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Nem adják el a B pavilont
N

em minősítik felesleges vagyonnak, s nem
adják el a rimaszombati és garamszentkereszti
kórház be nem fejezett épületszárnyait, döntött
a besztercebányai megyei közgyűlés, s nem támogatta annak elnökének, Milan Murgašnak ez irányú
törekvéseit. Murgaš az eladásból befolyt összegből
a megyei fennhatóságú egészségügyi intézményekben összegyűlt adósságot szerette volna törleszteni,
mivel az elérte a 180 millió koronát (5 947 905 €),
s így végrehajtási eljárás indítható a megye ellen.
Ez az adósság 2005-ben már elérte a 600 millió
koronát (19 916 351 €) is, de miután harminc évre
nonprofit társulások vették át a kórházak irányítását,
az adósság jelentős mértékben csökkent. Bán Zoltán

megyei képviselő lapunk érdeklődésére elmondta,
hogy még kb. 25-30 millió korona hiányzik a befejezéshez, de a legnagyobb gondot Murgaš javaslatával kapcsolatban az okozza, hogy az adósság nagy
részét Losoncon és Zólyomban halmozták fel, nem
pedig Garamszentkereszten és Rimaszombatban.
A képviselők többsége a megyeelnök elképzeléseivel
ellentétben inkább a két kórházat kezelő Kórházak
és Rendelőintézetek Nonprofit Társasággal tárgyalna
a pavilonok befejezéséről. A rimaszombati B pavilonban az eredeti tervek szerint a sebészeti, a röntgendiagnosztikai és a rehabilitációs részleg kapott volna
helyet.

Juhász Dósa János
főszerkesztő
Lelkes
nótafák egy
üveg hazai
társaságában elmúlt
évtizedek
emlékeit
idézik. Egy
kicsit maguknak, egy kicsit
a társaságukban megbúvó fiatalabb generáció képviselőinek.
Tudjátok, amikor annak idején
a vlecska (magyarországi
olvasóknak: pótkocsi) tetején
dalolva mentünk a szomszéd
faluba csépelni, mondja az
egyikük, s rá is zendít egy
pikáns, e lap nyomdafestékét
nem tűrő nótára. A mellette
ülők lelkesen bólogatnak.
Bizony, de rég is volt. Mára
nemcsak a nótafák, hanem
a nóták is kivesztek. Nem tanítják az iskolában, ahogy régiónk
történelmét sem. S nincs,
akire felnézzünk. A falunapi
rendezvény egy másik pontján
megismerkedem az egykori
titkárral. Ma polgármesternek
mondanánk. Ő a második
világháborús élményeit kezdi
sorolni, a szomszédja (szintén
a hetvenes éveiben) amazt
dicséri rendületlenül. Bezzeg, amikor ő volt a falu első
embere, mennyi minden épült
a faluban. A bácsi közben
rendületlenül folytatja a mesét,
s az sem érdekli, hogy a kutya
sem figyel már rá. Nekem
ugyanis eszembe jut a több
mint tíz éve halott nagyanyám.
Nem volt olyan nóta, amely ne
lett volna meg a repertoárján.
De a környéken is ismert minden zugot, minden legendát. Ő
még ehhez a földhöz tartozott.

Kép és szöveg: jdj

Gömör-Kishonti Vásár

Játsszon, s nyerjen 5 000 koronát!

Rimaszombat Városa szeptember 26-27-én rendezi meg a 26.
Gömör-Kishonti Vásárt a Kishonti
és a Jánošík utcában valamint a Fő
téren. Engedélyek a Városi Hivatalban (Svätoplukova 5.) szeptember
2-től kérhetők.

Hat héten keresztül egy-egy kérdést teszünk fel, s a legtöbb jó választ
beküldők között fődíjként 5 000 koronás pénzjutalmat sorsolunk ki,
de más tárgynyeremények, s előfizetés is gazdára talál majd. A válaszokat a szelvényekkel együtt a 6. forduló után kérjük beküldeni.
Negyedik kérdésünk: A Gömöri Hírlap a kilencvenes évek elején
folytatásokban közölte A kereszt árnyékában c. történelmi regényét.
2006-ban a lap főszerkesztői tisztét is betöltötte. Ki ő?

JÁTÉK
4 . forduló
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Egyházi ünnepek augusztusban

A

Meghajtott zászlóval

ugusztus közepe táján két egyházi
ünnep kötődik egymáshoz.

A rimaszombati római katolikus templomban
a fő hajó központi mennyezetének freskója
Nagyboldogasszonyt és egyben Szent István
királyt idézi. A katolikusok tizenötödikén Szűz
Mária mennybevételét ünneplik világszerte. Az
efezusi zsinat után a keleti egyházban kezdtek
megemlékezni Mária elszenderedésének napjáról. A római egyházban a 7. század óta ünneplik
ezt a napot. Az esztergomi királyi udvarban
Gellért püspök: „A napba öltözött asszony”-ról
szóló tanítása és ájtatosságai a Boldogságos
Szűz kiemelt tiszteletére buzdították István
királyt. A püspök kislegendájában így ír: „… a
magyar nemzet Krisztus Anyjának nevét ki nem
ejti, csak Úrnőnek mondja.” István király Máriatisztelete természetes módon testesült meg, az
országot Nagyboldogasszony oltalmába ajánló
gesztusában. Innen a „Patrona Hungariae”
elnevezés. A freskó központi témája a térden
álló király, aki a Szent Koronát a trónon ülő,
gyermekét ölében tartó Mária felé nyújtja. Balra
Szent Adalbert püspök, aki Istvánt a bérmálás

Nagy Jóska emlékére

szentségében részesítette, mögötte Szent Imre
herceg. Jobbra a szekercét kezében tartó Szent
László király, majd Szent Margit, Szent Erzsébet
és Kapisztrán Szent János látható. Szent István
1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el
és a székesfehérvári bazilikában temették el.
Templomunk szentélyének baloldalán látható
freskó a király ravatalát ábrázolja. Az augusztusi ünnepekre emlékeztető freskót, a templom
általános felújításának idején (1878) Ádám
Gyula rozsnyói művész készítette.
Danis Tamás, fotó: Gál Miklós

Szolidaritás tüze augusztus 20-ra

Z

ászlófelvonással, tisztavatással (amelyen részt vettek a kazakisztáni madjar
törzs képviselői is), kitüntetések átadásával (a
Wlassics Gyula-díjat Felvidéken idén Z. Urbán
Aladár, a Palóc Társaság közművelődési szakembere érdemelte ki), s egész napos gazdag
programmal, és hosszú előkészületeket igénylő
parádés Duna-parti tűzijátékkal köszöntötték
Budapesten az alkotmány napját, a magyarok
legnagyobb nemzeti ünnepének tartott augusztus 20-át. Míg Felföld több településén kulturális programokkal, ökumenikus istentisztelettel,
filmvetítéssel emlékeztek meg az államünnepről, addig jó esetben Gömörben legalább az új

kenyérre tartott egyházi alkalmak keretében
tisztelegtek az első keresztény magyar király, az
államalapító és egyházszervező emléke előtt.
Külön szervezett programról ugyanis – Tornalját
kivéve – nem értesültünk. A 4. sz. Hatvani
István Cserkészcsapat e napon jó pár éve meggyújtja a szolidaritás tüzét, csatlakozva ezzel a
Magyar Szolidaritás Napjához, s emlékeznek a
szétszóródott magyarokra, erősítve az összetartozást. A rimaszombati cserkészek idén is tüzet
gyújtottak, de mivel cserkész-vízitúrán vettek
részt a vezetőik, ezért Hernádcécen lángolt fel a
gömöriek szolidaritási tüze.
moly

„Fegyverkeznek” a szlovákok?

N

yilván nincs abban semmi véletlen,
hogy a magyar államalapítás napján
Dunaszerdahelyen, a Matica slovenská székházában tartották az első munkaértekezletet
a Szlovák Délért – Együtt Élünk Itt Polgári
Társulás (OZ Za slovenský juh – žijem tu spolu)
megalakulása érdekében, bár ők a Vltava 666 –
a Varsói Szerződés csapatainak Csehszlovákiát
megszálló negyvenéves évfordulójának előestjéhez kötik összejövetelük napjának apropóját.
Jelen voltak a somorjai, dunaszerdahelyi,
komáromi, nyitrai, galántai, lévai, érsekújvári,
rimaszombati, mocsonoki maticások, hogy
megállapodjanak az állítólagos (mert konkrét

esetekkel nem tudják alátámasztani) dél-szlovákiai szlovák lakosságot érő diszkrimináció ellen
kifejtendő „haditervükben”. A sajtótájékoztatón Stanislav Bajaník maticás szóvivő rögtön
védekezett, hogy nincs (?) szerveződésüknek
köze Robert Fico miniszterelnök legutóbbi
turócszentmártoni kijelentéseihez, mert már
februártól tervezik a társulás létrehozását,
s amint bejegyezésre kerülnek, el is kezdik
működésüket. Terveik alapján szeretnék a
szlovák kultúrát és örökségüket ápolni és az azt
bemutatni kívánók polgári kezdeményezéseit
támogatni, ill. a megsértett nemzeti és emberi
jogaikat orvosolni. (he)

Gyászolnak a Rimaszombati Öregcserkészek, mert zászlósuk, s egyben tevékeny
cserkészük, 77. évében váratlanul elhunyt.
Hirtelen jött halála megrendítette az
Öregcserkész Klub (ÖCSK) tagjait és valamennyi rimaszombati cserkészt! Sosem
panaszkodott betegségre. A többi öregcserkész között ő volt a legmozgékonyabb.
Szinte készenlétben állott, hol, mikor, mit
kell segíteni, csinálni.
Évekkel ezelőtt jelentkezett ÖCSK tagnak.
Már próbaideje alatt kitudódott, hogy jól
tud énekelni, így a cserkészek éneklését
erősítette. Kedves, készséges természetével
máris közkedvelté vált. Fogadalomtétele
után jótettekre mindig kész, megnyerő,
igazi cserkésszé alakult. Mentes volt
mindennemű hivalkodástól, jó, megbízható cserkésszé vált. Mindig lehetett rá
számítani: kétkezi munkában, dalolásban,
szereplésben, tábortűz készítésnél és sok
szükséges és hasznos dologban. Ő készítette el az ÖCSK zászlórúdját, és vállalta el
a zászlós megbízatást is.
Az erdőben, gombaszedés közben érte a
halál. Ezzel drága cserkésztestvérünk küldetése véget ért, befejeződött. Köszönjük
Neked, a szívvel, lélekkel végzett munkád.
Jó volt veled együtt „cserkészkedni”! Lényed igazi cserkész jótettekkel volt telítve!
Ravatalodnál, ezt az igazi cserkész lényedet, a 4 sz. Hatvani István Cserkészcsapat
és az ÖCSK tagjainak díszőrsége is bizonyította! Ravatalodnál az Ózdi Öregcserkészek is tiszteletüket tették. Az ő nevükben
Ujpál László, a Rimaszombati ÖCSK
nevében pedig a klub elnöke, Újj István
meleghangú méltatással búcsúztak Tőled.
Gyászkocsid cserkészmundéros cserkészek hosszú sora kísérte. Nyitott sírodnál,
a távozó cserkésznek szóló dalunkkal,
nehéz szívvel búcsúztunk Tőled! „Szellő
zúg távol, nyugodj pajtásom…”
Emlékeinkben sokáig élsz! Nem feledünk!
Vörös Ilona cst.
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Fogadót nyitottak Kurincon

A

sok rossz hír mellett végre egy jó
Kurincról: a Gemermed társaság, amely
egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkozik
a Rimaszombati és a Nagyrőcei járásban,
panziót nyitott az egykor város és az Energobyt
tulajdonában lévő épületben. Az ünnepélyes átadáson a város vezetői is megjelentek, s Cifruš
István polgármester nagy örömmel fogadta,
hogy végre valami jó is történik Kurincon,
s vannak még olyan emberek a városban, akik
hisznek benne, és hajlandók tenni a régióért
és a városért is. A Gemermed társtulajdonosa,
Obaidullah Mier doktor és Hlaváč Erzsébet
ügyvezető mutatta meg a szép számmal összegyűlt vendégseregnek a jelentősen átalakított
egykori vendégházat. Az épületben 23-24 fő
elszállásolására lesz mód, s azt mind egyének,

mind cégek igénybe vehetik.Vannak egy-, kétés négyszobás helyiségek is, s mivel a fűtést is
bebiztosították, akár télen is használható lesz
a panzió, amelyben két konyha és zuhanyozó is található. A vendégek saját maguk is
főzőcskézhetnek, de külön kérésre az éttermi
részt is igénybe vehetik. „Amikor megvettük
az épületet, az nagyon rossz állapotban volt,
de még nem fejeződött be az építkezés, jövőre
szeretnénk kihasználni az épülethez tartozó tíz
áras területet, és medence valamint gyereksarok
létrehozását is tervbe vettük”– mondja a munka
zömét felvállaló Obaidullah Mier. A panzió iránt
a 0903 620 920-as telefonszámon vagy a Beta
Tour rimaszombati irodájában lehet érdeklődni.
Kép és szöveg: jdj

Új társulás alakult a déli régióért

A

rimaszombati járás déli községei a közelmúltban egyezséget kötöttek. Közösen,
szervezetten fogják bebiztosítani a térség
gazdasági és szociális fejlődését. Melyik térségről is van szó? Rimaszombattól dél felé, Feled
községtől a két völgyön le, egészen Tajtiig. A
térség felölel négy mikrorégiót és 28 községet,
valamint számos vállalkozást és nonprofit
szervezetet. Mi jellemzi a térséget? A térség jellemzője a magas fokú elmaradottság, ami még
a járás mutatóitól is rosszabb! Sajnos. Egyik
oldalról a Sajó-Rima Eurorégió határolja, ami
ma már viszonylag jól és hatékonyan működik,
míg a másik oldalról egy Losonc-Salgótarján
tengelyű társulás, ami a nógrádiak alapossága
folytán szintén jól működik. Így a térség körül a
fejlődés mára már meg van alapozva.

Jól érezték az itteni községek képviselői is,
hogy lépni kell. A fejlődést saját kézbe kell
venni, mert a mai világban senkire nem lehet
számítani. Feled, Détér és Simonyi községek polgármesterei a többiek segítségével és
megértésével a múlt hónapban megalapítottak
egy polgári társulást – MAS (Miestna akčná
skupina) CEROVINA – névvel, amely éppen
arra lesz hivatva, hogy megalapozza a térség
fejlődését a jelen körülmények között. Miben
is fogantatik ez az elképzelt fejlődés? Többek
között gazdasági lehetőségeket teremteni az itt
élőknek a mezőgazdaságban, a vidéki turizmusban, a szolgáltatásokban, növelni a községek
attraktivitását a látogatók szemében, emelni
a polgárok általános tudásszomját, segíteni
a meglévő tőke hatékonyabb felhasználását

párosítva a meglévő pénzügyi és EU-s forrásokkal. Az alakuló gyűlésen Feleden jelen volt a
térség minden községének a képviselője és több
vállalkozó. Valamennyien egyetértettek abban,
hogy már éppen ideje elkezdeni dolgozni a
fenti célokért közösen és hatékonyan. Mi is
legyen az első lépés? Meg kell szerkeszteni egy
reális, kivitelezhető fejlődési tervezetet. Ehhez
a megalakult vezetőség, az elnökével, Mihályi
Gáborral, Feled polgármesterével az élen kéri a
térség vállalkozóit, különféle szervezeteit, hogy
legyenek tagjai a társulásnak, és azt segítsék
munkájukkal, tanácsaikkal. A tagságot jelentkezési űrlapon lehet kérni, amit minden kérelmezőnek eljuttatnak a vezetőség tagjai.
Mede Géza

Kisváros

I

lyen lehet a „nosztalgikus hangulat”. Ritkán
van részem benne, egy jó ideje már csak a
jelen és a közeljövő foglalkoztat, ritkán merengek a múlton, és azon, hogy mi lett volna, ha
itt telepszem le, alapítok családot és simulok
bele a hétköznapokba. Tanítanék valamelyik
középiskolában, minden diák, volt diák, sőt
azok szülei is mosolyogva köszönnének, és
persze összesúgnának a hátam mögött. Ha
busszal érkeznék valahonnét, mondjuk a szomszéd kisvárosból, csak szét kellene néznem az
állomáson, és azonnal találnék ismerőst, akiért
kocsival jöttek, aki mellé beférnék a hátsó
ülésre, szóval nem taxival kellene a folyóparti
lakótelepre fuvaroztatnom magam. Sőt, talán
lenne egy használt kocsim is, errefelé olcsón
kapni kiszolgált verdákat. Mindenképp azon a
környéken laknék, ahol felnőttem. Igazi terápia

lenne ez a léleknek, mert a panelházak között
lombos fák nyújtózkodnak, olyan, mintha
erdőben nőttek volna ki a földből eső után a
tízemeletes lakóépületek. Ha kinézek a hatodikról, alig látom a lerobbant játszóteret, amely
körül gyermekkoromban csupán néhány vézna
facsemete búslakodott. Csibész kölykök versenyeztek, ki tud magasabbról levelet szakítani,
és a legcsibészebb bizony a legfelső ágakat is
elérte, ha jól nekirugaszkodott. Apró testvérkéik
ezalatt alagutat ástak a homokozóban bolygónk
középpontjáig. A homokozó beton szélei ma
is látszanak, egyébként sűrűn benőtte a gaz,
mint ahogy a közeli hinták sem alkalmasak
már semmire, legfeljebb túlélőtáborba készülő
kiskorúak edzhetnének rajtuk, ha szüleik közel
engednék őket a félelmetes vasakhoz. Akkor
állt meg itt az idő, amikor a havi moziműsor

plakátját egyszer csak nem cserélték ki, mert a
helyi Lópici Gáspár kiiktatta útvonalából a ház
előtti hirdetőoszlopot. Nyilván azt gondolta,
innét úgy sem jár senki moziba. Évekig október
volt. Ha lehántanánk a rétegeket, a nyolcvanas
években találnánk magunkat, amikor nyolc koronáért már felengedték az embert az erkélyre,
a legjobb helyekre, ahonnan büszkén köpködhette a szotyihéjat az alatta mozizókra. Az idő
múlásával azonban nem érdemes viccelődni,
mert jönnek szembe a volt alapiskolás osztálytársak, megrottyanva, ősz halántékkal, tizenéves gyerekekkel. Azt hiszik, kísértetet látnak,
olyan valószerűtlen, hogy felbukkanhatok itt.
Félszegen üdvözöljük egymást. Szóval emigráltál? Így mondják, pedig csak a fővárosba költöztem. Ugyanaz az ország, de valahogy mégsem...
Juhász Katalin, Új Szó
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Ünnepelt a Kereskedelmi Akadémia

Különfélék

A

Kereskedelmi Akadémia 1976 szeptemberében költözött Mikszáth utcai otthonába,
s az elmúlt több mint harminc évben az épület
külseje és belseje is megkopott. A megyei
önkormányzat ill. annak elnökének, Milan
Murgašnak köszönhetően az iskola közel 16
millió koronához (53 110 €) jutott, amely elég
volt az épület átfestésére, az ablakok cseréjére
és a kazánház felújítására. Az épület ebédlőjében augusztus 20-án ünnepélyes keretek között
Cifruš István polgármester, a megyei képviselők
és más prominens személyiségek jelenlétében
adták át a megszépült épületet, amely pár
nap múlva ismét fogadhatja az iskola régi-új
diákjait. Katarína Mattyašovská igazgatónő –
aki szerint a Kereskedelmi Akadémia a város
legszebb épülete lett – köszönetet mondott
a felújítást végző cég, a besztercebányai Prima
Invest vezetőinek, s mindazoknak, akik hozzájárultak az épület renoválásához. Milan Murgaš
megyeelnök köszöntőjében megjegyezte, hogy
amíg Besztercebányán nemrég kénytelenek
voltak takarékossági okokból megszüntetni egy
kereskedelmi iskolát, addig a rimaszombatit ko-

Simon levelét
Ficonak elküldte
Simon Zsolt elküldte levelét Robert Fico
kormányfőnek, amelyben azt kéri, hogy
a lakosság jövőre is ingyenesen használhassa az R2-es út már elkészült szakaszait.
A tervek szerint augusztus végén átadják
a fügei elkerülő utat is.

Nem szavazták
meg a telek eladását
moly összeggel támogatták. Murgaš kitért arra
is, hogy az elmúlt években különös figyelmet
fordítottak a Rimaszombati járásra, s az éves
fejlesztések 18, 6 %-a erre a járásra jut. A megye
2009-et az oktatás és művelődés évének nyilvánította, s Murgaš reméli, hogy sikerül felhívni
a figyelmet az oktatás kiemelt szerepére.
Kép és szöveg: jdj

Szociális terepmunkások
a Dúsa úti lakótelepen

Új a Fábry utca járdája

Több mint 2,7 millió koronát (89 623 €)
nyert Rimaszombat városa a Szociális
Fejlesztési Alap pályázatán, s októbertől
ismét dolgozhatnak szociális terepmunkások. Mind a Dúsa úti roma lakótelepen,
mind a városban egy terepmunkás és két
asszisztens tevékenykedik majd.

A

Városi Közterület-fenntartó Vállalat munkásai nyáron is a gyalogutak járhatóságán
dolgoznak. A Tompa térre vezető SzNF utca
után a Fábry utca és a Vasút utca kereszteződésében is új burkolatot kapott a járda, s terveik
között van, hogy felújítják azt egészen a kórházi
gyógyszertárig. Az egykori megyeháza épületének bejárata előtt pedig a macskakövekből a
városi címert is kirakták.

Gömöri szociális
vállalat alakult

Kép és szöveg: moly

Rendőrségi hírek
Huszonöten telefon nélkül
Augusztus 10 és 13-a között eddig ismeretlen
tettes Kurinc és Mocsár városrészekben 15 ezer
korona (497,908 €) kárt okozva az üzemeltetőnek, telekommunikációs kábelt lopott el, amel�lyel 25 lakást vágott el a külvilágtól. Tettéért 4-8
év szabadságvesztéssel büntethető.

Elhunyt az elgázolt kislány
Augusztus 12-én az esti órákban halálos baleset
történt az Iskola és a Malom utca kereszteződésében. A városközpontból Feled irányába eddig
ismeretlen okokból a 24 éves Andrej B. rimaszombati lakos Opel Astra autójával elgázolta a
gyalogátkelőn jobbról balra haladó tizenhárom
éves kislányt. A baleset okozója nem állt meg a
helyszínen s nem adott elsősegélyt, de az eset
után egy órával maga jelentkezett a rendőrségen. Cserbenhagyás vétségével vádolták meg

A rimaszombati Adóhivatal előtt található
1800m2-es területet szerette volna eladni
a megye, amelyre két jelentkező akadt
a város ill. egy magánvállalkozó személyében. Bár a nyilvánosan meghirdetett
ajánlatot a vállalkozó nyerte, a képviselők
mégsem szavazták meg a terület eladását, amelyhez mindössze egy szavazat
hiányzott.

A kislányt közben mentőhelikopterrel súlyos
sérülésekkel Besztercebányára szállították, ahol
augusztus 18-án sérüléseibe belehalt.

Nem gyulladt ki a háza
Augusztus 18-án mellkasi és arc-sérüléseket
szenvedett az a 61 éves férfi, akinek keze ügyében eddig ismeretlen okokból Kishonti utcai
lakásában felrobbant a fegyvertöltény. Meg nem
erősített információnk szerint rövid időn belül
ki kellett volna költöznie lakásából. A házkutatáskor két engedély nélkül tartott fegyvert
is találtak. Az ügyben a rendőrség ismeretlen
tettes ellen illegális fegyvertartás s azzal való
üzletelés gyanújával nyomoz.
A Besztercebányai Kerületi Rendőrség sajtóközleménye alapján.
Összeállította: he

Gömöri szociális vállalat (Gemerský
sociálny podnik, n.o., Milan Stieranka, ul.
9. mája 691, 980 55 Klenovec) kezdte meg
tevékenységét 2008 júniusában, amely
sikeresen pályázott az Európai Szociális
Alaphoz. A projekt célja szociális vállalatok sikeres működtetése különös tekintettel a munkanélküliség csökkentésére.
A projekt 98 974 655 korona (3 285 356 €)
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt célszemélyei elsősorban az
50 év fölötti munkanélküliek. A tervezett
aktivitások között szerepel a szociális vállalat tervezetének előkészítése, a szociális
vállalat alkalmazottjainak és a munkanélküliek képzése, munkahelyek létrehozása
a vállalaton belül, partneri kapcsolatok
kialakítása és szakmai elemzések elkészítése. A projekt megvalósítása során 300
munkahely kialakítását tervezik, ebből
ötvenen a szociális vállalatnál, míg 250
ember más munkáltatónál helyezkedne el.
Tervezik 720 ember átképzését, elhelyezkedési esélyeinek a javítását.
Összeállította: jdj
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Falunap és GMKÜ Nagybalogon
H

armadszor rendeztek falunapot Nagybalogon, amit az idén két kulturális
rendezvénnyel is összekötöttek. A helyiekhez
még az égiek is kegyesek voltak, bár többször is
elborult, s eleredt az eső, de amikor Seres Éva
elénekelte a nagybalogiaknak írott dalát, az eső
is eloldalgott. Délelőtt ökumenikus istentiszteletet tartottak, s focimeccsre is sor került a
helyi focicsapatból illetve a községi hivatal és
szervezetek képviselőiből összeállított csapatok
között. Délután, két kulturális rendezvény
szünetében a rimaszombati tűzoltók is bemutatkoztak, akik egy kiszuperált és tűzbe borult
halottaskocsit próbáltak meg eloltani. A nap
fénypontjának a helyi Csemadok alapszervezet által szervezett Kistérségi Nemzetiségek
Zenés, Táncos és Énekes Találkozója valamint a
Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélye ígérkezett, amelyet a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya immár tizenötödik alkalommal
szervezett meg. Amíg az előbbi a modernebb
műfajoknak adott bő teret, addig az utóbbiban
inkább a hagyományőrző csoportok domináltak. A nagybalogi alapszervezet által szervezett
műsorban felléptek a helyi óvoda, kisiskola és a
szociális intézet csoportjai, a szlovák népdalkör
és a Szivárvány magyar népdalkör valamint a
Gyöngyszemek roma tánccsoport. S ebben a
blokkban lépett fel a rimaszécsi Busa Viktor és
a feledi Boglárka néptáncegyüttes is. A Gömöri
Magyarok Kulturális Ünnepélye annak idején
Nagybalogon indult, s a 17. alkalommal ide
tért vissza. Kár, hogy a szervezők nem nagyon
tettek ki magukért, s a műsor igen egysíkúra
sikeredett. Ez természetesen nem a fellépők –
az Új Gömör néptáncegyüttes (fenti felvételünkön), az Almágyi Népdalkör, a gesztetei Barkó
menyecskék és a feledi Ketrin tánccsoport
– hibája. Ahogy egy igazi falunaphoz illik, a
menühöz a kultúrcsoportok mellett még jó gulyás, tűzijáték, regionális politikusok és hajnalig
tartó mulatság is hozzátartozott.

De nem hiányozhatott Seres Éva és Szendrei Róbert sem, akik közül az előbbi annak idején a Megasztár c. tehetségkutató műsorban öregbítette a falu hírnevét, míg az utóbbi szlovákiai és nemzetközi táncversenyeken.

jdj, fotó: Gecse Attila és a szerző

Szakmai piknik Méhiben

K

osztúr Tibor méhi polgármester kezdeményezésére évek óta rendszeresen találkoznak a környék polgármesterei a hubói halastó
melletti, festői környezetben található vendégházban. „Már régebben is voltak itt szakmai
találkozók, de egy-egy hivatalos megbeszélést,
kollaudációt is itt ejtettünk meg, s innen jött az
ötlet, hogy jó lenne csak úgy, kötetlen eszmecserét folytatni.” Ezért meghívták a környék
polgármestereit, az állam- és közigazgatás
képviselőit, vállalkozókat és újságírókat, akik
Pozsonytól Nagymihályig, de Magyarországról is képviseltették magukat. „Nagyon sok
okos dolgot lehet megbeszélni, elintézni a

szabadban, disznótoros, gulyás és házipálinka
kíséretében. Ahogy mondani szokás, a terep a
lobbizásra is tökéletesen alkalmas” – teszi még
hozzá az agilis polgármester. A völgybe közben
folyamatosan érkeznek a vendégek, akik előbb
jöttek, már jóllaktak vagy éppen a lövőtudományukat próbálták ki, persze nem nagyvadra,
amelyek addigra már riadtan elmenekültek a
lárma elől. Volt még szintetizátoros cigányzene
is, s ahogy Tóth Elemér, Nemesradnót polgármestere mondja, nekik is kijár ez a félnap,
amely alatt sokszor többet lehet elérni, mint a
hivatalok kiismerhetetlen útvesztőiben.
Kép és szöveg: jdj
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Nosztalgia
A Budovateľ – Építő írja
1960. augusztus 25-én
* Dolgozzon minden cséplőgép!!! Csépeljetek
két műszakban!!! És szervezzétek meg az
éjszakai cséplést is!
* Lukovištén a munkával nagyon elmaradtak,
nagyrészt a kedvezőtlen időjárás miatt. A gépek
kivonúltak az aratáshoz, de beragadtak még a
legszárazabb parcellákon is, és ott áll a négy
kévekötözőgép és a szövetkezetesek kézzel
kaszálnak.
* Rimavská Sobota városa elismert ízléses
külalakjáról valamint utcáinak és köztereinek
tisztaságáról. (…) Az állomástól a városba
vezető út mellett leköti figyelmünket egy
különleges tér. Ez szinte hihetetlen pontossággal és állítólag céltudatosan van meghagyva a
bokrok és a gyom szabad növésére, mert hogy a
természetben ezen magok elvetődését nem volt
aki megakadályozza. Vagy ez valami új „minta”
módszer dolgozóink életkörülményeinek szebbé tételére?

A Gömöri Hírlap írja
1978. augusztus 24-én
* A Szlovák Nemzeti Felkelés idei 34. évfordulója jó alkalom arra, hogy elgondolkodjanak,
miként teljesítettük dicső hagyatékát, hogyan
érvényesítettük internacionalista jellegét hazánk szocialista fejlesztésében. Az antifasiszta
mozgalomban és főleg a Szlovák Nemzeti Felkelésben erősödött meg az a meggyőződésünk,
hogy új úton, a marxlenizmus tanítása alkotó
érvényesítésének útján kell haladnunk.

* Šafárikovo (vsz) – … miért nem tesznek szigorúbb intézkedéseket a csigalassúsággal épülő
ruhagyári gyermekcsarnok építésével kapcsolatban, miért nem vásárolnak az illetékesek
épületeket az óvodai és bölcsődei férőhelyek
bővítése érdekében (…) Hogyan lépjenek munkába, ha most is csak „5” gyermeket vettek fel
az óvodákba és bölcsődékbe a 39 kérvényező
közül?

A Gömöri Hírlap írja
1988. augusztus 26-án
* A szabadságon lévők nem örülnek a hűvös
időjárásnak, de a mezőgazdászok, főleg azok
akik már betakarították a szalmát, megörültek
a csapadéknak. A cukorrépa és a burgonya
kiszántása valamint a tarlókeverék vetése előtt
jól jött az eső.
* Az új iskolában is megszólal a csengő –
háromszáz gyerek foglal helyet a hrachovói
Alapiskola új iskolapadjában.
* Kérem az elveszett FIAT személygépkocsi
kulcsának becsületes megtalálóját, hogy 500
korona jutalom ellenében adja vissza tulajdonosának a kulcsokat. Különös ismertető jel a
kulcsra kapcsolt OH ’84 Sarajevo embléma. Cím
a szerkesztőségben.
* Szerkesztőségünk az 1988-89-es versenyévadban is megrendezik a Gömöri Hírlap kupáért
folyó góllövők versenyét. E versenynek idei 7.
évfolyamában az 1. forduló után Kyzek, Fabo és
Suja áll az élen, akik 3-3 gólt rúgtak.
Összeállította: Homoly E.

Folytatjuk…

Könyvajánló
Rimaszombat régi
képeslapokon
A Dajama Könyvkiadó jelentette meg a kötetet, amely
kiadó már eddig is több, a
régiót bemutató kötettel örvendeztetett meg bennünket.
Oľga Bodorová, a GömörKishonti Múzeum igazgatója
és munkatársai válogatták
össze a régi Rimaszombatot megörökítő képeslapokat, amelyeket kiállítás keretében már a
múzeumban is láthattak az érdeklődők. Összesen 143 képeslap látható a kötetben, amelynek
összekötő szövegei egyfajta várostörténetként
is olvashatók. A szlovák nyelvű kötetben rövid
angol, német és magyar nyelvű összefoglaló is
található, s ezeken a nyelveken olvashatók a
képaláírások is.

Márai, a kassai polgár
A kassai Hernád Magyar
Lap- és Könyvkiadó jelentette meg Mészáros Tibor
kétnyelvű (magyar és szlovák nyelvű) monográfiáját,
amely az első Kassán kiadott
Márai-kötet. Mészáros Tibor
az írófejedelemről, Kassa
legismertebb polgáráról az archívumban fellelhető fotók segítségével kíséri végig az életét a
kassai szólőháztól egészen a sandiegó-i végső
pisztolylövésig. A kötet számot ad Márai halála
után elindult világkarrierjéről is, s megpróbál
magyarázatot találni arra, hogy miért is lett az
egyik legolvasottabb „kortárs” író.
Az előbbi könyv megvásárolható a rimaszombati Turisztikai Információs Központban (TIC),
utóbbi pedig a Tompa Mihály könyvesboltban.
jdj

Kerti munkák
a 35. hétre
Gyümölcskert
Az idős cseresznye- és meggyfákat most
ifjítsuk, egyben metszésüket is elvégezhetjük. A köszmétét (egrest, büszkét) félfás
dugványról szaporítjuk, a dugványokat
helyezzük árnyékos helyre jó minőségű talajba majd fóliával takarjuk. A szederbokrokat pedig fejdugványozással szaporítjuk.
A gyümölcstárolásra szánt helyiségeket
készítsük elő, végezzük el a nagytakarítást, a falakat pedig meszeljük ki. Jelöljük
ki az ősszel telepítendő fák helyét, majd
a talajkártevők ellen a helyet fertőtlenítsük. A téli almafajtákat még mindig védjük
a kártevők és a kórokozók ellen.

Szőlő
A szőlőtőkék földre lógó fürtjeit kötözzük
fel, hogy ne sározódjanak be. Szőlőinket
ebben az időszakban a tarka szőlőmoly
harmadik és a bagolylepkék második hernyónemzedéke károsítja. Ellenük megfelelő élelmezésügyi várakozási határidővel
rendelkező vegyszerekkel védekezzünk.
A borospincékben ne tároljunk még rövid
időre sem burgonyát, zöldségféléket.

Zöldségkert
A fejes káposztát lehetőleg száraz időben
szedjük. A nem önborulós őszi karfiolra törjük rá a leveleket. Most vessük az
áttelelő kelkáposztát hidegágyba (2,5 g
magot négyzetméterenként), a palánták
kiültetéséig gondos víz- és tápanyagellátást
igényelnek. Ugyancsak szabadföldi palántaágyba vetjük az áttelelő fejes salátát,
a magvetést tartsuk nedvesen. Telepítjük
a sóskát négyzetméterenként 2 g magot vetünk 25 cm sortávolságra és 2-3 cm mélyre. Késő őszi fogyasztásra még vethetünk
spenótot, ágyását tartsuk nedvesen. Készítsük elő az ágyást a hónapos reteknek. E
heti vízszükséglet: paradicsom 35 mm,
paprika 40 mm, másodvetésű zöldborsó
30 mm, bab 30 mm, csemegekukorica 40
mm, gyökérzöldség 25 mm zeller 35 mm,
cékla 30 mm.

Virágoskert
A gumós évelőket (pl. a pünkösdi rózsa,
eremurusz, stb.) most ültetjük át. A korán
tavasszal virágzó apróhagymásokat (pl.
a krókuszt, az iriszt, a hóvirágot, stb.)
kezdjük ültetni. Ezeket csoportosan
telepítjük. A kétnyáriak (pl. százszorszép,
árvácska, nefelejcs, stb.) palántáit ültessük
ki állandó helyükre. A rózsák szemzéseit
vizsgáljuk át, ha valamelyik nem sikerült,
még megpróbálhatjuk a pótszemzést.
A muskátlit dugványozással most szaporítjuk.
Farsang István
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Egy csésze kávé

Csomós Árpád fotóssal, akihez a természetfotózás áll a legközelebb

E

gyik kedvenc időtöltésem, egy finom
csésze kávé kortyolgatása közben a
rimaszombati születésű, de ma már Feleden
élő Csomós Árpádot hallgatom, aki gyerekkorában még nem sejtette, hogy egyszer ő is a
fényképezőgép keresőjén keresztül fogja nézni a világot. Az idei feledi falunap alkalmával
már az első önálló kiállítását is maga mögött
tudhatja.
Mióta érdekel Téged a fotózás?
1997-ben, az akkori munkahelyemen, Kassán,
egy képet tartottam a kezemben. Miközben
néztem, különös késztetést éreztem arra, hogy
én is hasonló képeket készítsek. Meg is vettem
egy használt tükörreflexes gépet, és elkezdtem
fényképezni. Persze ekkor még teljesen felkészületlenül, és meghatározott témám sem volt.
Mikor döbbentél rá, hogy a fotózás már több
számodra egyszerű kedvtelésnél?
Az első – akkori megítélésem szerint jó – képek
láttán már komolyabban foglalkoztatott a fotózás. Mindenhová magammal vittem a gépet és
fotóztam. Emellett „beleástam” magam az expozíció rejtelmeibe, és lassan kezdett világossá
válni, mi okozta kezdeti sikertelenségem. A későbbiekben már egyre több felvételem sikerült,
de ha így visszamenőleg kellene elbírálnom,
azt mondanám: van még min javítanom, főleg
technikailag.
Mi a véleményed: mi különbözteti meg az amatőr fotóst a profitól?
A felszerelés, az előkészület, a minden apró
részletre való odafigyelés, a kreativitás és

precizitás, a körülmények figyelembevétele stb.
Ezek különböztetik meg szerintem igazából az
amatőr és a profi fotóst. Nem mindegy, hogy
valaki fejvesztve készít több tucat felvételt, vagy
higgadtan, átgondolva és figyelembe véve a
körülményeket egy felvételt. A hivatásos fotósok
általában megbízásra dolgoznak (gondolok itt
a fotóriporterekre), technikai felszereltségük
magasabb szintű (vízálló és fémvázas, gyors
gépek), de ez még nem garancia a legjobb
eredményre. Az amatőrök, mint pl. én is,
igyekszünk a számunkra elérhető és megfelelő
technikát használni. Persze ez időről-időre
bővül, ahogy az anyagiak engedik.
A fotóidat nézve, úgy vélem, a természet megörökítése áll hozzád a legközelebb. Szeretnél
ennél maradni és ezt fejleszteni minél maga-

sabb fokra, vagy titkon már gondolkodsz más
(esetleg teljesen eltérő) témákban, témakörökben is?
Az tény, hogy legkedveltebb témám a természet. Úgy érzem, ez így is marad, hiszen az ember a természetben élt sokáig, csak mostanság
távolodtunk el tőle. Emellett még más témák is
érdekelnek, és már dolgozom is rajtuk, de erről
még korai lenne nyilatkozni. A Cseres-hegység
Tájvédelmi Körzet képsorozatom évekig készült
(figyelembe véve az évszakok változását), nem
hamarkodom el az új témákat sem.
Sokáig önfejlesztő módon fotóztál... A Gömöri
Fotóklub tagjaként hogyan érzed (hogyan értékeled) magad?
Egyértelműen pozitív dolognak tartom a
Gömöri Fotóklub megalakulását. Itt azonos
érdeklődésű emberekkel találkozom, akik
ráadásul még barátok is. Mindenkinek megvan
a saját profilja, és még ha azonos is a téma, a
feldolgozás nézőpontja eltér. Ez természetesen
bizonyos szempontból motivál, de semmiképpen nem kelt versengési érzetet bennem.
Jövőbeli fotós tervek?
A jövőben valószínűleg már használni fogom a
digitális technikát is. Számos előnye van, ami a
képek kezelhetőségét és internetes felhasználási
módjait megkönnyítené. Ugyanakkor kicsit más
lesz, mint a filmre való fényképezés. Meg kell
majd ismernem, hogy tudjam, meddig feszegethetőek a digitális technika határai. De ez még
egy kicsit távolinak tűnik.
Balázs Emese,
fotó: Benedek László

Rovás - és Letavy alkotótáborok idén is
I

dén 14. alkalommal rendezték meg a Rovás
Országos Képzőművészeti Alkotótábort
Rimakokaván augusztus első hetében. A táborban hetven igazán tehetséges felső tagozatos
alapiskolás és középiskolás gyereket fogadtak
a szervezők, akik egyhangúlag úgy érezték,
hogy idén hatékonyabban tudtak foglalkozni
a résztvevőkkel. A grafikai, festészeti, figurális
rajz, szobrászat, fotós és dekorációs szekciókat idén a bőrös, az üvegmozaik, a filmes és
a média szekciókkal bővítették, amelyekben
a szakmák kiváló ismerői, művészei oktattak.
A résztvevők emlék CD-vel tértek haza, amelyen megkapták a táborban készült fényképeket, filmeket ill. az elkészült munkák fotós
dokumentációját.
Rá egy hétre, augusztus 10-én pedig Krokaván
(Kopárhegy) 23. alkalommal rendezték még a
képzőművészek, irodalmárok, fényképészek,
színi-előadók magas fokú táborát, a „művész-

hét”-ként elhíresült Letavy-t. A tábor fővédnöke
Cifruš István, Rimaszombat ill. Michal Bagačka,
Nyustya polgármesterei voltak, a szervezői
feladatokat pedig a rimaszombati Városi Művelődési Központ, a Gömör-Kishonti Művelődési
Központ, a Művészeti Alapiskola, az Oxymoron
Polgári Társulás és a pozsonyi Színházi Intézet
vállalták. A több mint 300 résztvevő összesen
13 műhelyben alkotott, amelyek közül érdekességnek számított a színművek, forgatókönyvek
írásának a megtanulása, illetve a táncműhely,
de a filmművészet kapcsán drogprevenciós
előadások is elhangzottak. A Letavy szülőatyja
és főszervezője, Marian Lacko már a következő
évek táboráért aggódik, ugyanis a krokavai
üdülőközpont eladásra került, a kurinci üdülő
meg sajnos egyelőre nem képes a több mint
háromszáz fős tábor befogadására…
moly, fotó: kan
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„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”
zös étkezésen részt vettek a vezetők és a madjar
törzs képviselői, s megterítettek szimbolikusan
Madjar Batírnak és Árpád vezérnek a 72 (!) méteres asztal két végén. Egy olyan szent pillanat,
szakrális együttlét, közös tiszteletadás volt ez a
régmúlt és a teremtő felé, amely megerősítette
az igaz magyar emberek együttlétét. A több
mint ezer résztvevő s majd félszázezer látogató
a találkozás pillanatát örökre megőrzi szívében.

A II. Kurultaj résztvevői a Bástya Egyesület képviseletében: Dósa Tamás, Domonkos Zoltán, Retkes
Dóra, Retkes Darina, Vörös Attila, Jakupčák Róbert, Németh Zoltán, Csúsz Balázs. A fényképről
hiányzik: Németh Dóra és Bozó Kucskár Anikó.

A

2008-ban Kunszentmiklóson,
Bösztörpusztán megtartott II.
Kurultajon egybegyűltek – madjarok és magyarok – elhatározták és megfogadták, hogy
újraegyesítik az íjfeszítő magyar testvérnépeket.
Az egymásra találás előzményei
Az igazi magyar szívekben el is kezdődött a
testvérnépek egyesítése, hiszen ráleltünk keleti
rokonainkra, akikkel eddigi régészeti ismereteink alapján 1300-1500 évvel ezelőtt együvé
tartoztunk. PhD. Bíró András Zsolt, antropológus, humánbiológus 2006 szeptemberében
egyhónapos expedíciót vezetett Északnyugat
Kazakisztánba Torgaj-vidékre, ahol él egy
madjar nevű törzs, s genetikailag is bizonyította
a rokonságot, hiszen az egész Eurázsiát lefedő
39 népesség mintájával összevetve a magyarországira hasonlított a legjobban a madjar
törzs mintája. Ez az annyi éven át származását
megőrző (emlékhelyeken, sírköveken feltüntetik a madjar törzshöz való tartozást) alig
4-5000 főt számláló nép 2007-ben a genetikai
eredmények hatására újraszerveződött, és
összehívta a nagy törzsi gyűlést (kurultaj),
amelyre Saga városában 2007. július 7-én került
sor, s 18 fős magyar küldöttség vett rajta részt.
A Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti
Szövetség pedig idén felvállalta a II. Kurultaj,
azaz a Madjar-magyar törzsi találkozó megszervezését, helyszínül pedig Kunszentmiklóst,
Bösztörpusztát választották.
A madjarok magyar földön
2008. augusztus 7-én érkezett a madjar törzs
majd negyven fős képviselete Budapestre, s első útjuk a Szent Koronához vezetett
az országházba. Másnap, augusztus 8-án
Kunszentmiklós főterén több hagyományőrző
(köztük a gömöri Bástya Egyesület tagjai –
felvételünkön) és barantás díszes öltözetben

fogadta a becses vendégeket. A Kurultaj helyszínére, Bösztörpusztára az esti órákban értek,
s a következő két nap gazdag programmal,
hagyományéléssel, s magával a törzsi gyűléssel
telt el. Az ezt követő hetekben a küldöttség
meglátogatta Magyarország több települését, s
augusztus 19-én Dunaszerdahelyre is meghívást
kaptak Kopecsni Gábor, a barantások felvidéki
vezetője által. A madjarok lapunknak elmondták, hogy lelkileg feltöltődve, teli élménnyel
térnek itthonról haza, mert olyan melegséget és
testvéri fogadtatást érzetek, mintha nem is külföldön lettek volna. „Otthon éreztük magukat!”
– nyilatkozták. Izmagulov akszakál professzor
megköszönte minden önkéntes résztvevőnek,
hogy ilyen példásan bemutatták a magyar
összefogást, s a magyar kultúra gyöngyszemeit.
„Meghajtom fejemet az itt résztvevők előtt, s
ez a mai nap számunkra legalább még 3 000
évre adott lelki táplálékot és erőt, amelyből még
nagyon sokáig fokunk merítkezni. Kívánom,
hogy a magyar nép egyben maradjon, a határokat ne érezzük, hiszen a szívünkben nincsenek
határok!” – fejtette ki lapunknak Izmagulov a
találkozón érzetteket.
Történelmi élőkép
és Magyarok Asztala
A II. Kurultaj szervezői, élükön Vukics Ferenc
honvéd őrnaggyal nagyon nagyot álmodtak, s
csoda történt, s mindannyian megérezhettük,
hogy magyarnak lenni büszke gyönyörűség.
A magyar összefogást jelképező történelmi
élőképet kétszer is megismételték a hagyományőrző csoportok, köztük a Bástya Egyesület
tagjai. A 700 íjász közös lövésénél egy volt a cél,
a föld és ég összekötői – a 200 dobos egyszerre
rezegtette a lelkeket, s befogadták az erőt, s
eggyé váltak, a 400 ostoros egyszerre csattintott, s ébresztette a földet, a 200 táncos pedig
egyszerre mozdult szép magyar népzenénkre.
Közben megterült a Magyarok Asztala, s a kö-

II. Kurultaj — a törzsi gyűlés
A Kurultajra összegyűlt madjarok, ujgurok és
magyarok közös fohásza után a táltos szólította
a négy világtáján szétrabolt magyar hazának
minden fajtáját. Tiszta lélekkel szertüzet
gyújtottak, s elkezdődött a gyűlés. Az egybegyűlteket és az ősöket Petraskó Tamás és
Vukics Ferenc köszöntötte, majd megerősítették
a Saga-ban kötött szerződést. A résztvevők
megállapodtak, hogy a madjarok és a magyarok
együttműködnek és segítik egymást. A Kurultaj
második részében megszólították a testvérnépeket, s összehívták a nagy Kurultajt az
íjfeszítő népek újbóli nagy találkozására, hogy
a 2010-ben 24 közép-ázsiai testvérnép küldöttei
vegyenek részt a találkozón. A Szertűz bezárásakor elhangzott a közös kívánalom is, hogy
elég erő legyen bennünk terveink megvalósításához. „Tanuljon meg a világ ősiséget, műveltséget, emberséget, maradandót, emberit alkotni. Ezt a szellemet üzeni ez a hatalmas kurultaj,
amit az őseink olyan nagy lelkiséggel, olyan
nagy szellemmel éltek meg. Ősidőktől fogva
tudjuk, hogy nékünk napkelettől – napnyugtáig
108 rokontestvérnemzet él a Csendes óceántól
egészen a napnyugati Júlia Alpokig.” – mondta
lapunknak a táltos, a rangidős.
Homoly Erzsébet
A szerző felvételei

A torgaji madjar törzs egy csoportja a Magyarok
Asztalánál. Háttérben Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke
beszélget Hrubík Bélával, a Csemadok országos
elnökével, akik később szintén részesültek a
madjarok asztaltársaságából.

Hirdetmények
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 35. hétre
Augusztus 29-én, pénteken
Gyógyszertár a kórháznál
Augusztus 30-én, szombaton
Média gyógyszertár
Augusztus 31-án, vasárnap
Rimava gyógyszertár
Szeptember 1-én, hétfőn
Média gyógyszertár

Fogorvos
Augusztus 29-én, pénteken

MUDr. Kretová M., Sport u. 1,
56 226 19
Augusztus 30-31-én, sz. -vas.

MUDr. Schmiedt V., SzNF u. 4, 56
26 643
Szeptember 1-én, hétfőn

MUDr. Holíková M., Sport u. 1, 56
31 572

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
augusztus 19-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Mogyoródi István, Ivana
Matušková, Renáta Galdíková,
Lecső Péter, Gejza Styavina,
Dušan Kubík Rimaszombatból,
Ing. Ján Tomenga, Ladislav Borák
Nyustyáról, Ján Kochan, Mgr.
Ľubomír German Klenócról,
Sonkoly Zoltán, Zobola Zoltán
Tornaljáról, Miroslav Talán
Szabatkáról, Ján Kurčík Csehberekről, Milan Kováčik Poltárról,
Ľubomír Kožiak Zsórról, Básti
Alexej Tajtiról, Bolacsek András
Szentkirályról, Váradi Zoltán
Csízből, Miroslav Böd, Miroslav
Kuna, Jozef Böd Feledről, Peter
Daniš Osgyánból, Tamáš Albert,
Tamáš Mária Alsóvályból,
Dušan Kochan, Andrej Kochan
Felsőpokorágyról. Először
adott vért: Ružena Óvaryová
Gömörmihályfalváról, Zuzana
Kalászová Rimaszombatból,
Richard Očovay Felsőpokorágyról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Augusztus 28-31-ig
csütörtöktől vasárnapig
18.00 órai kezdettel:
Vadászat sárkányra
animációs film
20.00 órai kezdettel:
Let’s Dance 2
romantikus film

Meghívók
Magyar versek és prózák a Három
Rózsában – augusztus 30.
A rimaszombati Tompa Mihály Klub augusztus
30-án (szombat) — 17.00 órai kezdettel a Három
Rózsa kávéházban klubestet szervez. Téma: Ha
két szittya találkozik! Vendégek: Döbrentei Kornél
alternatív Kossuth díjas költő, Mészáros Sunyó a
Pannon és a Kincsem rádió volt főszerkesztője,
Cságoly Péterfia Béla a Polgár Infó szerkesztője,
Weisz Ildikó színésznő, a Szabó Dezső színház
művésze. Beléptidíj tetszés szerint. Mindenkit
szeretettel várnak!

Berecz András a PLIKK-ben
– szeptember 4.
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt
2008. szeptember 4-én (csütörtökön) 18.00 órakor
a „Három rózsa” Kávézóba (Fő tér 20.) Berecz
András budapesti ének- és mesemondó műsorára.
A „hajszolt embertársai örömét keresgélő” énekes,
mesemondó műsorát — mely inkább felnőttekhez
szól - Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, Somogyban, Nagykunságban, Nyírségben gyűjtött dalok,
mesék, tréfák alkotják. Szervezők: a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, Gömör-kishonti
Művelődési Intézet, Tompa Mihály Klub Támogató:
A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma.

Czinka Panna Prímásverseny
– szeptember 6-7.
Czinka Panna, a legendás magyar cigányzenész, virtuóz hegedűs emlékére szülőhelyén,
Sajógömörben szeptember 6-án prímásversenyt
rendez a Gömörkishonti Művelődési Központ.
A rendezvényt 18 évvel ezelőtt rendezték meg
először, azóta kétévente emlékeznek e rangos rendezvényen a zenész virtuózra. Főleg Rimaszombat,
Rozsnyó és környéke prímásait várják, de jelentkezni lehet más, távolabbi régiókból is. Szeptember
7-én gálaesten lép fel Madarász Katalin, Szentendrei Klára és Bokor János. Természetesen a prímásverseny első három helyezettje is bemutatkozik a
közönségnek.

„A füleki vár évszázadai“
– a Füleki Vármúzeumban
állandó kiállítás nyílt
A füleki vár egyike a legrégebben felújítás alatt álló
szlovákiai műemlékeknek. Az állandó kiállítás az
ötemeletes ágyútorony alsó három szintjén került
berendezésre. Központi témája a vár és az alatta
elterülő mezőváros története lesz a település első
írásos említésétől a vár 1682-es török, kuruc és
erdélyi hadak általi lerombolásáig. A középkori
magyar királyokat és szenteket ábrázoló kályhacsempék, a vár eredeti kulcsai és a Fülek 39
éves török hódoltságából származó tárgyak mind
látogatói érdeklődésre tarthatnak számot. A torony
alsó szintjén a környék legjelentősebb régészeti
lelőhelyeinek bemutatóhelye került kialakításra.
A több mint 3000 éves várgedei bronzkincs néhány
darabját és a ragyolci bronzkori temető kerámiaanyagának egy részét egyaránt a losonci Nógrádi
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Múzeum és Galéria kölcsönözte Fülekre. Hatalmas
történelmi és esztétikai értékkel bírnak a Perse
határában feltárt avar-szláv és honfoglalás kori övveretek is. A 2008-as idegenforgalmi idényben négy
hónap alatt több mint 9.000 látogató volt kíváncsi
a vár romjaira. Az intézmény vezetése az állandó
kiállítás megnyitása után a látogatottság jelentős
emelkedésére számít. A kiállítás megtekinthető
naponta 10.00-től 18.00 óráig, a meghosszabbított
idény november 15-ig tart.

A komáromi és a radosinai
színházak előadása
– szeptember 12-13.
Szeptember 12-én, pénteken Rimaszombatban
mutatkozik be a komáromi Jókai Színház, amely
Noel Coward Forgószínpad c. vígjátékát mutatják
be, amelyben a színház egykorvolt legendás színésznői kaptak főszerepet. Többek között láthatják
Ferenczy Annát, Lőrincz Margitot, Szentpétery
Arit, Petrécs Annát, Gombos Ilonát, Németh Icát,
Thirring Violát és Varsányi Marit láthatják.
Másnap, szeptember 13-án, szombaton a radosinai
Naiv Színház lép fel Rimaszombatban A világ
teremtése c. előadásával, amelyet Ondrej Spišák
rendezett.

Hagyományos pontyhorgászat
– szeptember 13.
A Szlovákiai Horgászszövetség Rimaszombati
Helyi Szervezete értesíti a horgászokat, hogy
szeptember 13-án, 7.00 órai kezdettel megszervezi
hagyományos pontyhorgász versenyét Osgyánban a
víztározóban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindenkinek,
akik 2008. augusztus
13-án elkísérték utolsó
útjára a rimaszombati
temetőbe

Djeska Gézát
(1931-2008)
Köszönjük a részvétet és a vigasztaló szavakat,
mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkon.
A gyászoló család

Nagy József

77. évében elhunyt tagunk emlékére
Egy sírhanttal több,
egy magyarral kevesebb…
Ismét üres lett egy székünk
gyászba borult ismét szívünk.
Egy tagunkkal kevesebb lett,
egy igaz magyar ismét elment.
Ki szeretetet szórt szerte szét,
segítő kezet nyújtott mindenkinek, aki kért.
Daloló ajka már nem énekel,
csöndben elment tőlünk, oly hirtelen.
Csillagképet öltve néz le ránk,
s mi szívünkbe zárva, emlékét őrizve
gondolunk reá.
Nyugodj békében szeretett Józsikánk!
Búcsúzunk: a Magyar Nyugdíjas Kör tagjai
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Hirdetés

Állás
• Varroda fél- vagy teljes munkaidőben munkaerőt alkalmaz.
Tel.: 0903 507 898
1020-33
• Varrónőt alkalmazunk. M.:
0908 930 711
1027-34
• Felveszünk végzettséggel rendelkező szakácsot gyakorlattal.
Tel.: 0903 696 191.
1122-36
• Felveszünk takarítónőt a rimaszombati Hypernovába. Tel.:
0910 631 629
1125-34
• Mikrobusz sofőrt alkalmazok – Budapest és a környékére
szállításra. Feltételek: gyakorlat,
magyar nyelv tudása, 150 000,Ft/hónap + szállás. Tel.: 0907
804 425
1134-36

Szabad munkahelyek

* Cukrászati készítmények –
Longauerová (Rimaszombat) –
cukrász – inaslevél
* Detektívna informačná
služba, (Tesco – Nyustya) – biztonsági őr – inaslevél
* VK Trade kft. (Nyustya) – húsbolti eladó – inaslevél
* INDECO kft. (Rimaszombat) –
raktáros – középiskolai végzettség ill. asztalos – inaslevél
* Eurowood Plus kft.
(Cserenycsény) – asztalos
– inaslevél, termelésvezető –
középiskolai végzettség
* JAMI DA kft. (Rimaszombat)
– takarítónő – alapfokú végzettség
* MAGA kft. (Cserencsény) –
CO2 forrasztó - inaslevél
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)

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
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km-re Rimaszombattól, 200,Sk/m2. Tel.: 0903 118 035, este a
047/5634725 telefonszámon is.
1037-33
• 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
• Jó állapotban lévő, erős ház
eladó olcsón. Tel: 0908 156 689
1068-33		
• Albérletbe adom háromszobás, balkonos, részlegesen
berendezett lakásomat Rimaszombatban a Kishonti utcában.
Tel: 0948 687 786
1087-33		
• Eladó régebbi családi ház nagy
kerttel (866 m2) Tamásiban,
a Kis u. 3. alatt. Tel: 0907 761 060
1089-35		
• Eladó kétemeletes családi ház
Rimaszombatban, a Markuš 18.
szám alatt. 2007-ben a lakás
izolációját is megoldottuk. Tel:
0911 555 676, 0910 920 312
1090-34		
• Eladó téglából készült víkendház 2 áras telekkel Kurincon.
Predám: 047/5621 504
1665-33
• Eladom közös udvarban épült,
felújított két házamat Balogfalán, vagy elcserélem Rimaszombatban egy esetleges két szobás
lakásért. Tel.: 047/56 85 159
1667-36
• Bérbe adó irodahelyiség 25
m2-es a Mikszáth u. Rimaszombatban (a Kereskedelmi Akadémia és az Európa vendéglő
közelében) Tel.: 0904 821 835
1119-35
• Bérbe adó családi ház az
Akasztóhegyen Rimaszombatban. Tel.: 0904 821 835
1120-35
• Eladó háromszobás lakás
Rimaszombatban. Ár megegyezéssel. Tel.: 0903 557 257
1123-36
• Eladó saját tulajdonban lévő
két és háromszobás lakás.
A kétszobás lakás erkéllyel
650 000,- Sk, a háromszobás lakás lodzsával 750 000,- Sk. Tel.:
0905 382 280
1126-35
• Eladó két és háromszobás lakás a Nyugat-lakótelepen Rimaszombatban. Bővebb információ
a 0905 382 280 telefonszámon

vagy a www.realityexkluziv.sk
weboldalon.
1127-35
• Eladó családi ház Nagybalogon. Tel.: 0903 413 823
1128-36
• Eladó két szobás saját tulajdonban lévő családi ház a Nyugat-lakótelepen. Tel.: 047/56
27 184 – este hét után.
1130-34
• Eladó kétszobás családi ház
a város központjában. Ár:
750 000,- Sk. Látni kell! Tel.:
0903 218 353
1142-35

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
1052-34
•Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-33
• Akar-e Ön egészségesen élni?
Van egészségügyi problémája? természetes alapanyagú,
gyógyhatású készítményeket
ajánlunk problémáira, melyek alapanyaga az aloe vera.
Előadás helyszíne és időpontja:
2008.08.16., 17.00 óra. A termék
eladói: Kovács József, Kovács
Mónika.
1081-33			
• Takarítószolgálat lakóházak
és irodaépületek takarítását is
vállalja. Fa: LK SERVIS, tel: 0907
566 271
1111-33
• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-34

Állatok
• Eladó francia buldog-kölyök.
Tel.: 0908 260 932, 0910 533 919
1015-33
• Eladók sertések 130-160 kg-os
súlyban 45 Sk/kg-os áron. Tel:
0908 938 264
1095-34			
• Eladó hízósertés 150-180 kgos súlyban. Tel: 047/56 23 504

1078-34
• Eladók hízóbárányok élvenyúzva egészbe – félbe. Tel.:
0907 755 705
1077-36
• Eladó yorkshire terier kutyakölykök. Tel.: 0918 403 115
1165-34
• Választott malacok eladók.
Tel.: 0905 54 48 91
1649-38

Egyéb
• TAKO hármas kombinációjú
mély babakocsi eladó. Ára 3 000
Sk. Tel: 0911 039 059
1079-34			
• Gabona eladó. Tel: 047/56
31 862, 0902 150 978
1088-33
• Eladó daráló és üvegmérleg
500 kg-ig. Tel.: 0908 599 936,
047/56 26 734.
1154-35
• Eladó zab. Tel.: 0905 317 663.
1172-37
• Eladó búza, árpa, tritikále, zab.
1 mázsa 400 korona. Tel.: 0902
114 558, 0910 587 096
1174-34

Autó – motor
• Eladó Renault 19-es üzemképes állapotban, akár alkatrészekként is. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0918 809 857
1660-34
* Eladó Fiat STILO, 2003, 1,6, 16
W, 105 lóerő, háromajtós, 52 000
km, piros. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 509 871
1666-43

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

2016

A rimaszombati Dúsa úti
Magyar Tanítási és Nevelési
Nyelvű Alapiskola és Óvoda
szeptember elsejétől tanítót
alkalmaz. Feltételek: felsőfokú
végzettség. A kérvényt a telefonszám megadásával az iskola
címére küldjék:
VVJM – Alapiskola és Óvoda,
Dužavská cesta 11/1054,
979 01 Rimavská Sobota
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Legyen Ön is tagja a Szebb és jobb
Akasztóhegyért polgári társulásnak
Polgári társulás vagyunk, ahol nem számít a nemzetiség és a politikai
hovatartozás. Önt is várjuk a tagjaink közé, amekynek egyetlen feltétele
a tagsági igazolvány és a 100 koronás éves tagdíj. Szeretnénk élhetőbbé
tenni a környezetet, ahol élünk. Mit tettünk eddig? Együttműködést építettünk ki a várossal és a városrészi bizottsággal, javasoltuk egy játszótér
megépítését, javasoltuk szeparált szemétszállítás minőségének javítását,
a konténerek számának bővítését, megoldottuk a lakótelep jobb megközelítését a vasút felől, a csatornahálózat kiépítését, konténerek kihelyezését az Aksztóhegy felső részén, megoldottuk a helyi tömegközlekedést, három autóbusz megálló telepítését és az első járat 7.00 óra előtti
indulását, számos más probléma megoldására is kísérletet tettünk, így
a közlekedési helyzet javítására, fekvőrendőrök elhelyezésére és a nyilvános közvilágítás javítására. Mit szeretnénk még elérni? Szeretnénk
tudomást szerezni az Önök gondjairól, de a javaslatairól is, s ezeket
beépíteni a 2009-es munkatervünkbe (erre szolgál az irodánkban beszerezhető ankétszelvény, de levélben is jelentkezhetnek az elérhetőségeinken), szeretnénk kiépíteni a tagsági bázist, képviselni az Akasztóhegy lakóinak érdekeit a városrészi bizottságban, a városi képviselő-testületben
és a város más szervezeteiben is. Ha sikerül pénzt szereznünk, akkor
szeretnénk autóbuszmegállókat kiépíteni, új konténereket beszerezni, az
illegális szemétlerakatokat felszámoltatni, elérni a szemét gyakoribb elszállítását, központi parkolóhely és pihenőterületek kialakítását, az utak
és járdák rendbentartását, információs táblák kihelyezését, amelyen tájékoztatnánk a lakókat a városban történtekről. A társulás iránt az alábbi
címen érdeklődhetnek: Občianske združenie za krajší a lepší Šibeničný
Vrch, Tompa tér 2, P.O. Box 50, 979 01 Rimaszombat, tel.: 047/43 99 656,
0915 108 586, 0908 898 444, e-mail: oz.sibvrch@post.sk. Banki kapcsolat: VÚB Rim. Sobota, č. účtu: 2457835154/0200.

Nagy Lenke első
arany érme Nógrádon

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
Felveszünk adminisztratív munkaerőt.
Elvárások - középiskolai végzettség
- számítógépes ismeretek
Tel.szám: 0918 392 513
2016

Augusztus 9-én a Rétsági Árpád
Sportlövő és Íjász Egylet a Szügyi
Balassa Bálint Íjász Egyesülettel
és MATASZ tagszervezetekkel
karöltve a Nógrádi várdomb körül
rendezte hagyományos 3D-s íjászversenyét.
Nem hiányzottak a résztvevők
közül a Bástya Íjász Klub tagjai
sem, akik ezúttal sem tértek haza
üres kézzel. Lévay Tibor saját kategóriában csigás íjával ezüstérmet
szerzett, Nagy Lenke (felvételünkön) tradicionális íjával pedig
aranyérmet hozott el Nógrádról.
he, fotó: Lévay Tibor

11

Nyilvános ajánlat
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

Reisz András jelenti
A jövő hét folyamán péntekig napos, száraz idő várható, csak néhol
lehet futó zápor. A hét végi pár fokos lehűlést követően ismét erősödik a nappali felmelegedés, kezdetben 23,24, majd 27,28 fok valószínű a délutáni órákban, de a hajnalok már frissek, hűvösek lesznek.
Újabb front, amely csapadékot és pár fokos lehűlést okozhat pénteken délután érkezhet és a hét végére hozhat változékonyabb időt.
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Augusztus 16-án öt hazai első hely

I. Rimaszombati Nemzetközi 3D Íjászverseny

M

uflon, medve, tigris, lajhár, prérikutya,
leopárd, vaddisznó, róka, nyúl, fácán,
bagoly, vadkacsa, de még krokodil, strucc és
pulyka is megtalálható volt a Zsánó patak menti
szabatkai erdőben az I. Nemzetközi 3D Íjászversenyen. Persze a célok csak utánzatai voltak az
állatoknak, de a versenyre benevezett negyvenhat résztvevőnek igazi élmény közeli „vadászatban” lehetett része augusztus 16-án, szombaton
megrendezett íjászversenyen. Rimaszombatban
első alkalommal szervezett a Bástya Egyesület
mellett működő Bástya Íjász Klub megmérettetést az íjászoknak, akik a kapcsolatépítés
mellett nemcsak tudásukat mérhették össze, de
tapasztalatot is cserélhettek. A versenyzők húsz
kategóriában mérkőztek íjtípus és korosztály
szerint, húsz 3D célponton egy körben két-két
lövéssel. Az állatokat, a versenyen több első
helyet is begyűjtött, Sárkány SC Tiszaújvárosi
Íjászegyesület kölcsönözte. A több órás „vadászat” végén finom gulyás fogadta a versenyzőket, majd a gördülékeny díjkiosztáson összesen
33 érem került kiosztásra. Oklevélben mindenki

részesült, s az öt legjobb versenyző kupát is kapott. A tiszaújvárosiak vezetője, Demeter Viktor
felajánlásával a legtöbb pontot elért versenyzőt
is díjazták, a különdíjat Varga Attila salgóbányai
íjász, a salgótarjáni Skorpió Íjászegyesület tagja
érdemelte ki. A rimaszombatiak öt aranyéremmel lettek gazdagabbak, s ezzel nyolcra bővítették ez évben szerzett aranyérmeik számát.
A Bástya Íjászklub tagjai 2008-ban már tíz,
többnyire nemzetközi versenyen vettek részt, s
aranyérmeik mellett két ezüst és három bronzéremmel is büszkélkedhetnek. A rimaszombati
íjászverseny főtámogatója Rimaszombat Városa
volt, a versenyt támogatta a Stavmix-Stavebniny
– Tankina Tamás, a Molimpex kft., a Claudia
virágüzlet – Lévay Tiborné, Mive-Pek Nyustya –
Juhász Miroslav péksége, Gál Tibor zöldségese,
a Reni-RJ bolt, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi
Helyi Szervezete, s a szervezők és hozzátartozóik, akiknek a Bástya Egyesület ezúton is
köszön minden támogatást!
Homoly E., kép: a szerző

Lévay Tibor aranyérmes Szentén

A

ugusztus 2-án Szentén (Magyarországon)
az Ipoly Hagyományőrző Egylet és a Tarján
Íjász Egyesület megrendezte az 1. Szentei hagyományőrző viadalt, melyen hazai győzelem
is született.
A verseny jellege szabadidős 3D öröm íjászverseny volt, melyre a környékről, de Felvidékről
is érkeztek versenyzők, köztük a rimaszombati
Bástya Íjász Klub tagjai. A klub új reménysége,
Nagy Lenke a legrizikósabb célokra is lőtt, s

nagyon szép eredményt ért el, a versenyen
saját kategóriában tradicionális íjjal több mint
50%-ra teljesített. A rimaszombati Lévay Tibor,
a klub vezetője csigás kategóriában magasan a
legjobbnak bizonyult. A versenyről a citromdíjat is a Bástya Íjász Klub hozta haza, mely jelzi,
hogy a klub a kezdőket is szívesen látja, hogy
Gömörben is egyre többen ismerkedhessenek
meg az íjászat mesterségével.
moly

Az I. Rimaszombati
Nemzetközi 3D
Íjászverseny
végeredménye:
Tradicionális íj férfi kategória
1. Demeter Viktor (Tiszaújváros), 2.
Koroknai Gábor (Miskolc-Tiszaújváros), 3.
(megosztott) Ifj. és Id. Kakuk János (Kazár)
Tradicionális íj női kategória
1. Demeterné Harsányi Katalin (Tiszaújváros), 2. Pisák Erika (Tiszaújváros), 3. Nagy Cecília (Tiszaújváros)
Tradicionális íj senior kategória
1. Tóth Géza (Tiszaújváros)
Tradicionális íj ifi lány kategória
1. Nagy Lenke (Rimaszombat)
Tradicionális íj ifi fiú kategória
1. Vörös Ádám (Rimaszombat)
Tradicionális íj gyerek lány kategória
1. Tóth Zsófia (Tiszaújváros)
Tradicionális íj gyerek fiú kategória
1. Chikán Gábor (Iliny), 2. Poór Péter
(Szügy), 3. Biri Krisztián (Tiszaújváros)
Vadászreflex íj férfi kategória
1. Hegedűs Attila (Szügy), 2. Veres Péter
(Iliny), 3. Antal Ferenc (Iliny)
Vadászreflex íj női kategória
1. Kiss Ivett (Nagykapos), 2. Kocsis Alica
(Nagykapos)
Vadászreflex íj senior kategória
1. Szilvásy József (Ságújfalu)
Vadászreflex íj ifi fiú kategória
1. Horváth Péter (Iliny)
Vadászreflex íj mini kategória
1. Csikány Emese (Szügy)
Longbow íj férfi kategória
1. Kocsis Ferdinánd (Nagykapos), 2.
Sárközy István (Nagykapos), 3. Fuksz
György (Nagykapos)
Longbow íj senior kategória
1. Fülöp Géza (Szügy)
Longbow íj senior kategória
1. Kiss Máté (Nagykapos)
Barebow íj férfi kategória
1. Varga Attila (Salgóbánya), 2. Jószai János
(Tiszaújváros)
Olimpiai íj férfi kategória
1. Burda László (Iliny)
Olimpiai íj gyerek fiú kategória
1. Ternóczki Krisztián (Rimaszombat)
Csigás CU íj női kategória
1. Marek Adrienn (Rimaszombat)
Csigás 3D íj férfi kategória
1. ifj. Lévay Tibor (Rimaszombat)
A Sárkány SC Tiszújvárosi Íjász Egyesület
kupája a legtöbb pontot elért versenyzőnek:
Varga Attila (Salgóbánya)

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 Tompa Mihály Könyvesboltban és a postahivatalokban.
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Hétközben játszották

Ifjúsági labdarúgás
Rimaszombat–Lipany 6:0
A II. ifjúsági labdarúgó liga keleti csoportjában
szereplő rimaszombati fiúk szerdán játszották
le őszi sorozatuk harmadik mérkőzését. Az
első fordulóban elért hazai döntetlen és a rá
következő egygólos vereség uet követően a hétközi mérkőzés gólzáporos sikert hozott Milan
Mihók tanítványai számára. A szerény játékerőt
képviselő Lipany együttese hatgólos vereséggel hagyta el a játékteret. A vendéglátók góljai
közül Árvay kettőt, Migala, Szabó, Dragijsky
és Betik egyet-egyet szerzett. A győztes csapat
az alábbi összetételben játszott: Juhász – Éli,
Dragijsky, Szabó, Kojnok, -Gibala, Migala,
Jankovics, Brndiar - Árvay, Betik. Cserék: Kiss,
Kulcsár, Habovčík.
Rimaszombat–Lipany 2:0
A tizenat éven aluliak együttese is sikerrel vette
a keletszlovákiaiak elleni akadályt. Stanislav
Morháč edző fiai két büntetőrúgásból szerzett
találattal szerezték meg idei első győzelmüket.
Az elsőt Pál, a másodikat Pavlov értékesítette.
Érdekességként említjük meg, hogy a vendégek védői mindkét esetben Tamást állították
meg szabálytalan eszközökkel a tizenhatoson
belül. A hazai csapat összeállítása: Dudek –
Samu, Trizna, Raisz, Pavlov – Illés, Pál, Tamás,
Stefánik – Giertli, Durec.
Tőketerebes – Rimaszombat l:0
A vasárnapi mérkőzés egyenlő erők küzdelmét
hozta, melyet egy szerencsésnek mondható

találattal kilenc perccel a mérkőzés vége előtt
döntötte saját javára a vendéglátó. Az ifi II. mérkőzésén viszont egyöntetű volt hazai fölény.
Tőketerebes–Rimaszombat 4:0

Serdülőcsapataink
veresége
A hétvégi fordulóban Garamzsarnón játszották
le újabb bajnoki mérkőzésüket a rimaszombati
serdülők. Vaszily Béla ez alkalommal három
játékosát nélkülözte, így csapatának eleve nem
sok esélye volt a sikerre. Tanítványai 3:l arányban maradtak alul. Összeállításuk: MichálekGiertli, Tóth, Vrábel, Kiss, Drien, Cernák, Balog,
Bán, Illés. A fiatalabb tanulók 2:l-es vereséggel
hagyták el ugyanott a játékteret. Gólszerzőjük
Németh volt. A csapat az alábbi összetételben
játszott: Kret –Giertli, Orosz, Tergácz, Ríz, Kovács, Palkovics, Németh, Čízik, Zibrin, Balázs,
Balog.

gyű győzelemmel örvendeztették meg híveiket.
A l0:0 arányú hazai siker gólszerzői: Mag 3,
Molnár T. 3,Czene N. 2, Mede P. 2 voltak.
A másik nagymúltú újonc, Tornalja gárdája
is száz százalékos, miután idegen pályán 4:2
arányban bizonyult jobbnak Tiszolc B együttesénél. Pillanatnyilag úgy tűnik legnagyobb
riválisuk Szirk csapata lesz, mely szoros
küzdelemben l:0 arányban bizonyult jobbnak
Guszonánál. További eredmények: Harmac–
Cserencsény 2:3. A győztes csapat részéről
Caban kétszer, Slajferčík egyszer volt eredményes. Meglehetősen súlyos, 5:l arányú vereséget szenvedett Harkácson Balogfala csapata.
A becsületgól szerzője Szabó Roland volt. A
radnóti együttes 3:0 arányban bizonyult jobbnak ellenfelénél, emellett még sok gólhelyzetet
is elpuskázott a balogparti újonc.
A bajnoki tabella állása a III. forduló után: l Sirk
9 ponttal, 2. Tajti 9 p., 3. Radnót 6 p., 4.Tornalja
6 p., 5. Gemerská Ves 4 p., 6. Tisovec 3 p., 7.
Husiná 3 p. 8. Gem. Jablonec 3 p. 9. Blhovce
3 p.. l0. čerenčany 3. ll. Stránska 3 p., l2. Uz.
Panica l p, l3. Chrámec 0 pont.

Járási bajnokság II. osztály

Gazdag gólszüret
Tajtin
A járási labdarúgó bajnokság második osztályának egyik régi-új együttese remekül kezdte
az őszi futballévadot. A medvesaljai együttesek
szombaton gólfesztivált rendeztek. Ifi együttesük a nagycsapatok előmérkőzésén l2:0 arányban győzte le oldalfalvai ellenfelét. A felnőttek
sem adták sokkal alább, hiszen ők is kétszámje-

Járási bajnokság I. osztály

Hanva kilépett
Az első osztályban Hanva váratlan kilépése
miatt csonka fordulót bonyolítottak le.
Eredmények: Stárňa – Jelšava 2:0, Muráň –
Abovce 4:2, Rim. Seč – Bátka 2:3, Revúčka –
Oždany 1:1, Kráľ – Rim. Janovce 6:3.

Gyenge magyar teljesítmény az olimpián

H

a nehezen is, de feltámadt a magyar olimpiai csapat Pekingben. A magyarok becsületét a kajak-kenusok és a férfi vízilabda válogatott tagjai mentették meg, s így három arany-, öt
ezüst és két bronzéremmel a 21. helyen végzett
az országok rangsorában. Sajnos, már nem
mondhatjuk el magunkról, hogy sportnagyhatalom vagyunk, egész sportágak szerepeltek le,
hiszen az ökölvívóink, cselgáncsozóink, sportlövőink, vívóink nem sok vizet zavartak Pekingben. A szlovák válogatott sokkal sikeresebben
szerepelt, hiszen a vízi szlalomosok jóvoltából
szintén három aranyérmet szerzett, s emellett
még két ezüst és egy bronzéremre is futotta. A
magyar csapatból ki kell emelni a KozmannKiss kettős bronzérmét, hiszen Kiss Tamás alig
pár hete ugrott be a tragikusan elhunyt Kolonics
György helyett, s Fazekas Róbert diszkoszvetésben elért nyolcadik helyét, aki képes volt
felállni az athéni sokk után. Egyébként taroltak
a kínaiak, akik nemcsak a versenybe öltek több
mint 40 muilliárdot, hanem több mint 50 aranyérmet is szereztek.
jdj, fotó: archív
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Rimaszombat – Trencsén 0:0
Az első megingás – bírói „segítséggel”

E

lőször vesztett pontokat az idényben
a rimaszombati labdarúgócsapat, de a
feljutásra pályázó trencséniek elleni 0:0-ás
döntetlenben a játékvezetőnek is része volt.

Hlohovský elől. Ezek után viszont a játékvezető
percei következtek: előbb Sihelskýt állították
meg keményen, a szabálytalanság határán a
16-oson belül, majd rögtön az ellentámadásnál
Rubint taszított egyet Hlohovskýn – de egyik
megmozdulást sem követte büntető. Ugyanúgy,
ahogy a 78. percben Szórád Csaba kezezését
sem – a meccs után maguk a trencséniek is
elismerték, hátvédjük kézzel ért a labdához.
„Persze, kéz volt – mondta röhögve Volešák.
– Az a lényeg, hogy a bíró nem látta annak.”
A hátralévő percekben a rimaszombatiak a
kapujukhoz szegezték a vendégeket, de a sok
helyzet kihasználatlanul maradt: Zsivanovics
lövését védte Volešák, majd Zsivanovics szabadrúgásból is próbálkozott, ezt a kapufa állította
meg. Janečka éppen csak lemaradt egy bombaerős beadásról, Rubint nem túl jól helyezett

Az első félidő nem hozott sok helyzetet, a
35. percben Sihelský mégis betalált – a bíró
azonban érvénytelenítette a gólt, mivel szerinte
támadták a kapust. „Tényleg meglöktek” – állította a meccs után Miloš Volešák, a trencséniek
cseh kapusa, a rimaszombatiak viszont mérgelődtek: ilyen párharcokat nemhogy az angol
ligában, de talán már Losoncon sem fújnának
le…
A második félidő elején nagyon belekezdtek
a rimaszombatiak, de Filo beadásaiból nem
nagyon lett igazi helyzet. Aztán a vendégek
is megmutatták, mire képesek, Mráz mentett

lövése elkerülte a kaput, és végül, a hosszabbításban Sihelský öt méterről a kapu fölé lőtt! „A
kihagyott helyzetekre fizettünk rá – ismerte el
a rimaszombatiak villámgyors jobbszélsője. –
Nagy kár, hogy én is hibáztam a végén… Most
valahogy nem és nem sikerül betalálnom, már
Dunaszerdahelyen is volt helyzetem, és most
is nagy lehetőséget rontottam el… Nincs mese,
túl kell tennem magam ezen, előbb-utóbb
sikerülnie kell!”
Rimaszombat–Trencsén 0:0
Sárga lap: Mráz, Zsivanovics, Geri.
Játékvezető: Anguš, 785 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Geri,
Mráz–Sihelský, Zsivanovics, Piszár (59. Vargic),
Ádám, Filo–Gibala.

Podbrezová – Rimaszombat 1:0
Vereség az örök mumus otthonában

M

ár megszokhattuk, hogy a rimaszombatiaknak Podbrezován nem terem
sok babér, s ez most sem volt másképp – a
csapat első vereségét az idényben éppen
az örök mumus otthonában szenvedte el.
Pedig jól kezdtek a vendégek, Mráz beadása
után Gibala már a 4. percben helyzetbe került,
de csak a kapufát találta el. A hazaiaknak csak
egyetlen kapura tartó lövésük volt az első
félidőben, de a gyengécske szabadrúgás nem
jelenthetett gondot Kuciaknak. A félidő vége
előtt Gibala másodszor is szemtől szembe
került Hanákkal, s ezúttal nem a kapufa, hanem a podbrezovái kapus védett. Szünet után
rákapcsoltak a hazaiak, és az 59. percben az
ex-rimaszombati Tomko akciója után Snitka lőtt
a hálóba. A vendégek nem tudtak mit kezdeni
a helyzettel, csak az utolsó tíz percben kerültek

úgy-ahogy mezőnyfölénybe, de igazi góllövési
lehetőségig nem jutottak.
Podbrezová–Rimaszombat 1:0 (0:0)
Góllövő: Snitka (59.)
Sárga lap: Kuciak, Filo, Mráz, Gibala, Vargic.
Játékvezető: Vnuk, 950 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Geri,
Mráz–Sihelský, Ádám (52. Vargic), Zsivanovics
(82. Mujkoš), Piszár, Filo–Gibala.
A rimaszombatiak augusztus 30-án, szombaton
16.30-kor a listavezető pozsonyi Inter csapatát
fogadják.
Eredmények:
MFK Ružomberok B – MFK Zemplín Michalovce
2:2 (1:1)
DAC 1904 Dunaszerdahely B – Slovan Duslo

Šaľa 1:2 (0:0)
HFC Humenné – MFK Ko3ice B 2:0 (0:0)
AS Trenčín – FKM Prievidza 0:0
Inter Bratislava – AFC Losonc 1:0 (0:0)

Táblázat a 6. forduló után:
1. Inter BA

6

4

0

0

12:3

14

2. Šaľa

6

4

1

1

8:5

13

3. Rim. Sobota

5

3

1

1

5:2

10

4. Michalovce

5

2

2

1

9:7

8
8

5. Podbrezová

6

2

2

2

7:5

6. Trenčín

6

2

2

2

9:8

8

7. Lučenec

5

2

2

1

6:5

8

8. Košice B

6

1

3

2

5:6

6

9. Humenné

5

2

0

3

4:8

6

10. Prievidza

6

1

2

3

4:6

5

11. Ružomberok B

6

1

1

4

8:14

4

12. Dun. Streda B

6

0

2

4

4:12

2

Pálkovács korán búcsúzott

A

thén után Pekingben sem sikerült túljutnia
az első fordulón Pálkovács Zoltán cselgáncsozónak, akinek így a második olimpiája
sem tartott túl sokáig. Míg Athénban a francia
Lemaire ellen a forrófejűségére fizetett rá,
Pekingben a túl nagy óvatosság lett a veszte.
Ellenfele a 100 kilogrammosok kategóriájában
az argentin Costa volt, akit korábban már többször legyőzött, és a papírforma szerint ennek

Pekingben sem kellett volna másképp lennie.
Csakhogy Costa egy merész akcióval meglepte
a túlságosan passzív Pálkovácsot, és ezzel el is
dőlt a meccs.
„Kiestem az első fordulóban… Pár nappal korábban meghúztam a nyakam, nem volt semmi
komoly, de azért egy kicsit beakadt. Nagyon
csalódott vagyok, ezt le sem lehet írni, nem
sikerült… Ha megvertem volna Costát, a követ-

kező ellenfelem a lengyel Matyjaszek lett volna,
ellene pedig esélyes lettem volna. A legnagyobb
favoritok is korán kiestek, a súlycsoportom tele
volt meglepetéssel. Mit a súlycsoportom, az
egész olimpia! De akkor is nagyon bánt, hogy
csak ennyire futotta. Talán örök időkre bántani
fog” – nyilatkozta az elkeseredett Pálkovács.
Az oldal anyagát írta Bőd Titanilla

