét felidézi, és hosszasan
lovagol azon, hogy vajon hány éves jelenleg
a Gömöri Hírlap illetve hány éve működik
sajtó a régióban. Tény, hogy már a XIX. század második felében voltak sajtótermékek
Rimaszombatban, több lap is megjelent a
két világháború között, s 1945 és 1968 között
is. A Gömöri Hírlap neve az elmúlt 40 év
alatt márkanév lett. Ma, amikor az országos
médiák igen mostohán bánnak a régióval,
különösen fontosnak tűnik. Mondhatnánk
persze, nézve az eladott példányszámokat
is, hogy a régió és a város lakossága mintha
mégsem tanúsítana kellő érdeklődést utána.
A cikk írója külön számon kéri a Gömöri
Hírlap szerkesztőségén azt, hogy a lap
még mindig nem a város lapjaként, hanem
regionális lapként határozza meg magát.
Az igazsághoz tartozik viszont az is, hogy
a lap példányszámainak jelentős része vidéken kel el. Azokban a falvakban, amelyek
dacára a globalizálódásnak, lassan teljesen
el vannak zárva a külvilágtól. Az 1989 után
következő időszakok nagyon sokszor változtatták a tulajdonos személyét, volt, amikor két lap is megjelent majdnem azonos
címmel, s egyidőben a magyar lapnak is volt
ún. ellenfele a rimaszombati piacon. Csak a
minőség maradt el (hisz más szakemberekhez hasonlóan, az újságírók sem itt keresték
a boldogulásukat), s ez vezetett oda, hogy
bizony az olvasók egy része szép lassan
elmaradt, mások pedig függetlenül a szlovák
nyelvű változat minőségétől, inkább amellett döntöttek. De azok, akik itt maradtak,
sokszor ahelyett, hogy a lap megsegítésére
törekedtek volna, inkább parttalan vitákat
és meddő szócséplést folytattak, s azokat
szidták, akik a mostoha szellemi és anyagi
körülmények ellenére felvállalták a lapot
és sokszor lehetetlen körülmények között
is tovább éltették. Vonatkozik ez azokra
főleg, akik egyedül vagy netán más mun-

kahelyről besegítve írtak-szerkesztettek, s
a legválságosabb időszakban is megőrizték.
Hiszen tudjuk, hogy ha valami megszűnik,
sokszor már lehetetlen újraéleszteni. Csak
a napokban temettük el a Ferenczy István
Alapiskolát is.
Történt, ami történt, a lap 2008-ban is megjelenik, s ez azoknak (is) köszönhető, akik
az elmúlt negyven évben a lapot szerkesztették. S egy ilyen évforduló alkalmat kell
adjon arra is, hogy egy percre megálljunk,
s köszönetet mondjunk azoknak, akik így
vagy úgy, de tették a dolgukat. Ahogy apáink
örökségét is illik felvállalni (hiszen az elmúlt
évtizedek örökségét ők hagyták ránk), még
akkor is, ha azzal nem mindenben értünk
egyet. A többi a történészekre, s nem a napi
szócséplésre szakosodott politikusokra és
újságírókra tartozik. A mi dolgunk a lap
színvonalának a folyamatos szintentartása,
az olvasók kegyeinek a megnyerése, a politikusoknak pedig az anyagi háttér biztosítása.
Ehhez kérjük az Önök segítségét is, hiszen
az, hogy pl. tíz év múlva tudunk-e még, s
lesz-e mit ünnepelni, csakis Önökön, olvasókon múlik.

Juhász Dósa János

Közös pikniket tartott a Gömöri
Hírlap és a Gemerské zvesti

A

Gömöri Hírlap és a Gemerské
zvesti szerkesztőségei a napokban
közös pikniket szerveztek, amelynek
egy fiatal kecskegida esett áldozatául.
A kecsketor résztvevői: Marta Kanalová
és Juhász Dósa János, a két lap főszerkesztői, valamint Katka Kalmárová,
a GZ régi és Martin Ambróz, a GZ új
szerkesztője.

Régió
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Gesztetében minden lehetőséget megkeresnek

A

napokban Gesztetében jártunk az
ottani alapiskolában, ahol negyedik
alkalommal rendezték meg a szakkörösök
fesztiválját. A helyi alapiskola vezetőjétől, Zagyi Katalintól megtudtuk, hogy a
fesztivált mindig összekötik a gyereknapi
ünnepségekkel. A fesztivált végignézte Berki
András, a falu polgármestere is, akivel a
falu mindennapjairól váltottunk pár szót.
Gesztete lakóinak a többsége roma származású, a képviselő-testület hét tagjából hat
úgyszintén. Berki András szerint nagyon jó
a kapcsolat a romák és a nem romák között,
és semmilyen megkülönböztetésnek nincs
helye. A faluban sajnos nagyon magas a
munkanélküliség, 330 munkanélkülit tartanak számon, akik közül kb. 160-an vesznek

részt az ösztönző munkában két koordinátor felügyelete alatt. A polgármester és
a képviselő-testület folyamatosan keresi a
kitörési lehetőségeket, s mindent elkövetnek azért, hogy munkahelyeket teremtsenek a község lakói számára. Egy osztrák cég
3000 m2-en tésztagyárat szeretne építeni,
amely egy-egy műszakban 15-16 személyt
foglalkoztat majd. Az üzem a SPAR üzlethálózat beszállítója lenne. Július végére
elkészülnek a szociális lakások is, amelyben
16 család nyer elhelyezést. Az építkezést a
falu és az állam közösen finanszírozza. Több
pályázatuk is függőben van, szeretnének
a közeljövőben sszennyvíztisztító berendezést felépíteni, de új járdák is tervben
vannak, és nem feledkeztek el az igen rossz

állagú egykori kastélyról sem, amelyben
öregotthont szeretnének létesíteni. Persze
mindez pénz kérdése, ahogy a kultúrház és
az egészségügyi ház felújítása is, amelyet
szintén tervbe vettek. A község jó kapcsolatot ápol a szomszédos Domaházával és az
ausztriai Mödlinggel is, ez utóbbi település
több jótékonysági akcióval is támogatta már
a geszteteieket. Gyerekruhákat és bútorokat
is kaptak, s megpróbálták mindenki kérését
teljesíteni. Gondolkoztak már egy focicsapat
létrehozásában is, de az anyagiak hiánya
miatt ez egyelőre nem tűnik reálisnak.
Ahogy a polgármester úr elárulta, remek
a kapcsolat az iskola vezetésével, s ezt az
iskola igazgatónője is megerősítette.

jdj

A Kárpát-medencei turné salgótarjáni állomása

A

z erdélyi kiállítások (Érmihályfalva –
XVI. Nyíló Akác Napok, Nagyszalonta –
Arany János Galéria) után Salgótarján (József
Attila Művelődési és Konferencia Központ)
a következő állomás a Gömöri Fotóklub
életében.
A Gömöri Fotóklub első alkalommal mutatkozott be a Salgótarjáni Fotógalériában.
Június 5-én szép számú érdeklődő részvételével megnyílt a klub hat tagjának kiállítása.
Homoga József, a Nógrád Megyei Fotóklub
Egyesület elnöke köszöntötte a kiállítókat és a nézőket, majd Benedek László, a
Gömöri Fotóklub elnöke, ismertette tevékenységüket. A jelenlevő érdeklődők, s főleg
a Nógrádi Fotóklub tagjai minden kiállító
képeit górcső alá vonták, s kérdésekkel
bombázták őket. Természetesen a képek

megítélése változatos volt. Homoga József
lapunknak elárulta, hogy abban azonban
egyező volt a véleményük, hogy leginkább a
makró képeket készítő Dr. Szőke Attila Cukorvirág, Kelő nappal én is kelek, valamint
a Mikrobi című képe aratta a legnagyobb
sikert. Csomós Árpád őszi tájképei, valamint
a legelő birkák, Mács István ködös képei és
a Gyömbéri kereszt I. és II., Kovács Attila
fekete-fehérre komponált Dédapám II-IV. és
a Nagyapám II. című képe, Benedek László
Cseppkő barlang I-II. és Az óriások földjén
I-II-III című alkotásai és Gecse Attila képei
maradandó élményt nyújtott a nézők számára. Többen megállapították, hogy nagyon
kevés a képeken az ember. Mindent egybevetve, a kiállítás sikerre számíthat a július
2-ig történő nyitva tartása alatt. A rendező
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület elnöke

Emléklapot adott át a Gömöri Fotóklubnak,
mely bizonyítja, hogy kiállításuk a Salgótarjáni Fotógalériában a 383. annak 1974-es
fennállása óta.

Balázs Emese,
fotó: Benedek László

Bemutatjuk: Kis Boglárka és Boglárka
A

Boglárka és Kis Boglárka tánccsoport
2001 szeptemberében alakult Feleden.
Jelenleg tagjaik 5-16 éves tanulók Feledből,
Serkéből, Simonyiból és Darnyáról. 2004ben Salgótarjánban szerepeltek a Nógrádi
Nemzetközi Fesztiválon, 2005-ben az Erdélyi
Gyermek és Ifjúsági Néptánceggyüttesek
Találkozóján vettek részt. 2006-ban
Dunaszerdahelyen a Duna Menti Tavasz
fesztivál különdíját kapták meg, s még
ez év szeptemberében Egerben is részt
vettek a Szederinda Nemzetközi Fesztiválon. Az országos szintű Eszterlánc Gyermek- Néptáncfesztiválon már háromszor
vehettek részt, ahol 2007-ben bronzsávosak
lettek.

Hét éves működésük alatt elsajátították
számos tájegység táncait, így a domaházi,
szatmári, széki, magyarbődi és mezőségi
táncokat; dunántúli, délalföldi és gömöri
játékokat. 2005 óta baráti kapcsolatot ápolnak az egri Szederinta Néptáncegyüttessel
és az ózdi Bolyki AI tánccsoportjával.
A Szederinta tagjaival nyaranta közös
tánctáborban bővítik tudásukat a néptánc
terén. A két csoporttal a Veréb házaspár foglalkozik nagy odaadással és nagy sikerrel,
ahogy azt láthattuk az idei Területi Gyermek
Folklórfesztiválon is.

Povinszky Elvira,
kép: Homoly E.
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A 25. hét
kerti munkái

Receptajánló

Kalapos falatok

Gyümölcskertészet
A gomba kalóriaszegény és könnyen
emészthető táplálék. Főképpen ebben a
nagy hőségben ajánlott a főzése. Változatosan és ízletesen lehet belőle készíteni levest,
mártást, salátát, de pörköltet is. Olyan
vitaminokat s jelentős mennyiségű fehérjét
és káliumot tartalmaz, ami jó hatással van a
szívre és az idegekre. Stresszes napok után
kiváló. A húspótló zöldséget mindig frissen,
s alapos ellenőrzés után fogyasszuk.

Gombaknédli
Hozzávalók: 30 dkg gomba, 5 dkg szalonna,
2 fej vöröshagyma, 2 tojás, 1 l tej, 8 db zsemle, 3 dkg margarin, 1 cs. petrezselyem, 5 dkg
zsemlemorzsa, só, bors
A kockára vágott szalonnát kiolvasztom,
ebbe teszem az apróra vágott hagymát, és
üvegesre párolom. Hozzáadom az apróra
vágott gombát, és addig párolom, amíg a
levét el nem főtte. Aztán sózom, borsozom.
A tojásokat a tejben elkeverem, megsózom,
és az apróra vágott zsemlékre öntöm, s 30
percig áztatom. A margarint felolvasztom,
és megpárolom benne az apróra vágott
petrezselymet, majd a zsemlékhez keverem.
Ezután hozzáadom a kihűlt gombát, zsemlemorzsát, és gombócokat formálok belőle.
Sós vízben kb. 10 percig főzöm. Margarin-

ban pirított zsemlemorzsában megforgatva
tálalom.

Rántott gombafejek sajttal töltve
Hozzávalók: Fél kg gomba, 2 tojás, zsemlemorzsa, liszt, 10 dkg reszelt trappista, olaj
A gombákat megtisztítom, a szárát eltávolítom (ezt más ételhez használom fel). Az üregekbe reszelt sajtot tömködök. Sózom, majd
lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába
forgatom. Forró olajban mindkét oldalát
szép aranysárgára sütöm.

Gombaropogós
Hozzávalók: 60 dkg gomba (csiperke, laska,
őzláb, szegfű stb.), vöröshagyma, őrölt bors,
3 tojás, egy csomó petrezselyemzöld, liszt,
zsemlemorzsa, olaj
A megtisztított gombát lereszelem vagy apróra vágom. Kevés olajban a finomra vágott
hagymát megpirítom, s megpárolom rajta a
gombát, megsózom. Majd kihűtöm, s hozzáteszek egy tojást, kevés lisztet, az apróra
vágott petrezselymet. Golyókat formálok
belőle, panírozom, s közepesen forró olajban
világosbarnára sütöm.
Jó étvágyat!

moly

állat(om) a képen

Célszerű ritkítani az alma és a körte
termését úgy, hogy „csomónként” 2-3
gyümölcsöt hagyunk meg. A gyümölcssövénynek nevelt fák ágainak lekötözését újítsuk meg. Kerüljük az ágak íves
lekötözését. Nagyobb termés esetén
a kajszifák ágait támasszuk alá. Az
őszibarackot ebben az időszakban támadják a keleti gyümölcsmoly hernyói
a kaliforniai és a szilvapajzstetű lárvái,
a levéltetvek és a takácsatkák, a lisztharmat. A kajszit és a mandulát a keleti
gyümölcsmoly, a pajzstetvek és a varasodás károsítja, a szilvát pedig a pajzstetvek, takácsatkák és levélbetegségek.
Minden fát károsít a kéregmoly.

Szőlő
Folytassuk a kötözést. Talaját folyamatosan tartsuk gyommentesen. Új oltványoknál és simagyökerűeknél végezzük
el a harmatgyökerezést. Rendszeresen
öntözzünk. Védekezzünk a szürkerothadás, peronoszpóra és a lisztharmat
ellen. Pincénk hőmérsékletét éjszakai
szellőztetéssel csökkentjük.

Zöldségkertészet
Fűtött fóliasátorban most már befejezzük a termelést. Szabadföldön
a folytonos növekedésű paradicsomot
fattyazzuk. A paprikát fejtrágyázzuk.
A közepes tenyészidejű vöröskáposzta
palántáit ültessük. A nem önboruló
karfiol rózsáira törjünk 1-2 levelet vagy
a felső leveleit kötözzük össze. Még
vethetünk csemegekukoricát. Folytatjuk az őszi és a téli retek vetését. E heti
öntözési vízadagok: paradicsom 25-50
mm, paprika 50 mm, tojásgyümölcs
25-50 mm, uborka 20 mm, sóska 20-30
mm, zöldborsó 25-30 mm, zöldbab
25-30 mm (plusz naponta 4-8 mm-es
frissítő öntözés), nyári retek 10-15 mm,
zeller 25-30 mm, rebarbara 30-35 mm.
Kártevők és károsítók: dinnyeféléknél termésfoltosság és peronoszpóra,
uborkánál baktériumos szögletes levélfoltosság, burgonyánál és paradicsomnál burgonyabogár, hagymaféléknél
peronoszpóra és hagymalégy. A szedett
zöldhagymát ne kezeljük!

Virágoskert
E heti állatos felvételünk Balogtamásiból érkezett. A fotón Lakatos Barbara kistestvérével és unokatestvérével, Lakatos Ferivel.
Továbbra is várjuk kedvenc állataikról készült képeiket. Tudják, a legötletesebb versenyzők
nyereménye egy fényképezőgép s egyéb értékes díjak is gazdára találnak majd a szakmai
zsűri értékelése alapján. A beküldött fotókból pedig kiállítást is szervezünk. Tehát ne habozzon, s jutassa el Ön is a fényképeket szerkesztőségünkbe!

Az elvirágzott szarkaláb szárát 15 cm-re
vágjuk vissza. Az iriszeket virágzás
után tőosztással szaporítjuk. Az évelőket időben vágjuk vissza, különben
a többi nővény rovására elszaporodik.

Farsang István

Gömöri sztárok
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„Az igazi barátaim Rimaszombatban vannak!”
R

imaszombatban született, majd Nyitrán
és Pozsonyban tanult politológiát. Egyetemi évei után a fővárosban telepedett le, s
a kezdeti nehézségek után teljesen megszerette a várost. Elmondása szerint megtalálta
a helyét Pozsonyban, de a nyugalom helye
továbbra is Rimaszombat maradt számára.
Ondrejcsák Róberttal Pozosnyban beszélgettünk.
Hogyan lesz egy rimaszombati suhancból Szlovákia elismert politológusa?
Köszönöm szépen, bár nem tudom, mennyire elismert vagy nem elismert. Egyszerűen
eldönti, hogy valami ilyesmivel szeretne
foglalkozni. Megmondom őszintén, hogy
engem a nemzetközi kapcsolatok érdekeltek
mindig is. Ezért kezdtem el gondolkodni,
hogy hol lehetne ezt tanulni, vagy mi az,
amit tanulni kéne, hogy ezt művelhessem.
Így jött szóba a történelem és a filozófia
mellett a politológia. Elmentem hát felvételizni Nyitrára, felvettek s elvégeztem. Aztán
meg Pozsonyban megcsináltam a doktorátust.
Az eszedbe se jutott, hogy Magyarországon
tanulj?
Egy időben gondolkodtam róla. De már csak
Pozsonyban. A főiskolával kapcsolatban
nem is merült fel Magyarország lehetősége.
Számomra elejétől fogva kézenfekvő volt,
hogy Szlovákiában tanuljak. A posztgraduális képzésnél már elgondolkodtam rajta,
mert többen ajánlották Budapestet, de végül
maradtam Pozsonyban.
Csak azért kérdem, mert a politológia egy olyan
szak, ahol szükség van a beszédkészségre, s ha
ez nem anyanyelven történik, az akár hátrány is
lehet…
A nyelvvel nem volt gond. Viszonylag jól
beszélek szlovákul, legalábbis én így gondolom. Nem éreztem hátránynak, épp ellenkezőleg, volt, amikor kifejezetten előnyt
jelentett a magyar nyelv ismerete. Sokszor
hozzáfértem olyan szakirodalomhoz, amihez a szlovák évfolyamtársaim nem.
És a beilleszkedés hogy ment?
Nyitrán nem volt nehéz. A közösségi
szellem a diákok között gyorsan kialakul.
Pozsonyban egy fokkal lassabb volt, itt fokozatosan jött. Valószínűleg azért is, mert az
már egy más világ volt, nem egyetem, nem
kollégium, hanem, egy zárt világ, ahol fokozatosan kellett kiépíteni a kapcsolatokat. Az
első félév nehéz volt mind szakmai, mind
emberi szempontból. Amikor a feleségemmel, akkor még csak menyasszonyommal,
felköltöztünk Pozsonyba, nem ismertünk
gyakorlatilag senkit. S ami még az egészet
tetőzte, hogy még az idő is rossz volt, azt az
őszt nem felejtem el. Azóta viszont nagyon

megszerettem Pozsonyt, s most már kijelenthetem, hogy szeretek itt élni.
Ha a Felvidékről van szó, sokan csak Csallóközre
asszociálnak, mintha elfelejtenék, hogy Közép- és
Kelet-Szlovákiában is élnek magyarok. Neked
hogy sikerült elfogadtatnod magad nyugaton is?
Ezzel a megkülönböztetéssel először Nyitrán
találkoztam, ahol a csallóköziek mutogattak
ránk, hogy nicsak a palócok, mi meg rájuk
vissza, persze, csak hülyéskedés szintjén. Pozsonyban nem tapasztaltam efféle
megkülönböztetést. Ez összefügghet azzal
is, hogy sok szlovák ismerősöm van. Szinte
több mint magyar. Végig szlovák környezetben dolgoztam.
És a palóc nyelvjárással mi a helyzet? Ha jól hallom, még mindig megvan… Vagy tudsz váltani?
Nem igazán szoktam váltani. Én úgy gondolom, hogy megtartottam, meg a pozsonyi
ismerőseim közül is mindenki azt mondja, hogy megmaradt a palóc beütés. Nem
szeretem az affektálást, a palóc elég erős
nyelvjárás, nehezen vetkőzi le az ember. És
én nem érzem igényét, hogy levetkőzzem. S
elkezdjem, mondjuk, a csallóközi vagy pozsonyi magyart beszélni. Nem azt mondom,
hogy nem volt rám hatással, hisz lassan már
nyolc éve vagyok itt Látod, például már nem
azt mondom, hogy nyóc, hanem hogy nyolc,
de a kiejtésem maradt palóc. (mosoly).
Szóval befogadott a szakma is meg a város is…
Igen, így is mondhatjuk. Sok ismerősöm,
van rimaszombati meg nem rimaszombati is, akik nem annyira szeretik Pozsonyt,
szerintük csak egy betondzsungel. Nem is
tagadom, hogy a Ligetfalu az, de például a
belváros így nyáron nagyon kellemes, olyan,
mint egy hatalmas tető nélküli kávézó. Rengeteg ismerős és kollégák, szeretek itt élni.
S haza milyen gyakran jársz?
Régebben igyekeztem havonta haza járni,
most már ez nem mindig sikerül. Most, hogy

megszületett a baba, már ritkábban járunk,
akkor viszont hosszabb időre. Lehet, hogy
nem sikerül hazajutni minden hónapban,
hanem csak kéthavonta egyszer, akkor
viszont otthon vagyunk két hetet, nem csak
egy hétvégét.
Gondolom Pozsonyban se te vagy az egyetlen
rimaszombati, tartod más gömörivel is a kapcsolatot a fővárosban?
Igen, ismerek embereket otthonról, akik
szintén itt élnek, Pozsonyban. Nincsenek túl
sokan, de azért vannak páran. Itt-ott össze
szoktunk futni, de semmi komolyabb. Mindenkinek meg van a saját életritmusa.
S az itthoni eseményeket figyelemmel kíséred-e
még valamennyire?
Igyekszem. A gömöri barátaimmal szinte
napi szinten tartom a kapcsolatot, legyen
az telefon, e-mail vagy skype. Úgyhogy ők
elég jól informálnak az eseményekről. Ezen
kívül próbálom követni a helyi nyomtatott
vagy elektronikus médiákat. Rendszeresen olvasom például a Gömöri Hírlapot, de
gyakori látogatója vagyok a rimava.sk vagy a
rimaszombat.eu portáloknak is.
Azt mondtad, megtaláltad a helyed Pozsonyban.
Van-e valami, ami mégis hiányzik Rimaszombatból? Amit a főváros sem tudott pótolni?
A nyugalom. Ha hazamegyek, az nagyon
meg tud nyugtatni. Mintha akkor nem is
létezne ez a felgyorsult pozsonyi világ. Meg
a barátok. Sokkal több embert ismerek
Pozsonyban, de az igazi barátaim, akiket
gyerekkorom óta ismerek, akikkel szükségét érzem, hogy napi kapcsolatban legyek,
azok otthon vannak. Nagyon jó barátaim
vannak Rimaszombatban, ilyenek már nem
is lesznek sehol máshol. És természetesen a
családom, akik miatt mindig haza fog húzni
a szívem.

Urbán Péter, fotó: archív
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Gömöri és nógrádi szerzők az Ünnepi Könyvhéten
Hetvenkilencedik alkalommal rendezték meg Budapesten és más vidéki városokban az
Ünnepi Könyvhetet, amelyen több gömöri és nógrádi vonatkozású szerző műve is bemutatásra került. A könyvek megvásárolhatók a rimaszombati Tompa könyvesboltban.

A MEDIAN Kiadó Maglódon, valamint Budapesten, a Múzeum cukrászdában mutatta be a Tyborg
álnéven publikáló rimaszombati származású Pálszegi Tibor első kötetét. fotó: Haraszti Mária

Mizser Attila: Köz
(Kalligram Kiadó)
A hazai fiatal írónemzedékhez tartozó Mizser Attila
legújabb verseskötete a
klasszikus szonettforma újszerű poétikai lehetőségeit
vonultatja fel. Mindeközben
a versciklusokban, a meglepő nyelvjátékok
között egy mélyebb, érettebb líranyelv bontakozik ki az élet határhelyzeteiről, időnként morális és személyes kérdésfelvetések
formájában. Izgalmas, változatos, figyelemreméltó alkotás.

Tőzsér Árpád: Szent Antal
disznaja. Naplók naplója
(Kalligram Kiadó)
A Kossuth-díjas költő ezúttal
a próza műfajába tesz egy
váratlan látogatást. Irodalmi
naplója az 1992–97 közötti
időszak feljegyzéseinek – a
költő, műfordító, szerkesztő, egyetemi oktató életének – történetbe foglalása, meglepő
őszinteséggel és a már jól ismert iróniával.

Tyborg: Halálkomolytalan történetek
(MEDIAN kiadó)
Tyborg, vagyis a rimaszombati származású

Pálszegi Tibor ötvenévesen kezdett el publikálni.
Halálkomolytalan történetei
novellásított film- és felforgatókönyvek félhosszú változatainak a jegyeit viselik.
A témák egyrészt beleásnak a személyes intimitás
mélyszféráiba, másrészt a szlovákiai, nem
csak nemzetiségi, kisebbségi problématárból
merítenek. Szokatlanok, merészek – jellemzőjük a humor, a szatirikus látásmód.

Cselényi László:
Kimeríthetetlen tenger
(Lilium Aurum)
Cselényi László hetvenedik
születésnapjára jelent meg a
Kimeríthetetlen tenger. Irodalmi barangolás az ókortól
a napjainkig.

Cselényi László: A Kezdet s az Egész
(Madách Posonium Kiadó)
Cselényi László A Kezdet s az Egész című
kötete válogatott verseket ad közre. Az
idén 70 esztendős költőt köszöntik ezzel a
kötettel. Cselényi László a rendszerváltozás éve, tehát 1989 óta nem ír új verseket,
hanem úgynevezett változatokat készít a

A felvidéki magyar kiadók sátránál a rimaszombati Tompa könyvesbolt munkatársai várták az
érdeklődőket. Ahogy Imrecze Évától, a könyvesbolt vezetőjétől megtudtuk, főleg a felvidéki
városokat bemutató útikönyvek voltak kelendők,
de szép számmal vitték Bárczi Zsófia, Duba
Gyula, Duray Miklós és Csáky Pál köteteit is.
fotó: Oriskó Norbert

korábbi verseire. A cím egyébként arra a
herakleitoszi axiómára utal, mely szerint a
kezdet több, mint az egésznek a fele.

Bárczi Zsófia:
Szellemidézés
(Madách Posonium Kiadó)
Bárczi Zsófia Szellemidézés
című kötete tanulmányokat
tartalmaz Mécs Lászlóról.
Egy meglehetősen ellentmondásos költői személyiséget próbál az esztétikai objektivitás
mérlegére tenni a fiatal tornaljai származású irodalomtörténész.

Gömöry Olivér:
Egy köpőedény története
(Gömör-Kishonti Múzeum
Egyesület)
A Gömör-Kishonti Téka
14. darabjaként jelent meg
a mára már szinte elfeledett
Gömöry Olivér eddig kéziratban lappangó Egy köpőedény története c.
kisregénye magyar és szlovák nyelven. A kötethez Tőzsér Árpád írt előszót, s B. Kovács
István tanulmányában vázolja a „gömöri
Szindbádnak” is nevezett író pályafutását.

jdj
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 25. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
Június 21-én, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
Június 22-én, vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
Június 21-22-én, szombat-vasárnap
MUDr. Tyborová Andrea
Cukorgyári út 23., tel.: 56 27 188

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
június 10-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Juraj Kiráľ, Vladimír Vetrák, Zoltán Dieneš, František Kubačka,
Radovan Antal, Pavel Hanko,
Jozef Červienka, Anton Pindiak
Rimaszombatból, František
Zvozil, Peter Lacko, Pavel
Pauko, Miroslava Koldrásová
Nyustyáról, Ján Hanzel
Klenócról, Tibor Kasza Hanváról,
Miloš Trocha Szabadkáról, Anna
Malatinská Kecegéről, Slavomír
Kujan Kiétéről, Róbert Vontorčík,
Milan Horváth Árvaújhelyről,
Martina Turisová Harmacról,
Kovács György Balogfaláról, Alexander Albertus, Michal Albertus
Zeherjéről, Ján Kýpeť Rimaszabadiból, Viera Ďurišková, Kosztúr
Richard Sajószentkirályról, Eva
Polakovičová, Peter Polakovič
Fazekaszaluzsányból, Juhász
László Oldalfaláról, Peter
Dianiška Tiszolcról, Jozef
Markotán Susányból, Elek Béla
Nagybalogról. Először adtak vért:
Igor Daňko Rimaszombatból
és Marcel Ľupták Árvaújhelyről
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Június 19-22. között 19 és
21 óra, szombat és vasárnap csak 21 órától
Speed Racer
Június 21-22-én, 19.00 ó.
Mongol
történelmi film Dzsinkisz
Kán életéről
AngyalROCKFesztivál
Negyedszer kerül megrendezésre június 28-án, szombaton
Ajnácskőn, a szabadtéri színpadon
az AngyalROCKFesztivál. A fellépő
csoportok: Experience, Tűzvonal,
Zamek, Pokolgép, RAF II; Bővebben:
www.angyalrock.szm.sk

Meghívók
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lesz hallható. Június 29-én kerül sor Füleken a IX.
Történelmi Várjátékokra. Salgóbányán a katolikus
templomban pedig a Füleki Nőikar lép fel délután 5
órakor, este 8-tól a Gajdos Együttes táncházat tart.

AZ EGYÉVES GTV GÁLAMŰSORA
A Gömöri Televízió gálaprogramjára június 20-án
kerül sor 18 órai kezdettel a Városi Művelődési Központban, amelynek főszereplői a TV által
sugárzott Esti mese résztvevői lesznek, akik közül
a legtöbb szavazatot elért mesemondó megkapja az
est fővédnökének, Simon Zsolt képviselőnek a díját,
egy színes televíziót. Az összes résztvevő jutalomban
részesül. Az ajándékokat az Esti mese főtámogatója,
az Energobyt ajánlotta fel.

VIVAT MATHIAS REX
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége karöltve
a Pro Scholis Gömör és Nógrád Közoktatás-fejlesztéséért Polgári Társulással június 20-án rendezi meg
a Vivat Mathias Rex című projektet Sajógömörön
a III. Gömöri Országnapok keretében a következő
programmal: 9.00 Regisztrációt követően ünnepélyes
vonulás a Mátyás-szoborhoz, ahol koszorúzásra kerül
sor. 9.30 Ünnepi műsor – szőlőkapáltatás, 10.00 A
gömöri és nógrádi iskolák Mátyás királlyal kapcsolatos projektektjeinek bemutatása. Sor kerül 14 órai
kezdettel a Simonyi Alapítvány által alapított Petőfi-díj
(a Civil Helytállásért) ill. 16 órakor a Gömör-Kishonti
Múzeum Egyesület által alapított Fábry János-díjak
átadására. A nap folyamán kézműves-bemutatók,
könyvvásár, Gömörország „pénzének” bemutatása
(pénzverés), élő sakkjátszma is tarkítják a programokat.

ÜNNEPSÉGEK BAKTIBAN
Rimaszombat Bakti városrészi bizottsága szeretettel
meghívja Önöket ünnepi összejövetelére, amelyet
Bakti megalapításának 100. évfordulója alkalmából
tart 2008. június 28-án (szombaton). Az ünnepségre
a bakti labdarúgó pályán és a kultúrházban kerül sor.
A műsor a következő: 9.30 – 12.30 labdarúgó mérkőzés Bakti volt és mostani játékosai között – a mérkőzés
szünetében fellép a Sobotienka fúvószenakar; 12.30 –
13.30 frissítő, gulyás; 13.30 Ünnepi rendezvény megnyitása – beszédek; 14.00 – 18.00 kulturális előadások;
18.30 zenével egybekötött mulatság a kultúrház
nagytermében

VÁRFESZTIVÁLOK NÓGRÁDBAN
A rendezvény június 22-én, vasárnap kezdődik
Somoskőn, ahol este nyolc után Bogányi Gergely
zongoraestje lesz programon. Június 24-én a
fülekpüspöki római katolikus templomban délután
öt órától a Bourdon Együttes lép fel egy reneszánsz
zenei összeállítással. Somoskőn este nyolc órától
reneszánsz est, majd reneszánsz táncház lesz. Június
25-én Somoskőn, a sportpályán ugrógálára kerül sor,
majd este hét órától a füleki római katolikus templomban orgonaest hallható. Június 27-én napközben
Somoskőújfalun az UTCA-SZAK utcaszínház látható,
majd a szabadtéri színpadon este 8 órától a Budapest
Saxophone Quarter játszik. Június 28-án Sátoroson
Péter-Pál Nap lesz. A füleki várudvarban délelőtt 10
órától a II. Nemzetközi Történelmi Íjászversenyre is
sor kerül. Somoskőn a Petőfi Emlékparkban irodalmi est, majd a Lucky Boys Shuffle Band koncertje

Táborok
* Örökség Népfőiskolai Tábor – Július 7-12. között
Udvardon.
A Palóc Társaság június 27-ig várja a jelentkezést
a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk e-mailen vagy
a 047/48 79 115-ös telefonszámon.
* III. Népzenei Tábor – Július 16-20. között
Dunaszerdahelyen.
A Csemadok Művelődési Intézete és Népzenei Adattára június 30-ig várja a jelentkezést. Bővebb info: www.
csemadok.sk.
* I. Felvidéki Baranta Tábor – Július 16-23. között
Vajkán.
Kopecsni Gábor várja az érdeklődők jelentkezését a
0908 703 393 telefonszámon vagy a feherlonakfia@
freemail.hu e-mailen. Bővebb információ: www.aranykert.fportal.hu honlapon.

PÁLYÁZAT – TÁBOROZÁS JURTÁBAN
Pályázatot nyújthatnak be egyesületek, alapítványok,
egyházak, szövetségek, iskolák, ifjúsági közösségépítő szervezetek, magánszemélyek – családok, baráti
körök, akik táborozási lehetőséghez szeretnének jutni,
hogy egy hetet jurtában töltsenek el. Egy Mongóliából
származó gazdag gyűjtemény tárgyait is használatba
vehetik a táborozók a programok keretében. A tábor
helyszíne: Kecskemét-Kadafalva, Darázs utca 1. 12-15
fős csoportnak jurtában vagy sátorban 3 – 5 fő felnőttnek a családi házban vagy a jurtában tudnak elhelyezést biztosítani. A program időtartama: augusztus
2 – 8-ig ; vagy augusztus 9 –15-ig 7 nap 6 éjszaka
(szombattól péntekig). A pályázat postára adásának
határideje: 2008. június 20. Postázás címe: 6000.
Kecskemét Janus Pannonius utca 11. További információ kérhető a 70/3794409-es vagy a 06 76 497036-os
telefonszámokon, a psr@vipmail.hu e-mailen.

Végtelen utazás
A Rimajánosi és a Rimaszombati Református Egyházközségek közösen szervezik azt a vakációs bibliahetet,
vagy keresztyén napközis (nem bentlakásos) tábort,
amely július 14-18. között kerül megrendezésre. Az
idei vakációs bibliahét központi témája: Végtelen utazás. Délelőttönként Pál apostol nyomába erednek, azt
az útvonalat szeretnék bejárni, amelyen az evangéliumot terjesztette. A vakációs bibliahét egy képzeletbeli
utazás messzi tájakra, amely lelki élményt nyújthat
minden gyermeknek. Szeretnék, ha a különböző
történetekben feldolgozott kérdéseket és megbeszélt
tanulságokat a gyermekek alkalmazni tudnák a
hétköznapokban is. A tartalmi üzenetek mellett sokat
énekelnek majd. Délutánonként sokat és sokfélét
kézimunkáznak, játszanak, sportolnak…
A tábor helyszíne Rimaszombat, s 4-10 éves gyerekek
jelentkezését várják a Rimaszombati Református
Lelkészi Hivatalban (Fő tér 16/A); a 0905 479 155
mobilszámon, vagy a kovacs.ildiko@reformata.sk.
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Állás
*Felveszek fodrásznőt szakmai gyakorlattal a város
közponjában. Megeggyezés
szerint lehet ipari engedélyre is.
R. K. Štúdio. Mobil: 0903 551 931

684-25
*Varrónőket keresünk Rimaszombat környékén. Munkaruha gyártás. Tel: 0948 532 546

782-25
*Munkát keres? Gyártósori
operátorokat keresünk. Tel: 0911
158 803

784-25
*Könyvelést vállalok (egyszerű,
kettős, bérelszámolás). Tel: 0911
158 803

756-25

Egyéb
* 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
* Kedvező áron eladó „régi-új”
Lýra márkájú ebédlő bútor, ágyneműtartó, karnis, széthúzható
duplaágy, konyhaasztal, Daewoo márkájú színes televízió.
Valóban kedvezően. Tel.: 047/56
23 556 17 óra után.

1647-25
* Eladó Bosch Prof SDS-max,
1050 W, 10 J vésőgép + vésők - új
és jótállás alatt. Eladó emelő
200 kg/400 kg forgó karral szintén jótállással. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0903 163 623.
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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

2008. 6. 16.

Ingatlanok
* Eladó magántulajdonban lévő
átalakított egy szobás lakás
balkonnal a Kishonti utcában.
Ár megegyezéssel. Tel.: 0904
872 386.

747-24
* Eladó két és három szobás
lakás Rimaszombatban. Tel.:
0911 643 998.

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

653-26
* TV, DVD, VIDEO, SAT javítást
vállalok. Érd.: Viktor Jabarov,
0905 323 277.

737-24

Az SZTK areáljában

Komplex szolgáltatás STK – EK – KO

előnyösen egy helyen
Telefonos megrendelés:

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

749
* Eladó családi ház Tiszolcon.
Tel.: 0911 643 998.

Várjuk Önöket!
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2016

* Eladó építés alatt álló családi
ház Meleghegyen. Tel.: 0903
043 536.
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* Építkezési terület eladó Rimaszombatban. Tel.: 0948 11 784.

1650-24
* Sürgősen eladó befejezetlen
családi ház Medveshidegkúton.
Árban megegyezünk. Tel: magyarul 0908 523 307, szlovákul
0915 345 004

760-26
* Garázs eladó Rimaszombatban
a Gorkij utcában (a református
gimnázium mellett). Tel: 047/56
22 712

761-25
* Átalakított kétszobás lakásomat hosszú távra bérbe adom
Rimaszombatban a Rozsnyói
úton. Csak alkalmazott és
szolíd érdeklődőknek. Tel: 0948
509 662

SZÃNYEG • PVC • PARKETÁK • MATRACOK
csomózott
szönyeg

luxus PVC,
szélesseg 2 - 4m

cseréljék
ki a padlót
most!

780-24
Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról.
Tel:. 0915 823 031
571-23

Választott
malacok eladók.
Tel.: 0905 544 891.
1649-25

Az akció 2008.6.2-tól – 6.30-ig tart, vagy ameddig a készlet tart.

R I M A S Z O M B AT

Ko‰ická 3210 (a kézi autó mosó mellett)
Hét – Pent: 8-18 óra, So: 8-12 óra

KAMENÁRSTVO
Ulický
KŐFARAGÓ

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

593-24

Szolgáltatások

EREDETVIZSGÁLAT

Tel: 0908 948 971
2003

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0910 939 689,
0903 555 356

Új műhely
Rimaszombat
Temető u. 4192
Mob.: 0905 681 163

980 53 Rimazaluzsány 145.
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2085

2036

Hirdetmények

2008. 6. 16.

Közlemények
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

III. Balogvölgyi Falvak Találkozója
2008. július 26. – Bátka, sportpálya
Mi fő a bográcsban?, Házi kedvencek kiállítása és börzéje, Gyermekprogramok, Máriás kártyaverseny, Íjászbemutató és íjászat, Motorostalálkozó,
Öregfiúk futballcsapatainak mérkőzései, Sörivók versenye, Erős emberek
versenye, Száll az ének – nótaverseny, Kocsokázás a pádári és rimaszécsi
lipicai fogatokkal.

Legyen Ön is a vendégünk! GH_27

Felhívások
Fejlesztő pedagógia képzés
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2008. őszétől 2009. nyaráig 120
órás képzést indít „fejlesztő pedagógia” címmel. A képzés 120 óráját négyszeri, 30 órás bennlakásos tanfolyam formájában teljesítik a jelentkezők. A képzésben résztvevők teljes ellátását (szállás, étkezés) és útiköltségét az SZMPSZ
pályázati támogatásból fedezi. A képzés célcsoportját azok a pedagógusok
képzik, akik zömével fejletlen képességű, alulszocializált környezetből érkező tanulókat/tanulócsoportot tanítanak, illetve a pályakezdő pedagógusok.
A tanfolyam célja, hogy a heterogén fejlődésű gyermekek típusait, fejlesztési lehetőségeit megismertesse, módszertani és szervezésbeli segítséget
nyújtson. Bemutatja a legújabb szakirodalmi törekvéseket e területeken. A
tanfolyam előadói valamennyien az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Kar, Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Tanszékének
tanárai, a területek elismert oktatói. A képzés jelentkezési íve a www.szmpsz.
sk honlapon található. A jelentkezés határideje: 2008. június 30. Bővebb információ a következő telefonszámon kérhető: 047/5631205 (Ádám Zita) vagy
személyesen a közösségi ház SZMPSZ Regionális Pedagógiai Központjában
(Daxner utca 35-37.).

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, 13.30tól 17.00 óráig a Naprakész, 17 órakor börze és a játék, 17.30-tól pedig a Napi
krónika második kiadása hallható.

FELLÉPÉSI LEHETŐSÉG
A budapesti Égtájak Iroda 2008. augusztus 29–31-e között a Millenáris parkban kortárs művészeti fesztivált rendez a külhoni magyar amatőr előadók,
együttesek, alkalmi társulatok számára, hogy a határon túli amatőr művészek
és művészeti társulatok bemutatkozzanak a budapesti közönség előtt. A
kitöltött jelentkezési lapot 2008. június 30-ig az előírt mellékletekkel együtt
elküldhetik az Égtájak Irodának postai úton, faxon vagy e-mailen (e-mail:
info@egtajak.com, fax: 00361/4246901). Bővebb info: http://www.egtajak.
com oldalról.

Nyilvános ajánlat
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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

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.

12 Sport / Időjárás
A pisztrángok is sorra kerültek
Ahogy legutóbbi beszámolómban megírtam,
Kurincon kezdetét vette az idei horgászidény, s a zsákmány is igen biztató volt. Ezt
a pisztrángok kapcsán sajnos nem lehetett
elmondani, ugyanis különböző okok miatt
Felsősziklásnál a javítások elhúzódtak,
így április 16-án a medencében víz híján
pisztrángok még nem voltak. De nem volt
a Rimán sem reménykeltőbb a helyzet.
Ezért talán nem meglepő, hogy a horgászok
érdeklődése is elenyésző volt a május végére
meghirdetett versenyen. Mindössze 17
versenyző jelent meg, akikre a kétfordulós
verseny végén értékes díjak vártak. A nyári
kánikula viszont nem kedvezett a pisztrángfogásnak, a kapás elenyésző volt, csak 37
pisztráng került horogra.
A legügyesebbnek Ing. Július Barič bizonyult,
aki nem csak a legtöbb halat fogta ki, hanem
övé lett a legnagyobb példány (42 cm) is.
A végeredmény:
1. Ing. Július Barič (6 db., 226 cm)
2. Peter Kasár (6 db., 202 cm)
3. Vladimír Husár (5 db., 170 cm)
A szünet után újabb számmal folytatódott
a verseny, de a fokozódó hőségben a halak
nem voltak partnerei a 38 versenyzőnek,
akik közül a legjobbak kerültek a döntőbe.
A győzelmet végül Együd Béla szerezte meg,
aki rövid időn belül három pisztrángot is
kifogott, s ez elég volt az első helyhez.
A végeredmény:
1. Együd Béla (3 db., 110 cm)
2. Igor Tompoš (2 db., 64 cm)
3. Štefan Stelo (1 db, 38 cm)
A legnagyobb halat 47 cm) viszont Jozef
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Vinarčík fogta ki még a selejtezőben. A verseny főellenőre Dulovics Jenő volt, a díjakat
a helyi horgászszövetség elnöke, Igor Borlok
adta át, aki sikeres idényt kívánt a pisztránghorgászat szerelmeseinek.

Dobos Ferenc

Elköszöntek Vass Ferenctől
A Rimaszombati VFK Végrehajtó Bizottsága
június 9-i ülésén értékelte a tavaszi idényt,
s gratulált a remek eredményekhez a Vass
Ferenc – Danyi László duónak, akiknek
a vezetésével a csapat a tavaszi 15 fordulóban ugyanannyi pontot szerzett, mint ősszel
a 18 forduló alatt. A csapat az 5. helyen
zárta a bajnokságot, de csak alig maradt le
a dobogóról. A Végrehajtó Bizottság a lap
hasábjain keresztül is szeretne köszönetet
mondani Vass Ferencnek és Danyi Lászlónak
a munnkájáért, s reméli, hogy a későbbiekben is számíthat a munkájukra.
A VFK vezetése már benyújtotta jelentkezését a következő évadra is a második
legfelsőbb osztályba, de a csapatot Vass Ferenc helyett Karol Kisel vezeti majd, akinek
a segítője Július Nôta lesz.

Tornát rendeznek a nem
regisztrált játékosoknak
A Mladosť Relax Rimaszombat asztalitenisz
egyesület június 21-én asztalitenisz-tornát
rendez nem regisztrált játékosok részére
a Hviezdoslav utcai speciális alapiskola tornatermében. A versenyen bárki részt vehet,
aki nem tagja egyetlen bejegyzett profi asztalitenisz-csapatnak sem. A versenybe nők
és férfiak is jelentkezhetnek korhatár nélkül. Az ütőt a játékosnak kell bebiztosítania,

Június – a vadászat
és a természetvédelem
hónapja

míg a labdát a szervezők biztosítanak. Bejelentkezés reggel nyolc és kilenc óra között,
ezt követi a sorsolás és a torna ünnepélyes
megnyitása. A verseny igazgatója a Mladosť
Relax elnöke, Ing. Alexander Štefan, titkára
Mihályi László, a főbíró Ĺubomír Pinzík lesz.
Bővebb információval Miroslav Zelezník
szolgál a 0907 658 322-es telefonszámon.

Cselgáncssikerek
Vágbesztercén és Harsányban
Vágbesztercén rendezték meg az ifjabb diákok és diáklányok szlovákiai cselgáncsbajnokságát. 22 egyesület 98 versenyzője lépett
tatamira, a rimaszombati Lokomotívát
Andrik Bence és Denis Farkaš képviselte.
Andrik Bence a 30 kg-osok kategóriájában
nem talált legyőzőre, s elnyerte a szlovák
bajnoki címet.
A Mladosť versenyzői közül a lányoknál
ketten is szlovák bajnokok lettek (Sophia
Kanátová – 44 kg és Kristína Tommová – 57
kg)
Ezüstérmet szerzett a Mladosť versenyzője Michal Štork (55 kg), míg a Lokomotíva
versenyzője, Denis Farkaš az ötödik helyen
végzett. Ján Durmis és Kónya Zsolt is eljutott
a vágbesztercei megmérettetésre, de helyezetlenül végeztek.
Június 8-án a magyarországi Harsányban
rendeztek nemzetközi diák cselgáncsversenyt, amelyen a Lokomotíva versenyzői is
elindultak, akik közül Frederik Strečka (24
kg) aranyérmet szerzett. A Jakab-testvérek,
Ádám és Károly két második helyet értek
el, míg Jaroslav Maďar harmadik helyen
végzett.

Összeállította: jdj

Reisz András jelenti

J

únius az év egyik legszebb hónapja, amikor a legtöbb állat világra hozza a kicsinyeit, amelyek még védtelenek és sérülékenyek.
A Szlovák Vadászszövetség helyi szervezete arra kéri a természet
szerelmeseit, hogy óvatosan járják az erdőt, s ne zavarják meg az
erdő lakóinak a nyugalmát. Külön felhívják a figyelmet arra, hogy a
véletlenül talált fiókákat vagy állatkölyköket ne vigyék haza, de ha
egy mód van rá, ne is nyúljanak hozzájuk, mert akár egy érintés is
végzetes lehet a számukra.

jdj

A jövő hét folyamán biztosan nem lesz kánikula és zavartalan napsütés.
A hét elején (kedd estig) viszonylag szárazabb, naposabb időre van kilátás, de azért
többször zavarják felhők a napsütést, délután
helyenként zápor, zivatar is előfordul. Kedd
estétől szerda estig azonban ismét erősen
megnövekszik a felhőzet és többfelé várható
eső, zápor, zivatar. Ez a csapadékhullám
csütörtökre elhagyja térségünket, ezért
csütörtökön és pénteken ismét több lesz a napsütés. A hét végén is marad a
kissé változékony júniusi idő záporokkal, zivatarokkal. Ami a hőmérsékletet illeti, 25 foknál nem lesz melegebb.

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.

