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Rendkívüli ülés a parkolásról
Július 15-én rendkívüli ülésre jöttek össze a rimaszombati Városi Képviselő-testület tagjai, hogy
reagáljanak a megváltozott közlekedési törvényre,
amelyet július 3-án fogadott el a pozsonyi parlament, s amely már nem tartalmazza az ideiglenes parkolásra vonatkozó kötelezettséget. Mivel a
járási ügyészség figyelmeztette a Városi Hivatalt,
hogy általános rendelkezéseinek ez a része nem
áll összhangban a törvénymódosítással, a hivatal
az érintett rész törlését kérte a képviselő-testülettől. A júniusi ülésről azonban ezt a napirendi
pontot levették, azzal, hogy majd szeptemberben
térnek rá vissza, amikor a hivatal új javaslatot
nyújt be a parkolás megoldására. Július 9-én a
polgármester irodájában találkoztak az érintettek
(ezen a megbeszélésen többek között jelen volt
Štefan Géci járási ügyész, Anna Klimová ügyész,
Magdaléna Valušová, Ján Filo, Pelle Tibor képvise-

lők), s megegyeztek abban, hogy a polgármester
javaslatot nyújt be, amelyben kéri az általános
rendelkezés 85/2007-es pontjának a megszüntetését. A polgármester javaslatát július 16-i hatállyal,
22 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület. A járási ügyész javaslatára utasította a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat vezetőjét, hogy a
2007 december elseje óta beszedett parkolási
díjat csak fenntartásra, rekonstrukcióra és a kommunikáció kiépítésére használják fel. Felkérték
a Városi Hivatal vezetőjét, hogy október 15-ig új
parkolási javaslatot dolgozzon ki. A rendkívüli
ülés végén a képviselők tudomásul vették az SZK
Oktatásügyi Minisztériumának döntését, amely
kiiktatta az iskolai hálózatból a Ferenczy István
Alapiskolát. A döntésnél három képviselő tartózkodott.

Eredetileg csak a katasztrófafilmekben láttunk hasonlót. Később a tévéhíradók
már közelebb hozták, de még
mindig csak csodálkoztunk
rajta. Kidőlt fák, összedőlt
épületek, orkán erejű szélvihar, alma nagyságú jégdarabok. Egyre többet beszéltek
globális felmelegedésről,
kiotói egyezményről illetve
annak be nem tartásáról.
Riogattak bennünket pro és
kontra. Aztán szépen hozzánk is beszivárogtak az első
vészjelzések. Egyre melegebb
nyarak, aszályok, eltűnt telek, megváltozott évszakok.
S mégis, mint derült égből a
villámcsapás ért bennünket
a trópusi jellegű viharok
híre. Gömbvillám csapott
az ipolypásztói templomba,
Zsolna mellett egy család
esett a villám áldozatául, s
napi rendszerességgel jönnek a hírek elvert, elmosott
településekről. S a minap
hozzánk is megérkezett.
Fényes nappal besötétedett,
s dió nagyságú jegek potyogtak jó tíz percen át. A kertben, amelyet anyám hosszú
hónapokon át gondozott,
semmi sem maradt, csak
torz növényi csonkok. De állítólag eltűntek a napfoltok, s
már jön a globális lehűlés.

kan/jdj, fotó: kan

Akár 5000 koronát is nyerhet velünk
Ahogy ígértük, új versenyt hirdetünk, amely szorosan kapcsolódik
lapunk születésnapjához. Hat héten át teszünk fel egy-egy kérdést,
s a legtöbb jó választ beküldők között értékes díjakat sorsolunk
ki, így egy szerencsés olvasónk 5000 koronával lesz gazdagabb, de
más tárgynyereményeket is elvihetnek tőlünk, s akár előfizetést is
nyerhetnek. Ne feledje! Jövő héten indulunk!

Juhász Dósa János
főszerkesztő

Az Ön gyógyszertára
SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.
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Végtisztesség helyett!

M

inden élet vége a szomorú halál! Mindig
fáj, ha elveszítjük egy kedves hozzátartozónkat, barátot, kollégát, szomszédot. Minden
ország minden nemzete, etnikuma megadja a
halottainak járó végtisztességet, és teszik ezt
őseiknek évezredes hagyományai, illetve vallási
tradíciói szerint. A minap – hirtelen jött betegsége következtében – elhunyt Rimaszombat egy
polgára. Szinte mindennapos eset. Még is miért
érdemel külön figyelmet az Ő halála? Nem volt
mintapolgár, nem voltak különleges képességei,
nem vált ki semmilyen tulajdonságával sem a
nagy szürke tömegből. Nem volt más, csak sokunk barátja, kollégája, egy kedves szomszéd,
egy mindig segítőkész szeretetre méltó ember,
aki csendben, magányosan hunyt el. Igaz, hogy
nem volt élő rokona, de mi barátai, szomszédjai, kollégái és számtalan ismerőse fájdalommal
vegyes várakozással készültünk, hogy megadjuk a neki járó végtiszteletet. De csak vártunk,
mígnem közölték velünk, hogy nincs már mire
várnunk! Döbbent csend, zavart értetlen pillantások, kérdő arckifejezések. Mind egyetlen kérdést sugároztak. Mi történt? Barátunkat részben
az emberi nemtörődömségnek köszönhetően,
minden előzetes értesítés nélkül – minden részvétet nélkülözve – eltemették! Megfosztva ezzel
Őt a végtisztességtől, minket pedig megfosztva
a végső búcsú lehetőségétől. Nemtörődömség
és mulasztások sorozata. Most, hogy már nem
sokat tehetünk, mélyen magamba nézve gondolkodom, hogy ki követett el hibát.
Talán az a szomszéd, aki barátunk lakását
kedvezményes áron „megvásárolta”, és – bár
hagyta, hogy a lakást továbbra is barátunk lakja
– ezzel státuszát tekintve hajléktalanná tette.
Arról nem is beszélve, hogy barátunk halálát
követően ígéretet tett arra, hogy a temetéssel
kapcsolatos tennivalókat magára vállalja.
Vagy talán én, aki ezt az ígéretet halva bár cse-

lekedhettem volna, mégsem tettem semmit?
Vagy talán az a közalkalmazott, aki kiadta a
rendelkezést, hogy barátunkat temessék el,
mint hajléktalant?
Vagy talán a városi temető igazgatónője, – aki
arra hivatkozva, hogy a test bűzlik – egy nappal
hamarább temettette el, mint ahogy az a rendeletben szerepelt?
És még egy kérdés: még ha valaki hajléktalan
is, vagy nincs közvetlen hozzátartozója, akkor
az már feljogosít minket arra hogy embertelen
körülmények között temessük el?
Döntsék el önök!
Ne keressünk felelősöket, ne mutogassunk
egymásra, egymást vádolva, hanem éljünk
emberiebbül, és ha már annyi mindentől
megfosszuk egymást és önmagunkat, legalább
a végső tisztesség és a végső búcsú dolgát
tekintve legyünk sokkal körültekintőbbek, hogy
a fájdalom idején ne okozzunk egymásnak még
nagyobb szomorúságot.
Kérem, bocsássák meg nekem, hogy azt a
végtiszteletet, ami mindenkinek jár, és amit
végül kedves barátunk nem kaphatott meg,
ilyen rendhagyó módon igyekszem pótolni, de
remélem, ez okulással szolgál mindannyiunk
számára.
És most engedtessék meg nekem, hogy minden
barátod, minden kollégád, szomszédod és ismerősöd nevében elbúcsúzzam tőled, kedves barátunk. Nyugodjál békében, és találd meg a TE
lelki békédet. A Jó Isten bocsássa meg minden
földi bűnödet, és élj boldogul a mennyeknek
országában. Emléked szívünkben örökké él!
IN MEMORIAM ČERVENÁK ATTILA
*1962 – 2008
Szántó Sándor,
a „Kiút a jobb életbe”
polgári civilszervezet elnöke

Különfélék
Tornalja válságban
Két hete döntött úgy a tornaljai képviselőtestület, hogy korlátozni kénytelen a kiadásait, ugyanis több mint 30 millió koronás
(995 817,56 €) adósságot kell törlesztenie
beszállítói felé. Ezért azt a határozatot hozták,
hogy a polgármester kb. százezer koronás
(3 319,39 €) fizetését felére csökkentik, az alpolgármestert pedig visszahívták funkciójából.
Az is bekövetkezhet, hogy alkalmazottakat bocsát el a Városi Hivatal, s kénytelen szerződést
bontani, befektetéseket leállítani. Kilencven nap
alatt kell adósságukat csökkenteni, különben a
város a pénzügyminisztérium kényszerfelügyelete alá kerül.

Simon zsolt
első fokon
veszített
Július 7-én folytatódott a Simon-Záhumenskýügy a dohánytermesztésre nyújtott támogatással kapcsolatban. Ekkor a Rimaszombati
Járásbíróságon Robert Fico kormányfőt is
kihallgatták, aki Záhumenský javára vallott, s
azt állította, hogy az egykori földművelésügyi
államtitkár nem követett el hibát. A bíróság 300
ezer (9 958,17 € ) korona kártérítés fizetésre és
nyilvános bocsánatkérésre kötelezte Simont, aki
fellebbezett.
Összeállította: homoly

Egy euró
30,126 korona
Az EU pénzügyminiszterei megállapodtak
a korona váltási árfolyamában, hogy 1 Sk
30,126 € lesz az euró 2009. január elsejei
bevezetésekor. Az átlagkereset megközelítőleg 680 € lesz, az átlagnyugdíj 294 €,
a rokkantsági nyugdíj 220 €. Egy kenyér
kb. 1 euro 22 centért lesz majd kapható. A kormány 180 milliót (5,974 millió
€) fordít az euró kampányra, amelyből
eurószámológépeket szeretnének minden
háztartásba eljuttatni. 1,2 millió eurostratcsomagok gyártását is tervezik, amelyek egyenként 45 db érmét tartalmaznak
majd, s december elejétől a postahivatalokban lehet beszerezni 500 korona (16,59
€) értékben. Információ kérhető a 0800
103 104-es telefonszámon. Látogassák meg
a www.euromena.sk honlapot is.

Euroteam
a városban
Rimaszombatban a Városi Hivatal
euroteamet hozott létre a részlegek
vezetőinek a tagságával s az elöljáró vezetésével, hogy megkönnyítsék az euróra
történő átállást. A hivatal is tartja magát
az előírásokhoz, s felkészül az augusztus
8-tól kötelező duális árak feltüntetésére, s ellenőrzést is végez majd, hogy pl.
a piacon, a közintézményekben is fel
legyenek tüntetve a koronának megfelelő
euró árak is. A város vezetése az átállással
kapcsolatos költségekre 300 ezer koronát
(9 958,17 € ) különített el, de magának
az új szoftvernek az ára meghaladja a 150
ezer koronát (4 979,08 € ). Az esetleges
kérdésekkel forduljanak bizalommal Oľga
Fabovához a 047/5604625-es telefonszámon vagy az olga.fabova@rimavskasobota.
sk e-mail címen.
Kép és szöveg: he

Városunk életéből

2008. 7.21.

3

Egy hajóban evezünk

É

rdekes és fontos találkozóra került sor a
rimaszombati Körzeti Hivatalban, ahol
Kökény Béla roma aktivista kezdeményezésére
magyarországi cigány politikusok a szlovákiai
romák helyzetével illetve a szlovák kormány
romapolitikájával ismerkedtek. A találkozón
a házigazda Jana Uhrinová elöljáró mellett a
város képviseletében részt vett Cifruš István
polgármester és Pavel Piliarik alpolgármester,
de eljött a Munka-, Család és Szociálisügyi
Hivatal igazgatónője, Ida Melichová és egyik
aligazgatója, Dana Cochová asszony is. A magyarországi Országos Cigány Önkormányzatot
Farkas Antal elnökhelyettes és Csikós Árpád, az
oktatási bizottság elnöke képviselte.
A találkozót színesítette a kokavai Sendreiék
népi zenekara, akik a találkozó elején és végén
is magyar és cigány nótákkal lepték meg a
vendégeket, akik vendéglátóiknál hosszasan
érdeklődtek a helyi viszonyokról, de maguk
is beszámoltak a legégetőbb magyarországi
gondokról. A közel három órás találkozón
főleg két témára fókuszáltak, amely a romák
prioritásai közé tartozik, ez pedig az oktatásügy
és a foglalkoztatottság. Jana Uhrinová és Ida
Melichová tájékoztattak a szlovákiai helyzetről,
előbbitől azt is megtudhatták a magyarországi
vendégek, hogy a jelenlegi kormány állítólag
sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a szociálisan
hátrányos helyzetben élők támogatására, s a

Kökény Béla Csikós Árpáddal
és Farkas Antallal
romák problémáját kiemelt prioritásként kezeli.
Magyarországon az évezred elején hozták létre
az első roma tanodát, amelyből immár 44 működik (Zárójelben említem meg, hogy pár hónapja Rimaszécsen is elindult az első hasonló
profilú oktatási intézmény). A tanodák oktatási,
képességfejlesztő, érték- és kultúraközvetítő
szolgáltatást nyújtanak a hátrányos helyzetű,
szegénysorban élő vagy egyéb okból az általánostól eltérő tanulási igényekkel rendelkező
diákok számára oly módon, hogy a diákokat
nem emelik ki saját iskolájukból, hanem azzal

Utolsó búcsú

Sonkoly Tibor emlékét
örökre megőrzik diákjai
V

alahol azt olvastam, hogy szerencsés az,
aki fel tud sorolni legalább három jó tanítót, aki segített azzá válni, akik lettünk. E téren
kétségtelenül azon szerencsések közé tartozom,
akiknek ez megadatott. Sajnos már a három
közül a napokban a második ment el. Sonkoly
Tibornak hívták. Egy tanítónak pályája során
sok-sok diákja van, bizonyára minden diáknak
más emlékei, élményei vannak vele kapcsolatosan. Számomra a tanító úr példakép is volt. EMBER volt csupa nagybetűvel. Mint tanító szigorú
volt, de nem csak büntetni, jutalmazni is tudott.
Az első meghatározó olvasmányélményem is
hozzá köthető. Tőle kaptam 1957 júniusában
B. Němcová Nagyanyó c. könyvét. Számomra
évekig ez a könyv volt a Nagy Könyv. Benne a
következő latin közmondás: Nem az iskolának,
hanem az életnek tanulunk! A tanító úrhoz
hasonlóan sokáig ezt én is így hittem. Ma már

nem vagyok ebben annyira biztos. Arra is
megtanított, hogy a tartalom mellett a külalak
is fontos. Ha valamit leírunk, annak adjuk
meg a módját is. Nehezen tolerálta az emberi
butaságot, bosszantotta, ha helyesírási hibákat
követett el bárki is. Bizonyára – mint minden
embernek – neki is voltak hibái. Én csupán a jó
oldalát ismertem.
Rimaszombatból származott. A múltkor visszatért, hogy szülei sírjára virágot vigyen. Ott érte
a halál. Hazatért, hogy ott haljon meg, ahonnan
elindult. Nekünk, szőgyénieknek Rimaszombat
adta őt, és az is vette el. Nélküle szegényebbek
lettünk volna.
Mélységesen nagy szomorúságot érzek a halála
miatt. Sajnálom, hogy tulajdonképpen sose
mondtam el neki, hogy mennyi hálával, köszönettel vagyok adósa.
Mányáné Smíd Rozália, Szőgyén

együttműködnek. Ebbe az oktatási formába
a szülőket is bevonják, s a pedagógusok nagy
része is roma származású. Jana Uhrinová
szerint a romák voltak legkevésbé felkészülve
az 1989-es változásokra, s főleg az alacsony
végzettségnek köszönhetően a romák többsége
nem talált munkát magának. Hivatalos kimutatást ugyan nem készíthetnek a munkanélküli
romák tényleges számáról, de a Munkaügyi
Hivatal becslése szerint a járásban regisztrált 11
ezer munkanélküli 80 százalékát ők alkotják.
Egyre több az ún. háromgenerációs munkanélküli család, amelyekben már generációk nőttek
fel úgy, hogy nem dolgoztak. Sajnos, a jelenlegi
szociálpolitika nem eléggé ösztönzi a romákat
arra, hogy munkát keressenek maguknak.
Dana Cochová beszámolt arról, hogy számos
tovább- és átképző tanfolyamot szerveztek az
elmúlt években, és a nagyobb munkáltatókat
is megszólították. Magyarországgal is keresik
a rendszeres kapcsolatokat, kölcsönös szakmai
eszmecseréket tartanak, hisz a szomszédos régiók is hasonló gondokkal szembesülnek. Legutóbb a rimaszombati középiskolák igazgatóival
jártak Putnokon. Jana Uhrinová és Farkas Antal
is reményét fejezte ki, hogy a találkozónak lesz
folytatása, s az együttműködés gyümölcsöző
lesz.
Kép és szöveg: Juhász Dósa János

Ivan Kraskora
emlékeztek

K

őhegy (Lukovištia) nagy fiára, Ivan
Krasko költőre emlékeztek szülőfalujában és Rimaszombatban a költő
halálának 50. évfordulóján. Krasko
1876-ban született a Meleghegy mellett
található kis faluban, ahol emlékszobát
rendeztek be a tiszteletére, amelyet a
falunapon avattak fel, s amely a költő
emléktárgyait, könyveit őrzi. Krasko vegyészmérnöki oklevelet szerzett a prágai műegyetemen, 1918-tól részt vett
a közéletben, volt parlamenti alelnök
is. 1938-ban nyugdíjaztatta magát és
visszavonultan élt Pöstyénben. Szülőfalujában temették el. Első verseskötete
a Nox et solitudo volt, de írt prózát és
fordított is, főleg a német irodalomból
és Eminescu verseit. Az ő költészetét
is számos nyelvre, így magyarra is
lefordították. A neves évfordulóról a
Gömör-Kishonti Múzeum is megemlékezett, ahol az életét bemutató tárlat
nyílt, amely szeptember 20-ig várja a
látogatókat.
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Egy csésze kávé
Házik Zoltán pedagógiai asszisztenssel a Dúsa úti iskolai intézmény fejlesztéséről

H

ázik Zoltán a kassai ipariban gépészkonstruktőr szakon végzett. Majd a
katonai főiskolán folytatta a tanulmányait,
ahonnan három év után Pozsonyba került,
ahol többek közt az állambiztonsági szerveknél dolgozott, de otthagyta ezt a pályát, s
családi vállalkozásban, a kárpitos üzemben
helyezkedett el. Az életébe egy nagyobb
baleset szólt bele, s egészségügyi nehézségei adódtak. Munkanélkülivé vált, de 2005
nyarán újabb irányt vett élete, s új kihívással
és önmegvalósítási vággyal pedagógiai as�szisztens lett a Dúsa úti alapiskolában.

Nem kristályozódott ki még a pedagógiai as�szisztensi szakma, így komoly felelősséggel jár.
Hogyan végzed munkádat?
Gondoltam és éreztem, hogy gyermekekkel
kell foglalkoznom. S ebben megtaláltam önmagam. Nyitott szemmel járok, s igyekszem
a lehető legtöbbet nyújtani. A szülőknek
és gyerekeknek segítek, hogy az iskolával
könnyebben megtalálják a kapcsolatot, hogy
egyszerűbb legyen a beilleszkedésük az új
közösségbe. De többek között a tanulók közt
való felügyelet ill. a pedagógus és a gyerek,

iskola és szülő közös munkájának segítése a
mi feladatunk.
Egyelőre ugyan elegendő a szakmához a középiskolai végzettség, de ha jól tudom, akkor
továbbképzésre jársz.
Igen, 2010-től szükséges lesz a pedagógiai
minimum. Én Eperjesen végzem a négy
szemeszteres, záróvizsgával végződő tanfolyamot.
Mindemellett az iskolában a pályázatok írását is
elvállaltad.
Felkért az iskola vezetése. S nem okozott
gondot, mivel már azok előtt is foglalkoztam pályázatokkal, csak ezzel a munkámon
kívüli feladatokkal leterheltem a szabadidőmet, mégis kreatívan megtalálhattam önmagam. Az iskolai intézmény igazgatójával
egyetemben, fáradságot nem ismerve ügyködök az iskola fejlesztésén. Ahhoz viszont,
hogy az ez irányú ténykedést maximálisan
tudjuk segíteni, szükségesnek tartottuk
2005. december 16-án a Modifikáció Polgári
Társulás megalakítását.
Ezen civil szervezet elnökévé választottak. Milyen célkitűzéseitek vannak?
Munkánk sokrétű, s igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni kormányszinten is, de jól
együttműködünk a Körzeti Hivatal elöljárójával. Részt vettünk az iskola- és a közrádió
beindításának megvalósításában, karitatív
tevékenységeket is végzünk, részben sikerült a tantermek berendezését is bebiztosítani – elsősorban azonban az oktató-nevelői
munka megsegítésére fordítjuk a figyelmet,
s az intézmények fejlesztésére vonatkozó
elképzelések kidolgozásába is besegítünk.
Ha jól sejtem, így történt ez a Dúsa úti alapiskola fejlesztési tervezetével is?
Igen. Az iskola igazgatóságától, munkaadómtól még 2005. október 15-én kaptam
az írásbeli megbízatást egy fejlesztési terv
kidolgozására. Meg kell említeni, hogy

Vaskői Károly, az iskola igazgatója már
előzetes felméréseket végzett az iskola
kapacitásával kapcsolatosan. A születési
arány alapján már a 2009/2010-es tanévben
40 iskolaköteles elsős várható a lakótelepen,
így egyértelmű, hogy ez a tény is kívánja az
iskola bővítését.
2005. november 4-én kelt első leveletek az illetékes szervekhez, hogy támogassák a felújítási
illetve bővítési tervezetet.
2005-ben még a legtöbb hivatalos szerv
elintézett bennünket annyival, hogy nincs
pénz a felújításra. De nem hagytuk annyiba,
s különböző roma szervezetek ajánlásával
további tájékoztatásokat és kérelmeket
küldtünk a fenntartónak, a Kerületi Tanügyi
Hivatalnak, az Iskolaügyi Minisztériumnak,
a Kormányhivatalnak és a roma ügyekért
felelős kormánybiztosnak, hogy az iskola
felújítása szükségszerű és megalapozott.
Kiktől milyen választ kaptatok?
Ehhez Rimaszombat városa az iskola
rendelkezésére bocsátott egy 3000 m2-es
építkezési telket. A Kerületi Tanügyi Hivatal
kérelmére előzetes költségvetést dolgoztunk
ki, közel 50 millió korona értékben, három
fázisban történő munkálatokra. S mivel a
hét tanteremből csupán három felel meg a
megadott higiéniai előírásoknak, a Regionális Közegészségügyi Hivatal határozatba
foglalta, hogy 2009. december 31-ig az iskola
rekonstrukcióját meg kell valósítani, s el kell
kezdeni az iskola bővítését. Minden jel arra
mutat, hogy az eddigi törekvéseink gyümölcsözőek lesznek, s az iskola igazgatóságának és a Modifikáció P.T. kapcsolatainak
köszönhetően az iskola épületének felújítása és bővítése mielőbb elkezdődhet.
További munkádhoz, s elképzeléseitekhez
sok erőt és kitartást!

Homoly Erzsébet,
fotó: a szerző

Horváth Árpád és fiai kiállítása

A

rimaszombati Városi Művelődési Központ
Ganevia Galériájában 2008. július 14-én
nyílt kiállítás Horváth Árpád és fiai festményeiből.
A Horváth család három tagja képzőművész,
festészettel foglalkoznak a világ különböző
pontjain. Az apa, Horváth Árpád az idén ünnepli 70. születésnapját, s ez alkalomból került
kiállításra munkái egy része. Horváth Árpád
nyugdíjas, mint pedagógus dolgozott, s azon

belül rajzott tanított. Tornalján lakik. Hagyományos festészeti technikával és számítógépes
grafikákkal dolgozik. Szívesen készít festményeket a fényképek alapján. A legidősebb fia,
Péter 1973-ban született, Prágában él, informatikusként dolgozik. Az édesapja nyomdokaiba
lépve szintén kiváló képzőművész, külföldön is
ismertek a munkái. Róbert 1974-ben született, 17 éves korától az Egyesült Államokban
él. Önállóan tanult és dolgozott, nem igényelte a szülők anyagi támogatását. Jelenleg

Charlestonban él, és az Eastern Illinois Egyetemen asszisztensként dolgozik. A munkáit a
szürrealizmus, fotórealizmus és hiperrealizmus
jellemzi és ezen keresztül ábrázolja a mondanivalóit. Számos kiállítása által Amerika szerte
ismertek munkái. A harmadik fiú, Imre szintén
örökölte apja tehetségét, Kisszebenben él és
szaléziánus lelkészként dolgozik, és fiatalokkal
foglalkozik. Közös kiállításuk augusztus 11-ig
tekinthető meg.
Csölle Edit
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A VII. Falunap Feleden

S

ok szeretettel várta és fogadta a vendégeket Feled Község Képviselő-testülete és Mihályi Gábor polgármester július
12-én, a hetedik alkalommal megrendezett
falunapon.
A feledi falunap programja már második éve öt fő részre és szektorra osztódik:
kultúra, sport, gasztronómia, show-time és
mulatság. Az egyes programok egymással
egy időben, más-más helyszínen zajlottak,
eleget téve ezáltal minden igénynek. A kultúra kedvelői a helyi kulturális központban
szórakozhattak, ahol délelőtt 10 órakor az
ünnepi megnyitót a helyi óvodások Lányok,
a vidám ketrecből című műsora követte. A
helyi szlovák alapiskolások Az egész világ
tudjon róla, illetve Az én szülőfalum programokkal gazdagították az idei falunapot. A
helyi magyar alapiskolások a Bebek pásztor
mondája, majd a Kis táncos lábak programjukkal szórakoztatták a közönséget. A helyi
zeneiskolások Zenei kavalkád koncertje
felüdülésként hatott a forró hangulatot
teremtő latin-amerikai táncok bemutatója után. Délután két órakor folytatódott a
program a kultúrházban, ahol a táncé és a
fotóé volt a főszerep. A kultúrház előterében
Mihályi Gábor polgármester hivatalosan is
megnyitotta a Feleden élő Csomós Árpád,

a Gömöri Fotóklub tagjnak Cseres-hegység
című egyéni fotókiállítását, mely témáját
tekintve Feledet és környékét mutatta be.
Jelen volt a megnyitón Benedek László, a
Gömöri Fotóklub vezetője, aki gratulált a kiállításhoz, és megköszönte a helybélieknek,
hogy lehetőséget teremtettek erre a fotókiállításra. Emellett láthatóak voltak Igó Aladár
fafaragóművész szobrai, valamint Feled
gyermekszemmel című feledi alapiskolások
gyermekrajzai. A tánc szerelmesei is igazán
elégedettek lehettek, hisz a népi zenétől
a modernig minden műfaj képviseltette
magát. Fellépett a Rimavan, az Új Gömör,

a rimajánosi „Szép lányok”, a feledi Boglárka, valamint a Szederinda néptáncosai
Egerből. Magyar és szlovák nyelvű koncertet adott Csontos Vilmos, az „Elán je Elán“
című verseny 2008-as győztese. A sport
iránt érdeklődők a futball- ill. teniszpályán
gyülekeztek. A mazsorett bemutató után a
Feledi Futball Club és vendégei mutatkoztak be. A feledi tanulók a magyarországi
mályiakkal, az ifi-csapat a ajnácskőiekkel,
a felnőttek pedig a balassagyarmatiakkal
játszottak, a mérkőzések közti szüneteket
a tizenegyesrúgó verseny tette színesebbé.
Teniszben a polgármester kupájáért küzdöttek a jelentkezők. A gasztronómia iránt
érdeklődők benevezhettek a gulyásfőző
versenybe. A show-time rész a kultúrházban, a sportközpontban és az Iskola utcában
volt fellelhető. A biciklishow-tól kezdve volt
csúszda, bikarodeó, képfestés, gyékényfonás, agyagformázás, kutyakiállítás, bábszínház, repülőmodell-bemutató. A mulatság
elmaradhatatlan része egy falunapnak. A
felediek esetében idén a szórakozást este
a kultúrház előtt Ervin Martinelli együttese biztosította, a futballstadionnál pedig a
Lévay zenekar. A tűzijátékra este 11 órakor
került sor.

Balázs Emese, fotó: Benedek László

Bemutatjuk: Feledi mazsorett kör

A

feledi Szombathy Viktor Alapiskola
mellett már ötödik éve nagy lelkesedéssel
működik a mazsorett kör a hat-hét-kilencedik
osztályokból verbuvált gyerekekkel. Létszámuk
huszonnégy körül van, s szívesen lépnek fel
falunapokon. Az otthoni fellépéseiken kívül jártak már pl. Rimajánosiban, Bátkában, Dobócán,
Gesztetén és Ajnácskőn is. Vezetőjük Hriň
Angelika hetente tart edzést a kis nebulóknak,
akiknek szép egyenruhájuk van, s van mikor

pom-pom-mal, a nagyobbak pedig már bottal
ropják a táncot. Az ügyes táncosok minden
műfajú zenét kedvelnek. Még ma is emlékeznek az első fellépésükre, amikor édesanyjukat
lepték meg az anyák napi műsoron, de nagyon
örültek, amikor tavasszal Rimaszombatban a
Fő tér nagyszínpada előtt is bemutatkozhattak.
Felvételünk ekkor készült.
Kép és szöveg: moly

Soha nem látott
jégeső Balogfalán
Július 7-én hétfőn délután teljesen elsötétedett az ég Balogfala felett, és viharos
szél kíséretében elkezdődött a 20 percig
tartó égi áldás dió nagyságú jég kíséretében. Még a legöregebb falubeliek sem
emlékeztek hasonló puszításra, hiszen a
jég teljesen elverte a kiskerteket, amelyekben szinte semmi sem maradt épségben.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy
lakóházakban nem esett jelentősebb kár és
személyi sérülés sem történt.
Kép és szöveg: jdj
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Programajánló
MEGHÍVÓ
a III. Balogvölgyi Falvak Találkozójára,
mely Simon Zsolt parlamenti képviselő fővédnöksége alatt

2008. július 26-án, szombaton

Bátka községben a sportpályán valósul meg,
a következő műsorral:
9.00 - Mi fő a bográcsban?
- főzőverseny a benevezett falvak részére polgármestereik vezetésével
9.30 - Házi kedvencek kiállítása és börzéje
(adás-vétel)
- megtekinthető 10 és 15 óra között a régi
parkban
10.00 - Gyermekprogramok
- különféle játékok, ügyességi versenyek gyerekeknek 15 éves korig
Ki lesz a király?
- Máriás kártyaverseny, nevezés a helyszínen 10
óráig (nevezési díj 100,- Sk)
11.40 - Íjászbemutató és íjászat
- a Bástya Egyesület mellett működő Bástya
Íjász Klub közreműködésével
12.00 - Ebéd
- közben játszik a kálosai népi zenekar, Molnár
Géza vezetésével
13.50 - Motorostalálkozó és felvonulás
14.00 - Ünnepélyes megnyitó
- köszöntőt mond Mács Zoltán, Bátka község
polgármestere
- ünnepi megnyitót mond Simon Zsolt, a SZK
parlamenti képviselője
14.30 - Öregfiúk futballcsapatainak mérkőzései
- 6 fős, 2x15 perces kispályás meccsek

17.30 - Sörivók versenye (nevezési díj 20,- Sk,
időre 0,5 l, kétfordulós)
Erős emberek versenye (kőemelés, rúdkitartás,
gumiforgatás)
18.30 - Száll az ének - nótaverseny
- magyar nóták, népdalok, egyéni és csoportos
fellépés, valamint népi hangszereken játszók
bemutatkozása és versenye – nevezés a helyszínen 13 óráig, utána próbák a zenekarral
19.00 - Tombolahúzás
további kínálat:
UNIAGRO kft. (kerti traktorok, kaszálógépek,
talajlazítók bemutatója a parkban)
a bátkai Roma Közösség vakaró sütése és
árusítása
malacsütés Tankó István alsópokorágyi magánvállalkozó támogatásával
gyermekek részére motorozás, íjászat, lovaglás
kocsikázás
a pádári lipicai almásderes
fogattal id. Simon Gyula
és a rimaszécsi lipicai fogattal Gál Ferenc
vezetésével
Főszervező: a Magyar Koalíció Pártjának
Bátkai Helyi Szervezete
Támogatók: a résztvevő falvak önkormányzatai, Balog-völgy községeinek polgármesterei, az MKP helyi szervezetei, a Balog-völgy
Mikrorégió, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi
Helyi Szervezete, AGROBAN kft. Bátka, AGRODERBY kft. Felsővály, Beta Gábor rimaszécsi
magánvállalkozó, magánszemélyek és vállalkozók.
Médiapartnerek: a Gömöri Hírlap és a Balogvölgyi Polgár Info (www.balogvolgy.polgarinfo.
hu)

állat(om) a képen
Játékunk véget ért, s ahogyan észrevehették,
címlapunkon már meg is hirdettük újabb játékunkat. Az „állatos” verseny szerencsére népszerű lett, s több héten keresztül újabb és újabb
játékos kedvű olvasó küldte be kedvencének
fotóját szerkesztőségünkbe. Mivel a legtöbben
a Balogvölgyéről kapcsolódtak be játékunkban, ezért úgy döntöttünk, hogy a kiállítást
Bátkában, a III. Balogvölgyi Falvak Találkozó-

Ötletsziget
Ez a címe a feledi Szombathy Viktor Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola lapjának, amely
igen gazdag tartalommal jelent meg. Az iskola
diákjai beszámolnak azokról a rendezvényekről, amelybe bekapcsolódtak, s nem hiányozhatnak a szárnypróbálgatások sem (rajzok,
költemények, irományok) valamint a rejtvények
sem. Érdekes tudnivalókkal szolgál a Zöldövezet rovat is. Későbbi számaink egyikében még
szemezgetni fogunk a lap anyagaiból.
jdj

ján, a Gömöri Hírlap médiasátrában szervezzük
meg. Ezért ezúton értesítünk minden versenybe bekapcsolódott kedves Olvasónkat, hogy
jöjjön el Bátkába, ahol több mint 50 fotó közül
választja ki a zsűri Benedek László, a Gömöri
Fotóklub elnökének a vezetésével a nyerteseket.
A fődíj egy fényképezőgép, de ezenkívül egyéb
ajándékok is gazdásra találnak. Köszönjük,
hogy velünk játszottak. 		
moly

Kerti munkák
a 30. hétre
Gyümölcskert
A sövényfák idei hajtásait, ha hosszuk
elérte a 40-50 cm-t kössük vízszintesre. Az
őszibarackot kocsány nélkül és csavarással – nem tépéssel – szüreteljük. Ebben az
időszakban fáinkat öntözzük, azokat is,
amelyekről már leszüreteltük a termést,
mivel ilyenkor fejlődnek ki rajtuk a jövő
évi termőrügyek. A gyümölcsös talaját
most csak saraboljuk. Az eltávolított
gyomokat hordjuk a komposzttelepre.
Az almafákat továbbra is védjük a négy
fő károsító ellen (lisztharmat, varasodás,
almamoly, kaliforniai pajzstetű), a körtefákat, birset és a naspolyát ugyanezzel
a védőszerrel permetezzük.
Szőlő
Folytatjuk a kötözést és a csonkázást.
A sűrűsítő hajtásokat eltávolítjuk vagy
mérsékelten csonkázzuk. A hajtások
2-3 levélre való visszacsípését most már
fejezzük be. A fürtzáródás idején fontos
a növényvédelem.
Zöldségkert
Másodtermésként még ültethetjük a rövid
tenyészidejű fejeskáposzta-palántákat, a hosszú és közepes tenyészidejű
karalábét és az őszi felhasználásra szánt
karfiolt. A másodvetésű zöldborsó talaját
most készítjük el, négyzetméterenként
szórjunk ki 1 dkg nitrogénműtrágyát, 1,7
dkg szuperfoszfátot és 0,6 dkg kénsavas
kálit. Kimondottan rövid tenyészidejű fajtákat vessünk. Fejezzük be a bab
másodvetését. Ha földimogyoró termesztésével próbálkozunk, akkor talaját tartsuk
állandóan porhanyósan és elvirágzás után
töltögetjük, hogy a magkezdemények
befúrhassák magukat a talajba. A másodvetésű céklát 10 cm-re egyeljük. Vetjük
a rebarbara magvait. A tormadugványokat
gyökerezzük. E heti vízszükséglet: spárgatök 60 mm, paradicsom 30 mm, paprika 40
mm, uborka 25-30 mm (naponta frissítő
öntözést igényel), fejes saláta 10-20 mm,
sóska 30 mm, sárgarépa, petrezselyem 25
mm, zeller 35 mm, cékla 10 mm. A káposztaféléket a bagolylepkék hernyói és
a levéltetvek károsítják, a paradicsomot és
a burgonyát a burgonyavész.
Virágkert
Ebben az időszakban legfontosabb teendő
az öntözés és a talaj porhanyítása. A gyepet most nem szabad rövidre vágni. A rózsákról vágjuk le a hajtásfúró rózsadarázs,
a varródarázs és a lisztharmattal fertőzött
részeket és ezeket égessük el.
Farsang István
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A fejlesztés útjára léptek
Mács Zoltán, Bátka község
polgármestere (felvételünkön)
harmadik időszakát tölti a falu
élén. Lapunknak adott interjúban beszámol az eddigi tervek
megvalósulásáról, s a további
elképzelésekről.
Talán a legégetőbb kérdés a közművesítés. Hogy áll
ezzel Bátka?
Idekerültemkor kezdtük bevezetni a faluban
a gázt, s ezt három év alatt sikerült is befejezni. 2004-ben lefektettük a fővízvezetéket. De
kolaudálni nem tudjuk, mert akkor már nem
kérhetnénk támogatást. Az Enviromentális Alapból
évente kérjük a támogatást, az utóbbi években
sajnos sikertelenül. A vízművekkel többszöri tárgyalást is folytattunk. Viszont a szlovák fejlesztési
terv 2015-ig csak a 2000 lélekszám fölötti községek
számára írja elő a víz és szennyvízellátást, ami azt
jelenti, hogy az állam addig a kisebb falvakat nem
támogatja. Bátkának a vízvezetékhez 12 millióra,
a szennyvízvezetékhez pedig 50 millió koronára
lenne szüksége.
Milyen megvalósult célkitűzéseket említhetünk
meg?
A lehetőségekhez mérten a kisebb horderejű beruházásainkat próbáljuk megvalósítani. A szociális
alapból sikerült európai normáknak megfelelő
játszóteret építenünk. Két éve az óvoda épületét
önerőből hőszigeteltük, kicseréltük az ablakokat,
automatikus vezérlésű gázfűtést építettünk ki.
Kialakítottunk egy Info-központot, amelyben négy
számítógép és internet áll ingyenesen az érdeklődők rendelkezésére. A könyvtárunkat felújítottuk
és az utóbbi években 500 könyvvel ki is bővítettük.
Lorencz atya kezdeményezésére a falu anyagi
hozzájárulásával a katolikus híveknek kistemplom
épült, ahol hetente tartanak misét. Úgyszintén a
református egyház a falu jelentős anyagi támogatásával a református templom födémcseréjét tavaly
végezte el, a múlt héten pedig befejeződött a teljes
külső homlokzati felújítás és festés is.
Milyen további elképzeléseik vannak?
A Regionális Operatív Programba az iskola teljes

felújítási tervezetét augusztusban adjuk le a minisztériumban. Nyeregtető kiépítését, szigetelést,
ablakcserét, a kanalizációs hálózat cseréjét és belső felújításokat tervezzük. A projekt 26-29 milliós,
5%-os önrésszel. Tervezzük még a felsőbátkai temetőben egy ravatalozótető építését. Az alsóbátkai
halottas házat a jövőben rekonstruáljuk, ahogyan
az orvosi rendelők is felújítása szorulnak, mivel a
szociális helyiségek rossz állapotban vannak. A tulajdonjogok rendezése után vár ránk még egy nagy
munka, a járdák és a falusi utak felújítása.
Mi járulhatna még hozzá a falu fejlődéséhez?
Községünk egyértelműen fejlődőképes. Bízok
benne, hogy két-három éven belül a gyorsforgalmi
út is megépül, s ezáltal nagyobb munkalehetőség
is lesz a régióban. Jelenleg 170 munkanélkülit
számolunk, közülük 70-75-en veszik ki részüket
az aktivációs munkában. Sajnos az új törvény
sem biztosítja a valódi munkára való ösztönzést,
hanem a szociális ellátásról szól.
A sport és kultúra terén milyen tömörülések működnek?
A Bátkai Sport Klubban három korosztályos
focicsapatunk van, a lehetőségeinkhez mérten jól
szerepelünk, amellett, hogy nincs jelentős szponzorunk. A klubhoz tartozik a sakkosztályunk
is. Sajnálatos, hogy körzeti szinten nincs olyan
osztály, ahol versenyezni is lehetne. Az Öregfiúk
csapata már tíz éve létezik, ez az a 15-20 főből álló
kollektíva, amely kiveszi a részét nemcsak a sport,
hanem a falusi rendezvények szervezéséből is. A
Csemadok helyi szervezete jól működik, már harmadik alkalommal rendezi meg a Nyári Balogvölgyi Fesztivált jelentős sikerekkel. A helyi MKP is
több rendezvényben részt vesz, s főszervezőként
idén július 26-án megrendezi a III. Balogvölgyi
Falvak Találkozóját, amelyhez önkormányzatunk
úgy anyagi, mint egyéb segítséggel is hozzájárul.
Polgármester úr, mire igazán büszke Bátkában?
Úgy, mint minden ember, én is büszke vagyok
saját szülőfalumra, itt éltem le több mint fél
évszázadot, itt szeretnék továbbra is építeni, hogy
gyermekeink és unokáink még szebb és jobb
környezetben éljenek.
Homoly Erzsébet, kép: a szerző

Járásunk egyik legjobban felszerelt óvodája új köntösbe öltözött, ahol nyáron is biztosítanak foglalkozást a gyerekeknek.
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Vendégcsalogató

Bátkába, Balog
völgy központjába

Bátka klasszicista majd 1908-ban eklektikus
stílusban átépített református templomát 1993-ban
felújították, s idén újabb rekonstrukciót végeztek
el rajta. A templomban emléktábla őrzi az első és
második világháborús áldozatok emlékét.
Bátka község Rimaszombattól 12 km-re keletre
a Balog patak jobb partján fekszik. Történelméből
érdemes megemlíteni, hogy Alsó- és Felsőbátkát
1906-ban egyesítették, s bizony a település több
mint 900 éves múltra tekint vissza, hiszen Ila Bálint
forrásai szerint már a 11. században is megvolt.
Az első írásos említések 1294-ből valók, ekkor
említik az oklevelek a Bátky birtokos családot is.
Hosszabb ideig a Kállay, a Bakos, a Szentmiklósi és
a Bornemissza családoknak voltak itt birtokai. Ez
utóbbi család birtoka volt a mai orvosi rendelőként
szolgáló úrilak, ill. a Bornemissza-kúria, amely
még az 1600-as években épült, s kiváló lenne
vendégháznak.A 920 lakosú község a Balog völgyében központi helyet foglal el. Teljes szervezettségű
két tannyelvű alapiskolája és óvodája van, előbbi
380, utóbbi 55 gyerekkel a völgyből. Az orvosi
rendelőkön kívül gyógyszertár, posta is található a
faluban. Itteni székhellyel működik a Balogvölgyi
Kistérségi Társulás, a Munkaügyi Hivatal kirendeltsége, valamint a völgy legnagyobb mezőgazdasági
vállalata, amelynek a tulajdonában van a kultúrház
és a repülőtér. Nagy előny az utazóknak a néhány
éve létesített benzinkút és a bisztró. Több üzlet és
vendéglátó-ipari egység is megtalálta itt a helyét, de
pékség, cukrászüzem, asztalosműhelyek, fűrésztelep is van a faluban. A község 2000 októberében
avatta fel címerét és zászlaját. A falu mezőgazdasági
jellegét fejezi ki a piros mezőben ezüst színű ekevasat és két arany csoroszlyát ábrázoló falucímer.
Ekkor állították fel a községháza előtt az Ulman
István kezemunkáját dicsérő kopjafát, amely egyben
a magyar államiság ezredik évfordulójának is emléket állít, s március 15-i, október 6-i megemlékezések
helyszínéül is szolgál. A falunak több jeles szülöttje
is van, akikre méltán lehetünk büszkék. Hogy csak
napjainkból említsek párat, innen származik Mács
József író, Simon Attila történész vagy Gál Zsolt
politológus.
homoly
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2008. 7. 21.

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
júniusi toplistája a következő:
1. Uri Geller: A siker titkai/ Életem 1. rész
2. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
3. EB-kalauz 2008
4. James Rollins: Indiana Jones és a kristálykoponya királysága
5. Süssünk, főzzünk 5. – Házi sütemények
6. Lőrincz L. László: Manituk 1.-2.
7. Mondák Mátyás királyról
8. Thomas Brezina: Penny – oroszlánszívű
barátnők
9. Családi rejtvénykönyv
10. Grimm-mesék kincsestára
Júniusi játékunkban azt kérdeztük, hogy hányadik évfordulóját ünnepelte az elmúlt hónapokban a Magyar Koalíció Pártja. A helyes választ,
hogy tízéves az MKP, több olvasónk is eljuttatta
szerkesztőségünkbe. A sorsoláson (felvételünkön) a szerencse Pósa Éva nemesradnóti kedves
olvasónkra kacsintott, aki az 500 koronás
könyvutalványt a Tompa könyvesboltban vásárolhatja le.

Nosztalgia

1960. július 23.
– a Budovateľ – Építő írja

Hol található Felvidék egyetlen egész alakos
Mátyás király szobra?
Segítségképpen: Ezen a helyen rendezte a
Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség az
idei nagyszabású Mátyás-projektjét, amelyről
lapunk 26. számában képriporttal számoltunk
be. A megfejtéseket szerkesztőségünk címére
(97901 Rim. Sobota, Svätopluk u. 5.) vagy e-mail címére (gomorihirlap@rimavskasobota.sk)
várjuk július 31-ig. A nyeremény 500 koronás
könyvutalvány.
Kép és szöveg: he

Megjelent a Gömörország
kilencedik évfolyamának
a második, nyári száma,
melynek kiemelt témája
a szőlő- és borkultúra.
Hizsnyan Géza vezércikkében kifejti, hogy a
borkultúra több ezer éve
szerves része az emberiség kultúrájának, s hogy az egyetemes kultúrés gazdaságtörténetben betöltött szerepéről
is ír.. Majd egy egri csúcsborász, a putnoki
születésű Gál Tibor gömöri családtörténetét
vázolja, B. Kovács István a vály-völgyi szőlőművelés múltjáról, Faggyas István a keleméri
határ szőlős területeiről, Korcsog László az
ipolynyéki szőlőtermesztésről ír. Ádám Sándor
a Bencshegy dűlőbéli szőlőséről és boráról vall,
Tóth Ferenc a közép-szlovákiai borvidék múltját
és jelenét vázolja. A Gömör természeti öröksége
rovatban Gaál Lajos a murányi várhegyről és
a Cigánykáról ír, míg Kiss László Palócföld
orvosai rovatban Madács Péter rimaszombati
működését mutatja be. Olvasható a folyóirat
hasábjain Tóth Lajos „Ha megfordultunk,
mindig a láger világosságát láttuk” visszaemlékezésének harmadik része, Mács Zoltán Oly
korban… című írása, Bettes István versei Csótó
László grafikáival, Fábry János emlékiratainak a
harmadik része. A színes mellékletben Zmeták
Ernő, Csontváry-Kosztka Tivadar, Aba-Novák
Vilmos képeit ill. szőnyeg mintákat láthatnak,
amely gyűjtemények Szepesházy Kálmánéi

1978. július 20. – a Gömöri Hírlap írja
* Az Ifjúsági Fényszóró nevű mozgalom fő
feladat a tartalékok feltárása, a különböző
hiányosságok felszámolása, az állami- és
munkafegyelem megszilárdítása éspedig
a gazdasági vezetőséggel együttműködve, a politikai- és társadalmi szervezetek
támogatásával. …(Anton Badač: Világít az
Ifjúsági Fényszóró)

1988. július 22.
– a Gömöri Hírlap írja

Lapajánló
Gömörország 2008/2

* A neporadzai EFSZ vetésterületein a
dús kalászok kasza alá érettek. A közös
gazdaságon 170 ha termés várja a kaszát.
… A szövetkezet tagjai egy akarattal látnak
az aratási munkához és nem hisszük, hogy
egy ember is lesz a községben, aki ne kapcsolódna be az aratási munkába. (Štefan
Cifruš: Kasza alá érett a termés)

voltak, akire március 3-i halála kapcsán Életem
és mélyföldtani kutatásaim című önéletrajzi írásával, s B. Kovács István „Mindig az igazságot,
szépséget és jóságot kerestem és szerettem.”
című soraival emlékeznek. A lapban köszöntik
Hubay Miklóst és Cselényi Lászlót, beszámolnak a III. Gömöri Országnapok keretén belül
megvalósult országjárásról, a Tompa szavalóversenyről, a nagybalogi templom- ill. kopjafaavatásról. Dósa Annamária Hidasi Józseffel
beszélget, Mács József Tudásszomj, helytállás,
nemzethez való hűség címmel közöl írást, de
talál bőséges könyvajánlót is a lapban.

Kassai Figyelő
Kapható a Hernád Magyar
Lap- és Könyvkiadó k.f.t.
kiadásában a független
magyar folyóirat idei hatodik száma. A tartalomból:
Kárpát-medencei magyar
kétség, Quadrille-t roptak
Kassa belvárosában, Fával
nő a gyűlölet, Régi korok
gyógyszerészeti emlékei, A teljes élet lehetősége, Becsey Zsolt európai képviselő kiállítása az
Európai Parlamentben, Sáros vára, III. Színházi
Tavasz Királyhelmecen, Nemzetközi szavalóverseny Szepsiben.
A folyóiratok megvásárolhatók a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
moly

* … A napi program többnyire sportjátékokból, természetben tett sétákból és
strandolásból áll, de vidám turista-honvédelmi versenyeket és mini sportolimpiákat is rendeznek a számukra. … Az első
turnus a Rožňava – Domica – Gombasecká
jaskyňa útvonalon tesz kirándulást,
a második Košicében a planetáriumot és
a műszaki múzeumot nézi meg, a harmadik Banská Štiavnicára kirándul, ahol az
Antol-kastélyt és az arborétumot nézik
meg. ... (Katarína Dóbiová: Városi pionírtábor 276 gyerek részére)

1990. július 20.
– a Gömöri Hírlap írja
* A giliszták biohumusz gyártási célokra történő tenyésztésének járásunkban
nincsenek nagy hagyományai. A hiány
pótlására az első lépéseket a Rozsnyói
Agropodnik közvetítésével a Budapesti
BIOTRAD segítségével a Bátkai ÁG tette
meg. … (Giliszták a mezőgazdászok szolgálatában)
* … Simonyiban, ebben szép gömöri
faluban, az Együttélés alapcsoportjában
született meg az alapítvány gondolata.
Rögtön helyben megkezdték a gyűjtést.
Gyűjtést az önálló magyar egyetemre. Erre
szolgál a Simonyi Alapítvány. …(Batta
István: Gondolatok a Simonyi Alapítvány
kapcsán)
Összeállította: Homoly E.
Folytatjuk…

Hirdetmények

2008. 7.21.

Meghívók

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 30. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
Július 26-án, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
Július 27-én, vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
Július 26-27-én, szombat-vasárnap

Elveszett erkölcsök
a Zsákszínházban
A füleki Zsákszínház Martin McDonagh Elveszett
erkölcsök c. darabját mutatja be augusztusban
a Vigadóban augusztus 3-án vasárnap 19.00 órától
a Vigadóban. Előbemutató július 26-án szombaton
19.00 órától lesz a Vigadóban. További előadások
augusztus 9-én és 10-én 19.00 órától, 15-én a Palóc Napok műsorában 20.00 órától a Vigadóban, 16-án 16.00
órától a Vigadóban. Az előadást Mázik István és Nagy
András rendezték, szereplők: Balázs István, Gulyás
László, Nagy András és Bódi Andrea.

Falunap Balogfalán

MUDr. Tyborová Andrea
Cukorgyári u. 23., tel.: 56 27 188

Balogfala Önkormányzata és a helyi Csemadok
meghívja Önöket az idei falunapokra, amelyre
2008. július 26-án kerül sor az alábbi programmal
9.00 Ügyességi versenyek gyermekeknek a helyi
sportpályán • 10.00 Barátságos labdarúgó mérkőzés
Fülekpüspöki csapatával • 12.00 Fogadás az óvodában
• 14.00 Kopjafaavatás a templom előtti téren (Igó
Aladár alkotása) • 14.30 Ünnepi szentmise • 16.00 a
budapesti Mikroszkóp Színpad tagjainak, a Defekt
Duónak a műsora a község főterén • 17.00 Szabadtéri kultúrműsor – Csemadok, iskolások, óvodások,
Fürtöcskék asszonykórus, Kovács Tamás és Kovács
Norbert • 19.30 Szabadtéri mulatság éjfél után két
óráig • 21.30 Tűzijáték

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
július 15-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Vojtech Kocka Nyustyáról, Ján
Ivan, Zdena Šmidtová, Alexander
Bán, Gabriela Dibdiaková, Ivan
Krajňák, Rudolf Pivarník Rimaszombatból, František Beňuš
Nagytörékről, Štefan Gembický,
Štefan Hanic Zeherjéről, Pavel
Michalko Tiszolcról, Vojtech
Mács Csízből, Edita Csanyiová
Gömörpanyitról, Eva Kolosziová
Rimaszécsről, Jozef Gazda Oldalfaláról, Marian Ulinec, Zuzana
Hiblerová Runyáról, Ján Melicher
Fazekaszaluzsányról, Pavel
Dovala, Adrian Dovala Klenócról,
Koloman Kankuja Gesztetéről.
Először adott vért: Janka
Medvecká, Janka Farkašová,
Zdenko Farkaš Nyustyáról, Hilda
Lajgútová Rimaszombatból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

Nosztalgia
Zenés tánceset tartanak július 25-én 19 órai kezdettel a rimaszombati Fő téren. A hazai és külföldi
slágerekre Rák Magda, Jozef Mikulec és Ligárt Róbert
előadásában szórakozhatnak.

Életem a drog nélkül
A rimaszombati Városháza földszinti kiállítótermében
még június közepén nyílt meg drogellenes tematikában készül alkotások tárlata, amelyet általános és
speciális iskolás gyerekek készítettek, s megtekinthető
augusztus végéig.

MOZIMŰSOR

Alkotóműhelyek a galériában

Július 23-24. sz.-cs., 19.00 ó.
és 21.00 ó.
Míg a jackpot el nem
választ
amerikai vígjáték
Július 25-26-27. p-sz-v. 19.00 ó.
Az esemény
amerikai thriller
Július 25-26-27. p-sz-v. 21.00 ó.
Doomsday
amerikai akció sci-fi horror

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971
2003

Rimaszombatban a Városi Galériában már múlt héttől
alkotóműhelyeket tartottak különböző műfajokban.
Az érdeklődő gyerekeknek lehetőségük volt kipróbálni
a rajz, festészet, foto, batikolás, textilfestés, modellezés technikáját. Akik esetleg lemaradtak volna,
július 21-én még bepótolhatják, amikor is virtuálisan Japánba utaznak, s az oregamié lesz a főszerep.
Bővebb információ: 047/56 24 351-es vagy 0908 65 21
46-os telefonszámokon vagy a www.warhol.sk/mgrs
honlapcímen kaphatók.

Felhívások
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
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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.

Roma mentori projekt
A rimaszécsi Ternipe Polgári Társulás pályázati
felhívást tesz közzé, melynek teljes magyar szövege a
www.balogvolgy.polgarinfo honlapon található meg. A
projekt szeretne hozzájárulni a többségi nemzet által
a romákról alkotott kép megváltoztatásához. A mentori-kezdeményezés 2008 szeptemberében kezdődik és
2009 júliusában ér véget. A Ternipe Polgári Társulás
kialakított egy roma önkéntesekből álló csapatot,
akik szívesen vállalkoznak a mentori feladatokra, és
szívesen áldoznak havonta 4-6 órát szabadidejükből
arra, hogy gyerekcsoportok részére délutáni foglalkozásokat szervezzenek és vezessenek le. A Mentorkezdeményezés olyan iskolák, szabadidőközpontok,
egyházi iskolák, közösségi házak (osztály, szakkör,
stb) pályázatait várja, akik szívesen szerveznének
tehetséges és képzett roma mentor(ok) által vezetett
szabadidős foglalkozást gyerekcsoportjaik részére.
A pályázatok beadási határideje: 2008. július 31. A
pályázatokat elektronikus úton a ternipe1@gmail.com
vagy postai úton (Ternipe – združenie pre rómsku
mládež na Slovensku a v Maďarsku, Záhradná 414.,
980 42 Rimavská Seč) címre kell eljuttatni. Bővebb
információk a 0918 741 045-ös telefonszámon.

Országos tanévnyitó Kassán
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hagyományosan 2008-ban is megszervezi a Szlovákiai
magyar iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségét,
ezúttal Kassán, augusztus 30-án, a Szent Erzsébet Székesegyházban. A tanévnyitóra a szervezők szeretnék
meghívni a pályakezdő pedagógusokat, s annak egyik
programpontjaként köszönteni és bemutatni őket. Az
SZMPSZ felkéri ezért a hazai és külföldi egyetemeken
és főiskolákon ez évben végzett, pályájukat 2008
szeptemberében kezdő óvodapedagógusokat, tanítókat és tanárokat, hogy a www.szmpsz.sk honlapról
letölthető jelentkezési lapot 2008. augusztus 15-ig
szíveskedjenek elküldeni az SZMPSZ központi irodájának címére (SZMPSZ, P.O. BOX 49., 945 01 Komárno,
fax: 035/7714756, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk). Az
SZMPSZ autóbuszt indít Dunaszerdahelyről augusztus
29-én.
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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

• Szlovák-polgári nevelés szakos
tanár állást keres. Tel: 0907
098 357.

931-29

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

822-28

• Építkezési telek családi ház
építésére Rimaszombat Tamásfala részében eladó. Tel.: 0948
114 784

1654-29

• Családi ház eladó Nagytöréken
200 m2-es telekkel. Tel: 0908
669 647, 0903 346 733.

923-29				

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

797-28

• 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 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

• Teljesen felújított, Rimaszombat központjában található 3
szobás lakásomat családi házra
cserélném.Tel: 0903 932 764

939-29				

• Saját tulajdonban lévő egyszobás lakásomat eladom. Tel:
0907 113 379

952-29				

• Albérletbe lakom a Nyugatlakótelepen lévő egyszobás
lakásomat Tel: 5621 350

962-29

Állatok
• Nyúl eladó. Tel: 0907 036 585
869-29			
• Három hónapos, féregtelenített és beoltott szuka és kan
francia buldog eladó. –Tel: 0908
260 932, 0910 533 919

Az összes sütemény klasszikus nyersanyagból, hagyományos recept alapján Tatiana
Longauerová cukrászműhelyében készül. A sütemények mellett illatos kávét, üdítőitalokat,
fagylaltot, gyümölcspoharakat,
koktélokat és más finomságokat
kínálunk. Mindenkit szeretettel
várunk.

967-30

Egyéb
• 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

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

658-28

• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062

649-28

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

901-29

658-29

943-29

916-29				

• Bígle fajtájú két kiskutya eladó
– csak együtt. Tel: 0908 214 830

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

653-33

• Javítok és átrakok régi tetőket.
Hívni este. Tel.: 0918 843 524

682-28

• Kavicsot, homokot és követ
szállítok kedvezményes áron.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.

953-39			

• Minden édesszájút szeretettel várunk új cukrászdánkba
a Felkelés utcában megnyílt „U
Tatiany vo dvore”-ba (az Élelmiszeripari Középiskola volt cukrászdája az Ivet ékszerbolt mellett). Friss sütemények naponta,
de tortasütést is vállalunk.
Újdonság – torta ehető képpel.

• Eladó mérleg 200 kg-ig. Tel:
047/55 92 270
• Eladó 400 db. európaletta, 180
Sk/db-ért vagy kicserélem ócskavasra. Tel: 0908 941 19

2922-29				

• Eladó Bosh Professional vésőkalapács teljes tartozékkal,
ezenkívül elektromos köteles
emelő 400 kg teherbírással 5 m
magasságig forgókarral, érvényes garancialevéllel.Tel: 0903
163 623

957-30				

• Egy gazdag 73 éves özvegyasszony társat vagy gondozót
keres. Cím a hirdetőirodában.
Tel: 0908 156 689

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

NYÁRI
ÍNYENCSÉGEKRE
OLCSÓ
ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0907 830073
2016

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

2179-29

Tel: 0907 290 192

851-28

• Jó állapotban lévő Škoda
Felíciámat kicserélem LIAZ
706-ra vagy ócskavasra. Tel:
0908 941 192
920-29				
• Eladó YAMAHA 750 CHOPER,
gy. év 96., ára 140 000,- Sk vagy
kicserélem ócskavasra. Tel: 0908
941 192
921-29				
• Eladó AUDI 80 DIESEL, gy. év
1983, a szükséges papírokkal,
vizsgálatokkal (TK emisná,
ťažné, elektróny + pótalkatrészek). Ára 27 000,- Sk, alkudni
lehet. Tel: 0910 337 595
928-29				
• Eladó FELICIA PICK UP, gy. év
98, 1,6 MPI + megegyezés lehetséges. Tel: 0911 183 786

954-29

937-29

Autó – motor
• Eladó Škoda 120-as, utánfutó
horoggal, gyártási év 1986, ára
9 000,- Sk.

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085

HirdetÉs
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Gortva község versenyeljárást hirdet
1. a gortvai magyar tannyelvű alapiskola
2. a gortvai magyar tannyelvű óvoda igazgatói posztjára.
Szakképzettségi feltételek: • teljes főiskolai végzettség az SzNT 46/1996
törvénye értelmében • legkevesebb 5 év pedagógiai gyakorlat • személyes
és erkölcsi feltételek • a poszt sikeres betöltéséhez szükséges menedzseri
képességek • az iskolai és közgazdasági törvények ismerete
A pályázati jelentkezéshez csatolandó mellékletek: 1. a végzettséget és az 5
éves pedagógiai gyakorlatot igazoló okmány 2. életrajz 3. az iskola fejlesztésének tervjavaslata 4. feddhetetlenségi okirat (három hónapnál nem

régebbi) 5. kitöltött személyi kérdőív

A jelentkezéseket 2008 augusztus 20-ig az alábbi címre küldjék:
980 02, Obec Gortva 138. A borítékra írják rá: Výberové konanie

Munkalehetőség Magyarországon!
Az OPUS SLOVAKIA K.F.T. állandó munkalehetőséget
kínál OPERÁTOR munkakörbe.
Ajánlatunk: jó kereseti lehetőség • szállás biztosítása
• étkezés biztosítása • stabil munkalehetőség
Munkakínálatunk időpontja és helye: 2008 július 30., 9.00
óra, rimaszombati Munkaügyi Hivatal, Cserencsényi utca
18., tel: 0918 364 237

961-30

LILIPUT

gyerekruhák a posta mellett
Rimaszombatban

Nyári
kiárusítás
már
30%-os
kedvez-

ménnyel

2174-29

Hirdessen
magyarul is!

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

Szüksége van pénzre?
Kölcsön munkavállalók,
nyugdíjasok, vállalkozók és
anyasági szabadságon lévő
nők részére
Tel: 0905 357 572,
www.proficredit.sk
2180-29

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

2016

KAMENÁRSTVO
Ulický
KŐFARAGÓ

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

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

Motorest Cieľ, (Feketerét)
Nonstop nyitvatartással, grilles különlegességekkel

980 53 Rimazaluzsány 145.
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

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

Rimaszombat-Kassa B 2:0

G

yőzelemmel kezdte a 2008/2009-es idényt
a rimaszombati labdarúgócsapat: a Karol
Kisel irányította gárda az idénynyitón a Kassa
B csapatát 2:0-ra verte. Ugyan az együttes a 24.
perctől emberhátrányban játszott, a játékon
ez nem látszott meg.A rimaszombatiak már
az első negyedórában is aktívabbak voltak, de
nagy helyzetig nem jutottak. A fanklub eközben
a gömöri kispadra visszatért egykori sikerkovácsot, a hajdani Taurist valamikor az élvonalba
vezető Karol Kiselt éltette, akinek tiszteletére
óriási transzparenst is készítettek: „Üdv újra
itt, Karol Kisel! Köszönjük!” Az első komolyabb helyzetre 19 percet kellett várni – Piszár
szabadrúgása a felső lécen csattant. Három
perc múlva Geri szerezhetett volna gólt, Gibala
átadása után viszont az üres kapu helyett az
égbe lőtt. A kassaiak gyors ellentámadást indítottak, és Geri a gólhelyzetben lévő Orost már
csak szabálytalanul tudta megállítani – ezért
természetesen piros lap járt. A rimaszombatiak azonban tíz emberrel is ugyanolyan jól, ha
nem jobban játszottak, mint teljes létszámban,
a 31. percben Piszár szabadrúgását Brudňák
szögletre öklözte. A gól viszont csak a második

félidőben jött – az 52. percben a csereként beállt
Filo végzett el egy szabadrúgást 35 méterről,
és nagyszerűen eltalált lövése után a labda a
felső lécről a gólvonal mögé vágódott – 1:0.
Később Brudňák kapus eladott labdája után
Gibala növelhette volna az előnyt, de a kapusba
lőtt. A 72. percben aztán a piros cipős Gibala
is betalált: Kuciak pontos kirúgását jól vette le,
a védőről is jól fordult le, és kemény lövésével
ezúttal a kapusnak sem adott esélyt – 2:0. Pár
perc múlva a Gibalát váltó Líška fejese alig pár
centivel szállt a kapu fölé, majd a 77. percben
Rosic második sárgája után a vendégek is tíz
főre fogyatkoztak, de az eredményen ez már
nem változtatott semmit.
„Nagyon boldog vagyok, hogy győzelemmel
kezdtük a bajnokságot. Egy ilyen siker megmutatja a csapat erejét, a fiúk a kiállítás után sem
estek pánikba, csak még jobban összefogtak,
még jobban küzdöttek” – mondta Karol Kisel
vezetőedző, akinek nagyon jólesett a szurkolók
szeretete. „Érzem, hogy mindenki csodákat
vár tőlem, és én nagyon szeretném ezeket a
csodákat végre is hajtani – tette hozzá. – De már
annak is örülnék, ha a következő meccsre száz-

Az I. labdarúgóliga őszi idényének sorsolása
2. FORDULÓ – július 26., szombat, 18.00:
Michalovce–R. Sobota, Humenné–Lučenec,
Trenčín–Podbrezová. Július 27., vasárnap,
10.30: DAC B–Inter, Košice B–Prievidza,
Ružomberok B–Šaľa.
3. FORDULÓ – augusztus 2., szombat, 10.30:
Inter–Trenčín; 17.00: Podbrezová–Ružomberok
B, Šaľa–Košice B, Lučenec–DAC B, R. Sobota–
Humenné; 19.30: Prievidza–Michalovce.
4. FORDULÓ – augusztus 9., szombat, 17.00:
Humenné–Prievidza, Michalovce–Šaľa,
Podbrezová–Inter; 18.00: Trenčín–Lučenec. Augusztus 10., vasárnap, 10.30: DAC B–R. Sobota,
Ružomberok B–Košice B.
5. FORDULÓ – augusztus 16., szombat,
10.30: Inter–Ružomberok B; 16.30: Lučenec–
Podbrezová, Šaľa–Humenné, R. Sobota–
Trenčín; 19.30: Prievidza–DAC B. Augusztus
17., vasárnap, 10.30: Košice B–Michalovce.
6. FORDULÓ – augusztus 23., szombat,
10.30: Inter–Lučenec; 16.30: Humenné–Košice
B, Podbrezová–R. Sobota; 18.00: Trenčín–

Prievidza. Augusztus 24., vasárnap, 10.30: DAC
B–Šaľa, Ružomberok B–Michalovce.

zal több szurkoló jönne ki, az azt követőre meg
újabb százzal több, és mindenki élvezné a focit.
Ez nagyon sokat jelentene Rimaszombatnak.”
Rimaszombat-Kassa B 2:0 (0:0)
Góllövők: Filo (52.), Gibala (72.).
Sárga lap: Gibala, Rubint, Líška.
Piros lap: Geri (24. – Rimaszombat), Rosic (77.
– Kassa B).
Játékvezető: Kružliak – 913 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint,
Geri, Mráz–Siheľský, Ádám, Zsivanovics (46.
Filo), Lazúr (89. Morháč)–Piszár, Gibala (73.
Líška).

Eredmények:
Inter Bratislava – HFC Humenné 5:0 (2:0)
AS Trenčín – MFK Ružomberok B 5:2 (5:0)
ŽP Šport Podbrezová – DAC 1904
Dunaszerdahely B 4:0 (2:0)
LAFC Losonc – MFK Zemplín Michalovce 3:2
(1:2)
FKM Prievidza – Slovan Duslo Vágsellye 1:2
(1:1)

B. T.

Reisz András
jelenti

7. FORDULÓ – augusztus 30., szombat,
16.30: Lučenec–Ružomberok B, Michalovce–
Humenné, Šaľa–Trenčín, R. Sobota–Inter;
19.30: Prievidza–Podbrezová. Augusztus 31.,
vasárnap, 10.30: Košice B–DAC B.
8. FORDULÓ – szeptember 13., szombat, 10.30:
Inter–Prievidza; 15.30: Lučenec–R. Sobota,
Podbrezová–Šaľa; 18.00: Trenčín–Košice
B. Szeptember 14., vasárnap, 10.30: DAC
B–Michalovce, Ružomberok B–Humenné.
9. FORDULÓ – szeptember 20., szombat, 15.00:
Michalovce–Trenčín, R. Sobota–Ružomberok
B, Šaľa–Inter, Humenné–DAC B; 19.30:
Prievidza–Lučenec. Szeptember 21., vasárnap,
10.30: Košice B–Podbrezová.
10. FORDULÓ – szeptember 27., szombat,
10.30: Inter–Košice B; 15.00: Lučenec–Šaľa,
R. Sobota–Prievidza, Podbrezová–Michalovce;
18.00: Trenčín–Humenné. Szeptember 28.,
vasárnap, 10.30: Ružomberok B–DAC B.

Hétfőre újabb hidegfront hoz lehűlést, bár
számottevő csapadék már nem várható,
inkább csak futó záporok alakulhatnak ki .
A hőmérséklet csak 20-23 fok körül alakul.
Keddtől egészen a jövő hét végéig számottevő eső nem valószínű, csak záporok
fordulhatnak elő, alapvetően sok napsütés
várható. A nappali felmelegedés eleinte
elmarad a megszokottól és az éjszakák is
kifejezetten hűvösek lesznek, a völgyekben
nem lesz ritka a 7-8 fok. A hét vége felé
azonban lassan melegszik az idő, visszatér
a meleg nyári idő.

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.
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„Az idény elején az volt a célunk, hogy
dobogós helyért játsszunk, és szépen focizzunk. Minden meccsen támadtunk, sose
játszottunk döntetlenre, első volt a szép
játék, és csak azután a pontok” – magyarázta Marek Valkučák, az V. liga D csoportjában bajnoki címet szerzett nagybalogiak
játékosedzője a csapat „ars poeticáját”.
Ritkaság az ilyen hozzáállás a futballpályákon, de a nagybalogiak ennek köszönhetően
is lettek bajnokok.
„Amikor láttuk, hogy lehet esélyünk az első
hely megszerzésére, módosítottuk egy kicsit
a célkitűzéseket, és a tavaszi szezonnak
három fő céllal vágtunk neki: megnyerni a
bajnokságot, megnyerni a Gömöri-kupát,
és megnyerni a városi ligát. Mindhárom
sikerült, elégedettek vagyunk – összegezte
az eredményeket Valkučák. – Nem volt túlságosan széles keretünk, mert sérülés vagy
egyéb ok miatt valaki mindig hiányzott, de a

csapat gerince szerencsére megvolt. Sarvaš,
Drugda, Vrábeľ, Kret, Halaj és persze a két
csatár, Iványi és Doležel voltak azok, akikre
épült a játékunk.”
Erdődi József klubelnök szerint a siker
egyik titka, hogy megtalálták az egyensúlyt
a tapasztalt és a fiatal játékosok között.
„Keretünkben vannak az első és a második
ligát megjárt futballisták, őket nagyon jól
kiegészítik az ifjú tehetségek. Minden poszton kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, a legkevesebb gólt kaptuk, a második
legtöbbet rúgtuk, és mindig a győzelemre
törekedtünk” – mondta Erdődi. Furcsa módon a nagybalogiaknak idegenben kön�nyebb dolguk volt, mint a saját pályájukon.
„Nagybalogra mindenki csak védekezni jött,
de ha idegenben játszottunk, az ellenfeleink azért támadgattak is. Ezáltal nekünk is
több terünk volt” – magyarázta Erdődi, aki a
csapatszellemet is kiemelte: „Két év alatt re-

mekül összekovácsolódott ez a gárda, remek
a kollektíva, szerintem a IV. ligában sem lesz
gondunk.”
Hasonlóan vélekedett Marek Valkučák is: „A
IV. liga színvonala nem sokban különbözik
az ötödikétől, van egy-két kiemelkedő csapat, de a többi elég átlagos. Itt is szeretnénk
nézőcsalogató támadófocit játszani, és az élmezőnyben szerepelni. A 6. helynél rosszabb
helyezés már csalódás lenne.”
A nagybalogiak játékoskerete: Czene Norbert, Erdődy Zsolt, Richard Oštrom, Dušan
Sarvaš, Štefan Drugda, Laco Tomáš, Marek
Valkučák, Dušan Halaj, Michal Doležel,
Miroslav Iványi, Roman Gubala, Milan
Murín, Jankovics Péter, Pavol Zvara, Simon
Gyula, Elek Péter, Gabriel Šmíro, Roman Kret,
Peter Vrábeľ.
Legjobb góllövő: Michal Doležel, 24 gól.
Játékosedző: Marek Valkučák.

B. T.

XXXIV. ORSZÁGOS HONISMERETI KERÉKPÁRTÚRA
(Torna-Gömör-Kishont-Nógrád), július 25. – augusztus 3.
A XXXIV. Országos Honismereti Kerékpártúra Ájból indul július 25-én, végighalad
Gömörön, a táborbontás Ragyolcon lesz
augusztus 3-án. Szállás saját sátorban.
A túrázókhoz bármelyik helyszínen lehet
csatlakozni. Érdeklődni a www.hkt.sk internetes oldalon illetve az alábbi telefonszámokon lehet: Gyetvai Zoltán - 0908 451568,
0904 335730, Koronczi Gyula - 0905 799358,
Köteles László - 0905 207549, Urbancsok
Egon - 0905 529244.

Júl. 25., péntek
– Áj: – résztvevők gyülekezője a helyi futballpályán, Áj (előadás: népdalkincs) – áji
vízesések -Ájfalucska (templom)

Júl. 26., szombat
– Áj: – Tornai vár – Szádelői völgy – gyalogtúra a tornai fennsíkra, ismeretlen katona
sírja – előadások a Tornai földvárról

Júl. 27., vasárnap
– Áj: – Stósz – Fábry ház, temető, előadás
Fábry Zoltánról, Mecenzéf – vashámorok,
beszélgetés a helyi német szövetség képviselőjével, Jászóváralja – premontrei apátság
megtekintése, Szepsi – városnézés-előadás
Abaúj-Torna múltjáról és jelenéről, Fakul-

táció:   Debrőd – Szent László forrás, Szepsi
Csombor Márton emlékmű ünnepélyes megkoszorúzása. Este: népmesék – előadás

Júl. 28., hétfő
– Hosszúszó: – Áj – táborbontás, Tornaújfalu
– tájház, Tornaszentandrás – kettős hajójú
gótikus templom
Szalonna Árpádkori templom, Jósvafő tájház, Hosszúszó – táborverés, fürdés

Júl. 29., kedd
– Hosszúszó: – Vöröstói barlang – Aggtelek
előadás – előadások a Torna-Gömöri Karsztról (Gaál Lajos)
Hosszúszó tájház, néprajzi előadás: a helyi
asszonykórus fellépése „Népdalkincs a hegyek között” (A hosszúszói asszonykórus)

Júl. 30., szerda
– Abafalva: – Hosszúszó – táborbontás, Aggtelek – Trizs – Kelemér (Mohos-ház, Tompa
Mihály emlékkiállítás) - Ragály (Balassi
kiállítás) – Putnok (múzeum, városnézés)
– Abafalva (fürdés a tóban), Este: Ládafia
Bábszínház műsora

Júl. 31., csütörtök
– Péterfala: – Abafalva (Abaffy kastély) Hanva (Tompa Mihály emlékezete) – Csíz

(fürdés) – Rimaszécs – Feled – Serke (a
Gömöry-kastély, templom) – Péterfala táborverés. Este: péterfalai hagyományőrző
csoportok

Aug. 1., péntek
– Ragyolc: – Péterfala – Almágy (templom
a dombon) – Ajnácskő (vár, Kubinyi-kúria)
– Fülek (vár) – Ragyolc. Műsor: előadás az
almágyi templomról és az ajnacskői várról
(Böszörményi István, előadás Fülek és a vár
történelméről (Agócs Attila). Este: folklórműsor a ragyolci kultúrházban – a Nógrádi
Nemzetközi Folklórfesztivál résztvevőivel

Aug. 2., szombat
– Ragyolc – Ragyolc – Fülek – Bozita – Galsa
– Ipolynyitra – (az Ipoly-töltésen, előadás: Az
Ipoly mint határfolyó – mítosz és történelmi tények) – Bolyk – Losonc (a Pitypang
gyermeknéptánccsoport fellépése, városnézés – templomok, zsinagóga, ref. temető – vezető Böszörményi István – szabad
program) – Fülek – Ragyolc. Fakultáció: – a
Nógrádi Nemzetközi Folklórfesztivál műsora
(Fülek). Este: a Pengő zenekar és Agócs Gergely – táncház, búcsúbuli

Aug. 3.,vasárnap
– Ragyolc – Táborbontás

2008. 7. 21.

Közlemény / Hirdetés

Az MFK Rimaszombat csapata a 2008/2009-es idényben

Felső sor balról: Milan Siheľský, Stanislav Morháč, Matej Vargic, Lukáš Migala, Miloš Gibala, Peter Šándor. Középső sor balról: Norbert Fedor, Ádám Ivan, Milan Mujkoš, Nenad Živanovič, Geri Gergely,
Peter Bobek, Rubint Richard, Juraj Líška, Martin Čižmár, Marek Janečka, Martin Kuciak. Alsó sor balról: Rudolf Michálek masszőr, Roman Lazúr, Michal Filo, Ján Oštrom vezető menedzser, JUDr. Karol
Kisel vezetőedző, MUDr. Cifruš István elnök, Pavol Rabely elnökségi tag, Piszár József, Branisláv Mráz, Július Nôta kapusedző, csapatvezető
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