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A tartalomból: Várgedei óriásgomba • Brüsszeli küldöttség Rimaszombatban • Danikának családi
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Értesítjük olvasóinkat, hogy nyári szabadság miatt jövő héten, augusztus 11-én duplaszámmal jelentkezünk. Következő számunk augusztus 25-én jelenik meg.

Nyári Egyetem Rimaszombatban

A

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
immár tizenkettedik alkalommal rendezte meg
Nyári Egyetemét, amelyre az idén is két helyszínen
került sor. Rimaszombatban tizenkettedszer találkoztak a pedagógusok a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző épületében.
A július 27. és augusztus 1-je között megvalósult
képzés a Kárpát-medence magyar pedagógusainak
szakmai továbbfejlődését illetve a gyerekek képességeinek gondozását tűzte ki célul. A rendezvénysorozat a vasárnapi nyitóelőadással vette kezdetét,
majd hétfőtől péntekig szakcsoportos foglalkozások,
szerdán Mező Katalin előadása, pénteken pedig a
Nyári Egyetem értékelése képezte a programot. Mindemellett tankönyvbemutatók, városnézés, moderált
beszélgetés az új közoktatási törvényről, pedagó-

giai programról és helyi tantervek készítéséről,
tanszerkiállítás, táncház, tanulmányi kirándulás és
szalonnasütés szórakoztatta a résztvevőket. A Nyári
Egyetem négy csoportja egyenként eltérő programkínálattal csalogatta a pedagógusokat. A bejelentkezett
85 érdeklődő, akik között erdélyiek, vajdaságiak és
kárpátaljaiak is voltak, a DIFER-fejlesztés, Kalandok
és álmok, A szlovák nyelv kommunikatív oktatása,
Hátránykompenzálás – gyermekközpontú vizuális
neveléssel programok közül választhatott. (A programokhoz későbbi számunkban visszatérünk – szerk.
megj.) A szakcsoportos foglalkozások mindegyike a
gyerekekről szólt, és a gyerekekért jött létre, amely
egyben a Nyári Egyetem lényegét képezte.

www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.

Juhász Dósa János
főszerkesztő

Augusztus nyolcadikán indul
az év legfontosabb eseménye, a
nyári olimpiai játékok. Nekünk
magyaroknak legutóbb, a játékok őshazájában megrendezett
olimpia nem hozott túl sok
örömöt. Hivatásos doppingkukacok két aranyéremtől is
megfosztották a magyar csapatot, de bizonyítani nem tudtak
semmit. Röviddel Peking előtt
Kovács Ágnes is megunta az
állandó zaklatásokat és végleg
feladta. A négy éve bemocskolt Fazekas Róbert felállt a
padlóról, és ismét kiharcolta az
olimpiai részvételt. Neki fogok
az idén leginkább szurkolni.
Peking már előzetesen sok vitát
kavart, s a tavaszi tibeti lázadás
véres leverése még tovább
fokozta az ellenszenvet a helyszínnel szemben, de ma már
mindenki a visszaszámolással
foglalkozik. Rimaszombatot
Pálkovács Zoltán képviseli, s
ha már Athénban nem sikerült
maradandót alkotnia, most
nagyon fogadkozik. S higgyünk
mi is két hétig abban, hogy a
coubertini eszmék legalább az
olimpia idejére nem maradnak
üres szavak, mégha egy-egy
aranyérem vagy helyezés
ma már komoly pénzös�szegeket hoz is a konyhára.
Hajrá Pálkovács Zoltán, hajrá
sportvilág!

Bodor Szilvia, kép: moly

Játsszon, s nyerjen 5000 koronát!

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK

Olimpia

Hat héten keresztül egy-egy kérdést teszünk fel, s a legtöbb jó választ
beküldők között fődíjként 5000 koronás pénzjutalmat sorsolunk
ki, de más tárgynyeremények, s előfizetés is gazdára talál majd. A
válaszokat a szelvényekkel együtt a 6. forduló után kérjük beküldeni.
Második kérdésünk: Mi volt a neve annak a regionális lapnak,
amelynek első száma 1960-ban jelent meg, s a Gömöri Hírlap elődjének tekinthető?

JÁTÉK
2. forduló
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Kovács Attila újabb sikere

A

Rimaszécsen élő Kovács Attilát, a Gömöri
Fotóklub tagját A reneszánsz életérzés
a kortárs magyar fotóművészetben című, a
Reneszánsz év alkalmából, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
által meghirdetett fotópályázatán is díjazták.
Az oklevelet Győri Lajostól, a zsűri elnökétől,
a Magyar Fotóművészet Világszövetségének
elnökétől vehette át Sárospatakon. A zsűri
73 pályázó 544 alkotásából választotta ki 42
szerző 76 alkotását, ebből 5 kép lett díjazott. A
fotókat a közönség a kiállításon és az alkalomra megjelentetett albumban tekinthette
meg. Kovács jelenleg a budapesti Pázmány

Péter Katolikus Egyetem hallgatója, fiatal kora
ellenére kiállíthatta már fotóit Budapesten a
MAFOSZ-Székházban és a Néprajzi Múzeumban, a franciaországi Cannes-ban, Piliscsabán,
Salgótarjánban, Erdélyben Érmihályfalván és
Rimaszombat testvérvárosában, Nagyszalontán,
ezen kívül fotóival rendszeres résztvevője a
bátkai Nyári Balog-völgyi Fesztiválnak. „A fotóklubunk nevében is szívből gratulálok Kovács
Attilának a Sárospatakon kapott – és szerintem
méltón megérdemelt – okleveléhez.” – nyilatkozta lapunknak Benedek László, a Gömöri
Fotóklub vezetője.
Balázs Emese

Elmosta az eső a jó termést

J

úniusban még átlagon felüli termésben
reménykedtek a mezőgazdászok, de a természet mindezt másképp gondolta. A rengeteg
eső, a viharok, a jégesők késleltették a betakarítást, sőt nagyon sok helyen még csak most
kezdtek hozzá. Ha tovább folytatódik a szeszélyes idő, akkor lassan nem is érdemes kimenni
a földekre, vagy még szeptemberben is aratni
fogunk – mondta az egyik feledi gazda. Simon

Zsolt parlamenti képviselő szerint szerint az
eredmények nagymértékben attól függnek,
hogy milyen figyelmet fordítanak a gazdák
a mezőgazdaságra. „Ma már régen nem igaz az,
hogy elég, ha valaki szánt, vet, arat, mert azt
magas fokon kell, hogy művelje. Egyértelműen
függ attól, hogy milyen volt a föld minősége,
milyen volt a tápanyagellátása. Ott, ahol a tápanyagellátás magas szintű volt, még az esők
után is magas sikértartalmú gabonát lehetett
betakarítani. S nem mindegy, hogy a gabonát
kenyérgabonának 5500 koronáért vagy csak
takarmánynak adja el 4000 koronáért”– tette
hozzá a volt mezőgazdasági miniszter. Óvatos
becslések szerint is 30-35 százalékos veszteséggel kell számolniuk a gazdáknak. Lapunk jövő
heti számában részletesen is foglalkozunk az
aratással.
jdj, fotó: moly

Hatalmas vargánya Várgedéről

A

várgedei Kikin József már hetek óta járja
a Várgede környéki erdőket, s hozza a
gombát Rimaszombatba. Bár Várgedén is van
felvásárló, az jóval kevesebbet ad érte, mint rimaszombati állandó vevője, aki a 150 koronát is
megadja kilójáért. A kosárban méretes termetű
vargányák (szepék) lapulnak, de a kosár tetején
kidagadó példány kedvéért többen is megállították az utcán. Az ugyanis 2 kiló 10 dekát
nyomott. Kikin szerint, ha a sok eső után megjön a meleg is, akkor az elkövetkező hetekben
még több gomba is lesz, csak türelmesen kell
járni az erdőt. Sokak egyedüli bevételi forrása
a gyűjtögető életmód, ezért arra a kérdésre,
hogy merre található a „vadászterülete”, nem
válaszol. Az erdők egyébként hemzsegnek a
gombától és a gombászóktól, a piacon és a
város több pontján is találkozhatunk alkalmi
gombaárusokkal.
Kép és szöveg: jdj

Különfélék
Új színekben
a Kereskedelmi Akadémia
Végre új külsőt kapott a Kereskedelmi
Akadémia, amelynek az épülete az utóbbi
években már eléggé megkopott. Az épület
az eddigi szürke szín helyett narancs- és
citromsárga színekbe öltözött, s lassan
befejeződik a belső homlokzat felújítása
is. Az iskola a homlokzat felújítására és a
korszerűbb hőszigetelés megvalósítására
8,5 millió koronát kapott a besztercebányai
megyei önkormányzattól. A hőszigetelés
modernizálása révén az iskola komoly
megtakarítást vár, s a közeljövőben újítják
fel az elöregedett kazánházat is, amelyre
250 ezer koronát folyósított a megye.

Háromnyelvű honlapon
a szlovák-magyar
munkaerőpiac
Háromnyelvű információs portállal segíti
az EURES-T Danubius társulás azokat, akik
a szlovák-magyar régióban kívánnak dolgozni. A honlap a foglalkoztatási jellemzők
mellett a külföldi életkörülményekről, az
aktuális jogszabályokról és a keresetekről
is pontos tájékoztatást ad. A szlovák és
a magyar munkaügyi szervezet a szociális és társadalmi partnerek részvételével
2006-ban hozta létre az EURES-T társulást
a határ két oldalán jelentkező foglalkoztatási problémák megoldása érdekében.
A régióban az elmúlt években jelentős
munkaerőmozgást tapasztaltak a szakemberek, így a partnerek ma már együttműködnek a munkaközvetítés, az álláshirdetések cseréjében, valamint a képzések
összehangolásában is.

Új helyre költözik a
Szociális Biztosító
Új központja lesz a Szociális Biztosító
rimaszombati központjának. Július 22-ig
pályázhattak a kivitelezők az épületre,
amely a tervek szerint a Mikszáth Kálmán
utcában, a Kereskedelmi Akadémiával
szembeni üres telken épül majd meg. A beruházás forgalmi adó nélküli értéke 125
millió korona lesz, s még ebben az évben
meg kellene kezdeni az építkezést.
Összeállította: jdj
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Közlemény

A Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia Területén
brüsszeli küldöttséget fogadott Rimaszombatban

A

rimaszombati székhelyű Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia Területén
(továbbiakban szövetség) civil tömörülés
meghívására 2008. július 24-én Felvidékre, Rimaszombatba látogatott a brüsszeli
székhelyű Emberi Jogok Közép-európai
Bizottság (továbbiakban bizottság) küldöttsége, amelyet a bizottság elnöke, Pierre Gillet
és főtitkára, B. Nagy Jánosné Tajnay Mária
vezetett.
A baráti látogatásra Rimaszombatba érkezett
delegációt Házik Zoltán, a PTSzSzT elnöke, a
Tompa Mihály Klub Polgári Társulás, a Modifi-

káció Polgári Társulás, a Bástya Egyesület és a
Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete
vezetői a szövetség székházában fogadták.
A bizottság 1992 óta küzd a közép-európai
térségben élő nemzetek jogaiért, s így a szlovákiai magyarság számára is szeretnének méltó
jogokat kivívni. Az elmúlt években többször
is rendeztek emberjogi témában európai
parlamenti meghallgatást, szemináriumot,
sajtótájékoztatót, vitafórumot. A jó hangulatú
rimaszombati tárgyaláson a komoly stratégiai elvek megvitatásai mellett a közeljövőben
Rimaszombatba összehívandó sajtóértekezletet
is előkészítettük.

Olvasói levél

Danikának családi házat keresünk!

K

ilencéves súlyosan inzulinfüggő cukorbeteg kisfiunk Danika egészségi állapota érdekében fordulunk a Gömöri Hírlap olvasóihoz.
Danika hároméves kora óta beteg, s azóta sok
mindenen ment keresztül. Fürdőre vittük, és
sajnos sokat volt kórházban, de mindhiába. A
vércukorszintje ugyanúgy gyakran magas, ami
akár az életébe is kerülhet. Lelkiállapota megviselt lett. Szinte tehetetlenül állunk kisfiunk
betegsége előtt. Ami neki jó lenne, azt mi sajnos
nem tudjuk megadni. Kezelőorvosai szerint
sokat segítene az állapotán, hogyha családi
házban laknánk. Több lenne a mozgástere, s ha
lenne háziállata, amiről örömmel gondoskodna,
lelkiállapotán is sokat javítana. Ezért úgy döntöttünk, hogy kétszobás bérházunkat eladnánk,

amelynek az ára hatszázezer korona körül
mozog. Esetleg kicserélnénk családi házra, de
csak Rimaszombatban. Merthogy Danikának
iskolában is be kell adni az inzulint, és sokat járunk orvosi kezelésre, s mindezt faluról nehéz
lenne megoldani. Azt a lehetőséget is elfogadnánk, ha lenne valaki, aki szívesen befogadna
bennünket, s örülne, ha lenne körülötte valaki
hátralévő éveiben, az üres napokat, ünnepeket segítségünket felajánlva szebbé tehetnénk
számára. Lakásunkat eladva havi fizetésünk
mellett pedig anyagi háttérrel is rendelkeznénk.
Akik bármilyen formában tudnának segíteni
családunknak, a Gömöri Hírlap szerkesztőségében megtalálják az elérhetőségeinket.

E nagy örömünkre szolgáló találkozás során kiemelt fontosságú eseménynek is részesei lehettünk. Az Emberi Jogok Közép-európai Bizottságának pozsonyi székhelyű polgári társulása a
szövetséghez beadta társulási kérvényét, amit
demokratikusan nagy tisztelettel elfogadtunk, s
jegyzőkönyvbe vettünk. A szövetség újabb civil
szervezettel bővült, s bízunk benne, hogy egy
olyan kulcspartnerre találtunk, akivel együttműködve alapszabályunkban is megfogalmazott célkitűzéseinket s elképzeléseinket, azaz
szűkebb és tágabb pátriánk polgársága érdekeit
és jogait még hatékonyabban képviseljük.
Házik Zoltán, a PTSzSzT elnöke

A Tompa
Alapiskoláról még
nem döntöttek

A

régiófejlesztési minisztérium elbírálta
az iskolák felújítására kiírt pályázat
második körét, s ahogy az az országos
médiában megjelent, most sem kapott
támogatást magyar tannyelvű iskola. Mivel
többen is érdeklődtek lapunknál, megkérdeztük Csúsz Lászlót, a Tompa Mihály
Alapiskola igazgatóját, aki elmondta, hogy
a Tompa Alapiskolára a pályázatot július
közepén nyújtották be a minisztériumhoz, amelyet az teljesen rendben talált és
besorolt az elfogadott pályázatok közé. De
döntés csak három hónapon belül várható,
így októberig még izgulhatunk.

Danika szülei

jdj

Szolgálatban a rohammentők

V

alószínűleg többünkkel előfordult már,
hogy gyorsmentőt kellett hívnunk. A
gyorsmentés helyett kérdések egész sora
következett, amíg eldőlt, hogy jönnek vagy
sem, és ha jönnek, kik jönnek. Ugyanis míg a
gyorsmentőben orvos is van, addig az elsősegélyt nyújtó mentők autójában egészségügyi
nővérek. Fel kell tehát hívni a mentőket, el kell
mondani, mi történt, és ők a kérdések feltevése után döntenek. Indokolt esetben hívjuk a
155-ös vagy a 112-es számot. A rimaszombati
Orvosi Elsősegélynyújtó Szolgálatnál érdeklődtem, ahol elmondták, hogy öt állomásuk van,
Gesztetén, Rimaszécsen, Nagybalogon és Rimaszombatban két helyen. A hívásokat Besztercebányán fogadják az operációs állomásukon.

Havonta kétszázötven esetük van. Sajnos ebből
tíz alkalommal előfordul, hogy csak szórakozásból hívják ki a mentőket, akadályozzák
ezzel a munkájukat, s lehet, hogy más helyen,
életveszélyben lévő betegnél kellene lenniük.
Az ilyen szórakozásformát nagyon meg kellene
gondolni a fiataloknak, mert az életük során
nekik is szükségük lehet a rohammentői szolgálatra, hiszen minden perc számít a súlyosan
beteg életmentéséhez. A mentőknek költségvetésük miatt meg kell válogatni, hogy mennyire
élethű a hívás. Az esetek súlyosságától függnek
a kiszállások, s ezeket az egészségügyi minisztérium közlönye határozza meg. A közlöny
alapján kötelesek azonnal kimenni azokhoz az
esetekhez, melyeknél az orvosi beavatkozás

elmulasztása veszélyeztetné a beteg életét. Ilyenek a magatehetetlen állapot, a légzészavarok,
szívelégtelenségek, balesetek, külső vagy belső
vérzések, veszélyeztetett terhesség, vérkeringési zavarok. Mentőkocsira tarthat még igényt
továbbá a szervátültetési programban résztvevő
donor és a befogadó is. Remélhetőleg több
türelemmel fogadjuk majd a hívásunkra feltett
kérdéseket, ugyanis a szolgálatosnak fontosak
az információk, melyek alapján eldönti az orvos
kiszállásának szükségességét. Talán mi is el
tudjuk dönteni, mikor hívjunk mentőt, tegyük
ezt kimondottan olyan esetnél, mikor tényleg
nélkülözhetetlen a szolgáltatásuk, hogy ne
akadályozzuk a munkájukat.
Csölle Edit
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„Öröm volt Bátkában lenni!”
H

allottam több résztvevőtől is, akik nyári
szabadidős elfoglaltságaik közé betervezték a III. Balogvölgyi Falvak Találkozóját.
Július 26-án, Balogvölgy központjába, Bátka
községbe majd kétezer vendég érkezett, hogy
az egész napos gazdag programkínálatból kivegye a részét. A főszervező, a Magyar Koalíció
Pártjának Bátkai Helyi Szervezete, Pásztor Lászlóval az élen igyekezett a mintegy harminctagú
előkészítő csoporttal olyan műsort összeállítani, hogy kicsi és nagy egyaránt megtalálja
a kedvére való szórakozást. Az elképzelések
maradéktalanul teljesültek, s bár az időjárás a
délutáni programokat nem fogadta kegyeibe, de
minden műsor megvalósult. A főzőverseny és
a barátságos mérkőzések győztese az ünnepségen vendégközségként résztvevő Vágfüzes lett,
akinek polgármestere Forró László lapunknak
elmondta, hogy szorosabb barátság kezdetét
látja, s meg is hívta Bátkát a saját falunapjukra.
A hagyományteremtő szándékkal megszervezett házi kedvencek kiállításán a balogtamási
Bán Zsófia Peggy nevű kutyusa kapta a legtöbb
szavazatot. A Máriás-kártyaverseny nyertese
a rimaszombati Vetrák Július, a sörivásban a

Csáky Pál, az MKP országos elnöke jelenlétével
megtisztelte a balogvölgyieket, s gratulált Pásztor
László helyi elnöknek a rendezvényhez

nemesradnóti Balog József jeleskedett, a völgy
legerősebb embere címet pedig megvédte a
tavalyi győztes, a baracai Gecse Zoltán. Kísérőrendezvényként a gyerekek részt vehettek
kézművesfoglalkozásokon a helyi óvoda
pedagógusainak a jóvoltából vagy a Bástya Íjász
Klub íjászbemutatóját követően az íjászatot is
kipróbálhatták, de akinek kedve volt, az a motoros felvonulás után motorra vagy Gál Ferenc
rimaszécsi magánvállalkozónak köszönhetően
lipicai fogatra is felülhetett egy körre. A Száll
az ének esti műsorban több fiatal tehetség is
bemutatkozott, de fellépett a nagybalogi Szivárvány énekkar, a péterfalai menyecskekórus és a
citerazenekar, a szólistákat pedig Molnár Géza
és zenekara kísérte. A résztvevő tizenöt község
önkormányzata és polgármestere, a völgy és
szélesebb vidék magánvállalkozói és civil szervezetei, Simon Zsolt parlamenti képviselő és
Bátka község önkormányzata és polgármestere
a nemes ügy mellé álltak, s bebizonyították,
hogy összefogással lehet igazi eredményeket
elérni.
Homoly Erzsébet, fotó: a szerző

304 éve hunyt el Gyöngyösi István, költő, várkapitány, alispán

Balogvár egykori kapitányának csetneki sírjánál

M

int „porábú megéledett főnix”-nek őrzik
emlékét a legnagyobb barokk költőnek,
Gyöngyösi Istvánnak azok, akik megérdemelt
helyén, a magyar- és a világirodalom legjobbjai
között tartják számon. Ovidius, római költő
szellemiségén nevelkedett, Comenius tanítvány,
korának kiemelkedő, szürke eminenciása volt.
A sikeres jogász, aki Koháry István, Wesselényi Ferenc, Széchy Mária és Andrássy Miklós
szolgálatában állva, gondosan nevelte és indította útnak nyolc gyermekét. Politikai pályája
csúcsán, haláláig, Gömör megye alispánjaként
fejlesztette e vidéket. Munkája mellett múzsájának is hódolt és több remek elbeszélő,
történelmi tárgyú költemény szerzője lett. Az
1629-ben született Gyöngyösi és versei hosszú
időre a feledés homályába vesztek, szerencsére
az irodalomtudomány lelkes képviselői újra
felfedezték. Ennek köszönhetően indult kutatás
nyughelyének fellelésére is, s ma már az 1704.
július 24-én bekövetkezett halálának évfordulóján, tisztelői minden évben találkoznak az öt
éve felújított síremléknél, Csetneken. A síremlék felújításának ötödik évfordulóján megjelentek Csetneken Jankovics József, Kőszeghy
Péter és Nyerges Judit (a Magyar Tudomános
Akadémia Irodalomtudományi Intézet munkatársai), Polgár Anikó (A Szlovákiai Magyar Írók
Szövetségének és a Nyitrai Konstantin Egyetem
Magyar Tanszékének képviseletében), Pál Csa-

ba mérnök, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezet elnöke, képviselő, Pál Gabriella, Molnár
Jolán és Koós István. A médiákat Juhász Dósa
János, a Gömöri Hírlap főszerkesztője és Szászi
Zoltán költő, az Új Szó tudósítója képviselte, aki
elévülhetetlen érdemeket szerzett Gyöngyösi
István sírhelyének fellelésében. Az emlékezők
közül Polgár Anikó méltatta Gyöngyösi költői
érdemeit, Jankovics József pedig kiselőadásában az emberről szólt. Gyöngyösit első
feleségének, Baranyai Ilonának öröksége és az
Andrássy Miklóstól kapott javak: lakás, kertek,
szántók legelők és erdők kötötték Csetnekhez,
ahol 1674-től haláláig élt második feleségével,
Görgely Judittal. Lakása a Jósva utca 110-es
szám alatt volt. Innen irányította gazdaságát

és tett eleget alispáni teendőinek. Gondos
irányítója volt a megyének, a halál is munka
közben érte, Rozsnyón. Hasonlóan tette dolgát
egyik fia, a nagyváradi kanonok, aki a csetneki
katolikus templomot emeltette. Gyöngyösi nem
volt gazdag ember, gyermekeire igen szerény javakat hagyott. Lelki gazdagsága annál nagyobb,
erről vallanak versei, melyek csaknem minden
esetben egy-egy történelmi személyiségről
szóltak. Legjelentősebb művét, a „Marssal társalkodó Murányi vénus”-t, múzsájához, Széchy
Máriához, illetve róla írta.
Mi, nagybalogiak is kötődünk a nagy magyar
költőhöz, hisz ő volt Balogvár legnevesebb
kapitánya. Igaz, csak egy éven át, 1668-ban.
A rossz nyelvek szerint büntetésből, úrnője
Széchy Mária iránt érzett vonzalma miatt,
mások szerint jutalomból, ugyanazért kapta
e posztot. Mindezek semmit sem vonnak le
Gyöngyösi emberi nagyságából, ezt hirdeti
a művelődési ház homlokzatáról a 2006-ban
felavatott emléktábla is, vagy az őt idéző korábbi emlékműsorok. Jövőre, Gyöngyösi István
születésének 380. évfordulóján újra találkozunk
síremlékénél, valamint a füleki várban, a felavatásra váró emléktáblánál. Őrizni, ápolni akarjuk
nagy magyar költőnk, Balogvár kapitányának,
Gömör megye alispánjának szellemi hagyatékát, emberi nagyságát.
Koós István, fotó: jdj
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Kopjafát
is avattak
a balogfalai
falunapon

A kultúrműsorban a helyi alapiskolások a Fonóban c. hagyományőrző műsorukat mutatták be

Igó Aladár kopjafáját a templom
előtti téren állították fel

2001-ben rendezte meg első falunapját Balogfalva, s az egyszeri alkalomból mára hagyomány
lett. Ahogy Simon Zsolt parlamenti képviselő
megjegyezte, minden közösségnek szüksége van a szorgos hétköznapok mellett olyan
ünnepnapra is, amelyen a falu apraja-nagyja
összejön, s a munka mellett helyet kap a közös
együttlét, szórakozás is. Ahogy már megszok-

hattuk, ehhez gazdag programot kínált a helyi
önkormányzat és a falunap társszervezői. A
bőséges étel- s italkínálat mellett mind a kultúra-, mind a sportkedvelők gazdag programból
válogathattak. Délelőtt a helyi futballcsapat a
fülekpüspökiekkel játszott barátságos mérkőzést, az óvodások és a helyi kisiskolások a
játszótéren vehettek részt ügyességi játékokon.
Délután a templom előtt felavatták Igó Aladár
kopjafáját, amelyet a a falu első írásos említése
580. évfordulójának tiszteletére emeltek. Ez a
kopjafa hirdesse a hűséget eleink kultúrájához
és értékrendjéhez – mondta Vojta Richárd
plébános, amikor megszentelte az emlékoszlopot. Az ünnepi szentmise után a szabadtéri
kultúrműsor első részében a budapesti Defekt
duó műsorát hallhatták, majd a helyi csoportok
mutatkoztak be. A műsorban az óvodások és az
alapiskolások mellett népdalcsokorral kedveskedett a Fürtöcskék asszonykórus. A műsort
aláírásgyűjtéssel is összekötötték, a helybeliek
és a vendégek az R2-es gyorsforgalmi út megépítésére kiírt petíciót támogathatták aláírásukkal. A falunapot, amelyen megjelent Simon
Zsolt parlamenti képviselő, Bán Zoltán megyei
képviselő, és Hunyák József, Ajnácskő polgármestere is, tűzijáték és mulatság zárta, amelyre
a falu lakói mellett a szomszédos falvakból is
szép számmal eljöttek.

BALOGFALAI HÍRMONDÓ

A falu apraja-nagyja kíváncsi volt
a nap eseményeire

A Fürtöcskék népdalcsokorral kedveskedett

Ismét megjelent a Balogfalai Hírmondó

A BALOGFALAI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CSEMADOK ALAPSZERVEZET LAPJA
ára: 10 Sk (0,33 € )

2008 július, VIII. évfolyam, I–II. szám, megjelenik félévente

Falunap 2008 – gondolatok a község életéből

A

Balogfalai Hírmondó, az
Önkormányzat és a Csemadok Alapszervezet lapja, immár tizenharmadszor jelenik
meg és informálja a polgárokat a
község gazdasági és kulturális életéről, valamint az Önkormányzat
munkájáról.
A lap az eddigi összes alkalommal az Önkormányzat támogatásával jelent meg, kivételt képez az elmúlt év decemberében megjelent
száma, mely az emléknapra készült, és kiadását a Szülőföld Alap
– Szövetség a Közös Célokért támogatta.
A választási időszak második
évében vagyunk, sajnos továbbra
sem kecsegtető helyzetben. A minisztériumok továbbra is mintha
mellőznék a délvidék településeit a
pályázatok értékelésénél. Az inf-

Mihályi Molnár László

Útravaló

Az idén került felújításra az óvoda épülete
rastruktúra fejlesztésének mérlege
egyre inkább északi irányba billen.
Ezt a helyzetet bonyolítja még a
rendszeres havi hiteltörlesztés, melyet az Önkormányzat még a 2006os évben vett fel a mellékutak javítására tizenöt éves lejárattal.
A fiskális decentralizációnak köszönhetően mozgásterünk még
van, de nem lehet mindent megoldani saját forrásból. Ennek ellené-

Falunap 2008 – Program
9.00
10.00
12.00
14.00
14.30
16.00

Ügyességi versenyek gyermekeknek a helyi sportpályán
Barátságos labdarúgó mérkőzés Fülekpüspöki csapatával
Fogadás az óvodában
Kopjafaavatás a templom előtti téren
Ünnepi szentmise
A Defekt Duó (a Budapesti Mikroszkóp Színpad tagjai) fellépése a község főterén
17.00 Szabadtéri kultúrműsor – Csemadok, iskolások, óvodások,

A

balogfalai Önkormányzat és a Csemadok
alapszervezete gondozásában tizenharmadik alkalommal jelent meg a Balogfalai
Hírmondó c. helyi félévi lap is, amely nyolc oldalon számol be a falu elmúlt fél esztendejéről.
Csörnök György vezércikkében az önkormányzat tevékenységéről ad számot, megtudhatjuk
többek között, hogy a fiskális decentralizációnak köszönhetően még van mozgástere a

községnek, de mivel a jelenlegi kormány nem
támogatja a déli településeket, egyre nehezebb
a terveket, elképzeléseket megvalósítani. A lapban mind az alapiskola, mind az óvoda értékeli
az elmúlt tanévet, de a Csemadok, a focicsapat
és az MKP alapszervezete tevékenységéről is
tudósítanak.
Az oldalt összeállította: jdj
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állat(om) a képen
A

Gömöri Hírlap 2008. március 3-án indította el az Állat(om) a képen játékát. A
szerkesztők olyan amatőr fotósok jelentkezését
várták, akik szívesen megörökítik kedvenc
állataikat. Több héten folyamatosan válogattak
a beérkezett képekből, s egyet-egyet közzé is
tettek a lap hasábjain. A szakmai zsűri 2008. július 26-án kiértékelte a mintegy 63 fotót. A zsűri
elnöke: Benedek László, a Gömöri Fotóklub
vezetője, tagjai: Gecse Attila, Marta Kanalová,
Gaál Lajos és Lénárt László voltak. Véleményük
szerint annak ellenére, hogy a játékba bekapcsolódók nem professzionális fényképészek,
egészen ötletes és érdekes alkotásokat küldtek
be. Egyöntetű megállapításuk volt, hogy a
fényképekből sugárzik, hogy a gazdik szeretik
állataikat. S bár az olvasók picit félre értelmezték a játékfelhívást, mert nem az állattal kellett
volna lefényképezkedni, hanem magát az állatot
lencsevégre kapni, de nem lehet kritizálni
olyanokat, akik szívvel-lélekkel dolgoztak a
fényképeken. „A hozzáállást is értékeltük, s
aztán a művészi értéket, szempontjaink voltak
még, hogy mennyire jól megválasztott a háttér,
s a ritka pillanat hogyan van megfogva a képen,
de a színek összhatását is figyelembe vettük.”–
mondta lapunknak Benedek László, a zsűri
elnöke.
Az első helyen minden zsűritagnál egyértelműen a balogtamási Boholy Andrea végzett. A
győztes fénykép olyan pillanatot tükröz, amely
első látásra becsapós, mert hirtelen nem is
tudjuk, hogy hol van a macska. Andrea 21 éves,
mezőgazdasági vállalkozóként végzett, most
abszolvensi gyakorlaton van, szabadidejében
ruhákat tervez, s a természetet járva szívesen
fényképez is. Lapunknak elárulta, hogy a
pillanatokat spontán rögzítette, s külön erre a
versenyre több mint ötven fényképet készített
PaMacska és Slicc macskáiról illetve Morzsi és
Fannyka kutyáiról. Fényképein látszik, hogy a

Kerti munkák
a 32. hétre

Gyümölcskert
Kezdjük meg a szamóca telepítését. 120
cm széles ágyásba három sort telepítsünk
úgy, hogy a sorban a tövek egymástól 30
cm távolságra álljanak. Gyümölcsfáinkon
a vízhajtásokat most vágjuk vissza kb.
arasznyira. A téli almafajtákat védjük
a lisztharmat, varasodás és az almamoly
ellen. A későbbi érésű őszibarackot védenünk kell a keleti gyümölcsmoly, a barackmoly, a kaliforniai pajzstetű, a szilvapajzstetű, a levéltetvek, a takácsatkák és
a monília ellen. Ügyeljünk a várakozási
időkre!

Szőlő
A balogtamási Boholy Andrea ezen felvétele
lett a Gömöri Hírlap Állat(om) a képen
fotóversenyének a fődíjasa.

fotózás nála több mint szórakozás, s bár amatőr
szinten végzi, de megfordult már a fejében,
hogy továbbfejlessze magát. S a zsűri elnökének véleménye szerint egyik felvétele versenyre
is benevezhetne, ha az jobban ki lett volna dolgozva, mert a sejtelmes félhomály rendkívül jól
kihozta a romos hátteret, ahol a két macska a
kerítéseken ülve egymásra tekint. Azon kedves
olvasók, akik érdeklődnek a többi felvétel iránt
is, a Gömöri Hírlap szerkesztőségében megnézhetik azokat.
Kép és szöveg: Homoly E.

Fejezzük be a harmadik kötözést és a csonkolást. A lombozat maradjon szellős.
A fiatal telepítésű szőlő öntözését szükség
esetén még folytatjuk. A csemegeszőlőinket védjük a darazsak ellen. A fürtöket
tüll vagy pergamen zacskóval kötözzük
be. A présház és a pince falait meszeljük
le, majd takarítás után légköbméterenként
0,5-0,6 g ként égessünk el.

Zöldségkert
A fejes saláta magvetését 20 cm-re ritkítsuk. Őszi szedésre most vessünk spenótot.
Folytassuk a zöldborsó másodvetését.
A gyökérzöldségeket sekélyen kapáljuk.
Jövő évi fogyasztásra most vethetünk feketegyökeret 30 cm sortávolságra. A káposztaféléket védjük a levéltetvek és a hernyók
ellen, a paradicsomot pedig a paradicsomvész ellen. Ha halványító zellert (más
néven kötöző zellert) termelünk, akkor ezt
15-20 cm-nyire töltsük fel. Zöldségféléink
e heti vízszükséglete: paradicsom 35 mm,
paprika 40 mm, uborka 30 mm, fejes saláta
20 mm, zöldborsó 30 mm, bab 30 mm +
naponta 4-8 mm, gyökérzöldségek 20 mm,
zeller 35 mm, cékla 30 mm.

Virágoskert
Az erkélyládák növényeit bőségesen
öntözzük, ugyanez érvényes a nagylevelű
(fikuszok, filodendronok, banán, stb.)
szobanövényeinkre is. A vízben gyökereztetett leander hajtásdugványait akkor
ültessük földbe, ha azok gyökerein a külső
bőrszövet megbarnult. Szükség esetén
permetezzük a rózsát.
A verseny díjazottjai: Boholy Andrea (1. hely), Pál Tamás (2. hely), Csordás Anna (3. hely)

Farsang István
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Megemlékeztünk…
Rimaszombatban a Gömöri Hírlap szerkesztősége szervezte meg Tompa Mihály halálának 140. évfordulóján a csendes koszorúzási
megemlékezést. Az egybegyűlt maroknyi
csapatot lapunk főszerkesztője, Juhász Dósa
János köszöntötte. A rimaszombati születésű
költőóriásunk szobra előtt fejet hajtottak a
Tompa Mihály Klub elnöke és tagjai, a Bástya

Szösszenet

Egyesület elnöke, a Gemerské Zvesti és lapunk
munkatársai. Hanván, ahol Tompa Mihály haláláig református lelkészként szolgált, a falunap
keretén belül tervezik a megemlékezést, amikor
is a kerek évforduló alkalmából felavatják Igó
Aladár népi fafaragóművész alkotását, ami
három részből álló szoborkompozíció lesz.
moly, fotó: Gecse Attila

Nosztalgia

Negyven év az olvasókért

E

gy település városi rangja sajtóorgánumot
igényel. Így van ez Rimaszombat esetében
is. Ha majdcsak másfél évszázados múltunkra
visszatekintünk, elődeink megyei és városi lapjainkat olvasták. Mindig volt újságunk. Igaz, az
egyik néhány év után megszűnt, de csakhamar
egy új kiadó, szerkesztő más elnevezéssel új
lapot jelentetett meg.
A ma már nyugdíjas nagykorúságának kezdetén, közügyek iránt érdeklődve vette kezébe
a Gömöri Hírlapot. Lehet, hogy hűséges, vagy
alkalmi olvasó volt. Ez az újság mégis életének
aktív korszakát kísérte figyelemmel. Felidézni
vagy éppen megismerni múltunkat, kedves
emberi sajátság. Erre adott alkalmat a Gömöri
Hírlap 2008. július 7-én ünnepi köntösben
megjelent száma. Évszázadok óta idézzük a
rómaiak bölcsességét, így: „A történelem az élet
tanítómestere”. Tiszteletre méltó elődeink cselekedeteiből okulhatunk. Utódok, – alkossatok
jobbat! Hírlapunk négy évtizedet felölelő vaskos
kötegei életünk, sikereink, megoldást igénylő
gondjaink tükre, krónikája.
Tudósítások, községeink és városunk eseményei, ünnepségek, természeti csapások, megemlékezések sorjáznak a sárguló papírlapokon.
Ma már sikeres tollforgatók egykori irodalmi
zsengéit közölték itt. Az utóbbi évtizedekben
a hajdani nagy kiterjedésű rimaszombati járás
társadalmi változását kutatók forrása lehet ez
az újság.
Ahhoz, hogy megértsük a Gömöri Hírlap fennmaradásért folytatott nemes küzdelmet, Ovidi-
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us, – Augustus római császár által száműzött,
– költő szavait idézhetjük: „Tempora mutantur
et nos mutamur in illis.” (Változnak az idők, s
velük együtt változunk mi is.) Negyven éven
át voltak gondok, ma is azokkal küszködik a
szerkesztőség. De a korábban városunkban
megjelent újságok közül egyetlen sem érte meg
ezt a férfikornak minősíthető időt.
Az ünnepi számot olvasom. Kedves arcok,
nevek elevenednek meg. A szerkesztők a
közízlést, nyelvünk tisztaságát ápolták. Ha
bekopogtunk a szerkesztőség ajtaján, miben
segíthetek?, mit hoztál? kérdések után emelte
föl fejét a lapzárta utolsó pillanataiban, a végső
korrektúrát olvasó mosolygó, sokszor mindenes
főszerkesztő Hacsi Attila. Mondogattam neki:
„Akit a nyomdafesték illata megigéz, az hű
marad a sajtóhoz.” Életútja maradéktalanul a
Gömöri Hírlaphoz kötődik. A patriotizmusnak,
a szülőföld önzetlen szeretetének szép példája.
Számos értékes írás megjelenését segítette elő.
Sok-sok sikeres riportot írt. A sport rovat vezetésével a szurkolóknak sok örömöt szerzett, a
várakozás izgalmát, néha a csalódást enyhítette.
Biztatása öregbítette sportolóink hírnevét. Az
ünnepi számban kifejezésre jut az elődök iránti
tisztelet, a munkatársak és a szakma iránti
szeretet.
Az évforduló alkalmából a Gömöri Hírlapnak,
szerkesztőinek és levelezőinek a kitaposott nyomon haladva további sikereket és jó egészséget
kívánok, sok olvasó nevében:
Danis Tamás

A Három Rózsa teraszáról…
… hiányzik valaki. Mert biztos ott ülne
nap mint nap, ha élne. Ott ülne büszkén
a Három Rózsa tulajdonosával, akivel a
húsz évvel ezelőtti – Tompa Mihály Klubot
szervezték – éltették. Meg a többivel, akik
a TMK akkori „holdudvarához” tartoztak,
akik az akkori években (is) a rendszer
hivatalos „nemzetiségi” – magyar(?) –
kultúrája mellett – ellenében(?) – nemzeti
kultúrában gondolkodtak és alkottak.
Volt, amikor az íróasztal fiókjának. Ahogy
nemegyszer Veres János is. Mert róla van
szó.
Idén augusztus 5-én kilenc éve halott Veres
János, a rimaszombati költő.
S ahogy a város kultúrkorifeusai elfeledkeztek Tompa Mihály halálának 140. évfordulójáról – a „Tompa” című jegyzet a múlt
heti Gömöri Hírlapban jó érzékkel utal a
„tompaságra” – úgy „feledkeznek(ünk)”
meg Veres Jánosról is. Pedig most már
,,szabad” az emlékezet... Kultúraszervezőink, szervezeteink, „nemzetben” (köz)
gondolkodóink is vannak. Nincs cenzúra – pedig talán kéne is néha –, nincs
kultúrellenőr, nincs (?) lehallgatás ... Most
már csak egy kis (köz)gondolkodás kéne
...
Talán majd a 10. évfordulóra frissebb lesz
az emlékezet... Most Veres János egy verse
emlékeztet.
kt

Veres János özvegyének ajánlásával

Veres János

Álom

Glória játszott, előttünk táncolt,
bokán legyezte a réti virág,
orcája pirult, mint reggel az égalj,
sörényként dobálta koromhaját.
Sokféle népfaj fiai voltunk,
germán fej villogott s ferde szemek;
vártuk a csókját – kire repül rá? –
fölöttünk tétova fény remegett.
Glória táncolt, fürkészte, leste,
ki az, akiben régi seb ég,
s észrevett engem a sokadalomban,
a cigányos arcú, vézna legényt.
S láttam: már tudja, kit vigasztaljon,
hol a csukott száj, mely érte kiált.
Hozzám libbent és engem csókolt meg,
szép Gömörország komor fiát.
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„Nagyon sokat tettünk a magyarságért”
Beszélgetés Simon Zsolttal, az MKP járási elnökével
2002-ben egy ha búzára 700 korona támogatás
jutott, ebből a gazdák 500 koronát kaptak meg.
Ma a támogatás egy hektárra a rimaszombati
járásban eléri a 6-7 000 koronát. Hitelképesítettük az agráriumot, kiépítettünk egy transzparens támogatási rendszert, s ez a magyarság
szempontjából nem mindegy, hiszen nagyon
sokan élnek a mezőgazdaságból. Nagyon sok
hatáskört adtunk át az önkormányzatoknak,
amely megerősítette a helyi önrendelkezést. De
azért tény és való, hogy lehetett volna többet is
tenni.

Júniusban ünnepelte tízéves születésnapját
a Magyar Koalíció Pártja (MKP). Ön, mint az
MKP rimaszombati járási elnöke, hogyan értékelné az elmúlt tíz esztendőt? Volt értelme
1998-ban a három párt egyesülésének?
A körülmények kényszerítették erre a három pártot, s ez akkor létfontosságú volt az
életbenmaradáshoz. Ennek meg is lett az
eredménye, hiszen az MKP kormányba került
és ezáltal nagyon sokat tudott tenni a magyarságért gazdasági és politikai téren is. Szlovákia az
itt élő magyarságnak köszönhetően is belépett
az EU-ba, NATO-tagok lettünk, s ha figyelembe vesszük azt, hogy ezeknek a lépéseknek
köszönhetően megszűntek a határok, akkor ez
egy óriási politikai eredmény. Ami konkrétan
minket, szlovákiai magyarokat illet, létrejött a
magyar egyetem, újra megnyitottuk a restitúciós
törvényt, így akik 1992-ben még féltek jelentkezni, most megtehették. De Gömörben is történtek fontos lépések, így a fügei és az osgyáni
elkerülő út megépítése, amire 1970 óta volt
igény, de most sem épült volna meg az MKP
nélkül. A Pozsony-Kassa gyorsforgalmi útból
eddig csak az osgyáni, a fügei és a tornaljai
elkerülő út épült meg félpályás kivitelben.
Nyolc évig volt az MKP hatalmon, ha Gömört
nézzük, mit tudott elérni ebben a régióban,
ahol továbbra is legmagasabb a munkanélküliség, és nagyon sok fiatal, mobilis ember
ment el. Sok polgármester állítja, hogy jóval
kevesebbet sikerült elérni, mint amennyi
benne volt abban a koalícióban.
Ezzel nem értek teljesen egyet, hisz ha
2004-2006 között az EU-támogatásokat egy
lakosra lebontva megnézzük, akkor a rimaszombati járás volt a második helyen. Az ország
gazdasági helyzete, amely az MKP-nak köszönhetően is gyors ütemben javult, ma már megengedné, hogy a keletre eső régiókat is erőteljesen
támogassa. Ha csak a mezőgazdaságot nézzük,

De azért ne felejtsük el azt sem, hogy még
mindig itt a legnagyobb a munkanélküliség, s
nagyon sokan vándoroltak el munkát és jobb
megélhetést keresve.
Ez a következtetés így nem teljesen állja meg a
helyét. Ugyanis, ha megnézzük Tiszolcot vagy
Nyustyát, a munkanélküliség 4-5 % között, míg
a járás déli részein viszont bőven 20 % fölött
van. Egyértelmű, hogy a most hatalmon lévő
politikai garnitúra a megindult gazdasági fejlődést nem arra használja ki, hogy ezt a régiót
felzárkóztassa ís fejlessze. A Yura corp. és a régi
kaszárnya helyén épülő ipari park fejlesztésére
addig nem adtak támogatást, amíg Nyustyán
plusz 800 munkahelyet nem teremtettek, holott
oda már úgy kell behozni a munkaerőt. Tehát a
rimaszombati járásban is csökkent a munkanélküliség, csak nem ott, ahol a magyarok laknak.
Nem hivatalos adatok szerint a járás
munkanélkülieinek a 80 %-t a romák adják.
A szlovákiai magyarok egyre nagyobb részét
is a romák teszik ki, akik többségének igen
alacsony az iskolai végzettsége. Van-e az
MKP-nak elképzelése arról, hogy hogyan
lehet őket integrálni?
A romákat nem kell külön kezelni. A roma
közösségben, ha bárki privilégiumra tesz szert,
azt a közösség azonnal kiközösíti és negatív
példaként kezeli. Egy-egy településen az őslakos roma közösség – amely generációk óta ott
él–, teljes harmóniában él a többséggel. Olyan
munkalehetősegeket kell a számukra biztosítani, amelyek megfelelnek a képességeiknek.
2006-ban olyan, immár MKP-mentes kormány alakult, amely egyértelműen az északi
járásokat támogatja. Mire képes ebben a
helyzetben egy teljesen megosztott ellenzék?
Az ellenzék tényleg rendkívül megosztott,
nagyon nehéz ebben a helyzetben megtalálni
a helyes utat, s alkalmazkodni az ellenzéki
pozícióhoz. Eredményt így is lehet elérni, tavaly
nyáron elkezdtem egy petíciót az osgyáni és
tornaljai elkerülő út díjmentességéért. A több
mint 12 ezer aláírást tartalmazó petíciót átadtuk
a kormányfőnek, s a kormány végül is erre az

évre díjmentessé tette az utat. Szeptemberben
ismét figyelmeztetni kell a kormányt, hogy a
díjmentességet hosszabbítsa meg legalább addig, amíg ezek a szakaszok össze nem érnek.
Több peres üggyel kapcsolatban is felmerült
az Ön neve, gondolok a Záhumenský-perre
vagy a Csáky Pállal való vitájára. Hol tartanak most ezek az ügyek?
Kezdjem az egyszerűbbel, a Csákyval való vitámmal. Semmi más nem történt, mint elmondtam az igazat, s nem voltam hajlandó hazudni.
Az országos etikai bizottság hozott egy döntést,
amit később saját maga megsemmisített, amivel
elismerte azt, hogy alapszabály-ellenesen járt
el. Ha a választópolgárt ugyanis hazugsággal akarjuk megetetni, akkor az egy idő után
nagyon keményen visszaüthet, s nem biztos,
hogy ez pozitívan hat hosszú távon az MKP
politikájára. Ami a Záhumenský-pert illeti, azt
a pert nem én indítottam, hanem Záhumenský
úr, aki szerint az én kijelentésem és a média
nyomására kellett távoznia a posztjáról. A
kormányfő még múlt év novemberében kijelentette, hogy ő maga kérte, hogy Záhumenský
úr távozzon, az utolsó bírósági tárgyaláson
viszont már ennek az ellenkezőjét állította. Ez
számomra nagy meglepetés volt, mert eddig
abban a hitben éltem, hogy a kormányfő mindig
morális értékek hordozója a társadalomban, s
most mégis ennek az ellenkezőjét tapasztaltam.
Hiszen kép- és hangfelvételek őrzik az akkori
mondatait. Egyértelmű bizonyítékok vannak
arra, hogy Záhumenský nem törvényesen járt
el, s a minisztérium is több rendeletet megsértett. Mihelyst megkapom a bírósági határozatot,
fellebezek ellene. A kormányfő homlokegyenest
ellenkező nyilatkozata után viszont el kell gondolkozni azon, hogy hol is tart ma a demokrácia Szlovákiában.
Az Alkotmánybíróság májusban megsemmisítette a rimaszécsi helyhatósági választások
eredményeit, ahol Stubendek Márta, az MKP
jelöltje győzött. Ősszel időközi választásokat
rendeznek, mi az MKP járási vezetésének
álláspontja az ügyben?
Ez egy nagyon komoly kérdés, s járási elnökségi
tagokkal való beszélgetések során mindig előkerül ez a téma. A legközelebbi elnökségi ülésen
mindenképp foglalkoznunk kell vele, hisz erre
az alkotmánybíróság döntése is kötelez minket.
Szeptemberben ismét terítékre kerül a Rimaszombati Városi Képviselő-testület ülésén a
Gömöri Hírlap sorsa. Egyesek az Ön nevét is
emlegetik, mint potenciális vevőét.
Se ezt a lapot, se más lapot nem áll szándékomban megvenni.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 32. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
Augusztus 9-én, szombaton
Salvator gyógyszertár
Augusztus 10-én, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
Augusztus 9-10., szombat-vasárnap

MUDr. Cifruš István, Diagnosztikai
Központ, tel.: 0903 545 306

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
július 29-én az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:

Meghívók
Falunap és GMKÜ Nagybalogon
Nagybalog Önkormányzata mindenkit szeretettel
vár augusztus 16-án a helyi futballpályán megrendezésre kerülő Falunapra, melyet a Csemadok
helyi szervezetével együttműködésben szerveznek.
A program futballmérkőzésekkel veszi kezdetét
reggel kilenc órakor. Tizenegy órakor a református templomban ünnepi istentiszteletet tartanak,
a kulturális műsor délután 13.00 órakor kezdődik.
Idén a falunap részét képezi a Gömöri Magyarok
Kulturális Ünnepélye is, amelyet a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmánya szervez 16.00
órai kezdettel. Az esti szórakozásról a nagykürtösi
Fenix zenekar gondoskodik. A Falunapra várják
a kézműveseket és hagyományőrzőket is, akik
bővebb felvilágosítást a helydíjakról augusztus
11-ig személyesen a Községi Hivatalban vagy a
047/5812070 telefonszámon kérhetnek. A Falunapról pedig a 0903 552 324-es telefonszámon vagy
a www.velkyblh.sk honlapon kaphatnak információkat.

IX. Mézfesztivál Inámban
Inám község Önkormányzata mindenkit szeretettel
vár a IX. Mézfesztiválra, amelyre augusztus 9-én
kerül, szombaton, 9.30 órai kezdettel kerül sor.
Többek között lesz termékbemutató, méhészeti
szakmai előadások, mézverseny- és vásár, Mézkirálynő-választás és kultúrműsor is.

Bódi József, Peter Jankovič,
Ondrej Hriň, Habodász István,
Eduard Bocák, Eva Drugdová,
Vlasta Ďuricová, Katona József,
Peter Krajč Rimaszombatból,
Martin Mikoda Gesztesről,
Vas János, Csíkfejes Arpád,
Vas István Bátkából, Jozef
Kvietok Cserencsényből, Bódi
László Rimaszécsről, Alexander Papanecz Szabatkáról,
Branislav Babic, Ľudovít Bačo
Baktiról, Gembický Attila
Zeherjéről, Radovan Séleš
Fazekaszaluzsányról, Pavel
Mináč Klenócról, Faltus István
Harkácsról, Ing. Július Balga,
Božena Jánošíková, Matej
Maliar Gernyőpusztáról, Miloš
Hruška Nyustyáról, Richard Ráši
Gömörpanyitról, Asztalos Tibor
Tornaljáról.

Az Oxymoron Polgári Társulás és a Városi Kulturális Központ a SZK Kulturális Minisztériumának a
támogatásával kiállítást szervez a különböző műfajú
kézimunkákból, melyet a textil köt össze. A megnyitóra augusztus 8-án 15 órakor kerül sor a Ganevia
Galériában. A kiállítás szeptember 5-ig látogatható.

A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

Letavy - augusztus 10-17. között

MOZIMŰSOR
Augusztus 7-10-ig
csüt. és péntek 19.00
és 21.00 óra
sz. és vas. 19.00 óra
Hancock
amerikai vígjáték
Augusztus 9. és 10.
Sz. és vas. 21.00 óra
Wanted
amerikai akciófilm

Kézimunka kiállítás

Ján Triaška kiállítása a Városi
Galériában
A rimaszombati Városi Galériában augusztus 7-én,
csütörtökön 16.00 órai kezdettel nyílik Ján Triaška
kiállítása. A tárlat szeptember 12-ig látogatható

Idén augusztus 10. és 17-e között rendezik meg
Krokaván a képzőművészek, irodalmárok, fényképészek, színi-előadók táborát, a LETAVY-t, immár 23.
alkalommal olyan tehetségeket várnak a „művészhétre”, akik szeretnék kibontani művészet iránt érzett
elkötelezettségüket.

Felhívások
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
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(andalgó, hallgató, csárdás) előadása és nótaénekes kísérete (hallgató és csárdás). 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.

III. Nyári Balogvölgyi Fesztivál
A Csemadok Bátkai Alapszervezete és Bátka Község
Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a III. Nyári
Balogvölgyi Fesztiválra, amely 2008. augusztus
23-án, szombaton 10. órakor veszi kezdetét a Bátkai
Alapiskolában. Program: 10.00 – 11.00 Gyülekező *
11.00 – 12.00 Megnyitó * 12.00 – 15.00 Alkotóműhely
* 15.00 – 16.00 Manóház – vetélkedőkkel tarkított
játékos koncertműsor gyerekeknek és felnőtteknek
a Manóband zenekar, Balla Igor énekes-műsorvezető
és Kövesdi Károly költő közreműködésével. A népművészeti kiállítást, mely a Balogvölgy népművészeti alkotásait hivatott bemutatni, 20.00 óráig lehet
megtekinteni. További információk: Csemadok Asz,
Bátka 262, 98021, e-mail: agnesa66@inmail.sk. 0908
460 003. A rendezvényt a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatja.

Pályázati lehetőség közösségi
portálok, honlapok támogatására
A Szövetség a Közös Célokért társulás a Szülőföld
Alap Önkormányzati együttműködési, Informatika és
Média Szakmai Kollégiumával kötött megállapodás
értelmében pályázatot hirdet önkormányzatok és helyi
közösségek által működtetett magyar nyelvű (kétnyelvű) közösségi portálok, honlapok költségeihez
való hozzájárulásra. A Szülőföld Alap Önkormányzati
együttműködési, Informatika és Média Szakmai Kollégiuma 2008 első félévi keretéből összesen 1 800 000.Ft-ot szán a kis összegű önkormányzati pályázatokra
Felvidéken. A szakmai kollégium által meghatározott
célú programokra minimálisan 100 000.- Ft, maximálisan 500 000.- Ft összeget lehet pályázati úton elnyerni.
A pályázati kiírás és a pályázati űrlapok letölthetők
a www.szakc.sk honlapról és beszerezhetők a SZAKC
valamennyi tájékoztató irodájában. A pályázatokat
2008. augusztus 31-ig a SZAKC galántai irodájába kell
benyújtani.

Mikszáth-pályázat
Nógrád Megye Önkormányzata,valamint a Palócföld
irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat szerkesztősége
a 2008. évre meghirdeti a Mikszáth-pályázatot. A pályázaton eddig máshol nem publikált és egyidőben be
nem nyújtott szépirodalmi művekkel lehet szerepelni.
A benyújtott mű maximális terjedelme: 15 flekk.
A pályamunkát 3 példányban, jeligével ellátva zárt
borítékban kell postázni. 2008. november 15-ig lehet
benyújtani a Palócföld Szerkesztőségének címére
(3100 Salgótarján, Kassai sor 2.). Eredményhirdetésre
2009 januárjában, a Madách-ünnepség keretében kerül sor. A díjazott művek közlésének jogát a Palócföld
folyóirat fenntartja.

jánosi és Ajnácskő a Vasárnapban
A Vasárnap családi hetilap e heti számában két gömöri
községgel is foglalkozik. Kövesdi Károly a rimajánosi
gótikus templomot mutatja be, amelynek köze lehet
a Halotti beszédhez is, s beszámol a lap az ajnácskői
rock- és népművészeti fesztiválról is.
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Állás
Szabad munkahelyek
• Evangélikus gimnázium
(Tiszolc) – angol szakos tanár
és iskolapszichológus (felsőfokú
végzettség)
• M. Hrebenda Gimnázium
(Nyustya) – angol szakos tanár
(felsőfokú végzettség)
• T Modell – Ing. Tóth (Rimaszombat) – varrónő (inaslevél)
• Job Agency, kft. (Rimaszombat) – adminisztratív munkaerő
(teljes szakközépiskolai végzettség
és számítógépes ismeretek)
• Morfeus, Budai Zoltán (Rimaszombat) – kőműves (inaslevél)
• Salón iný štýl, T. Čuvaj (Rimaszombat) – fodrásznő (inaslevél)
• Eurowood plus, kft.
(Cserencsény) – asztalos
(inaslevél), termelésvezető (teljes
szakközépiskolai végzettség)
• D&G – Juhász Zoltán, Osgyán
– kőműves (inaslevél), segédmunkás (alapiskola)
• Gold-Finance, kft. (Rimaszombat) – zálogházi alkalmazott (teljes szakközépiskolai végzettség)
Bővebb információ a 047/54
16 103, 54 16 209-es telefonszámokon vagy személyesen a Munkaügyi Hivatal épületében kapható
(Rimaszombat, Cserencsényi út
18., 209-es ajtó)
• Varroda fél- vagy teljes munkaidőben munkaerőt alkalmaz.
Tel.: 0903 507 898
1020-33
• Varrónőt alkalmazunk. M.:
0908 930 711
1027-34

Ingatlanok
• Eladók lakások, házak Rimaszombatban, Losoncon...
www.realityexkluziv.sk
850-35
• Eladó garázs. Tel.: 0903
218 353
1023-33
• Eladó saját tulajdonban lévő
egyszobás lakás Rimaszombat
központjában, eredeti állapotban, ár 520 000,-sk; továbbá
duplakert a Szőlőben; telek 5
km-re Rimaszombattól, 200,Sk/m2. Tel.: 0903 118 035, este a
047/5634725 telefonszámon is.
1037-33
• Eladó családi ház – új
építmény a Tormásban. Csak
komoly érdeklődőknek.
Tel.: 0949 371 717
1056-31
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EUROMOTEL

KAMENÁRSTVO

Restaurant

Ulický
KŐFARAGÓ

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

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

NYÁRI
ÍNYENCSÉGEKRE

980 53 Rimazaluzsány 145.
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
• Eladó kétszintes, kertes
családi ház, Rimaszécsen jó
környéken, főút mellett. Öt
szoba, két konyha, két fürdőszoba, két bejárat, garázs, kert és
melléképület. Telefon, gáz, víz
bevezetve. Ár megegyezéssel.
Tel.: 0036 48 478 224.
1024-33

Szolgáltatások
• Szállítás autóval – Fiat Ducato
1 300 kg-ig. Tel: 0908 948 971
653-33
• Kavicsot, homokot és követ
szállítok kedvezményes áron.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39
• Jóslás kártyából! Múlt, jelen,
jövő. Cserencsényi út 22.
(a Munkaügyi Hivatal mellett)
Rimaszombatban, hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között.
Elérhetőség: 0915 228 482
1052-33

Egyéb
• Eladó gabona. Tel.: 047/5631
862, m.: 0902 150 978
1022-31
• Vennék fürdőszobába kádat,
160 cm hosszút, jobboldali lefolyónyílással. 100%-os állapotban. Tel.: 0902 623 432
1659-31
• Eladó „Klára” ülőgarnitúra,
teraszínű, ár 5000,- Sk, modern
gyermekágyat, ár 5000,- Sk jó
állapotban. Tel.: 0907 113 966
1061-31

Állatok
• Eladó francia buldog-kölyök.
Tel.: 0908 260 932, 0910 533 919
1015-33

2036

Autó – motor
• Eladó Renault 19-es üzemképes állapotban, részletre is. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0918
809 857
1660-34
• Eladó Zetor 7011, 5 tonnás
pótkocsival, továbbá szalagos
gereblye, utánfutó személyautóhoz. Tel.: 0904 827 658
1066-31
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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
Felveszünk adminisztratív munkaerőt.
Elvárások - középiskolai végzettség
- számítógépes ismeretek
Tel.szám: 0918 392 513
2016

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

2016

Hirdessen magyarul is!
Versenyeljárás
Rimaszécs község a SZK NT 596/2003 Tt.-sz. törvénye értelmében és
a későbbi törvénymódosítások, a közalkalmazottakról szóló 552/2003
Tt.-sz. törvény értelmében versenypályázatot hirdet a Rimaszécsi magyar nevelési nyelvű óvoda igazgatói állásának betöltésére.
Szakmai követelmények és feltételek : megfelelő szakirányú középfokú
pedagógiai végzettség az elfogadott előírások értelmében, legkevesebb
5 év pedagógiai gyakorlat, személyi és erkölcsi feddhetetlenség.
A jelentkezéshez az alábbi okmányokat szükséges mellékelni: végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okmányok hitelesített másolata, szakmai életrajz, 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
az igazgatói munka és az óvoda fejlesztésének koncepciója, a jelentkező
beleegyezése személyes adatainak felhasználásához a versenypályázat
lebonyolításának céljára.
A jelentkezéseket 2008. augusztus 18-ig, legkésőbb 16.00 óráig juttathatják el a Rimaszécsi Községi Hivatal címére: Obecný úrad Rimavská Seč,
980 42 Rimavská Seč 294. A meghallgatás helyét és időpontját
a jelentkezőkkel a meghallgatás előtt legkevesebb 7 nappal közöljük.
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Nem túl vérmes reményekkel

A

balogfalai focicsapat egy év első osztályban való szereplés után a tavalyi évet már
ismét a másodosztályban kezdte, ahol igen
rossz kezdés után a középmezőnyben végzett.
A csapat játékos-vezetőedzője a várgedei Koós
István volt, aki Szabó Rolanddal együtt próbálta
mind a három együttest irányítani több-kevesebb sikerrel. Ahogy Mihályi Árpádtól, az egyesület pénztárosától, s egyik rangidős játékosától
megtudom, a csapat a játékoskerete alapján
jóval előrébb is végezhetett volna, viszont legalább annak örülnek, hogy nem vált be az egyik
járási lap jóslata, amely az őszi eredmények
után biztos kiesőnek ítélte a csapatot. A csapatot helyi pénzerős vállalkozók híján anyagilag
egyedül a helyi önkormányzat támogatja, amiből csak a legfontosabbakra (játékvezetők, utazás) futja. Tavaly még a diákcsapat is elindult a
a járási A-osztályban, ahol alárendelt szerepet
játszott, s ezért az idén már nem nevezték a
csapatot a bajnokságba. Mihályi Árpád szerint
a balogfalai csapat játékoskerete (a csapatban
többen játszanak Várgedéről, Ajnácskőről és
Korlátról is) bőven elég lenne arra, hogy a

csapat a mezőny első felében szerepeljen, de
egyes játékosok hozzáállásával komoly gondok
voltak. Több olyan meghatározó játékosa is volt
a csapatnak, akik személyes okokra hivatkozva szerződtek el, s bár az új csapatukban alig
kaptak lehetőséget, mégis inkább a cserepadot
koptatják, s nem hajlandók visszajönni. Mások
ideiglenesen külföldön vállaltak munkát. Az
új évadra a csapatnak ugyanazok a tervei,
mint tavaly, szeretnének biztos középcsapat
lenni. Csörnök György polgármester szerint
középtávon a csapat anyagi helyzete biztosított.
Hogy lesz-e futball Balogfalán az elkövetkező
években, az kizárólag a játékosok hozzáállásán
múlik.
A csapat játékoskerete: Beniczky Roland,
Tankina Patrik, Karkusz Miroslav, Szabó
Roland, Antal Béla, Plánka Zsolt, Szabó László,
Koós István, Hanyus Ferenc, Katyi Tamás, Antal
László, Balogh Tibor, Greguš Jaroslav, Busa
József, Mihályi Árpád.
Játékosedzők: Koós István és Szabó Roland
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila
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A VFK Rimaszombat
őszi bajnoki mérkőzési
augusztus 9.
DAC Dunaszerdahely B – Rimaszombat
augusztus 16.
Rimaszombat – AS Trenčín (Trencsén)
augusztus 23.
ŽP Šport Podbrezová – Rimaszombat
augusztus 30.
Rimaszombat – Inter Bratislava
szeptember 3.
MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály)
– Rimaszombat
szeptember 13.
LAFC Losonc – Rimaszombat
szeptember 20.
Rimaszombat – MFK Ružomberok
(Rózsahegy)
szeptember 27.
Rimaszombat – FK Mesto Prievidza
(Privigye)
október 4.
Duslo Šaľa (Vágsellye) – Rimaszombat
október 18.
MFK Kassa B – Rimaszombat
október 25.
Rimaszombat – Michalovce (Nagymihály)
november 1.
Humenné (Homonna) – Rimaszombat
november 8.
Rimaszombat – DAC B
november 15.
AS Trenčín (Trencsén) – Rimaszombat
november 22.
Rimaszombat – Podbrezová
november 29.
Inter BA - Rimaszombat
Bérletek a csapat mérkőzéseire a titkárságon már kaphatók 800 ill. 600 koronás
árakon. Érdeklődni a 047/56 31 208-as
telefonszámon lehet.
Egyúttal elnézést kérünk olvasóinktól, hogy
legutóbbi számunkban a Vágsellye helyett
tévedésből Ipolyságot írtunk.

Reisz András jelenti
A jövő héten ugyan
nem lesz végig
zavartalan strandidő, de alapvetően
meleg és napsütéses
időben bízhatunk. A
hét elején, illetve a
hét vége felé valószínű zivatarok kialakulása helyenként a már
megszokott szélviharral és jégesővel. A
hőmérséklet a sokévi átlag körül vagy kevéssel a felett alakul, tehát nem lesz ritka a
30 fok feletti maximum-hőmérséklet sem.

Rendkívüli ülést tart a Rimaszombati Városi Képviselő-testület
Újabb rendkívüli ülést tart a Rimaszombati Városi Képviselő-testület augusztus 5-én, kedden 15.00 órai
kezdettel a Városi Hivatal Svätopluk u. 9. alatti tanácstermében, amely a Brantner Gemer Kft. kérését tárgyalja meg, amely bérbe venné a városi parkolóhelyeket.

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.

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.
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Harcos meccsen győzelem

Rimaszombat-Homonna 2:1

K

ét mérkőzés után százszázalékos a
rimaszombati labdarúgócsapat, a 3. fordulóban az utolsó helyezett hommonnaiakat
győzte le izgalmas mérkőzésen 2:1-re.
Mindkét csapat focira éhesen érkezett a
meccsre, hiszen sem a rimaszombatiak, sem
a homonnaiak nem játszottak a 2. fordulóban:
a rimaszombatiaknak Nagymihályban kellett
volna játszaniuk, a Homonna Losoncot fogadta
volna, ám a keleti árvízhelyzet miatt mindkét
meccs elmaradt (szeptember 3-án pótolják
őket).
A találkozó ígéretesen kezdődött, Zsivanovics
már az első percben gólt lőhetett volna, de Pillár
kapus védett. Ezután viszont nem sok említésre
méltó dolog történt, egészen a 26. percig. Ekkor
a vendégkapus bizonytalankodása után Gibala,
Piszár és Mujkoš is a hálóba kotorhatta volna a
labdát, de csak a kétségbeesett védőket találták
el. A félidő végéhez közeledve már sokszor
fütyült a közönség (a meccsre egyébként csalódást keltően kevesen, 624-en látogattak ki),
mert előreívelgetett labdák helyett focit akart
volna inkább látni.
A második félidőben erre is sor került, a sérült
Piszárt Čižmár váltotta a csatársorban, és szinte
első komolyabb labdaérintéséből gólt is szerzett: az 52. percben Lazúr lövését kiütötte Pillár,

pont Čižmár elé, aki nem hibázott. Hibázott
viszont akkor, amikor fékezhetetlen gólörömében a mezét is levetette, ezért pedig sárga
lap jár – s nem ez volt Čižmár egyetlen sárgája
aznap. Előbb azonban még történt néhány
dolog: a homonnaiak öt percen belül egyenlítettek a valaha Rimaszombatban is futballozó
Lukáš Hricov révén, aki egy elrontott lesreállítás
miatt egyedül állt Kuciakkal szemben, s bár
kapusunk próbálta a lehető legkisebbre zárni
a szöget a homonnai csatár előtt, Hricov megtalálta a rést. A homonnaiak megérezték, hogy
lehet keresnivalójuk, de a 64. percben sokkolta őket Zsivanovics lövése, amely egy védőn
megpattanva irányt változtatott, s a kapuban
kötött ki. A rimaszombatiak növelhették is
volna az előnyüket, a remekül játszó Lazúr
először Líška, majd Čižmár elé tálalt nagyszerűen, ám egyikük sem találta el a kaput. A meccs
végére jutott másféle izgalmakból is: Čižmár
egy szabálytalanságért sárga lapot kapott,
s mivel egy már ugye volt neki, megkapta a
pirosat is. Csakhogy mire a nagy lehetőséghez
jutó vendégek rohamozni kezdtek volna, ők is
megfogyatkoztak: Daniel Pyrka szintén begyűjtötte második sárga lapját. Az eredmény végül
már nem változott, a rimaszombatiak két meccs
után százszázalékosak.
„A játékkal nem lehetek elégedett – nyilatkozta

a meccs után Karol Kisel vezetőedző. – A három
pontnak viszont nagyon örülök. Kicsit tartottunk a meccstől, mivel a statisztikák szerint a
homonnaiak jól szoktak szerepelni Rimaszombatban. Most is elszántan játszottak, de mi is
harcoltunk, és sikerült kivívnunk a győzelmet.”
Rimaszombat-Homonna 2:1 (0:0)
Góllövők: Čižmár (52.), Zsivanovics (64.), ill. L.
Hricov (57.).
Sárga lap: Čižmár, Mráz, Janečka.
Piros lap: Čižmár (78. – Rimaszombat), D.
Pyrka (81. – Homonna).
Játékvezető: Vlk, 624 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Rubint, Mujkoš,
Janečka, Mráz–Sihelský, Zsivanovics, Ádám,
Lazúr (90. Morháč)–Piszár (46. Čižmár), Gibala
(66. Líška).

Eredmények:
Inter Bratislava - AS Trenčín 3:1 (0:1)
ŽP Šport Podbrezová - MFK Ružomberok „B”
0:2 (0:2) - hralo sa v Brezne
Slovan Duslo Šaľa - MFK Košice „B” 0:0
LAFC Lučenec - DAC 1904 Dunajská Streda „B”
2:2 (1:0)
FKM Prievidza - MFK Zemplín Michalovce 0:2
(0:1)

Pálkovács Zoltán az első hétbe szeretne kerülni Pekingben

A

thénban még másfél percet sem töltött a
szőnyegen, de Pekingben szeretné jóvá
tenni az akkori megingást. Pálkovács Zoltán
rimaszombati cselgáncsozó a legjobb hét
közé vágyik az olimpián.
A 100 kilogrammosok kategóriájában versenyző
Pálkovács felkészülését egy sérülés is nehezítette, az utolsó előtti edzőtáborban, Németországban megroppant a kulcscsontja. „Roppant
egyet, szerintem visszaugrott a helyére, mert
volt már korábban is ilyen sérülésem. Akkor elmozdult egy kicsit, most meg visszaugrott. Pont
a legrosszabbkor” – mondta a German Open
után Pálkovács, aki a sérülés miatt visszalépett
a versenyből.
Két héttel később, az ünnepélyes olimpiai eskü
alkalmával még mindig fájlalta a vállát. „Még
mindig fájdalomcsillapítókat szedve dolgozok
az edzéseken, és ez egy hétig még biztosan így
lesz. De mire az olimpiára megyek, addigra
rendbe jövök!” – bizonygatta.

A dzsúdós augusztus 5-én repül Pekingbe, ahol
14-én vár rá a verseny. „Nem akarom túlpörgetni magam, higgadtabb fejjel akarok küzdeni,
mint Athénban – jelentette ki határozottan.

– Szeretnék benne lenni a legjobb hétben. Ha
ennél esetleg jobb leszek, az csak jó lesz… De
a dzsúdó nem olyan, mint az atlétika, hogy az
ember szokásos időeredményeiből lehet következtetni az olimpiai szereplésére. A dzsúdó
specifikus sport. A világ legjobbjai lesznek ott
a mezőnyben, de mindenkinek van valamilyen
napja, valakinek jó, valakinek rossz… És ez
nagyon sokat számít.”
Az érmekre sokan fenik a fogukat. „A japán
Suzuki, az izraeli Zeevi… – sorolta a legesélyesebbeket Pálkovács. – A holland Grol is nagyon
elkapta most a fonalat, és az oroszok közül
megvillanhat valaki. Na meg sok meglepetés is
van.”
Négy éve Szlovákia már okozott egy meglepetést dzsúdóban: a 66 kilogrammos Jozef Krnáč
ezüstérmet szerzett. Titkon abban bízunk,
Pekingben a mi Pálkovács Zolink fog majd
kellemes meglepetést szerezni!
Az oldal anyagát írta: Bőd Titanilla

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.

