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sertésgondozó, Pupala András bányász, Juhász
István mezőgazdász, Házik Zoltán kárpitos békésen megfért a pártaktivisták mellett. Már akkor
is gyakran képbe, akarom mondani lapba kerül
a cigánykérdés. Hihetetlen, hogy mennyi focicsapat működött akkoriban a régióban. Ma a legtöbb
helyen már nyoma sincs az egykori futballpályáknak. Ha majd egyszer megírják a régió történetét,
elő fogják venni. Addig sokan gyalázzák és kénkövet fújnak rá, mert bizonyára vannak felednivaló
pontok a múltjukban. Fogalmazhatnánk úgy is,
hogy nem teljesen tiszta a lelkiismeretük. Marta
Hlušíková remek ötletét, hogy közös szlovákmagyar jubileumi számot adjunk ki, megfúrták.
De azért mi ünnepeljünk Márai Sándor gondolataival. Hiszen tudjuk, csak annak van jövője, aki
a múltját is fel tudja vállalni. S ezúton is szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik ezt
a lapot az elmúlt 40 évben működtették, s külön
azoknak, akik olvasták. Talán nem is vagyunk
olyan kevesen.

Július elsején az 1946-47-es
Deportálások Áldozatainak
és Leszármazottainak Szövetsége (DÁLESZ), valamint
Pinc község Soós Tibor
polgármester által szervezett
találkozó díszvendége Mikel
Irujo Amezaga, az Európa
Parlament baszk nemzetiségű parlamenti képviselője
volt, amelyen jelen volt több
egykori kitelepített is, mint
pl. Lévártról. Krivánszky
Miklós, a DÁLESZ elnöke
évek óta küzd, hogy a Csehországba deportáltaknak
a megélt mély fájdalmát
ugyan soha nem enyhítő, de
némi kártérítést harcoljon
ki. A baszk nemzetiségű
képviselő, aki egyébként az
Európai Szabad Szövetség –
Zöldek frakciójának (amelynek tagja Tőkés László is, akit
másnap látogatatott meg
Erdélyben) tagjaként már
jó ideje figyelemmel kíséri
a kisebbségben élő magyarok helyzetét. Mikel Irujo
Amezaga a Cornix Artifex
Filmműhelynek elmondta,
hogy Spanyolországból,
Baszkföldről azért jött Felvidékre, hogy megismerje az
itteni emberek problémáit,
helyi jellegzetességekről
tájékozódjon. „Érdekel, hogyan élték meg az emberek
a deportálásokat, milyenek
a tapasztalataik. Valamen�nyi itteni kérdés, probléma
foglalkoztat, különösen a
kisebbségi és nyelvi problémák” – mondta el többek
között az interjújában.

Juhász Dósa János

Homoly E.

40 éve
a régióban
a régióért
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Az ünnep a különbözés. Az ünnep
a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep az élet
rangja, felsõbb értelme. Készülj föl reá, testben
és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros
betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan
ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj
az ünnepre” – írja Márai Sándor a Füveskönyvben.
A Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti is ünnepel
az idén, ugyanis a lap(ok) első száma 1968 forró
nyarán jelent meg a Járási Nemzeti Bizottság és
a Szlovák Kommunista Párt Járási Bizottságának
a lapjaként. A lap ára 50 fillér volt, négy oldalon,
A3-as formátumban látott napvilágot. Voltak idők,
amikor a magyar tükörfordítása volt a szlováknak, s voltak jobb idők, amikor még a helységneveket is magyarul lehetett írni. S minden benne
volt, ami akkor benne lehetett. Lenyomata egy
kornak, gyarlóságainkkal, esendőségeinkkel és
sokunk fiatalságával. Volt benne bűnügyi krónika, aratási jelentés, pártbizottsági beszámoló és
élmunkások arcképcsarnoka. Kelemen Márton

Dupla szám változatlan áron
Lapunk ezen a héten dupla számmal jelentkezik a régi áron. Legközelebbi számunk 2008 július 21-én jelenik meg, amikor elindítjuk új
játékunkat, amelyen akár 5 000 koronát is nyerhet nek. Már most
biztosítsák be a Gömöri Hírlapot. S várjuk terjesztők jelentkezését
is. Diákok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek.

Vadex, k. f. t.,

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombati Húsvár

AkciÓ: sertéscomb: 149 Sk/kg
sertésoldalas: 123 Sk/kg
Bartók B. 24, Rimaszombat

Rimaszombat, Vasút u. 23

www.jazmin.sk
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Ankét

Lapszélre

Hol nyaral az idén?
Kovács László, a Városi Hivatal elöljárója
Hát azt én is szeretném tudni. Nyolc éve nem
voltam szabadságon, s most már nagyon szeretnék elmenni kikapcsolódni. Sajnos azonban
munkaköri nehézségek miatt nem tudom, hogy
eljutok-e, azt meg, hogy mikor, nem is sejtem.
Ha nyaralnék, akkor az olasz vagy a horvát
tengerparton szeretnék.
Csank Lajos, főellenőr
Részben itthon, mert lakásfelújítást terveztünk, s az a szabadságom nagy részét elveszi
majd. De egy két napra átruccanunk Magyarországra is vásárolni, vagy ha szerveznek utat
Tiszaújvárosba, akkor oda is szívesen elmegyünk. S bejelentkeztünk az augusztus végi
horvátországi nyaralásra is.
Csincsík Anna, a VH Építéshatósági-, Beruházási és Közlekedési Osztályának vezetője
Munkában és itthon. Nehéz szabadságot kivennem, mert betegség miatt kevesen vagyunk az
osztályon, és a férjemnek sem jön ki a szabad-

ság. Ezért hosszabb családi kirándulást nem
tudunk tervezni, pedig szívesen mennék a tengerhez. Egy-két napra remélem, hogy eljutunk
Egerbe vagy Mezőtelkesre.
Orosz István, a VH Oktatási Osztályának
szakreferense
Ami felvillanyoz és feltölt energiával a következő évre, hogy két év spórolás eredményeképpen
a családdal eljutok Tunéziába. A nyár további
részét itthon töltöm, lesz egy kis festés is a lakásban, s a munka mellett egy-két nap fürdőzés
Magyarország valamelyik termálfürdőjében.
Berecz Péter, a Városi Rendőrség parancsnoka
Nagyon remélem, hogy semmi nem jön közbe,
s eljutunk a horvátországi tengerpartra. Most
már könnyebb szabadságra menni, mert többen
vagyunk, s jobban be tudjuk osztani a rendőröket, ez tavaly lehetetlen volt. Ami a nagy
álmom, hogy egyszer Ausztráliába eljussak, de
ezt anyagilag nem tudom realizálni.
Kérdezett: Homoly E.

Megkérdeztük a szakembert

A nyári bőrbetegségek veszélyei

N

yáron számos bőrbetegség veszélyének
vagyunk kitéve. Rúgó Edit bőrgyógyásztól
érdeklődtünk, milyen bőrbetegségek alakulhatnak ki nyáron.
A bőrnek számtalan funkciója van, ami védi
a többi, elsősorban belső szervet a környezet
káros hatásai ellen. A bőrbetegségek évszaktól,
nemtől és kortól függetlenül a gyakori megbetegedések közé tartoznak, amelyek elkerülésének érdekében fontos a bőr ápolása. Minden
évszakban ésszerű, ha a bőrápolás az időjárás
jellegzetességeinek megfelelően történik. A
nyári hónapokban a bőr legfelsőbb rétegeinek a
tulajdonságai megváltoznak, és ez befolyásolja
a bőr középső rétegének az anyagcseréjét is.
A helytelen napozás miatt nem ritka az akkut
napégés, a bőr kipirul, hólyagossá válik erős
fájdalom kíséretében. A helyi reakciót általános tünetek is kísérhetik, így pl. láz, fejfájás,
hányás. Fontos az elveszített folyadék pótlása,
bőrnyugtatók alkalmazása. Néhány esetben
elkerülhetetlen a kórházi kezelés. Tévedés az,
hogy a napsugár korlátlanul egészséges. A
napsugárban olyan hullámhosszú sugarak is
vannak, amelyek károsítják a bőrt és a bőr alatti
szövetet. Az utóbbi években az ózonréteg vékonyodása miatt csökken a légköri rétegek káros
sugarakat elnyelő hatása. Ez a csökkent védelmi
hatás és a légköri szennyezés fokozza a napozási ártalmakat. A károsítás mértéke függ az
emberek egyéni érzékenységétől és a sugárzás

mennyiségétől. A bőrfesték termelése alapján
négyféle bőrtípust különböztetünk meg. Első
a fehér bőrű, a napon mindig megpirosodik, a
bőre nem barnul le. Második a könnyen leégő,
nehezen barnuló bőr. Harmadik, amelyik csak
ritkán ég le a napon, és könnyen barnul. Negyedik bőrtípus, amelyik nem pirosodik meg és
gyorsan barnul. „Óvatosan napozzanak azok,
akik az egyes és a kettes bőrtípusba tartoznak,
akik napfényhatást fokozó gyógyszert szednek,
akiknek a bőrén barna anyajegyek találhatók,
s akiknek a családjukban bőrdaganat fordult
elő. A kisgyerekeket hároméves korig védeni kell a napozástól. A nyári hónapokban
gyakoriak a bőrallergiás megbetegedések, a
bőrgombásodás, a rovarok csípései által történő
megbetegedések. Heveny szisztémás reakció
esetében (méh vagy darázscsípés) fontos a
gyors elsősegély, orvosi beavatkozás.” – tudtuk
meg a doktornőtől, aki azt is elmondta, hogy
kullancscsípés esetében fontos a rovar szakszerű eltávolítása. Tilos a rovart krémmel, olajjal
bekenni. Csipesszel, óvatosan, lassan az óramutató járásának ellentétes irányában csavarjuk ki.
Ha körülette terjedő bőrpírt vélünk megfigyelni, forduljunk orvoshoz, mert ilyen esetben
elkerülhetetlen az antibiotikumos kezelés. Ha
fokozott óvatosságunk ellenére fertőzés, esetleg
allergia támadná meg bőrünket, minél előbb
keressék fel orvosukat, bőrgyógyászukat.
Csölle Edit

Kell itt aquapark?
Homoly Erzsébet
szerkesztő

N

yári szabadságok idején ki-ki
pénztárcája vastagságától függően,
gondos töprengések után választ magának
esetleg családjának üdülőhelyet, hogy
távol (leh)essen a mindennapi gondok forrásától, a haz(áj)ától! Van akiknek sikerül,
megint másoknak csak álom marad a sós
vízben való mártózkodás. Iróniával élve,
azoknak a legjobb, akiknek pénztárcájuk
sincsen. Ők felelősségtudatuk hiányában
nem méregethetik ugyanis, hogy meddig
nyújtózkodhatnak, ám a hőség őket is
eltikkasztja, s vízpartra vágynak. Nem haboznak, a természetest, de sajnos már nem
egészségest választják. A Balog partján
nem is ritka a patakban fürdőző gyermeksereg. Az édes víz ahhoz a tengerhez vagy
strandhoz képest didergetően hideg, mégis
felhőtlen kacaj zsongja be a völgyet. Ők így
boldogok. Annak idején nagyapáink is így
nyaralhattak. Megvolt a saját tengerpartjuk. Közben felnevelkedett pár generáció,
megváltoztak az igények, kicserélődött
a populáció, elmélyült a szegénység, s
megállíthatatlannak tűnik a slumosodás.
Sokan pedig fejüket homokba nyomva
több milliós aguaparkbéli elképzeléseket
dédelgetünk. De minek és kinek?

Helyreigazítás
Az MKP országos kitüntetéseket adott
át, amelyről lapunk 26. számában mi is
beszámoltunk. Böszörményi István családi
okok miatt nem tudta emlékplakettjét
Dunaszerdahelyen átvenni, ahol a valóságnak nem megfelelően a füleki gimnázium
történelem-magyar szakos tanáraként
méltatták. A kitüntetett – olvasói figyelmeztetésen alapuló megkeresésünkre – elmondta, hogy oklevelét csütörtökön vette
át a Járási Elnökség gyűlésén Csúsz Péter
elnöktől, így addig a méltatás szövegét
nem ismerte. „Több történelmi publikációt írtam és előadást tartottam, s nem az
első eset, hogy történelem-magyar szakos
tanárnak hisznek. Nem tiltakozom ellene,
hiszen többet foglalkoztam történelemmel
és magyarral, mint a saját szakommal, de
a rend kedvéért német-svéd szakos tanár
vagyok, s németet tanítottam a füleki
gimnáziumban.” – tette meg a helyreigazítást lapunkban. Ez semmit sem von le
érdemeiből, sőt.
he

Városunk életéből
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Hizsnyan Júlia és Forgon Veronika Pásztor Mária-díjas lett

A kultúrházban búcsúztatták a tanévet

A

Tompa Mihály Alapiskola tanévzáró ünnepségre gyűlt össze a Városi Művelődési
Központ színháztermében, mert úgy gondolták,
hogy a hely alkalmasabb és kényelmesebb a
teljes felújítást igénylő iskolaépületnél. A műsorban felléptek az alapiskolás évektől búcsúzó
kilencedikesek, Pelle Rita, az Iglice tánccsoport
és Zagyi Boglárka. Majd átadták a színpadot
azoknak, akik a 2007/2008-as tanévben valamilyen verseny országos döntőjén az első három
helyezett között végeztek, hogy átvegyék az
igazgatói dicséretet. Az első évfolyamból Pelle
Rita, Orosz Ágnes, Pataky Sándor, Sogel Simon,
Molnár Kristóf, Kovács Orsolya Krisztina,
Forgon Letícia, a másodikból Kovács Péter, Gál
Laura, Burszki Barbara, Illés Bernadett, Lenner

Egon, Házik Ildikó, Lukács Péter, Forgon Mária,
a harmadikból Szomolai Bálint, Egri Evelin,
Lehocky Richard, Balyo Norbert, a negyedikből

A polgármester díját Veres Viktória kapta

A templomban osztották ki a díjakat

J

únius 27-én a Tompa Mihály Református
Gimnázium tanárai és diákjai szép rendben
elfoglalták a református templom padjait.
Díszbe öltöztették testüket és lelküket, hogy
bezárják a 2007/2008-as tanév nagykönyvét,
amelybe több kiváló eredmény és az iskola
hírnevét öregbítő érdem bejegyzése került.
Igazgatói díjban Kovács Lilla (sexto), a polgármester díjában Veres Viktória (septimo), a művészeti Holéczy-díjban Hacsi Gábor (kvarto) és
Rúgó Alexandra (quinto), a reál Baksay-díjban
Czerwinsky Gergely (secundo) és Bartha Attila
(sexto), a humán Mikszáth-díjban Szepessy
Mátyás (tertio) és Magicz Ildikó (1.), a Bodor
István-díjban a Suttogók irodalmi színpad, a diákok szavazása alapján a Johannita Lovagrend
Díjában Simon Szilvia (septimo) és B. Kovács
István adományának, a Kovács testvérek történelmi díjában Hangácsi István (septimo) részesült. A Fekete Macska Díját a legjobb tanárnak
idén a Diákönkormányzat a biológia-geológia

szakos Ferencz József tanárnak ítélte oda. Bán
Zoltán a Simonyi Alapítvány nevében átadta a
Szepesházy Kálmán által alapított Szentpéterydíjat, amelyen azonban az alapító már nem
vehetett részt. Emléke előtt a gimnazisták
egyperces néma csenddel tisztelegtek. A díjat
Suhaj Péter (primo) és Bodó Nikolett (quinto)
érdemelték ki.

Videokamerát nyert iskolájának

E

lső alkalommal hirdette meg a Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó valamint a Városi Rendőrség preventív jelleggel
a rövidfilmek versenyét a Rimaszombati
Járás alap- illetve középiskolásainak a számára drogellenes tematikával. A szervezők
csalódottságára csak a Tompa Mihály és a
Hostinský alapiskolák kapcsolódtak be a
versenybe – összesen négy filmmel, amelynek készítői: Denis Petrus, Richard Zorvan,
Peter Ďuro, Adam Oleríny és Tiffinger Brigitta voltak. Utóbbi alkotó a Tompa Mihály
Alapiskola nyolcadik osztályos tanulója az

alkoholproblémáról készített összeállítást,
s elnyerte a GTV igazgatója, Rimava.sk
Szerkesztősége és a Művészeti Alapiskola
igazgatójából álló szakmai zsűri tetszését.
A fődíj egy videokamera volt. A versenyt az
Eicehwald Kft., az RS net, a Tikotank Kft. és
Gál Sándor támogatta. Tiffinger Brigitta a
tanévzáró ünnepségen igazgatói dicséretben és pénzutalványban részesült. S hogy
a programnak legyen-e folytatása, azon a
két fő szervező, Tóthné Mede Zsófia és Jakab
Károly még gondolkodik...

Az oldal anyagát írta: Homoly Erzsébet

Pelle Mátyás, Munka Dávid, Hizsnyan Júlia,
az ötödikből Mihalčák Gabriella, Kovács Karin
Vanesa, a hatodikból Földi Viktória, a hetedikből Gál Krisztián, Kiss Norbert, Orosz Róbert,
Árvai Viktória, a nyolcadikból Zagyi Boglárka,
Tiffinger Brigitta, Ligárt Bence, Gasko Bianka,
Kovács Réka Nikolett, Földi Krisztina, Bodon
Lea kapott oklevelet. A 17 évvel ezelőtt alapított
Pásztor Mária-díjat idén Hizsnyan Júlia, a
negyedik évfolyam jeles tanulója érdemelte ki,
aki nyílt, őszinte, konfliktuskerülő természetével küzdött a céljaiért, s tízévesen rengeteg
könyv titkát feltárta; valamint Forgon Veronika,
aki szorgalmas, kiváló képességű tanulóként
a kilenc évfolyam mindegyikében kitüntetett
tanuló volt.

Tapasztalatcsere
a londoni főpályázó
jelenlétében
A rimaszombati Régiófejlesztési Ügynökség június 27-29. között nemzetközi konferenciát szervezett, amelyen
jelen voltak a Youngbusiness.net 3
programban résztvevő partnerek.
Rimaszombatba látogatott Londonból,
Tooting városrészből Michael Manning
– Prior a Leonardo da Vinci által támogatott YBN program főpályázója, hogy
a helyszínen találkozzon a projektben
résztvevő partnereivel. Rajta kívül
megosztotta tapasztalatait a hallgatósággal a Budapesti Ifjúsági Vállalkozói
Központból Lakatos Mária, az egri Neumann If. Váll. Központból Kolman Miklós, illetve a Kovászna Megyei Kis- és
Középvállalkozók Szövetsége által működtetett Sepsiszentgyörgyi Vállalkozó
Inkubátorház asszisztens menedzsere.
Erdélybe 2009 őszén tesznek látogatást
a program résztvevői, idén ősszel pedig
Nyíregyháza-Ibrány iskoláit látogatják
meg. A rimaszombati találkozó alkalmával megtekintették a Tompa téren az
egykori megyeháza épületében működő
vállalkozói inkubátort is, amelyet a VH
Stratégiai és Városfejlesztési Osztálya
működtet, amelynek vezetője, Eva
Muráriková lapunknak elmondta, hogy
16 számítógéppel és teljes technikai
felszereltséggel működő terem kihasználtsága maximális, eddig kétszázan
teljesítették a programot, sajnos a
vállalkozóvá válás viszont a megnyitástól számított két év alatt csak 6%.
A témához későbbi számunkban még
visszatérünk.
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Ajnácskő – Két nap alatt két fesztivál
J

únius utolsó hétvégéjén minden szem
Ajnácskőre figyelt. Első nap a rockzene
szerelmesei adtak randevút egymásnak
a községben a szabadtéri színpadon, hisz
már negyedik alkalommal rendezték meg
az AngyalRockfesztivált, amelyen többek
között a dunaszerdahelyi RAF II zenekar és
a Pokolgép együttes is fellépett. Kovács Erik

főszervező szerint közel 500 fiatal jött szerte
az országból a rendezvényre. Vasárnap a
népi hagyományok kedvelői váltották őket,
a népművészeti fesztiválra már nyolcadszor
került a Csemadok helyi alapszervezete
szervezésében. A helyiek mellett fellépett a
balogfalai Fürtöcskék énekkar, a feledi Meseláda bábcsoport, Bozó Andrea és a füleki

Palóc Táncműhely bemutatta a Ne aludj el
két szememnek világa c. műsorát, amelyhez
a karancslapujtői Dobroda zenekar húzta a talpalávalót. A kultúrház előtti téren
a füleki Motolla kézművesfoglalkozásai
várták az érdeklődőket, de volt íjász- és
mazsorettbemutató is.

Juhász Dósa János képriportja

A legnagyobb érdeklődés a Pokolgép együttes fellépést előzte meg. A kép bal
szélén Kovács Erik főszervező (Pál Dénes felvétele)

Őrjöng a közönség, színpadon a RAF II zenekar (Pál Dénes felvétele)

A feledi Meseláda Bábcsoport A világ eleven kardja c. mesét mutatta be.

A füleki Szarvasűzők bemutatója tömegeket vonzott.

Gyöngyfűzés, mézeskalácssütés, vagy amit akartok

A karancslapujtői Dobroda zenekar nézőket toboroz az esti előadásra.

Régió
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A „Murányi Vénusz” szülőhelyén, Balogvár romjainál

A

nagybalogi „csemadokosok” a hagyományőrzés és magyar kultúra ápolása
mellett egyre nagyobb gondot fordítanak a
történelmi ismeretek gyarapítására. Hisz az
1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc mellett gondolnak a málenkij robot,
a kitelepítések áldozatairól való megemlékezésre. Ez évben a távolabbi múlt iránt
érdeklődőknek teremtettek lehetőséget
ismereteik gyarapítására a várrom és környékének megtekintésével.
A nyári napforduló napján, június 21-én
indultak az érdeklődők a balogi várhegyre,
ki autóbusszal, ki autóval, ki gyalogszerrel.
Megérkezvén, a Lujza-parkban összegyűlteket Pál Csaba alapszervezeti elnök köszöntötte, majd ismertette a programot, mely
szerint a vár történetének meghallgatása
után a várrom megtekintése, a parki tónál
pedig szalonnasütés és szabad szórakozás
követte.
A negyvennyolc érdeklődőt, idősebbeket, fiatalokat és gyermekeket Pál Dénes nyugdíjas
pedagógus, Balogvár legavatottabb isme-

rője tájékoztatta a régmúlt történéseiről.
Az előadásból megtudtuk, hogy a vár mint
középkori erődítmény, majd végvár egy német lovagnak, Altman vitéznek köszönhette
létét, s hogy eredője volt a Széchy családnak, melynek tagjai: Tamás, György és Mária
nemcsak tulajdonosai, hanem gyarapítói is
voltak a várnak és környékének. 1668-ban
a „Murányi Vénusz”, azaz Széchy Máriának,
Balogvár szülöttjének révén Gyöngyösi

István, a 17. század legnagyobb barokk költője lett a kapitánya. A 340 éve jutalomból
(büntetésből?) kinevezett költő-várkapitány,
Gyöngyösi István emlékét Nagybalogon
emléktábla is őrzi a művelődési ház homlokzatán.
A vár romjainál sokunk szeme előtt megjelent a Meleghegyre épített vár méltósága, a
környék felett őrködő tekintélye, viaskodása
a huszitákkal, majd azok elviselése, amíg
nagy reneszánsz királyunk, Corvin Mátyás
takarodót nem fújt nekik. Riasztó mogorvasága, ami miatt a török hódítók elkerülték.
A magyarság önpusztító széthúzása a rendi
felkelések során a kuruc korban végül a vár
pusztulásához vezetett.
Történelmi ismereteink felfrissítése és
gyarapítása után a gyalogtúra fáradalmait a
Lujza-parki tó mellett pihentük ki. A pezsegve sülő szalonna és hagyma illata járta át a
léget, és vidám énekszó töltötte be a tájat,
hirdetve, hogy akik ott jártak, sok tekintetben feltöltődtek és elégedettek voltak.

Koós István, fotó: a résztvevők

Kiállítás a vadászat és természet
hónapja alkalmából Rimaszécsen

J

únius a vadászat és a természet hónapja.
A rimaszécsi kultúrházban június 25-én
és 26-án kiállítást szervezett néhány falubeli
önkéntes. A kiállítás célja, hogy felhívják az
emberek figyelmét a természet szépségeire,
értékeire és annak megőrzésére. Mindezt a
vadászat segítségével mutatták be. A kiállított
tárgyakat a helyi vadászszövetség tagjai, illetve
magánszemélyek ajánlották fel. Ezúton is
köszönetüket fejezik ki a szervezők, hogy rájuk
bízták becses gyűjteményeiket, büszkeségeiket.
Főként kitömött állatok, vadászfelszerelések,
vadászképek, természetet ábrázoló alkotások,
különböző gyűjtemények voltak megtekinthető-

ek. A kiállítás érdekesnek mutatkozott a kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek és idősebbeknek
egyaránt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a
kiállítás látogatói: a helyi óvodások tátott szájjal
csodálták a kitömött vadakat, az iskolások pedig érdeklődve figyelték a vaddisznók agyarát,
halakat, madarakat. Az idősebbek felidézhették
a régi időket, mikor az ő gyermekkorukban a
„nagy találkozást” a vadon élő állatokkal természetesként, nem mint egy különleges élményként élték meg. Megelégedettséggel zárhatta be
ajtaját a kultúrház, ugyanis a látogatók új vagy
éppen újra felidézett élménnyel gazdagodtak.
Gál Mária, fotó: archív

A barlangászok és az egyház
együttműködése
Ú

jabb teljesítménnyel bővült a rimaszombati barlangászok idei tevékenysége. Június 21-én és 22-én, szombaton és
vasárnap, a Balogtamási Egyházi Presbitérium felkérésére elvállalták a balogtamási
református templom tornyának rendbetételét: javítását, festését. A nagy hőség

ellenére 2 nap alatt teljesítették a kitűzött
feladatot. A barlangászok ezúttal is köszönik a balogtamásiak szíves vendéglátását,
s külön köszönetüket fejezik ki özv. Bódi
Béláné Saroltának a felkérésért és az egész
megszervezéséért.

Balázs Emese, fotó: Benedek László
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Kerti munkák
a 28. hétre

Kerti munkák
a 29. hétre

Július 2. Sarlós Boldogasszony
Szűz Máriának Szent Erzsébetnél történt látogatásáról emlékezett meg az egyház. S mivel őseink az aratás kezdetét kötötték hozzá, az ünnep
magyar neve „Sarlós” Boldogasszony lett, az
aratás munkáját megkönnyítő legősibb munkaeszközről, a sarlóról. Sok helyen aratókoszorút
szoktak fonni Sarlós Boldogasszonynak. Az
élet, a várandós anyák, a gyermek és a kenyér
ünnepe. Régen az aratók a kenyérnek kijáró
tiszteletadással e napon kezdték a búza betakarítását. Az első rendeket az asszonyok vágták le
sarlóval, azt a bibliai példát jelképezve, hogy a
Szűzanya arat és a fiára hagyja, hogy gyűjtsön,
s a búzát a konkolytól elválassza. Időjósló nap
is volt: „Sarlós Boldogasszony csepegős esője
sokáig tart, néha hat hét lesz belőle.”
be

állat(om) a
képen

Gyümölcskert
Gyümölcskert
A málnát lapos edénybe szedjük. A legkorábbi körtefajtákat kézzel szedjük, a rázás
károkat tesz a jövő évi termőrészeken.
A szamócát szüret után is védjük a kártevőktől és a kórokozóktól (levélfoltosság).
Ne feledkezzünk meg az alma négy fő
károsítójáról sem, ezek a lisztharmat,
a varasodás, az almamoly és a kaliforniai
pajzstetű. Ezen kívül felléphetnek még
a takácsatkák és a vértetű, körtén pedig
a körtemoly. Új telepítésre most készítsük
elő a szamócaágyásokat, négyzetméterenként szórjunk ki 10 dkg komplex műtrágyát. Szükség esetén a talajt fertőtlenítsük
a talajlakó kártevők ellen.

Szőlő
A karós szőlőt harmadszor is kötözzük.
A zöldoltások megeredt hajtásairól törjük
ki. A talajt sekély kapálással lazítsuk. Ha
betegséget, kártevőt észlelünk, azonnal
végezzük el a védekezést.

Zöldségeskert
A paprikát fejtrágyázzuk, négyzetméterenként szórjunk ki 1,5 dkg nitrogénműtrágyát és 0,7 kg szuperfoszfátot. A görögdinnye indáit 30 cm-enként rádobott
földdel rögzítsük. Folytassuk a másodvetésű fejes-, kel- és vöröskáposzta kiültetését.
A karfiol rózsáit védjük a tűző naptól. Még
vethetünk őszi és téli retket. Ha a dughagymák levele leszáradt, kezdhetjük
a felszedésüket. Levegős helyen szárítsuk.
Tavaszig hűvös, szellős helyen, fagymentesen tároljuk. A halványító zellert most
ültessük 30 cm sortávolságra. Vetjük a céklát. A növények e heti vízigénye a következő: paradicsom 25-50 mm, paprika 30-60
mm, fejes és vöröskáposzta 15-20 mm,
kelkáposzta, karalábé és bimbóskel 20-30
mm, karfiol 15-25 mm, fejes saláta 10-20
mm, retek 10-15 mm. A görögdinnyét ne
öntözzük! Zöldségnövényeinket a következők károsítják: a sárga- és görögdinnyét
a peronoszpóra és a kolletotrihumos termésfoltosság, paradicsomot és burgonyát
a burgonyavész.
Végéhez ért az Állatom a képen c. versenyünk.
A beérkezett képekből rögtönzött kiállítást
láthatnak július 26-án, szombaton Bátkában a
III. Balog-völgyi Falvak Találkozója keretében. Itt
döntenek felkért szakembereink a nyertesekről
is. A díjazottak nevét lapunk augusztus 4-én
megjelenő, 31. számában közöljük.
Az utolsó képet (Ebéd után) Boholy Andrea és
Boholy Ivetka küldte be Balogtamásiból.

Virágoskert
A rózsát utoljára fejtrágyázzuk. Alvóra
szemezzük a rózsát és más díszcserjéket.
A szegfűféléket és a kardvirágot a tripszek
támadják (a bimbók bevakulnak). Erkélyünk növényeit tisztogassuk.
Farsang István

Végezzük el a sövénygyümölcsfák hajtásainak zöldválogatását. A hajtásokat tőből
távolítsuk el. A málnabokrok letermett
vesszőit tőből vágjuk ki, a sarjaiból pedig
csak annyit hagyunk meg, amennyi a tő
felújításához szükséges. A kajszibarack
szüretelésekor a fáról minden gyümölcsöt
szedjünk le, a monília fertőzötteket is.
A szilva- és ringlófákat okvetlenül védjük
a szilvamoly és a kaliforniai pajzstetű
ellen. A ribiszke- és egresbokrokat szüret
után is védjük a kártevőktöl és kórokozóktól. Hosszabb várakozási idejű rovarölő
szerekkel védjük az augusztusban és
szeptemberben érő őszibarackot.

Szőlő
A zöldoltások kötéseit lazítsuk fel és
a fejlődő hajtást kötözzük karóhoz.
A karós művelésű szőlőket csonkázzuk (a
hajtásokat a karó felett 20-30 cm-rel vágjuk
vissza). A magasművelésű szőlő hajtásait
kötözzük a felső huzalhoz. Az új telepítésű
szőlőket ne csonkázzuk. Szőlőinket védjük
a peronoszpóra, szürkerothadás és a szőlőmolyok ellen.

Zöldségeskert
Másodterményként ültethetünk rövid tenyészidejű fejes-, kel- és vöröskáposzta palántákat. A hosszú tenyészidejű karalábé
palántáit 40x30 cm-es, a karfiolét pedig
60x50 cm-es kötésbe ültetjük. A palántákat
két naponta 10 mm-es vízadaggal öntözzük. A júniusi vetésű fejes saláta palántáit
ültessük ki. Nyári saláta magvait most is
vethetjük. A bokorbab másodvetése még
időszerű. Most már fejezzük be az őszi és
téli retek vetését. A fokhagymát szedjük
fel, ha szára lesárgult. Növényeink e heti
vízszükséglete a következő: paradicsom
40-50 mm, paprika 50-60 mm, karalábé
10-15 mm, saláta 20 mm, zöldbab 25-30
mm, gyökérzöldségek 20-25 mm, retek
15 mm, zeller 35 mm, újzélandi spenót
25 mm. Ilyenkor károsít a zöldbabban
a baktériumos zsírfoltosság (a hüvelyeket
károsítja), a paprikában pedig a baktériumos levélfoltosság.

Virágkert
Folyamatosan végezzük el a sövények nyári metszését. A kardvirághoz és dáliához
tegyünk támasztékot. A krizantén főhajtásait 3-5 levél felett vágjuk vissza. Szobanövényeinket zuhanyozzuk. Szobanövényeinket támadják a takácsatkák, levéltetvek
és a pajzstetvek.
Farsang István
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Eufóriával él s alkot

Gál Gabriella, fiatal képzőművész Esztergomban állított ki

A

z esztergomi Aquaszigeti Fürdő Galériában június 23-án mintegy 33 festménnyel
nyílt meg a rimaszombati Gál Gabriella egyéni
kiállítása. A fiatal művész képzőművészetpszichológia szakon végzett, amelyet eleve
azért választott, mert mély vonzódást érzett
a művészetek iránt. S ahogyan mondja, belső
szükségletnek érezte az alkotás iránti vágyat,
s mikor megérezte annak euforikus hatását,
ahol újat, s maradandót alkothat, nem tudta azt
abbahagyni. Témái mindig valamin elgondolkodtatnak, s buzdítanak, általában arra
kívánnak ráébreszteni, hogy jól élnek-e úgy az
emberek, ahogyan élnek, de sok angyalos, spirituális, pszichológiai témájú festménye is van.
Szülei lakásán lévő műterméből, amikor alkot,
érzelmekkel túlfűtött, őrjítően kellemes zene
szűrődik ki. Legújabban szívesen fest a Rómeó

és Júlia musicalre, klasszikusokra, de József
Attila versei is inspirálják. Kedvtelésből alkot,
de korántsem hobbi szinten. Képei megvásárolhatók, s szerencsére megvan a mecénás köre
is. Rimaszombatban 2006-ban állított ki, s azt
tervezi, hogy új sorozatával szülővárosában 1-2
éven belül újra bemutatkozik. Esztergomba az
elmúlt négy év termését vitte, s a kiállítás július
13-ig látogatható. Képeit a fokozott hatás érdekében versidézetekkel látta el, s olykor-olykor
nemcsak ecsetet, de bizony tollat is ragadott,
hogy versbe öntse érzéseit, hangulatait. Gál
Gabriella Rimaszombatban megtalálta a helyét
a Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadóban,
s munkáját kitűnően össze tudja kapcsolni a
művészettel. „Élmények alapján festek, ösztönösen, spontán kifejezési móddal, nem pedig
racionálisan. Sokszor nem is tudom, hogy mi

lesz a mű vége. Optimista képeket igyekszem
alkotni, hogy az embereknek élményt adjak,
illetve elgondolkodtassak.” – mondja lapunknak
kiegyensúlyozottan.
Homoly E., fotó: Gál Miklós

Atrium Art igényesen
A

z Atrium Art zenei és színházi fesztivál
ötödik évfolyamába lépett, mert egészen biztos, hogy az ideinek is lesz folytatása.
Manapság oly nehéz a kulturális előadásokra
a nézők becserkészése, de az egykori Fekete
Sas Szálló udvarára immár hagyományosan
besereglenek, na persze azért nem tömegével,
de jelen vannak az igényes művészet kedvelői.
Ebben a toborzásban közreműködtek az Ancile
történelmi bajvívók is. S így június utolsó hét-

végéjén Marian Lacko, a Művészeti Alapiskola
igazgatójának és csapatának újabb álma lett
valóság, amelyhez az ügyes szervezés mellett
az anyagi háttér sem hiányzott. A rendezvény
magyar vonatkozását idén a Sorsvirág együttes
képviselte. Felvételünkön Plaszky Tamás a Kofferszínház színésze szórakoztatja nagy sikerrel
a gyermekközönséget.
Kép és szöveg: he

Az MKP Bátkai h.sz. megrendezi a III. Balogvölgyi Falvak Találkozóját

Találkozzunk július 26-án Bátkában!
E

zúton szeretném megköszönni a találkozóra bejelentkezett 15 község polgármesterének, az önkormányzatok képviselőinek,
az MKP helyi szervezeteinek és szimpatizánsainak, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezetének és a Gömöri Hírlap propagálásának, magánszemélyeknek és vállalkozóknak
a támogatását, akik valamilyen formában
hozzájárulnak a III. Balogvölgyi Falvak Találkozójának a megszervezéséhez, hisz nélkülük
ez nem valósulhatna meg. A fő érdem tehát
őket illeti meg. Kiemelném továbbá, és a helyi
szervezők nevében megköszönném Bátka
község polgármesterének, a helyi önkormányzat képviselőinek és az előkészítésben részt
vevő 30 tagú csoportnak a munkáját, akik azon
dolgoznak, hogy ez a rendezvény kiérdemelje a
résztvevők elismerését. Természetesen sok függ
majd az égiek áldásától, az időjárástól is. Az

eddig ismertetett programon lényeges változás
nem történt, minden maradt úgy, ahogyan azt
eredetileg elképzeltük. Ezért szeretném felhívni
a régióban élők figyelmét két új programunkra, melynek sikere nagyban függ az Önök
hozzájárulásától is. Gondolok itt a régi parkban
megrendezendő házi kedvenc állatok, madarak bemutatójára – börzéjére (eladás-vásárlás)
10.00-15.00 óráig. Reméljük, sokan elhozzák
kedvenceiket, hogy mások is megláthassák
őket. A másik, szintén új eleme a találkozónak
a 18.00 órakor kezdődő „Száll az ének” c. nótaverseny, melyen bárki bemutathatja szeretetét
a magyar nóta, népdalok, cigány dalok iránt.
Nagyon szeretnénk, ha sokan jelentkeznének.
Mivel a 2008 július 26-i III. Balogvölgyi Falvak
Találkozóját propagáltuk a Magyar Köztársaság
határ menti gömöri régiójában ill. Dél-Felvidék
egész területén, igyekszünk olyan feltétele-

ket biztosítani, hogy minden szempontból
megfeleljünk az elvárásoknak. Szeretnénk
megmutatni, hogy milyen is valójában a Balog
folyó mentén élő emberek vendégszeretete,
megadva a lehetőséget valamennyi településnek önmaga bemutatására is! Várjuk a máriás
kártyajáték hódolóit, a motorosokat, a rimaszombati Bástya Egyesület íjászait, s szeretettel
várunk mindenkit. A III. Balogvölgyi Falvak
Találkozójának teljes programját megtalálják
a www.balogvolgy.polgarinfo.hu honlapon,
illetve a július 21-én megjelenő Gömöri Hírlap
hasábjain. Haza várunk tehát mindenkit július
26-án (utolsó szombati nap), akik valamilyen
formában kötődnek a Balog völgyéhez. Jöjjenek
haza, higgyék el, érdemes lesz.
Pásztor László, az MKP h.sz. elnöke,
a rendezvény főszervezője
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk – 7.

Megnyílt a népképviseleti gyűlés Pesten
1848 július
Már 1848 tavaszán megmutatkoztak az
első jelei annak, hogy a magyar kormány
számára az egyik legnagyobb problémát
a szerb kérdés megoldása jelenti majd. A
Délvidéken élő szerbek önállósági törekvése,
melyet a félfüggetlen Szerb Fejedelemség
hathatósan támogatott, olyan súlyos gondot
idézett elő, amely jelentősen felgyorsította a
magyar hadsereg szervezésének folyamatát.
A Batthyány-kormány tagjai úgy gondolták,
hogy a szerbek lakta katonai határőrvidék polgári közigazgatás alá vonása majd
kedvező visszhangra talál az eddig közvetlenül Bécsből irányított, félkatonai települések lakói között. Ennek azonban épp az
ellenkezője történt. A határőrök a magyar
közigazgatást nem fogadták el, sőt határőri
feladataikat sem látták el, így a határ védtelenné vált.
A szerbek az önálló Vajdaság követelésének
készek voltak akár fegyverrel is nyomatékot adni. Ennek megfelelően a szerb
határőrök a Szerb Fejedelemségből érkező
„szerviánusokkal” – szerb önkéntesekkel
– együtt táborokba gyűltek. Bács – Bodrog
megye nemzetőreiből 1848 júliusától kialakult az a rendszer, melynek egyik részét a
Duna ellenőrzésére a Novoszelótól Ófutakig
húzódó vonal, másik részét pedig az ókéri
tábor jelentette. De érkeztek nemzetőrök
más megyékből is.
A másik nagy probléma volt a horvátok
elszakadási törekvése. A Batthy ánykormány ugyan elérte, hogy Jellacsicsot
felfüggesztették báni tisztéből, de a rendeletnek nem sikerült érvényt szereznie.
1848. június 29-én a horvát szábor diktátori
hatalommal ruházta fel Joszip Jellacsics horvát bánt. Mészáros Lázár hadügyminiszter
már június 22-én intézkedett egy esetleges
horvát támadás elhárítására kiépítendő
védővonal felállításáról. Ezt a katonai erőt
jórészt a dunántúli megyék nemzetőreinek
kellett adniuk. Július hatodikán megérkezett
Pestről az 1. honvédzászlóalj is Lázár György
százados parancsnoksága alatt. Július
közepére a Dráva bal partján már 23 000
nemzetőr, 1200 honvéd, 5200 sorgyalogos és
lovas állomásozott.
1848. július elsején Sztankó Soma honvéd
főhadnagy a miniszterelnök megbízásából
fegyvervásárlás céljából Belgiumba utazott. Ugyanezen a napon – a népképviseleti
országgyűlés megnyitása előtt néhány
nappal – egy új lap jelent meg a pesti
utcán: „Kossuth Hírlapja” – már a címével
is érzékeltette, hogy egyetlen politikus, a
pénzügyminiszter Kossuth Lajos nézeteinek
ismertetését tartja fő feladatának. Hogy
mennyire lesz életképes a lap a sajtószabadság következtében amúgy is meglehetősen

Pázmándy Dénest választották
az országgyűlés elnökévé
telített piacon, azt az elkövetkező néhány
hónap mutatja meg. Még egy lap indult meg
júlis elsején: a nemzeti radikálisok lapja, a
„Népelem” – Madarász László és Madarász
József szerkesztésében.
Július másodikán megjelenik Debrecenben
az Alföldi Hírlap, Ilyvóban megalakul az
ukrán Matica. Petőfi Sándor – aki nem lett
képviselő az első népképviseleti országgyűlésben – Vasvári Pállal megalakította Pesten
a márciusi fiatalokat tömörítő Demokrata
Klubot.
Másnap Klauzál Gábor ipari és kereskedelemügyi miniszter kiadta a hírlapkezelési
szabályzatot. Kultúrtörténeti adat, hogy
Than Mór elkészítette az első magyar postabélyeg tervezetét.
1848. július 5-én – 160 éve – megnyílt az első
népképviseleti országgyűlés Pesten.
A képviselőházban immár az „egész nép”
képviselői ültek, akiket egy-egy választókerület szavazóképes lakossága választott. A
törvény meghagyta joguk élvezetében az eddig szavazattal bírókat, de a politikai jogokat
kiterjesztette minden 20 évnél idősebb atyai,
gyámi hatalom alatt nem álló, köztörvényes
bűn miatt ki nem rekesztett férfi lakosra.
A kor szokása szerint a jog gyakorlása
feltételéül vagyoni cenzust írt elő. Aki 300 Ft
értékű házat, ¼ jobbágytelket (kb 6 hold)
vagy ahhoz hasonló nagyságú földet bírt, az
választhatott. A kereskedők és kézművesek
közül azokat részesítette e jogban, akik saját
műhellyel, telephellyel rendelkeztek, vagy
segéddel dolgoztak.
Az értelmiséginek nem kellett vagyoni cenzus szerint szavazni, sem azoknak, akiknek
évi 100 Ft állandó jövedelme volt. Mindenki
választható volt, aki választhatott 24 éven
felül. A zsidók nem kaptak választójogot.
Ennek ellenére a kor Európájában ez a cenzus alacsonynak számított – a felnőtt férfi
lakosság ¼-e választhatott. Az összesen 377
képviselői helyet Erdély csatlakozása esetére további 69-cel egészítették ki. A június fo-

lyamán lezajlott választásokon a kormánypárti képviselők elsöprő többséget szereztek.
A képviselők több mint 70 százaléka lett
birtokos nemes, közöttük 26 arisztokrata. A
reformkorban nevet szerzett követek közül
legalább 90-en jutottak mandátumhoz. A
házelnök Pázmándy Dénes lett, mellé két
alelnököt és hat jegyzőt állítottak.
Július ötödikén jelent meg Petőfi Sándor A
nemzetgyűléshez „intézett” verse. Ki tudja,
hogy így írta volna-e ezt a versét a költő, ha
tagja lett volna az országgyűlésnek? Július
hatodikán Vlajkovecen a helyi szerb lakosság a határőrök és szerviánok segítségével
feldúlta a magyarok házait, két embert halálra kínoztak. Két napra rá a verseci magyar
nemzetőrök visszafoglalják Vlajkovecet. A
horvát tartományi gyűlés – szábor – július
10-én János főherceghez intézett emlékiratában felsorolja azokat a feltételeket,
amelyek teljesülése esetén a magyarokkal
egyezkedni hajlandó.
Az 1848. július 5-én megnyíló első népképviseleti országgyűlés Kossuth javaslatára
elsőként az ország védelmére szükséges
intézkedéseket vette tárgyalás alá. Hatalmas, megrázó erejű beszédében felhívta
a figyelmet a fenyegető veszedelmekre.
A magyar retorika történetébe bevonult
szónoklatában elsőként az általános bel- és
külpolitikai helyzetet vázolta fel. Szólt a
horvátországi fejleményekról, a délvidéki
szerb felkelés borzalmairól, majd arról,
hogy Magyarországot egyidejűleg reakciós restaurációs törekvések fenyegetik. A
fegyveres önvédelem jogának elvi deklarálására tett javaslatát Kossuth konkretizálta
is. Az országgyűlés felhatalmazását kérte,
hogy a kormány 200 000 embert fegyverbe
szólíthasson, melyből 40 000-et „mindjárt
kiállíthasson”, s ennek fedezetéül 42 milló
Ft hadihitelt kapjon.
Ismert, hogy a pénzügyminiszter utolsó
mondatait elnyomta az ováció. A képviselők Nyáry Pállal az élükön kiabálták, hogy
„Megadjuk”. A hosszú percek után helyreállt csendet-rendet Kossuth szállóigévé
vált – némi képzavarral tarkított – félmondata zárta: „...annyi energiát a kivitelben,
mint amennyi hazafiúságot tapasztaltam a
megajánlásban, s Magyarországot a poklok
kapui sem fogják megdönteni”.
A zaklatott lelkű Széchenyi ekkor lelki őrlődések közepette figyelte a délvidéki eseményeket, Kossuth tevékenységét, az udvar intrikáit. Őrlődesei közepette egyetlen vigasza
a Lánchíd építése volt, aminek utolsó lánca
a felhúzáskor – július 18-án – leszakadt.
Széchenyi a lánc által szétzúzott hajóhídról
a Dunába esett, de könnyedén kiúszott.

Kovács Tibor, fotó: archív
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 28 és 29. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
Július 12-én, szombaton
Salvator gyógyszertár
Július 13-án, vasárnap
Kamilka gyógyszertár
Júlis 19-20-án, szombat-vasárnap
Dr. Max gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
Július 12-13-án, szombat-vasárnap

MUDr. Kret Ján
Sport u. 1., tel.: 56 27 352

Július 19-20-án, szombat-vasárnap

MUDR. Štugelová Mária
Dobšinský u. 1., tel.: 56 26 414

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
július 1-én az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Martin Užík, Ján Kováčik,
Ildikó Ďurišková, Milan Lipčei,
Zuzana Bokorová Rimaszombatból, Elena Mészárošová
Osgyánból, Marek Laurinc
Nyustyáról, Štefan Bán,
Marian Jánošdeák Tornaljáról,
Miroslav Garaj Szinóbányáról,
Ján Murinček Rimaszabadiból, Iveta Poprocká Runyából,
Ján Repka Rimabrezóról, Ján
Babarík Susányból, Martin
Giertli Kruzsnóról, Csilla Gálová
Gömörpéterfalváról, Július
Mihályi Gesztetéről, Miroslav
Výkrut Kraszkóról, Františka
Kameniková Lőkösházáról.
Először adott vért: ifj. Ondrej
Poprocký Runyából.

MOZIMŰSOR
Július 9. sz., 19.00 ó.
Vágy, óvatosság
amerikai-kínai-tajvani filmdráma
Július 10-13-ig cs-v., 19.00 ó.
Egyszerű kis család
cseh komédia
Július 10-13-ig cs-v., 21.00 ó.
Riporter szorítóban
amerikai filmdráma
Július 17-20-ig cs-v., 19.00 ó.,
cs. és p. 21.15-kor is
Szex a városban
amerikai romantikus komédia
Július 19-20., szo-v., 21.15 ó.
Út a vadonba
amerikai dráma

Meghívók
Csomós Árpád egyéni fotókiállítása
– Július 12.
A feledi kultúrház tisztelettel meghívja Önt és kedves
ismerőseit Csomós Árpád fotóművész, a Gömöri Fotóklub tagjának Cseres-hegység című fotókiállítására.
A kiállítás megnyitójára 2008 július 12-én, szombaton
14.00-kor kerül sor. A tárlat, mely témáját tekintve
Feledet és környékét mutatja be, július 12-én és 13-án,
a falunapok ideje alatt tekinthető meg a Szabadidő
Központban. Megtisztelő részvételét előre is köszönik
a szervezők.

Charlie-koncert Füleken – Július 13.
Charlie koncertezik Füleken, a várudvarban 20.00 órai
kezdettel. Jegyek elővételben Füleken Márty butikban, Rimaszombatban a Hawai bárban (Tuti-Fruti),
Tornalján a Tompa Könyvesboltban kaphatók.

VII. Regejáró Misztrál Fesztivál
– Július 18-20.
Nagymaroson immár hetedik alkalommal rendezik
meg ezt az értékőrző szórakoztatást, ahol fontosnak tartják a különböző művészeti ágak autentikus
forrásokon alapuló összekapcsolását (megzenésített
versek, kiállítások stb), az európai és ezen belül
különös hangsúllyal a Kárpát-medencében élő népek
irodalmi, népzenei kultúrájának megőrzését és élővé
tételét. A fesztiválon fellépnek többek között az
alábbi művészek és együttesek: Szélkiáltó, Kaláka,
Ferenczi György és a Rackajam, Vágtázó Csodaszarvas, Tolcsvay trió, Misztrál, Ifjú muzsikás, Söndörgő,
Técsői banda (Máramarosi), Vagantes trió, Kátai
Zoltán, Sebestyén István (mesélő), Valkó banda,
Túlpart, Huzella Péter, Hangraforgó, Nemes Levente,
Takács Eszter duó, MacskaSzem, Bácsi Gyurka zenekara, Bourdon együttes. Az elmúlt évi fesztiválokról
készült összefoglaló és bővebb információ a www.
misztralfesztival.hu internetes oldalon.

VIII. Gömör-Tornai Fesztivál
– Július 17-27.
Nyáron idén sem maradhat el a nagyszabású fesztivál, amelynek ezúttal is több helyszíne és gazdag
programja lesz. A fesztivál megnyitója július 17-én
Aggteleken lesz a Baradla-barlang Hangversenyteremében, ahol a Reményi Ede kamarazenekar Vivaldi:
Négy évszak koncertjét adja elő. További információ:
www.gomortornaifesztival.hu honlapon.

Firesz tinitábor – Július 7-11.
A szlovákiai Fiatal Reformátusok Szövetsége az idén
nyáron is több tábort készített elő a fiatalok és a
gyermekek számára, ahol Isten Igéjével és annak üzenetével ismerkedhetnek meg. Gömörben Július 7-11.
között Borzován rendeznek tinitábort 12-15 éveseknek. Érdeklődni André Jánosnál a szilicei Református
Lelkészi Hivatalban. Tel.: 058/79-01-170, 0905/230559, e-mail: andrejancsi@freemail.hu

VIII. Gömöri Honismereti Vándotábor
– Július 7-12.
A Rozsnyói Gömöri Ifjúsági Társaság szervezésében
a vándortábor résztvevői felkeresik a Gömör-Tornai
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Karszt történelmi nevezetességeit. További információ
a 0908192591, 0908474813 telefonszámokon, illetve
e-mail címeken: prekmar@pobox.sk.

Felhívások
Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!
Június 30-tól új műsorstruktúra szerint jelentkezik a
Pátria rádió. A rádió vezetésének tervei szerint ez már
átmenet az új, 24 órás műsoridőre, amelyet januártól
szeretnének megvalósítani, méghozzá ultrarövidhullámon. Az új műsorrendben elmaradnak az ismétlések,
helyettük délelőttönként új, élő szolgáltató műsor
jelentkezik, a Tízórai. Modernebb, fiatalosabb lesz
az adó, amelyben több megszokott műsor is rovatként lesz majd jelen, de megmaradnak a vallási és az
irodalmi műsorok, valamint a Roma magazin. Teljesen
átalakul a Randevú c. ifjúsági műsor, amely ebben a
formájában szintén megszűnik, s a Naprakész helyett
a Hang-adó jelentkezik. Július 2-tól minden szerdán
14.45-kor kezdődik a Pátria Rádióban az Agrárvilág,
pénteken ugyanebben az időben a Kertészkedő.
A Pátria adása környékünkön továbbra is az 1017 kHz
frekvencián hallható.

Tűzveszélyek lehetnek
A rimaszombati Tűzoltók és Mentők Kerületi Igazgatóságának Testülete értesíti a lakosokat, hogy a nyári
időszakban a kánikula és a szárazság miatt tűzesetek
történhetnek. A legveszélyeztetettebbek az erdők.
Ezért kérik a lakosokat a tűzvédelmi előírások betartására, ellenkező esetben a szabályok megsértője ellen
eljárás indul. Külön megkérik a kisgyerekes szülőket,
hogy fokozottan figyeljenek csemetéikre a nyári szünetben. VH_33

Czinka Panna Prímásverseny
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya,
Sajógömör község önkormányzata és a GömörKishonti Művelődési Központ meghirdeti a IX. Czinka
Panna Prímásversenyt, amelyre 2008. szeptember
6-án, szombaton kerül sor 10.00 órától a sajógömöri
kultúrházban. A verseny már hagyományosan három
versenyfeladatból áll: kötelező mű előadása (Vittorio
Monti: Csárdás), szabadon választott nótacsokor
(andalgó, hallgató, csárdás) előadása és nótaénekes kísérete (hallgató és csárdás). A verseny első három helyezettje pénzjutalomban részesül és fellép a verseny
gálaműsorában 2008. szeptember 7-én 19.00 órai
kezdettel a rimaszombati Városi Művelődési Központ
színháztermében. Érdeklődni és jelentkezni írásban
illetve telefonon augusztus 25-ig a következő címen
lehet: Oblastný výbor Csemadoku, Jesenského 5, 979
01 Rimavská Sobota, telefon: 047 56 31095, mobil:
0907 871 451 – Povinszky Elvira.

Nekünk és rólunk – www.felvidek.ma
Friss információkkal, hírekkel és tudósításokkal,
programajánlókkal várja Önöket a www.felvidek.ma
internetes honlap, amelyen mindent megtalál, ami a
szlovákiai magyarság berkein belül történik. Ha azt
szeretné, hogy az Ön rendezvényéről is tudjanak,
azonnal küldje el a szerkesztőség címére, s néhány
percen belül az egész felvidéki magyar közösség tudomást szerezhet róla. Olvassa és szerkessze Ön is!
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Hirdetés

Állás
* Pincér(nő)t felveszünk. Tel:
0907 251 478
868-29			
* Teherautó vezetésére sofőrt
felveszek. Tel: 0903 515 109
795-29 			
* Irodahelyiségek takarítására
takarítónőt felveszek. Tel: 0904
821 835

900-29

Ingatlanok
* Eladó rekonstruált kétszobás
lakás a Rima-lakótelepen. Ár
720 000,- Sk + megegyezési
lehetőség. Tel.: 0908 948 806

797-28
* Eladó kétszobás lakás Rimaszombatban. Ár 590 000,- Sk.
Kicserélem nagytöréki lakásomat egy rimaszombatira. Tel.:
0902 700 400

813-27
* Eladó egyszobás lakás – eredeti állapotában – a Jánošík
utcában. Ár 620 000,- Sk, továbbá háromszobás, jó bejáratú, jó
állapotban lévő lakás a Nyugat
lakótelepen, ár 800 000,- Sk.
Tel.: 0903 118 035, 047/56 34 725
– este.

820-27
* Eladó lakás csendes környezetben, közel Rimaszombat
központjához, négy lakásos
egységben, 114 m2-en, teljes
felújítás után, önálló DEVI
fűtéssel, kerámia burkolattal.
Digi TV, internet, két lodzsia,
zuhany, bidé, két mosdó, nagy
falazott pince, a telek része egy
önálló garázs is, két kert, lehetséges a padlásszoba kiépítése.
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908 923 385

823-28
* Eladók lakások, házak Rimaszombatban, Losoncon...
www.realityexkluziv.sk

850-35
+A rimaszombati városközpontban egyszobás lakás eladó.
Hívni 16.00 óra után. Tel: 0907
113 379

864-28				
+Két és háromszobás lakás
Besztercebányán eladó. Tel:
0918 797 715, www.sureality.eu
870-29				
+Rimaszombatban a városközpontban háromszobás lakás
eladó. Ár megegyezés szerint..
Tel: 0907 232 104 –18.00 után

875-28				
+Háromszobás, részben átalakított, saját tulajdonban lévő
lakás Rimaszombatban, a Rozsnyói utcában eladó. Tel: 0905
663 642

889-28 			
+Családi ház Dobócán, a 80.
szám alatt eladó. Ár megegyezés szerint.Hívni 19.00 után. Tel:
047/54 22 733

898-28
* Elcserélem a Cseh utcában (a
nyugdíjas otthon mellett, szép
és biztonságos helyen, megfelel időseknek is) lévő második
emeleti lakásomat családi házra
Rimaszombatban. Érd.: 0904 89
2007

* Három hónapos, féregtelenített és beoltott szuka és kan
francia buldog eladó. –Tel: 0908
260 932, 0910 533 919

1654-29

Szolgáltatások
* Szállítás autóval – Fiat Ducato
1 300 kg-ig. Tel: 0908 948 971

Restaurant

901-29

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

Auto – motor
* Eladó Škodu 120-as, utánfutó
horoggal, gyártási év 1986, ára
9 000,- Sk.
Tel: 0907 290 192

851-28

822-28
* Építkezési telek családi ház
építésére Rimaszombat Tamásfala részében eladó. Tel.: 0948
114 784

EUROMOTEL

Palatetők,
lapostetők csapadék elleni szigetelése, hőszigetelés.
Részletre is.
Tel.: 0911 759 238

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

NYÁRI
ÍNYENCSÉGEKRE
OLCSÓ
ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok:
- berendezett luxus apartmant a
városközpontban
- berendezett luxus irodát a városközpontban
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0907 830073

2179-29

2016

653-33
* Javítok és átrakok régi tetőket.
Hívni este. Tel.: 0918 843 524

682-28

Egyéb
* Felvásárlok: öreg tollat, autóelemeket és régiségeket. Tel:
0903 537 225

707-27
* Nagyon jó állapotban lévő,
szlovák gyártmányú válenda
ágytartóval eladó.
Ár: 1600,- Sk. Tel: 0902 738 077,
hívni 19.00 óra után lehet.

902-28
* Jól bejáratott rimaszombati
üzlet berendezéssel átadó. Ár:
50 000,- Sk. Tel: +36 305384242

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

Tel: 0908 948 971
2016

658-28
* Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062

649-28

Állatok
* Nyúl eladó. Tel: 0907 036 585
869-29			

2003

Motorest Cieľ, (Feketerét)
2008. 5. 8-tól nonstop nyitvatartással, grilles különlegességekkel nyit.

Egyúttal felvesz munkaviszonyba szakácsot, pincért – előnyös
fizetési feltételek. Szállás ingyen bebiztosítva.
Információ:
047/56 33 949 Mobil: 0905455 727, 0918872 058
2131-20

871-28
* Jóslás kártyából (múlt, jelen,
jövő), Cserencsényi utca 22 (a
munkaügyi hivatal mellett)
Rimaszombatban. Munkanapokon 9.00 tól – 16.00-ig.
Tel.: 0915 228 482

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Kétszobás, saját
tulajdonban lévő
lakás eladó. Ár
megegyezés szerint.
Info: 0908 933 683,
0905 487 323
2175-29

Felhívjuk a focirajongók
figyelmét, hogy az MFK Rimaszombat első bajnoki mérkőzését július 19-én este hat
órakor játssza az MFK Kassa
csapata ellen.

Hirdessen
magyarul is,
hirdetését
Magyarországon
is olvassák!

Hirdetmények

2008. 7. 7.

Táborok
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Programajánló

Végtelen utazás – Július 14-18.
A Rimajánosi és a Rimaszombati Református Egyházközösségek keresztény napközis tábort szerveznek Végtelen utazás címmel. Délelőttönkét
a bibliahéten Pál apostol nyomába erednek, délután pedig sokat és
sokfélét kézimunkáznak, játszanak, sportolnak. A tábor, amelyre 4-10
évesek jelentkezhetnek Rimaszombatban lesz. Részvételi díj 400 korona
(80 Sk naponta), amely magába foglalja az étkezést is. Érd.: Rimaszombati Református Lelkészi Hivatalban, 0905 479 155 telefonszámon vagy a
kovacs.ildiko@reformata.sk e-mail címen lehet.

XI. Nyári Egyetem – Július 15-21.
A Csemadok Szepsi Területi Választmánya tizenegyedik alkalommal
rendezi meg Jászón nyári egyetemét, amelynek idén a Szülőföldem
szép határa címet adták. A július 15-én Jászón az autocampingben
„hontfoglalók” többek között Pomogáts Béla irodalomtörténész, Bartal
Károly Tamás – jászóvári apát, Mihályi Molnár László, Drábik János
előadásával lesznek majd gazdagabbak, de több kísérőrendezvény, kulturális fellépés is a program része. Érdeklődni Boda Ferencnél a 0905 543
986 telefonszámon vagy a boda@csemadok.sk e-mail címen lehet.

I. Felvidéki Baranta Tábor – Július 16-23.
A dunaszerdahelyi Hadik András – Baranta Sport és Kulturális Klub első
alkalommal rendezi meg a vajkai futballpályán az I. Felvidéki Baranta
találkozót. Az érdeklődők betekintést kapnak a hagyományos magyar
harcművészet alapjaiba, elsajátíthatnak karikásostor, íjász, botos,
kardbotos, lándzsás, népi birkózó, stb. magyar harci elemeket napi 2
edzésben. A tábor alatt alkalom nyílik a vízi baranta gyakorlására is!
Érdeklődni Kopecsni Gábor táborparancsnoknál a 0908 703 393 vagy
feherlonakfia@freemail.hu elérhetőségeken lehet.

50. Országos Kulturális Ünnepély
2008. július 11. (péntek)
Helyszín: Rozsnyó, Kereskedelmi és Kulturális Központ
19.00 Gömöri lakodalmas – fellépnek: a Szőttes Kamara
Néptáncegyüttes, a nagykéri Mórinca Táncegyüttes, a tornagörgői
Mezei Virágok Népdalkör, a Berkő – Berzéte-Kőrösi Népdalkör, a
szalóci Szalóka Néptáncegyüttes, a rozsnyói Búzavirág Táncegyüttes,
valamint a borzovai, szilicei, kecsői, jabloncai és hosszúszói hagyományőrzők. A talpalávalót a FIGUR-banda húzza.

2008. július 12. (szombat)
Helyszín: Rozsnyó, Történelmi Városháza
10.00 A fesztiválok múltja, jelene és jövője (Konferencia)
10.30 Előadások a fesztiválok múltjáról – Takács András, koreográfus,
Méry Margit, néprajzkutató, Szőllős Sándor, fesztiválszervező
11.30 Előadások a fesztiválok jelenéről, jövőkép-keresés – Borbáth
Erika – a Magyar Művelődési Intézet igazgatója (Budapest), Mgr. Art.
Lenka Konečná – a Myjavai Kultúrközpont igazgatója, Novák Ferenc,
Kossuth-díjas koreográfus, Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke
12.30 Emlékérmek és emléklapok átadása az Országos Kulturális
Ünnepély 50. évfordulója alkalmából
13.30 Ünnepi fogadás a városháza dísztermében
20.00 Felföldi mulatság (népművészeti műsor és táncház) – helyszín
Berzéte – kultúrház.

2008. július 13. (vasárnap)
Helyszín: Rozsnyó, Bányászok tere
10.00 Családi délelőtt Meseországban (Szórakoztató műsor és vetélkedő gyerekeknek) – közreműködnek a VAGA BANDA vándormutatványosai Miskolcról.
12.30 Vásári komédiák az őrsújfalusi ÉS előadásában
13.30 A csoltói Rozmaring Hagyományőrző Csoport és az ödönyi
romák műsora
15.00 Az 50. Országos Kulturális Ünnepély megnyitója – köszöntő
– Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke, ünnepi vers – Dráfi Mátyás, Jászai-díjas színművész, ének – Nagy Csomor András és István
Gyöngyök (népművészeti gálaműsor), rendező: Péter Zsolt.
18.00 Tombolahúzás
18.30 Előzenekar – rockoncert AXXE – Várhosszúrét
19.30 Balázs Pali 120 perces élő koncertje – (Az elmúlt 11 év legszebb
dalai)
Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a szervezők: A Csemadok
Országos Tanácsa, a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya,
Rozsnyó Város Önkormányzata és Berzéte Község Önkormányzata. A
rendezvény egész ideje alatt a kirakodóvásárban kézművestermékek
és hazai áruk gazdag kínálatával, valamint pecsenyével és borral
várják a kedves látogatókat. A fesztivál műsorvezetője Holop Zsóka és
Csenger Ferenc.

Bérelhető városi épületek
Rimaszombat Városa bérbe kínálja:
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.
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Csak a szentkirályiakat nem verték meg

Sajógömörön mindenki nagyon akarta az V. ligát
Huszonkét pontos előnnyel, a legtöbb rúgott
és a legkevesebb kapott góllal a sajógömöri
csapat nyerte meg a rimaszombati területi
bajnokság I. osztályát. Csutor Zoltán edző
szerint a feljutás azért sikerülhetett ilyen
simán, mivel mindenki nagyon vágyott már
az V. ligába, még akkor is, ha az ellenfelek az
utolsó fordulókban nem épp a legsportszerűbb eszközökkel próbálták megmutatni nekik, milyen is a játék egy osztállyal feljebb.
„Mindenki komolyan vette a munkát, a
játékosok és a vezetőség is, nagyon akartuk
az V. ligát. Miénk a legjobb védelem és a
legjobb kapus a mezőnyben, a legkevesebb
gólt kaptuk, s így a csatárok is nyugodtan
játszottak elöl, tudták, hogy százszázalékosan megbízhatnak bennünk” – vázolta a
siker titkát Csutor Zoltán játékosedző, aki
hátvédposzton játszik, ám az utolsó néhány
meccset sérülés miatt ki kellett hagynia.
„Amikor biztossá vált a feljutásunk, egy pár
csapat úgy gondolta, meg kell mutatniuk,

mi is vár ránk az V. ligában. Klenócon meg
Revúčkán úgy összerugdostak minket, mint
a bolondgombát, én is két hétig lábadoztam
a sérülésemből... Nagy csalódás nekem ez a
hozzáállás, nem is bánom már, hogy elkerülünk ebből az osztályból...” – tette hozzá a
tréner.
Csutor Zoltán senkit nem akart kiemelni a csapatból: „Az egész gárdát meg kell
dicsérnem, de természetesen volt egy erős
mag, amelyik rendszeresen jól teljesített.
Ide tartozik a két csatár, Brindzák és Barczi,
a középpályán Ulický és Balogh, a kapuban
pedig biztos pont volt Pelle Norbert.”
A sajógömöriek egyszer már szerepeltek az
V. ligában – nem túl fényesen, most viszont
fogadkoznak, hogy a magasabb osztályban
is meg fogják állni a helyüket. „Az emberek
el fogják várni a jó eredményeket – ismerte
el Csutor. – Mindent meg fogunk tenni, hogy
minél jobban teljesítsünk, de egy jó helyezéshez sok mindennek össze kell jönni...”

Bajnoki elsők: Nagybalog,
Sajógömör, Jolsva és Gömörfala

B

efejeződtek az alacsonyabb osztályú
labdarúgó bajnokságok. A nagybalogiak a IV. liga, a sajógömöriek pedig az V.
liga újoncai lettek. Lapunk ezen a héten a
sajógömöriekhez látogatott, míg következő számunkban a nagybalogiak terveiről
számolunk be.

III.liga

6. Klenóc		

22 9 4 9

48:48

31

7. Murány		

22 9 2 11 61:52

29

8. Ravúcka		

22 9 2 11 37:55

29

9. Osgyán		

22 8 4 10 34:37

28

10. Rimaszécs

22 8 2 12 44:76

26

11. Nagytörék

22 7 4 11

40:43

25

12. Guszona		

22 6 2 14 30:71

20

II. osztály
1. Jolsva		

16 10 2 4 60:28

32

1. Bánová		

30 21 8 1

67:19

71

2. Zeherje		

16 9 4 3

40:25

31

... 10. Rimaszombat B

30 10 7 13 40:44

37

3. Abafala		

16 8 3 5

58:44

27

30 10 6 14 31:54

36

4. Gömöralmágy

16 8 1 7

49:47

25

5. Rimapíla		

16 7 4 5

39:36

25

11. Fülek 		

IV. liga
1. Nová Baňa

26 18 5 3 84:28

59

6. Balogfala

16 6 3 7

33:38

21

7. Ajnácskő		

26 10 3 13 39:57

33

7. Cserencsény

16 6 2 8

39:39

20

... 11. Feled

26 8 6 12 24:41

30

8. Oldalfala		

16 6 2 8

25:53

20

9. Uzapanyit

16 1 2 13

17:50

5

V. liga
1. Nagybalog

26 20 3 3 71:21

63

III. osztály

2. Nyustya		

26 15 5 6 63:36

50

1. Gömörfalva

10 7 2 1

39:11

23

...13. Rimajánosi

26 7 1 18

22

2. Nemesradnót

10 5 3 2

29:16

18

3. Szirk		

10 5 2 3

44:15

17

46:86

Járási I. osztály
1. Sajógömör

22 18 3 1 84:17

57

4. Tajti		

10 5 0 5

31:21

15

2. Sajószentkirály

22 11 2 9 59:38

35

5. Harmac		

10 4 1 5

21:24

13

3. Bátka		

22 11 2 9 48:45

35

6. Szútor		

10 0 0 10

6:83

0

4. Sajószárnya

22 11 1 10 60:47

34

5. Hanva		

22 10 2 10 65:81

32

Sajógömörön még a tavaszi szezon elején
sem gondolta senki, hogy ilyen könnyedén
nyerik meg a bajnokságot. „A játék néha
akadozott, de a nagy meccsekre mindig
összekapták magukat a fiúk – dicsérte a
játékosokat Varga Péter, a klub alelnöke. –
Csak azt sajnálom, hogy a legnagyobb rivális
szentkirályiakat egyszer sem sikerült megverni, de egyébként maximálisan elégedettek vagyunk a szezonnal!”
A sajógömöriek játékoskerete:
Pelle Norbert, Fürjes Csaba, Gergely Kálmán,
Gergely Attila, Gergely Szabolcs, Lukács
Miklós, Csutor Zoltán, Filep Lajos, Lenkey
Róbert, Drenko István, Peter Ulický, Balogh
Zsolt, Gergely István, Barczi Csaba, Brindzák
Eduard, Váradi Zsolt, Szántó Tibor, Lázár
Alojz, Valaszkay Csaba.
Játékosedző: Csutor Zoltán. Legjobb góllövő:
Brindzák Eduard, 25 gól.

B. T.

Reisz András
jelenti
A jövő hét folyamán
nem lesz végig
strandidő, a hét
nagy részében változékony, gyakran
csapadékos és szeles
időre van kilátás,
zivatarok is kialakulnak és a hőmérséklet is időnként
elmarad az átlagostól, különösen csütörtökön és pénteken. Átmeneti javulás
a hét vége felé valószínű több napsütéssel és emelkedő hőmérséklettel, de már
vasárnaptól ismét változás kezdődik. A
következő héten is nagy a valószínűsége
a csapadéknak, de a hőmérséklet kicsit
tovább emelkedik, ezért elsősorban záporok, zivatarok alakulnak ki helyenként
szélviharral és jégesővel. Összességében
tehát ekkor is folytatódik a változékonyabb
nyári idő. Az elkövetkező két hétben tehát
az időjárás egyaránt kedvez majd a strandolni vágyóknak, de elsősorban kedvez
a növényeknek, igaz az esetleges viharok
már egyiknek sem.

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.
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A város a sajtótörvény értelmében érvényesítette jogait

A

Gemerské zvesti plus Soboťan regionális lap június 9-ikén megjelent
számában a címlapon „Áron alul adták el
a szennyvíztisztító telepet” címmel közölt
cikkben a kiadó a valóságnak nem megfelelő tényeket közölt.
Rimaszombat város élt a sajtótörvény adta
jogával és a kiadóhoz, JUDr. Šimko Józsefhez a következő kérvénnyel fordult.   
Javítás és válaszközlés
kérvényezése a sajtótörvény
alapján
Rimaszombat városa MUDr. Cifruš István
polgármester képviseletében Önt a periodikus sajtóról és hírszervezetekről, (továbbiakban sajtótörvény) szóló 167/2008-as
törvény (továbbiakban sajtótörvény) 7.§-nak
értelmében helyreigazítást és ugyanezen
törvény 8.§-ára hivatkozva ennek ingyenes
közzétételét igényli, mivel az Önök részéről leírt állítások Rimaszombat város mint
jogi személy jó hírnevét veszélyeztetik és a
város elöljárói becsületét sértik.   
A sajtótörvény 8.§-a 3. bekezdése
alapján a következő
helyreigazítást kérjük közzétenni.
A Gemerské zvesti plus Soboťan regionális
hetilap 2008 június 9.-i számában a címlapon „Mélyen áron alul adták el a víztisztítót” címmel közzétett cikkben a szerkesztőség valótlanságot állított, amikor a
Rimaszombat városa által a „százmillót érő
víztisztítótelep 26,6 millióért való értékesítéséről” írtak. Ezen állítások Rimszombat
város mint jogi személy jó hírét érintik és a
város elöljárói becsületét sértik, mivel 100
milliós érték elherdálásával gyanúsították
meg őket, mégpedig annak ellenére, hogy
ezt az illetékes városi bizottságok nem
hagyták jóvá.  
A város él törvényadta jogával és
ezen állásfoglalást teszi közzé:
1995-1998 között az akkori víztisztítómű
elégtelen kapacitása miatt annak bővítésére
került sor. Az építkezés finanszírozásában
a 11 legnagyobb szennyezést kibocsátó
cég vett részt. Már nevében is arra utal az
építkezés, hogy nem új mű épült, hanem a
meglévő létesítmények lettek kibővítve és
modernizálva, amelyek akkoriban az állam
tulajdonát képezték és azt a Közép-szlovákiai Vízmű és Csatornázási Vállalat kezelte.
A város a vízművekkel szövetkezve próbálta
az építkezéshez szükséges tőkét megszerezni, mivel a szennyvíztisztító telep bővítése a
város fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen volt.
Az építkezés átadására 1998-ban került sor,
a rekonstrukció teljes költsége pedig meghaladta a 100 millió koronát. A kollaudáció

után az ingatlan a 11 társtulajdonos kezébe
került, s mindenki a befektetett tőke arányában részesedett belőle. Rimaszombat aránya
ezen belül 518/1000 volt, amely 62 milliós
befektetésnek felel meg, ebből 51 millió volt
az önrész és 11 millió az állami támogatás.
Az ingatlan eladásakor ez 45 milliót tett
ki, amelyből 36,9 millió volt a város és 8,1
millió az állam része.
Hangsúlyozzuk, hogy a szenyvíztisztító
eredeti épületegyüttesei állami tulajdonban
voltak az átépítés előtt és a munkálatok
befejeztével is azok maradtak. Az újonnan
létrehozott objektumok tulajdonjoga felett
pedig a 11 befektető rendelkezett közösen.
Emellett az épületek alatti telkek tulajdonjoga is tisztázatlan volt, mivel az építkezés
idején az illetékes állami szervek elfelejtették ezt átruházni az akkori állami vállalatra.
Ennek az egész rendezetlen kolosszusnak a
kezelését pedig a vízművek végezték.
A rekonstrukció befejeztével 10 éven
keresztül a létesítmény állagmegóvását
és működtetését az állam finanszírozta a
Közép-Szlovákiai Víz és Csatornázási Műveken keresztül a társtulajdonosok bármely
hozzájárulása nélkül. Az állami vállalat
részvénytárssággá való transzformációja
után, amelynek részvényese Rimaszombat
városa is, és amely a Vízügyi Üzemeltető Társaságon (Prevádzková vodárenská
spoločnosť) keresztül biztosítja a szennyvíztisztító működését, megbízta a társaságot a
vagyoni helyzet rendezésével és felkérte a
tulajdonostársak tulajdonrészének eladására. Az ajánlattétel idejében az épületek
újabb felújítás és rekonstrukció előtt álltak.
Abban az esetben, ha nem jött volna létre
az adásvétel, a város mint társtulajdonos
köteles lett volna arányosan részt venni
ezen munkálatok költségeinek megtérítésében. Nem elhanyagolhatóak a működtetés

költségei sem, amelyek pl. a tavalyi évben
július 1.-ig 6,5 milló koronával terhelték a
város költségvetését.
A besztercebányi székhelyű Közép-szlovákiai Vízművek által kidolgoztatott szakértői
vélemény alapján a társaság ellenőrzőbizottsága egyértelműen megszavazta a
vagyon megvásárlását a szakértői vélemény
által meghatározott összegért. Az épületek
szakértő által megállapított értéke 50 millió
Sk volt, amelyből a város része 26,2 milló
volt. Az előbbiekből kitűnik, hogy az eladás
tárgyát nem az egész ingatlan, hanem csak
annak a város tulajdonában levő része
képezte. Az eladás tárgyát képezte emellett
a telek, amelynek az árát szintén a szakértői
vélemény alapján fogadta el a vízművek
testülete. Ahogy már fentebb említettük,
ezen telkek tulajdonjoga a létesítmény építésének megkezdése óta tisztázatlan volt,
és az akkori állami hivatalnok figyelmetlensége végeredményben 7 millió korona bevételhez juttatta a várost a telkek révén.
Az ilyen fajta eladást még véletlenül sem
lehet összehasonlítani az építkezési telkek
adásvételével. Az értékesített telek végső
soron azon cég tulajdonába került, melynek
a város is részvényese.
Emellett fontosnak tartjuk azon állítás
megcáfolását, miszerint a városi elöljáróság
bizottságai nem ajánlották az adásvételt.
Az eladáskor három bizottság foglalt állást:
a pénzügyi, a vállalkozási és az építésügyi.
Két bizottság, a pénzügyi és a vállalkozói,
amelyek kulcsszerepet játszanak bármely
adásvétel véleményezésekor, a javaslatot
támogatták, az építésügyi, amely ellenezte,
viszont nem volt képes javaslatot tenni arra,
hogy lehetne ezt az úgymond jogellenes
helyzetet megoldani.
Az összes körülmény gondos megfontolása
után, a város szervei véleményezték a vízművek javaslatát, és a vagyon műszaki állapotára való tekintettel és figyelembe véve
a vízművek vásárlóképességét, s emellett a
kiadásokat, amelyeket a szennyvíztisztító
üzemeltetése jelentett volna, a vezetőség
úgy döntött, hogy elérkezett a megfelelő
pillanat az eladásra.
A 2007.9.25.-i szavazás eredménye a
következő volt: 21 jelenlévő képviselőből
17 igennel, 1 nemmel szavazott, 3 pedig
tartózkodott.
Tisztelt polgárok, ezzel a lépéssel a város
elsősorban a sajtótörvény adta jogával él, de
emellett szerette volna Önöket megismertetni a tényekkel is. Most már csak Önökön
múlik, milyen véleményt alakítanak ki az
ügy kapcsán.

Cifruš István,
Rimaszombat polgármestere,
ford./jdj
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A két rimaszombati
magyar alapiskola
összevonásának
folyamata
- A Szlovák Oktatásügyi
Minisztérium döntését (CD2008-10638/22679-1:917/ZŠVJM)
a Városi Hivatal 2008 június
25-én iktatta (19434/2008)
- A döntéssel kiiktatták az SZK
iskolai hálózataból a Ferenczy
István Alapiskolát, egyúttal
összevonták a Tompa Mihály
Alapiskolával.
- A döntés miatt az alábbi lépéseket foganatosította a Városi
Hivatal 2008 június 30-ig:
a, visszahívta tisztségéből
a Ferenczy István Alapiskola
igazgatónőjét, Kubačkáné Árvay
Gizellát.
b, visszahívta tisztségéből
a Tompa Mihály Alapiskola
igazgatóját, Csúsz Lászlót és
egyúttal felkérte őt az összevont
iskola igazgatói tisztségének a
betöltésére. A kinevezés az új
igazgató hivatalba lépéséig szól,
akit nyilvános pályázat útján
választanak ki az érvényes jogszabályok szerint.
c, a kiiktatott alapiskola pedagógusai értesítést kaptak az
aktuális helyzetről és munkajogi viszonyokról.
d, a fenntartó szerződéstoldalékot mellékelt az iskola alapítóleveléhez, amelyben feltünteti
a két iskola összevonását
e, az utódiskola fokozatosan
átveszi a kiiktatott iskola vagyonát és hivatalos dokumentációját.
f, folytatódik a 2008/2009-es
tanév előkészítése.
Városi Hivatal Oktatási Osztálya,
Rimaszombat, 2008 július 2.

A Gömöri
Hírlap, a régió
legolvasottabb
hetilapja!
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Budovateľ – Építő cím alatt jelent meg a
Gömöri Hírlap – Gemerské zvesti elődje.

1968
2008
Fejléc 1978-ból

A gömöri sajtó történetéből

Sajtótörténeti forrásaink alapján az első magyarországi hírlapnak minden bizonnyal a latin nyelven megjelenő Mercurius Hungaricus tekinthető, mely
a II. Rákóczi Ferencz által vezetett szabadságharc (1703-1711) idejében tulajdonképpen félhivatalos tájékoztatója is volt a nagy fejedelem udvarának.
Diplomáciai csatornák híján ily módon próbálta függetlenségi háborúját elismertetni Nyugat- és Észak-Európa uralkodóival, s természetesen a haladó
Európa közvéleményével is. A lap hét számát (l705-1707) Bercsényi Miklós, a kancellária vezetője szerkesztette, melynek későbbi számai Mercurius
Veriducus ex Hungaria címmel jelentek meg egészen a függetlenségért vívott harc leveréséig.
Sorrendben a második, immár a csaknem heti rendszerességű Nova Posonensiát is latin nyelven szerkesztette az 1721-22-es években Bél Mátyás. Az ugyancsak Pozsonyban megjelenő Magyar Hírmondóra csaknem hatvan esztendőt kellett még várni. Az első ószlovák nyelven írott sajtótermék
jóval később, l8l2-ben „Tídenník aneb Cisarské novinj” címmel ugyancsak a koronázó városban jelent meg, s ennek számunkra ezért van külön érdekessége, mert szerkesztője a rimabányai születésű tanár, Juraj Palkovič volt.
A vidéki, ezen belül a gömöri magyar sajtó megszületésének feltételei csak jóval később, az osztrák magyar kiegyezést (l867) követően teremtődnek meg. Erre Rimaszombatban mindössze két esztendőt kellett várni, amikor Gömör vármegyének (Ináncsi) Ebeczky Emil személyében már
egy rendkívül tapasztalt és széles látókörű alispánja volt, aki már Batthyány Lajos negyvennyolcas kormányában is a miniszteri titkárságig „vitte”.
Főhadnagyként természetesen részt vett az 1848/49-es szabadságharcban, s annak leverése után hosszú időre kegyvesztett lett, visszavonultan élt
egyházasbásti birtokán. Később amnesztiában részesült, s l863-ban visszatért a közéletbe. Rimaszombatban előbb törvényszéki ülnök, később alispán,
majd tanfelügyelő lett, miközben az első gömöri újság megszületésénél is báskodott. Az l869-ben megjelenő Gömöri Lapokban vezércikkeket, tárcákat,
tudományos ismeretterjesztő írásokat közöl, sokszor álnéven (Csevegő, Pipiske, Pineus, Ináncsí). l874-76-ban már a Gömöri Híradóban publikál.
Városunk nem kis szerencséjére éppen a lapindítás évében költözik Budapestről Rimaszombatba egy ambiciózus, mindössze a 25. életévében
járó ifjú nyomdász, aki később évtizedeken keresztül meghatározó egyénisége lesz a közéletnek. Rábely Miklós – mert hisz róla van szó – nyomdájában
jelenik meg előbb a Gömör nevű társadalmi hetilap (szerkesztője: Beke László), mely l875-től a Felvidéki Közlönnyé alakul át, l880-tól pedig 39 éven
keresztül a Gömör-Kishont fejléc alatt jelenik meg, melynek előbb a kiadója, később a szerkesztője is lesz.
A 20.század gazdag gömöri sajtóterméséből a teljesség igénye nékül említjük meg néhányat. 1918-38 között Rimaszombatban az alábbi újságok jelentek meg: Gömör, Gömöri Egyetértés, Gömöri Kurir. Gömöri Hírlap, Gömöri Újság, Rimavölgye.
Az első szlovák nyelven írott sajtótermék a Gemer-Malohont c. újság volt, melyet a II. világháború után követett a Národny Front, alapítója és
szerkesztője a hacsói születésű Ondrej Klokoč, az SZNT későbbi elnöke volt. Az ötvenes években a mezőgazdaság kollektivizációját szolgálta a Cesta k
socializmu c. hetilap, melynek magyar nyelvű fordítása is volt. A hatvanas évek közepén indult a Budovateľ – Építő, melynek megszűnése után annak
két korábbi szerkesztője, Ladislav Bednárik és Kovács Zoltán indítják útjára 1968. július 5-én a Gemerské zvestit, illetve a Gömöri Hírlapot.
Hacsi Attila

A Gömöri Hírlap – Gemerské zvesti
szerkesztői

Főszerkesztők:
Ladislav Bednárik (1968-1971), Hank Árpád (megb. – 1971), Garay János (1971-1973), Václav Matucha (1974-1988), Székesi Vincent (megb. – 1988), Igor
Antalík (1988-1990 és 2002-07), Peter Lebovič (1990-94), Hacsi Attila (1990-95 és 2000-05), Henrieta Hrinková (1995), Jozef Mitter (2001-02), G. Kovács
Gyula (2006), Marta Kanalová (2007 - ), Juhász Dósa János (2007 - )
Szerkesztők:
Kovács Zoltán, Szántó István, Ondriš Vargán, Borzi László, Pálházy József, Milan Petrovský, Jozef Krnáč, Kiss Ernőné, Renáta Vašová. Ján Babarík,
Zsélyi Katalin, Czikora Ágnes, Bodzsár Gyula, Farkas Ottó, Jozef Čépe, Michal Lichanec, Homoly Erzsébet, Dósa Andrea, Katarina Kalmárová, Martin
Ambróz
Főszerkesztők 1996-2000 között:
Polgári László, Katarína Dóbiová, Bíró Katalin, G. Kovács István
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A Gömöri Hírlap 40 éve

A II. világháború utáni Csehszlovákiának egyik legtöbbet vitatott, s történelmi szempontból alighanem a legfényesebb időszakát
jelentette az l968-as esztendő. Az egypártrendszerű országban kisebbfajta csoda történt Alexander Dubček színrelépését követően:
a kommunista párt emberarcú szocializmus megvalósulását tűzte zászlajára, ami hamarosan kiváltotta az emberek szimpátiáját
és támogatását. A gyorsan pergő politikai és társadalmi események következtében fokozódott az igény az információk és a tömegtájékoztatási eszközök iránt. Az elektronikus hírközlő szervek, a rádió és televízió mellett ugrásszerűen megemelkedett a napi és
hetilapok példányszáma. A központi sajtóorgánumok mellett szinte gomba módra szaporodtak a regionális és helyi újságok is.
Rimaszombatban néhány évvel a Budovateľ – Építő (1960-67) megszűnése után már 1968 tavaszán döntött a járás párt
és állami vezetése egy új lap, a kétnyelvű Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap kiadásáról. A heti négyoldalnyi terjedelmű kiadvány főszerkesztőjévé Ladislav Bednárikot, a magyar kiadás felelős szerkesztőjévé Kovács Zoltánt nevezték ki. Korábban mindketten a már
említett Budovateľ – Építő szerkesztői voltak, a titkárnői teendőket pedig a rimaszombati Közgazdasági Középiskola frissen végzett
növendékére, Kovács Anikóra bízták. A július ötödikén megjelent első számokat szinte szétkapkodták az emberek. A rimaszombati
nyomdában készült lap további számai is igen olvasottak voltak, hiszen a szerkesztők cenzúra híján bátran bírálhatták a közállapotokat, foglalkozhattak akár a legkényesebb témákkal is, így jelenhetett meg július végén egy nyílt levél a lap harmadik oldalán,
melynek címe is bombasztikus volt: Súdruh Vojtek, vzdaj sa!, azaz a lap magyar változatában, Vojtek elvtárs, mondjál le! Tudni kell,
hogy Vojtek elvtárs korábban Nyustyán volt a JNB elnöke, később Rimaszombatban a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom (ROH)
elnöke, a járási pártelnökség vezetőségi tagja. A vezető párttitkárt, Martin Šuleket pedig kivárásra taktikázó, a reformokat halogató
tevékenysége miatt bírálta a lap. Meglehetősen élesen fogott tehát az újságírók tolla. Na mindez sajnos nem tartott nagyon sokáig.
Augusztus 21-én Rimaszombatba is bevonultak a szovjet tankok és harckocsik, s az arra kiképzett tisztek első dolga az volt, hogy
megszállják a szerkesztőséget és a nyomdát. A megszálló erők bizalma híján egy időre megszűnt a lap legális kiadása, de nem ám
az illegálisé. Soksorosított formában ugyanis mind a GZ, mind az úgynevezett ifjúsági GZ számai megjelentek még egy-két héten át.
Aztán a folytatás szeptember végén már az SZNF nevét viselő nyomdában látta meg a napvilágot, tegyük hozzá: szigorúan ellenőrzött körülmények között.
1969 elején illetve végén két fiatal újságíró kezdte meg tevékenységét a közös főszerkesztő által irányított lapnál. Előbb
Hacsi Attila, majd Szántó István lépett be az időközben a Szabad Földműveshez távozó Kovács Zoltán, majd a főszerkesztői pozíciójából felfüggesztett Bednárik Ladislav helyére. A kezdő, párton kívüli újságírók mellé tapasztalt, ám a tollforgatást korábban nem
igen művelő pártembereket neveztek ki. A hetvenes évek közepétől fokozatosan bővült a szerkesztőség létszáma, egy időben már
kilencen szerkesztették a lapot, beleértve az írni nem tudó tördelőt, fotográfust és gépkocsivezetőt. A lap élén előbb ideiglenesen
Hank Árpád, aztán Garai János, majd Václav Matucha álltak, utóbbi egészen l988-ban bekövetkezett haláláig. Aztán Székesi Vincent,
majd Igor Antalík irányította a szerkesztőséget, a magyar kiadásért pedig az időközben Új Szóhoz távozott Hacsi Attila után Borzi
László, Pálházi József, Kiss Ernőné és Zsélyi Katalin feleltek, természetesen különböző időszakokban.
A rendszerváltás után külön főszerkesztője lett a magyar és a szlovák kiadásnak. 1990-től Peter Lebovič, illetve Hacsi Attila lett a
főszerkesztő, előbbit 1995-ben Henrieta Hrinková váltotta. A kilencvenes évek első felében alighanem fennállásuk legsikeresebb időszakát élték lapjaink. A szlovák nyelvű kiadás példányszáma elérte a négyezret, a magyaré megközelítette, sőt időnként meg is haladta a három és félezret. Ebben az időszakban már nem a Járási Hivatal, hanem Rimaszombat város önkormányzata volt a lapkiadó,
melynek egyik sokáig vitatott döntése következtében 1996-ban magánkézbe kerültek az újságok. A GEMKO Kft. egy ideig mindkét
kiadást „éltette”, ám az anyagilag veszteséges magyar változat megszüntetése után a városi képviselő-testület a lapok újraindítása
mellett döntött. Néhány hónapon keresztül mindkét szerkesztőség munkáját Hacsi Attila irányította, aztán a GZ élére Jozef Mitter,
utána pedig Igor Antalík került. Napjainkban e fontos posztokat Marta Kanalová illetve Juhász Dósa János töltik be.
Hacsi Attila

17

1968
2008
Szántó István a
kezdetektől a lapnál
dolgozott

Václav Matucha 14
évig állt a két lap élén.

Juhász Dósa János és
Hacsi Attila régi fotók
között válogat.

Legközelebbi
18
munkatársaink voltak
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A lapot nyomtató
munkások csapata,
a felső sorban jobbról
a második Kovács
Zoltán, aki a lap első
szerkesztője volt.

Nyomda nélkül nincs újság, s természetesen jól
képzett nyomdászok nélkül sem. Az országos
hírű Rábely nyomdának Rimaszombatban már
a l9. század végén is volt méltó konkurrense a
Lévay nyomda működtetésével, melynek gépeiről szintén az olvasók elé került néhány hetilap,
könyv vagy más jellegű alkalmi kiadvány. Az említett nyomdák a Belvárosban fejtették ki áldásos
tevékenységüket, az államosításuk utáni egyetlen
nyomda viszont a poltári vasúton túl épült fel.
Sajnos ennek közel száz dolgozója nem elsősorban lap és könyvkészítéssel foglalkozott, hanem
betanított munkásként lyukkártyákat készített
az egész ország megrendelői számára. A könyvnyomda részlegen a Gemerské zvesti és a Gömöri
Hírlap nyomtatása alig tíz- tizenkét embernek
adott munkát. A szedőgépen (ólomból öntött betűsorokkal) Findra István, Boda Ladislav, Kovács
Zoltán, Király István, Király Éva és Zdeno Hollý
voltak az újságírók legközelebbi munkatársai,
metőrként évtizedeken keresztül Ovcsárik Pál és
Emil Jurčuk tördelt az újságírókkal, a sok gépmester közül pedig mindenekelőtt az örökvidám Magyar András, Rábely Károly és Alexander Štefan
neveit kell megemlíteni. Sajnos nagyon sokan már
nincsenek közöttünk, áldozatkész munkájukról
azonban nem feledkezhetünk meg. Gépesítés hiányában a lapot ügyeskezű, szorgos asszonyok
falcolták és rakták össze, akik névtelenül is megérdemlik az utókor elismerését és háláját.

1968
2008
Kiváló tollú külső
munkatársak

Lapunknak az elmúlt negyven év folyamán számos kiváló tollú külső munkatársa, tudósítója és
levelezője volt, akik közül – természetesen a teljesség igénye nélkül – említenénk meg néhányat.
A hetvenes évek elején Budapestről a legnagyobb
gömöri, Szombathy Viktor bátyánk nemcsak briliáns irásaival, hanem aranyat érő tanácsaival is segítette a fiatal szerkesztők munkáját. Sajnos nem
volt az akkori rezsim kedveltje, az úgynevezett
normalizációs időszak kezdetén a lap nem kívánatos munkatársai közé sorolták, egy időre betiltották írásait, ám a Hírlap akkori szerkesztői ennek
ellenére szinte halála napjáig tartották vele a bensőséges személyes kapcsolatot. Vörös Zoltának,
városunk jeles költőjének is számos kiváló írása
jelent meg lapunk hasábjain. Egy időben ő is a
tiltottak listájára került, később számára lehetővé
tették a publikálást, ám ekkor már inkább csak
fordításaival segítette a szerkesztőség munkáját.
Az utóbbi tiz-tizenöt esztendőben Danis Tamás
kiváló munkái jelentek meg a lap hasábjain. Az ismert munkatársak közé tartozott az egri fogorvosköltő, Virág László, remek illusztrációival a hetvenes években Bacskai Béla, a kilencvenes évek
elején pedig Balázs István gazdagította a lapot. A
szlovák nyelvű verziót is megtisztelték írásaikkal
a gömöri származású írók és költők. A lapnál kezdődött a nyustyai származású jeles költőnő, Elena
Kováčová szárnybontogatása is.
Hacsi Attila

Emil Jurčuk
lapkészítés közben

1989 novemberében rendkívüli
számmal jelentkezett a Gömöri Hírlap.
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2008. 7. 7.

Csordás János 1990-ben
írt cikke is a lap megújíjtását
sürgette.

1968
2008
NOSZTALGIA

1960. július 6. – a Budovateľ – Építő írja
* A jubileumi évben 14-18 nap alatt veszteségmentesen végezzük el az aratást és időben teljesítjük beadási kötelezettségünket.
1960. július 14. – a Budovateľ – Építő írja
* Az aratást a žípi szövetkezetesek is megkezdték még július 9-én. Három
önkötöző fogott hozzá a nagy tábla őszi árpához, melyet hó 16-ig le akarnak aratni.
* Simon Zoltán, sertésgondozó Žípről a múlt hónapban napi 56 dkg súlygyarapodást ért el darabonként. Ezt a sikert jobb munkaszervezéssel éri el
munkaszakaszán.
* Rašicén is kimutatták, hogy a termelést idejében és veszteségmentesen
takarítják be.
* Hrkáčon tavaly nagyon szépen végeztek a termésbetakarítással. Ezidén
a Gemerská Nová Ves néven egyesített községek nagy szövetkezetben indulnak az aratásba.
1978. július 5. – a Gömöri Hírlap írja
* A Pozemné stavby építővállalat dolgozói új kultúrházat építenek Rimavská
Sobotában. Kívánságunk az Építők Napján, hogy az új létesítményt minél
előbb átadják rendeltetésének.
* Céltudatosan és tervszerűen bővül járásunkban az iskoláskor előtti nevelést biztosító berendezések hálózata. Az elmúlt években 20 ilyen intézményt adtak át rendeltetésének, ebből kettő óvoda-bölcsőde kombinált
épület volt, ahol 8 óvodai osztályban 250 gyermek és 7 bölcsődei osztályban 130 kisded nyert elhelyezést. Az ötéves terv utóbbi éveiben összesen
39 osztállyal gazdagodott a hálózat, s ez 1015 gyermek befogadását megalapozó kapacitást jelent. Jelenleg 91 iskoláskor előtti nevelést biztosító
intézmény működik a járásban, 3450 férőhellyel, ám ténylegesen 3836
gyermekkel foglalkoznak bennük.
1978. július 5. – a Gömöri Hírlap írja
* A nyári diákaktivitás keretében a Rim. Sobota-i Közgazdasági Középiskola 70 lány tanulója vesz részt a blhovcei állami gazdaság gyümölcstermesztő részlegében folyó begyűjtési munkában.
1988. július 8. – a Gömöri Hírlap írja
* A Gömöri Hírlap kupáért folyó labdarúgó torna 18. évfolyamában megrendezett döntőnek bevezető része hagyományosan zajlott le, ami most is
a középdöntőben résztvevő csapatok kisorsolásával kezdődött.

* „Aki valamit az életben el akar végezni, annak meg kell küzdeni a feladatokkal és megoldásokat kell rá találni” – állítja Varga elvtárs, aki maga
is ezt teszi.
1988. július 15. – a Gömöri Hírlap írja
* A Rimavská Sobota-i Járási Tűzvédelmi Felügyelőség tagjai preventív tevékenységeik folyamán sorozatos tűzveszélyes hibákat észlelnek az üzemekben és szervezetekben, amit a tűzbiztonsági szabályok megszegésével
okoznak.
* A járási labdarúgó liga 1987-88. évfolyamának győztes csapata az ŠM
Bakta, a kerületi I. B osztály újdonsült résztvevője
1989. július 7. – a Gömöri Hírlap írja
* Itt a nyár, a szabadságok, vakációk, a pihenés ideje. Nől az utak forgalma,
benépesednek a fürdőhelyek. … Gyerekek-kicsik és nagyobbak – akik belecsöppentek a szünidő napjaiba. Ott vannak és ott lesznek mindenhol. Ezért
kérjük a gépkocsivezetőket, hogy legyenek figyelmesebbek az utakon.
* Minden munkahelyen a termelésben elért eredmények értékelése folyik.
Mérlegelik a siker és sikertelenség okait, valamint tervezgetik a feladatok
év végéig való következetes bebiztosítását.
* Ahogyan ma dolgozunk, úgy fogunk élni holnap … Nos, ilyen nézeteket
vall Csák Magdolna. Így él és dolgozik a kiváló üzemgazdász.
1989. július 14. – a Gömöri Hírlap írja
* Mintegy ezer középiskolás és főiskolás váltja egymást nyári brigád keretén belül a Rim. Sobota-i Konzervgyárban.
* A Nyugat lakótelepen, Rimaszombatban, ahol növekednek a hiányosan
kiépített üzlethálózatból származó gondok, megjelent egy új zöldséges
butik. A Šimonovcei Efsz látja el árukészlettel, naponta friss zöldséggel,
gyümölccsel.
1990. július 6. – a Gömöri Hírlap írja
* Válságok a gömöri parlamentben
* A múlt heti forróság járásunk lakosait a vízpartra csalogatta. A kurinci
víztárolót javítják, így a rimaszombatiak többsége a Május 1. kerti strandfürdőt kereste fel.
* Az Együttélés programja a nyelvhasználatról
* A Rimaszombati Járási Könyvtár értesíti Önöket, hogy július 2-án a
könyvtár udvarában nyári szabadtéri olvasótermet nyitott.
Összeállította: Homoly E.
Későbbi számainkban folytatjuk.

