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Átadták a fügei elkerülő utat
A

ugusztus 28-án ünnepélyes keretek között
átadták a fügei elkerülő utat, amelyre már
hosszú évek óta vártak nem csak a falu lakói, hanem
az erre elhaladók is. Két évvel ezelőtt már megkön�nyítette az erre utazók életét a tornaljai és az osgyáni
elkerülő út megépítése, s végre elkerülhetik a régió
egyik legbalesetveszélyesebb szakaszát, s a falusiak
is fellélegezhetnek. A 3,3 km-es szakasz megépítése
462 millió koronába (15 335 590 €) került, s 2006

szeptemberében kezdték el építeni. Az építésre kiírt
tendert a Strabag cég nyerte el. Az út megépítése
meglehetősen igényes volt, ugyanis négy hidat, köztük kettőt völgy felett kellett felépíteni. Az elkerülő
út megépítésével tehermentesítik a Füge községen
áthaladó I/50-es utat, amelyen 2000-ben 5 084, míg
2005-ben már 8 982 autó haladt át egy nap alatt.

A Nyílt Társadalomért Alapítvány és az Etnikum- és
Kultúrakutató Központ közös
felmérést készített 15 éves
szlovák gyerekek körében. Az
eredmények megdöbbentőek,
s aggodalomra adnak okot. A
megkérdezett 955 kilencedikes
diák 37%-a negatív vélemén�nyel van a magyarokról, míg
a romákról a tanulók 34%-a
vélekedik negatívan, s még az
idegenekre (a menekültekre
14,9%, a muzulmánokra 26,0%
a románokra 16,9%, a vietnamiakra 21,8%) sem néznek ennyire ellenszenvesen a gyerekek.
Ettől még elgondolkodtatóbb
az a megkülönböztetéshez és
különkezeléshez vezető első
lépcsőfok, hogy a gyerekek
már az iskolapadban azon
témáznak, hogy a magyaroknak csak otthon lenne szabad
magyarul beszélniük, az utcán,
a közintézményekben pedig
csak szlovákul. A megkérdezettek 63%-a van emellett, a
törvényellenes kikötés mellett,
hiszen tudjuk, hogy törvény
adta jogunk, hogy használjuk
a magyar nyelvet azokon a
településeken, ahol a magyarság számaránya meghaladja
a 20%-ot. A kérdés most már
csak az, hogy a nagy európaiságban a szlovák nemzetébresztők hogyan magyarázzák
meg ezt a hungarofóbiát,
amelyet Ján Slota magyargyűlölő-, pártját népszerűsítő
kijelentései által belenevelnek
ifjoncaikba.
moly
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Tisztelt Olvasóink!
Ezen a héten takarékossági okokból már nem jelenik meg lapunkban a Telka műsormelléklet, amely a magyar
adók közül mindössze az M1 műsorát közölte, és visszajelzéseink szerint olvasóink többsége nem szerette
meg ezt a mellékletet. Lépéseket tettünk egy magyar nyelvű műsormelléklet beszerzése felé, egyelőre nem sok
sikerrel. Amennyiben mégis úgy találják, hogy szeretnék visszakapni a Telkát, kérjük, írjanak, telefonáljanak.

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.
Ötödik kérdésünk: A Gömöri Hírlap a kezdetek óta együtt jelenik
meg szlovák nyelvű testvérlapjával, a Gemerské zvestivel. Ki jelenleg
a szlovák lap főszerkesztője?

JÁTÉK
5 . forduló
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Lassan eljön az euró ideje

Lapszélre

M

ivel 2009 január elsején véglegesen
áttérünk az euróra, augusztus 24. óta az
üzletekben kötelező feltüntetni az árakat euróban is a Brüsszel által meghatározott 30,126-os
árfolyamon.
Végignéztünk Rimaszombat boltjaiban és a piacon is, ahol már szintén megjelentek a kettős
(duális) árjelölések. Van, ahol szinte a koronával megegyező nagyságban, van, ahol egészen
piciben olvasható, s van ahol, mint a könyvek
vagy újságok esetében, a koronában feltüntetett ár mellé tollal odavésték az eurós árat is.
Euróban persze még Rimaszombatban nemigen
fizethetünk, ellentétben például a fővárossal,
ahol már évek óta elfogadták az eurót, s mind
több helyen fizethetünk euróval, bár a visszajárót még koronában kapjuk. De mivel a végső
korona/euró árfolyam csak 2009 januárjától
érvényes (addig csak tájékoztató jelleggel bír),
az éttermek önkényesen is meghatározhatják a kurzust, így lehet, hogy euróban fizetve
rosszul járunk. Az euró bevezetése viszont
nem befolyásolja a már megkötött kereskedelmi szerződések érvényességét. Minden olyan
szerződés, amely szlovák koronában feltüntetett összegeket tartalmaz, az euró átvétele
után is hatályban marad, s azt nem lehet emiatt
felmondani.
Már az önkormányzatok is nagyban készülnek
az új, közös európai pénz bevezetésére. A pénzügyminisztérium még februárban szétküldte
a levelét, amelyben aziránt érdeklődött, hogy
azok miként fogtak hozzá az átálláshoz. Mi is
érdeklődtünk a régió több településén, s van,
ahol egészen komolyan vették a pénzügyminisztérium kérését, de van, ahol mindezidáig
nem nagyon foglalkoztak vele. Rimaszombat-

„Magaség” állatkertje
Homoly Erzsébet
szerkesztő

ban és Feleden euroteamet hoztak létre, hogy
megkönnyítsék az átállást. Rimaszombat 300
ezer koronát (9 958,17 €) különített el, s új
szoftvert is beszereztek. Feleden a képviselőtestület jóváhagyott egy belső szabványt, s felállított egy kéttagú euroteamet, akik tavasszal
a községháza munkatársaival együtt iskolázásokon vettek részt. Mihályi Gábor elmondta azt
is, hogy szoftvereket szereztek be, a képviselők
jóváhagytak egy belső szabványt, átdolgozták
az általános rendelkezéseket, s a falu területén
is rendszeresen hirdetik az euróval kapcsolatos tudnivalókat. Kidolgoztak egy pontos
ütemtervet, amely szerint fokozatosan történik
az átállás. Ezt erősítette meg Csörnök György
balogfalai polgármester is, ahol szintén kidolgoztak egy ütemtervet, s fokozatosan dolgozták
át az általános rendelkezéseket. Mács Zoltán
bátkai polgármester szerint megfelelő módon
propagálják a faluban az euróra való átállást,
szórólapokat is szétosztottak, de szerinte az
üzletekkel ellentétben az önkormányzatnak december végéig még van ideje, hogy elkészüljön
a teljes átállással.
Kép és szöveg: jdj

Azt az alcímet is adhatnám, hogy Magyarüldöző robot magyarok 3., mert már folytatásokban kürtölöm, hogy nagyon nincs
rendben sem a gömöri, sem a tágabb, sem
az anyaországbeli magyar közösség. Tavaly
télen arra jutottam, hogy embertípusonként mintha be lennénk programozva egyegy feladatra, s azt eszelősen hajtanánk
végre. A magyarüldöző robot magyar nevet
adtam annak a bandának, aki nemzetiségileg ugyan hozzánk tartozik, de minduntalan akadályoz, s betesz a magyar ügynek.
Márciusban már Sátánnak is mertem
nevezni egynéhányukat. Most nyáron, az
uborkaszezonban témahiányban szenvedő, magukat újságíróknak nevezők ízléstelenségei miatt még durvább tudnék lenni...
De nem teszem! Csak sajnálkozok, hogy
a „magaség” állatkertje mennyire nagy és
tarka. Ott mindenki elfér, az is, aki háborgat, meg az is, aki felháborodik, az is, aki
provokál, meg az is, aki hagyja magát kikezdeni, az is, aki hazudik, meg az is, akit
orron fogva vezetnek. De ott vigyorognak
hatpofára a szlovák nemzetébresztők is, de
jelen esetben ők nem is annyira érdekesek,
mint saját fajtánk konfliktust szító egyedei,
akik szintén nyeregben érzik magukat, s
gyűjtik a „jó” pontokat, biztos, ami biztos.
Csak egyszer a lelkiismeretével mindenkinek el kell majd számolnia! Ezért talán
érdemes lenni úgy élni, s másokat is élni
hagyni, hogy a „magaség” kertjében ne
kelljen annyit szenvedni. Ott igazságszolgáltatásért nem kell majd könyörögni.

A megye
tévécsatornát indít

Megvádolták a megyei hivatal igazgatóját

J

án M. állítólag 2 000 000 koronát (66 387,14
€) kért 2007 júniuásban egy non-profit
szervezettől, hogy olcsóbban, 6 millió koronáért (199 163,15 €) juthassanak hozzá egy
szociális otthonhoz a Zsarnócai járásban lévő
Pálosnagymezőn (Veľké pole). A rendőrség
előbb letartóztatta a gyanúsítottat, de mivel
a Speciális Bíróság besztercebányai részlege

nem rendelt el vizsgálati fogságot, szabadlábon
védekezhet. Amennyiben Ján M.-et bűnösnek
találják, 5-12 évet is kaphat. Mivel az illető
szervezet képviselője kifizette az összeget,
őt is megvádolták, s akár öt évre is rács mögé
kerülhet.
jdj

Szeptember nyolcadikán új csatorna
kezdi meg a működését Besztercebányán, a BBSK TV 13, amely mint a nevéből is kiderül, Besztercebánya megye
hivatalos tévécsatornája lesz. Este 18.00
órakor kezdődik az adás kísérleti programmal, amelyben hírek, riportok és
kaleidoszkóp kap helyet, s óránként
megismétlik egészen a következő napi
adásig. Kezdetben az 51.-es csatornán
lesznek foghatók, s Besztercebánya
mellett lefedik Zólyomot és Garamhalászit
(Sliač), de szeretnének mielőbb megjelenni a kábelhálózatok kínálatában is.
jdj
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Folynak az akkreditált képzések a YBN.3 programban

N

agy munkában van a rimaszombati
Régiófejlesztési Ügynökség (RFÜ). Már
harmadik időszakban működteti a Leonardo da
Vinci projekt keretén belül a Youngbusiness.net
programot, melybe egyre több intézményt és
célalanyt vonnak be.

A YBN.3 program kidolgozója a WYEC Broadway Studios – Tooting mellett a nyolc partner
Magyarországról, Erdélyből s Felvidékről
együttműködésben a rimaszombati Városi
Hivatallal azon ügyködik, hogy erősítse a szociális beilleszkedést, fejlessze a fiatal-, közép és
kisvállalkozók rétegét. A projektbe új partnerként kapcsolódott be a 2000-ben létrehozott
szepsi Régiófejlesztési Ügynökség, amelyet a
legutóbbi, a június 27-29-i nemzetközi konferencia keretében a londoni főpályázó, Michael
Manning – Prior is meglátogatott. Füleken is
található már a Tectum civilszervezet működtetésében inkubátorház, de Rimaszombatban illetve Losoncon szintén mihamarább elkelne. A
londoni partner tetszését nemhiába nyerte el az
újonnan épített szepsi vállalkozói inkubátorház,
amelynek földszintjén 214 m2-es előadóterem,
53 m2-es információs központ, az első emeletén
32 fő befogadására alkalmas iskolázási termek,
vállalkozásra, irodáknak megfelelő bérelhető
helyiségek, a második emeletén újabb öt terem
ill. 30 fős tárgyalóterem található – tudtuk meg
a RFÜ rimaszombati igazgatójától, Koós Istvántól. Aki lapunknak elmondta, hogy a program

Versenyeljárás
Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9.) összhangban A falvakban végzendő szociális és
közösségi munka fejlesztéséért programmal
versenyeljárást ír ki szociális terepmunkás
állásra. A munkakör 2008 október 1.-től tölthető
be. A versenyeljárásra 2008 szeptember 17-én
kerül sor 9.00 órától.
A versenyeljárás kritériumai:
Kvalifikációs előfeltétel: Főiskolai végzettség
(min. Bc. titulus), előnyben azok, akik szociális
munka szakon végeztek, illetve szociális és
missziós munka roma közösségekben és más
humán jellegű végzettség a Szociális Fejlesztési
Alap jóváhagyásával. Elfogadják, ha a jelentkezőnek érettségije van, s egy éven belül elkezdi
a főiskolai tanulmányait szociális munka vagy
más rokon szakon.
Személyi feltételek: empátia, konfliktuskezelés, csapatmunka, flexibilitás, felelősségtudat
stb., feddhetetlenség, szervezési képesség és kommunikációs készség, motiváció
marginalizált csoportok tagjaival történő
munkára.
Előnyt jelent: részvétel az előző közösségi és
művelődési munkában, aktivitásokon, tapasztalat a szociális munka terén, esetleg veszélyeztetett ill. szociálisan hátrányos helyzetben lévő

A londoni főpályázó,
Michael Manning –
Prior a szepsi és
a rimaszombati RFÜ
munkatársainak
a társaságában
a rimaszombati, egykori megyeháza épületében működő vállalkozói inkubátorban

keretén belül nagy érdeklődésre számot tartó
folyamatos képzéseket is tartanak. Így a napokban ért véget a szepsiek képzése, amelyen
a rimaszombati fejlesztési ügynökség munkatársai átadták a YBN.1, YBN.2 programokban
szerzett tapasztalatukat. Hasonló képzés iránt
a losonci, nagykürtösi és füleki régiófejlesztés
iránt elkötelezett munkatársak is érdeklődtek,
s bekapcsolódtak a 15 napos, az Iskolaügyi
Minisztérium akkreditációjával véget érő, a
Vállalkozás, mint életstratégia témájú képzésbe,
amelynek keretében augusztus 25-én találkoztak második alkalommal a rimaszombati RFÜ
helyiségeiben. Juliana Uhrinová, a helyi RFÜ
szakreferense lapunk érdeklődésére elmondta, hogy május-júniusban 5 roma jelentkező

abszolválta a képzést szintén kisvállalkozási
témakörben. A résztvevők számára személyre
szabott programot kellett kidolgozni, s ketten
építkezés szakterületen nyitottak vállalkozást,
ahol összesen tíz fő részére biztosítottak munkahelyet úgy, hogy a képzettek mindannyian
elhelyezkedtek. A helyi RFÜ távolabbi tervei között szerepel roma nyelvű munkafüzet kiadása,
sőt a Kereskedelmi Akadémiával együttműködésben versenyt is szerveznek a rimaszombati
szakközépiskolák harmadik osztályos tanulói
számára. A YBN.3 programot, amelyről még sokat fogunk hallani, sikeren besorolták a 2008-as
év Európai Vállalkozói Díjra is.

emberekkel, a célcsoport nyelvének ismerete
(roma/magyar), a jelentkező személyes affinitása a munka iránt.
A pályázathoz kéretik csatolni: az életrajzot és
a motivációs levelet (tevékenységre vonatkozó
írásbeli elképzeléseket) a telefonszám feltüntetésével, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi).
A jelentkezési lapot a kérvény mellékleteivel
együtt leadhatják személyesen vagy elküldhetik
postán 2008 szeptember 12.-én 14.45-ig az
alábbi címre: Mestský úrad, Svätoplukova 5,
oddelenie kultúry a starostlivosti o občana, 979
01 Rimavská Sobota. A borítékra írják rá:
Výberové konanie.

s a munkába lépés napjától számított egy éven
belül elkezdik a középiskolai tanulmányaikat.
Személyi feltételek: a célcsoport pontos
ismerete és tartós fizikai jelenlét az érintett
közösségben, empátia, konfliktuskezelés,
csapatmunka, flexibilitás, felelősségtudat
stb., feddhetetlenség, motiváció marginalizált
csoportok tagjaival történő munkára, kommunikációs készség.
Előnyt jelent: részvétel az előző közösségi és
művelődési munkában, aktivitásokon, tapasztalat a szociális munka terén, esetleg veszélyeztetett ill. szociálisan hátrányos helyzetben lévő
emberekkel, a célcsoport nyelvének ismerete
(roma/magyar), a jelentkező személyes affinitása a munka iránt.
A pályázathoz kéretik csatolni: az életrajzot és
a motivációs levelet (tevékenységre vonatkozó
írásbeli elképzeléseket) a telefonszám feltüntetésével, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi).
A jelentkezési lapot a kérvény mellékleteivel
együtt leadhatják személyesen vagy elküldhetik
postán 2008 szeptember 12.-én 14.45-ig az
alábbi címre: Mestský úrad, Svätoplukova 5,
oddelenie kultúry a starostlivosti o občana, 979
01 Rimavská Sobota. A borítékra írják rá:
Výberové konanie.

Versenyeljárás
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Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9.) összhangban A falvakban végzendő szociális és
közösségi munka fejlesztéséért programmal
versenyeljárást ír szociális terepmunkás
asszisztens állásra. A munkakör 2008 október
elsejétől tölthető be. A versenyeljárásra 2008
szeptember 17-én kerül sor 9.00 órától.
A versenyeljárás kritériumai:
Kvalifikációs előfeltétel: középiskolai végzettség. A kvalifikációs előfeltételt teljesítik
mindazok is, akik befejezték az alapiskolát,

Kép és szöveg: Homoly E.
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Központilag megnyitották a 2008/2009-es tanévet

A

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hagyományosan 2008-ban is
megszervezte a „Szlovákiai Magyar Iskolák
Országos Tanévnyitó Ünnepségét”. Az országos tanévnyitóra Kassán, a Szent Erzsébet
Székesegyházban került sor. augusztus 30-án
délelőtt. Az országos tanévnyitó ünnepségen
részt vettek a pályakezdő pedagógusok, akiket
bemutattak s köszöntettek, Diószeghy Árpád
nyugalmazott tanár Útravaló címmel felolvasta
hozzájuk írt üzenetét. Jelen voltak a szlovákiai
magyar iskolák pedagógusai, diákjai, szülők
és iskolabarátok. Az ünnepség ökumenikus

istentisztelettel kezdődött, köszöntőt Csáky Pál,
az MKP elnöke, tanévnyitó ünnepi beszédet Pék
László, az SZMPSZ elnöke mondott. „Építkezés lélekben, iskolában” címmel Nanszákné
Cserfalvi Ilona, a debreceni Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző Főiskola rektor-helyettese tartott előadást. Üzenet a magyar iskolákba
címmel Mihályi Molnár László tanár mondta el
a tanévnyitó ünnepély résztvevőinek felhívását
a magyar diákokhoz, pedagógusokhoz és szülőkhöz, amelyről következő számunkban írunk
bővebben.

Elbocsátásokra nem került sor, csak azok hagyták el az intézményt, akiknek lejárt a szerződésük, s nem hosszabbította azt meg az igazgató.
A Nyugat-lakótelepi épületben általában az
évfolyamokat C-vel jelölik, kivéve a 6. évfolyamot, mert az ugye idén itt nem nyílt. Ellenben
két kilencedik évfolyamot is indítottak, mert
tavaly a 8.B osztály megszűnt a Šrobár utcában,
a maradék nyolcadikos tanulók a Nyugat-lakótelepen folytatják majd tanulmányaikat,
egyébként mindenki ott tanulhat tovább, ahová
beiratkozott. Jóváhagyták a helyi tantervet is.
Ez alapján az első évfolyamon plusz három
órával egészítik ki a magyar nyelv oktatást, egy
órával pedig a matematika és információátadást
erősítik meg. Az ötödik évfolyamon másfél
órával egészítik ki a matematikát, további fél
órával az informatikát. A Nyugat-lakótelepen az
angol nyelvoktatást bővítik ki plusz két órával,
míg a Šrobár utcában az A osztályokban plusz
egy óra természetrajz, a B osztályokban plusz
egy óra munkára való nevelés lesz, s egységesen pedig egy óra Gömör-Nógrád régióismeret,
mely tantárgy egészen sajátságos lesz, s 35
honismereti téma hangzik majd el, amelyből a
későbbiekben tankönyv is összeállhat.

* Fügén 27 (1-3. osztályban 13, 1-4.
osztályban 14) tanuló, ebből 5 új elsős
– közülük 4 oldalfalai – köszöntött be az
alapiskolába, amelynek épületét 1983
óta először újították fel, kicserélték az
ablakokat, kifestettek. Így szép fehér és
tiszta falak várták a kisdiákokat – tudtuk
meg Gyurán Csilla igazgatónőtől. „SWOT
analízist végeztünk az iskolában, amely
igazolta, hogy magatartásbeli, viselkedési gondok vannak a gyerekekkel, ezért
számunkra fontos, hogy az etikát félórával,
a hittant egy órával, a természetrajzot
félórával bővítsük, ezen kívül plusz két óra
magyart is beterveztünk.” – ismertette a
helyi tanterv részleteit az igazgatónő.
* Hanván az új tanévet 50 fővel kezdték
meg három osztályban (a 3-4 osztály ös�szevont). A 15 kiselsőssel a tanulók frissen
felújított tantermekben, jobb körülmények
között ültek iskolapadba. „A nyár folyamán folytattuk a tavalyi rekonstrukciót,
s idén kicserélték az ablakokat, a padlót,
kifestettek, s pazarul felújították a fiú WC-t
is.” – tájékoztatta lapunkat Ferencz József
igazgató, aki kérdésünkre hozzáfűzte,
hogy a helyi tantervet úgy alakították,
hogy az első évfolyamon a lehetséges
választható négy órából hármat az anyanyelvoktatásra fordítanak, s egy órával
bővítik a szlovák nyelvet.
* Bátkában a magyar tagozaton 352 tanuló, a szlovák tagozaton pedig 42 tanuló
lépte át újra az iskola küszöbét, előbbiben
17, utóbbiban pedig 6 kiselsőssel. Sebők
Csilla, az iskola igazgatónője lapunknak elmondta, hogy az iskola jellegéből
adódóan a helyi tanterv négy részre oszlik.
„Gyors analízist, közvélemény-kutatást
végeztünk, s sajnos voltak teljesen érdektelen szülők is, de a többségük azt szeretné,
ha minél sokszínűbb lenne a kínálat, de
figyeltünk arra, hogy a gyerekeket ne terheljük túlságosan.” – mondta az igazgatónő. A magyar 1. osztályban 3 órát a magyar
nyelv oktatására, 1-et a vizuális nevelésre
fordítanak, az 5. osztály B részlegén 1-1
matematika, művészettörténet, regionális
nevelés, s 0,5-0,5 órával a környezetvédelmet és a kartográfiát erősítették meg, míg
a C osztályokban ezeken kívül a nevelési
tantárgyakra is külön hangsúlyt helyeztek.
A szlovák tagozat 1. osztályában 5 választható tantárgy közül a szlovákot, rajzot, s
szintén a nevelést, míg az 5. osztályé megegyezik a magyarral, de mivel itt 2 órával
többről rendelkezhettek, 1-1 rajz és német
órával is kiegészült a tanterv.
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Nem nyílt első osztály a református gimnáziumban

A

rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium több mint 180 diákkal nyitotta
meg kapuit, s az ünnepélyes, kultúrműsorral
tarkított tanévnyitóra szeptember elsején a
református templomban került sor, ahol Nt.
Milen Erzsébet lelkész hirdetett igét, s esküt
tettek az intézmény új diákjai, s tanárai, köztük
az Almágyból érkező új angolszakos tanár,
Mgr. Agócs Ildikó. Sajnos, a négyéves gimnáziumban kevés jelentkező okán nem tudtak első
osztályt nyitni, a nyolcéves gimnázium első
osztályában (primo) pedig 18 fővel kezdik meg

a tanévet. „Az új helyi tanterv alapján az alsó
tagozaton a logikai készség fejlesztésére, illetve
a környezetvédelemre helyeztük a hangsúlyt, s
megerősítettük a biológia, matematika, hittan,
testnevelés órákat. Új tantárgyat, a mentálhigiénét is bevezettük, amelyre iskolalelkészünknek,
Milen Erzsébetnek szakképesítése van. A felső
tagozatokon a humán tantárgyakat szeretnénk
majd megerősíteni.” – tájékoztatta lapunkat
Sebők Attila, az iskola igazgatója.
moly

Gömör-Nógrád régióismeret a Tompa alapiskolában

A

rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolába a 2008/2009-es tanévtől a Ferenczy
István Alapiskola is beépült. Tavaly a Nyugatlakótelepen nem tudtak ötödik osztályt nyitni,
a kevés gyereklétszám miatt felborult a teljes
szervezettség, így képviselő-testületi határozat
alapján összevonták a másik magyar tannyelvű
alapiskolával. Az idei ünnepélyes tanévnyitóra
szeptember 2-án, 9 órai kezdettel kerül sor a
Városi Művelődési Központ színháztermében,
amelyen kb. 350 diák a Šrobár utcai épületből,
170 pedig a Nyugat-lakótelepi épületrészből
vesz részt, előbbiben 32 kiselsőssel, utóbbiban
pedig 18 fővel. Az átszervezéssel, ahogy az
iskola igazgatója Csúsz László tájékoztatta
lapunknak, nem voltak gondok. „Örömmel
mondhatom, hogy jól lezajlott, viszonylag jó
hangulat volt, mindenki elfogadta, hogy hiába
sírunk a kiömlött tej mellett. Csak együtt, közös
erővel tudunk eredményeket elérni.” – hangsúlyozta az iskolaigazgató, s hozzátette, hogy
augusztus 25-én megtartott munkaértekezleten,
amelyek általában a főépületben lesznek majd,
bemutatta a tanári karnak a Nyugat-lakótelepi iskola új kinevezett igazgatóhelyettesét,
Zimányi Ágnest. Ekkor tartották meg a módszertani csoportok – közösen társulva az iskola
két épületének tanárai – az alakuló üléseiket is.

Vidéki iskolai
körkép – 1. rész

Homoly E.

Régió

2008. 9. 2.

5

Vendégcsalogató

Hubóra, ahol a falusi turizmusban látják a jövőt

H

ubó (Hubovo) Tornaljától 7 km-re, délkeletre található pici község mindössze 140
lakossal. A falu élén már a második ciklusát
tölti Szűcs Miklós polgármester, aki nemrég új
irodába költözött, az egykori, jelenleg kultúrháznak helyet adó épületből az iskola valamikori épületébe. Iskola és óvoda ugyanis már nincs
a községben, a falu, ahogy a polgármester megjegyzi, elöregedett, a lakosok fele nyugdíjas,
munkahely alig, a mobilisabb fiatalok többnyire
külföldön keresnek munkalehetőséget. Néhány
embert helyi vállalkozók illetve a község
foglalkoztat, míg páran Tornalján helyezkedtek
el. Hubón egy üzlet van, kocsma nincs. De
visszatérve még a falu múltjához, azt 1235-ben
Habon néven említik először. Neve valószínűleg a szláv huba (gomba) főnévből származik.
Története folyamán nagyrészt a helyi nemes
Hubay család birtoka volt. 1828-ban 67 háza és
622 lakosa volt. Lakói főként szőlőtermesztéssel
foglalkoztak. Vályi András szerint „HUBO magyar falu Gömör Várm. földes Urai külömbféle
Uraságok, Stubay, és más nemesek lakják, kik is
reformátusok, fekszik Sajó vize mellett, hegyek
között, Tornallyához egy mértföldnyire, határja
középszerű, legelője jó, erdeje elég, szőlő hegye
is vagyon, piatzozása 4 1/2 mértföldnyire Rozsnyón.” Még 1910-ben is 343, túlnyomórészt
magyar lakosa volt. Ottjártunkkor a Községi
Hivatal hátsó részében serénykednek ún. közhasznú munkán dolgozók (mindösszesen 9 em-

bert alkalmaz a falu), akik az egykori tantermet
(hisz még a falon szomorkodik a szebb napokat
is megélt iskolatábla) alakítják át közösségi
teremmé, amelyben 40 ember fér el. Itt kapnak
majd helyet a megye pályázatán nyert számítógépek is, amelyeket mindenki ingyenesen vehet
igénybe. Nem titok, hogy ezzel is a fiatalokat
szeretnék megfogni. Az új kor új feltétele egy
korszerű, mozgássérültek számára is alkalmas
illemhely kiépítése. Maga az épület felújítása
2002-ben kezdődött, akkor költözött a községi
hivatal is az új helyre. A község a napokban
kapott pályázati pénzt a Munka-, Szociális-,
és Családügyi Minisztériumtól, amelyből
egy szolgálati célokra használható gépkocsit
tudnak vásárolni. A polgármester főleg a falusi
turizmusban látna jövőt a község számára,
hiszen a község festői környezetben található,
nem messze innen a tó és több vendégház is
várja az erre látogatókat. Szeretnének kapcsolatot kiépíteni az egykori határ túloldalával is,
hiszen Gömörszőlős alig 2 km-re fekszik. A falu
közepén található az evangélikus templom,
amely 1776-ban épült és egy fából készült
harangláb, amely szintén a 18. századból való.
Szűcs Miklós elárulja, hogy több projektet is
kidolgoztak, így a parókia egykori épületéből
ún. községházat szeretnének kiépíteni, amely
szálláshelyként, a mellette lévő épület pedig
polifunkciós épületként szolgálhatna.

Nagybalogi és gesztetei menyecskék Bősön

A

z idén rendhagyó módon Bősön rendezik meg szeptember 5-7. között a Zselízi
Országos Népművészeti Fesztivált, amelyre
régiónkból meghívást kaptak a nagybalogi és
a gesztetei menyecskék is, akik minap, a nagybalogi falunapon találkoztak Csank Szerénke
lakásán, hogy megbeszéljék a teendőket és
méltón képviseljék pátriánkat az országos rendezvényen. Ahogy Albert Évától, a Csemadok
gesztetei alapszervezetének elnökétől megtudtuk, a két csoport gömöri specialitásokkal sze-

Trabanttal
szállni
élvezet!

retné meglepni a Bősre érkező fesztiválozókat,
így lesz a tarisznyájukban görhő, herőce, rétes,
túróslepény, s mindenféle kelt kalácsok. A finomságok többsége már itthon elkészül, de ott
is szorgoskodnak majd. A nagybalogiak töltött
káposztát készítenek, a geszteteiek pedig palóclevest. Természetesen az éneklés sem maradhat
el, mind a népművészeti kiállítás megnyitóján,
mind a csalogatóban énekelnek, s szeretnének
egy közös nótát is előadni. De hogy ez melyik
lesz, majd csak a buszban dől el.

T

elek István trabantja igazolja az Exotic
együttes egykori slágerének örök igazságát. A napokban felújított gépkocsi jövőre
már 30 éves lesz, s a közelmúltban már
második alkalommal vett részt a szlovákiai
trabanttulajdonosok találkozóján, ezúttal
Osrblieben. De vélhetően nem ez volt az utolsó
megmérettetés, hiszen ahogy a sláger mondja:
gyorsabban száll az, mint a képzelet. Sok-sok
kilométert kívánunk az elkövetkező évekre.
Az oldal anyagát írta és fotózta: jdj
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Kerti munkák
a 36. hétre

Nosztalgia
A Gömöri Hírlap írja

Budovaťel – Építő írja

1978. augusztus 31-i számában
* Szívélyes, ünnepélyes és örömteli hangulat
uralkodott Číž-ben, Tisovecen és Klenovecen.
Az elhangzott ünnepi beszédek, őszinte
kifejezői voltak a béke és a barátság ügyének.
(-vsz-, Becsületes munkával teljesítjük az SZNF
üzenetét)
1988. szeptember 2-i számában
* „Hogy bosszant-e valami? – Tudja, ha látom,
hogy az új üzem öltözőjében a szép fehér falak
milyen hamar koszosak, eltűnnek az ajtókilincsek, falikapcsolók, villanyégők … úgy tűnik,
mintha természetes dolognak tartanánk azt,
hogy valamit elvigyünk…” ( -kd-, Járásunk példás dolgozóinak galériájából: Ostrom Attila)
* … talán a legtöbb gondot az ivóvízzel való
takarékoskodás jelenti. Az ipari üzemekben,
az állattenyésztési termelésben és a háztartásokban sokszor fölöslegesen folyik az ivóvíz…
(Székesi V.: Takarékoskodjunk a vízzel)

1960. augusztus 31-i, 21-22. számában
* Az skolákon minden erőnket a tanítási
folyamat minőségének megjavítására kell
fordítanunk, hogy a diákok örömmel lépjenek
tanoncviszonyba és tudatában legyenek nagy
felelőségüknek, mint munkásosztályunk tagjai.
(Urad M.: A munkásifjúság nevelése – mindnyájunk ügye)
* Sok szülő szeretné most tudni, mit is kell a
tanév elején gyermeke számára bevásárolnia?
Egyszerű a válasz: semmit! De mégis: táskát –
ha még nincsen. Minden mást megkap a tanuló
az iskolától. (-ner-, Szeptember 1-től iskolába
üres táskával)
* A Jednota népi szövetkezet is vásárolja – szárított formában – a gombát, melyért szép árat
fizet. Egy kg I. osztályú szárított gombáért 50
koronát … fizet. (Jó mellékkereset)

Gyümölcskert

Összeállította: Homoly E.
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Szőlő

Ajánló
Kassai Figyelő
A független magyar folyóirat
augusztusi számát ezúttal is
gazdag tartalommal töltötték
meg. Krivánszky Miklós
vezércikke a Fordulat jelszóval fémjelzett Magyarok
VII. Világtalálkozóját veszi
górcső alá, s üdvözli a keleti
kapcsolatok ápolását, s aggodalmát fejezi ki a
Felvidéken három (Dobos-Duray; Geönczeöl
Gyula, Fuchs Sándor) egymással konkuráló
MVSZ szervezet miatt. Mihályi Molnár László
több rendezvény mellett beszámol az idén is
hangulatosra sikeredett Jászón megrendezett
XI. Nyári Egyetemről. A Krónikában Mátyás, reneszánsz királyra emlékeznek, a Nagyvilágban
az erdélyi magyarság teljes körű autonómiával,
míg a Kultúra rovatban a felvidéki irodalmi hagyományokkal foglalkoznak. Kolár Péter pedig a
lap hasábjain is a nagyérdemű kegyeibe ajánlja
a Kassai Thália Színház új évadját.

Berecz András: Bú hozza,
kedv hordozza (I. kötet)
Vallomások, párbeszédek,
képek a hagyományos dalolásról, éneklésről
„Közel húsz éve parkoltam
be először úgy a hátizsákba, hogy „megyek népdalt
gyűjteni”, – szépen éneklő
nótafáktól, ritka és öreg
dalokat – aztán egyre többször. Énekelni- és
mondanivalóm lett elég, de leírnivalóm a
sebtibe kölcsönkért ceruzával vagy körömheg�-

A gyümölcsöskert nyár végi elgyomosodását előzzük meg, kapálással esetleg vegyszeres gyomirtással. Már csak
a szamócát öntözzük, a gyümölcsfákat és
cserjéket ne. Nézzük át az átszemzéseket,
ha némely nem eredt meg, még ebben az
időben elvégezhetjük a pótszemzéseket.
A szilva szüretelését ne siessük el, mert
a későbben szedett édesebb, illatosabb
és zamatosabb. A kaliforniai pajzstetűvel
fertőzött kertekben valamennyi fát permetezzük, de vegyük figyelembe az egészségügyi határidők betartását. A fák kérgét
is kezeljük kéregmoly ellen. A késő érésű
őszibarackfákat, a téli almát és körtét
valamint a ribiszke- és köszmétebokrokat
védjük a most előforduló kártevőktől és
kórokozóktól (varasodás, levélfoltosság,
monília, lisztharmat, kaliforniai pajzstetű,
keleti gyümölcsmoly, almamoly, köszmétearaszoló, levéldarazsak, takácsatkák).

gyel vonatjegyre vésett és elveszett jegyzeteken
kívül: semmi. Amíg meg nem hallottam, hogy
a dalok környezetében, a dalolás előtt és után
mik hangzanak el. A dalról és a dalolásról.
Elkezdtem leírni őket. A saját tollammal, fehér
papírra.” – vall a szerző.
A kötetben közli az éneklésről szóló vallomásokat, történeteket, párbeszédeket, amelyekből
megismerhetjük a nótafák, az elsőénekesek
dalaikba foglalt töprengéseit, bánatukat, kedvüket. A gyűjtemény a szerző saját énekesekről
készült felvételei egészítik ki, amelyek dalolás
közben készültek. A fényképek kísérőszövegei
pedig olykor idézetek.

Irodalmi Szemle
Az irodalom, kritika,
közírás, társadalomtudomány augusztusi folyóirata
központi témájában 1968
szerepel. Fónód Zoltán Gál
Sándor, Csáky Pál, Újváry
László, Duba Gyula, Kiss
József kortanúkat kérdezte;
Duray Miklós esszében – Tavasszá lett a telünk,
ősszé vált a nyarunk –, Tőzsér Árpád Történelmi pillanatok című írásával emlékezik. Koncsol
László Csáky Pál Harmatos reggelek álmai című
dokumentumregényéről ír, Krausz Tivadar levelet küld az iródiásokhoz és olvasóikhoz, s több
vers és próza mellett Mécs László hagyatékbeli
versei is helyet kaptak.
A kiadványok megvásárolhatóak a
rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
moly

A kibomlott, elszakadt kötözéseket
pótoljuk. A földre lógó fürtöket kötözzük
fel. A leérett tőkékről az összes fürtmaradványt távolítsuk el. A darázs kártételét
zacskózással akadályozhatjuk meg. A pajorokkal fertőzött talajokat a szőlőtelepítés
előtt fertőtlenítsük. Az üres hordókat
vizsgáljuk át, és az esetleges hibákat
javítsuk ki.

Zöldségeskert
A korai kiültetésű paradicsom letermett
töveit távolítsuk el. Az áttelelő fejessalátát
még vethetjük szabadföldi palántaágyba.
A magvetést tartsuk nedvesen. Sóskát és
az átteleltetésre szánt spenótot most vethetjük. A spenótot hetente vessük, ugyanis
erős ill. száraz tél esetén sem a fejletlen
sem a túl erős növények nem telelnek jól.
Fólia vagy melegágyi ablak alatti átteleltetésre most vethetünk rövid tenyészidejű
sárgarépafajtákat. 20 cm-es sortávolságra
még vethetünk hónapos retket. E heti
vízszükséglet: fejes-, kel-, vöröskáposzta,
karfiol, bimbóskel 30-40 mm, karalábé
20-30 mm, sóska 10 mm, bokorbab 25-30
mm, gyökérzöldségek 25-30 mm, zeller
35 mm.

Virágoskert
A tél végén virágzó amarillisz visszahúzódtatását kezdjük meg. A karácsonyi
kaktuszt egyre kevésbé öntözzük, addig
míg a virágbimbók meg nem jelennek.
Szükség esetén szobanövényeinket még
átültethetjük. A kúszókról (pl. borostyán)
még készíthetünk hajtásdugványokat.
Farsang István

KULTÚRA

2008. 9. 2.

7

III. Nyári Balog-völgyi Fesztivál Bátkában
különben nem található minden bokornál, nem
közönséges, hanem különleges, amely kifejezi
szíve érzéseit – néha örömét, olykor bánatát.
Az ember pedig beleoltja a vadócba, belehímezi vagy belehorgolja egy terítőbe, vagy éppen
fából faragja ki. Vannak közöttünk tehetséges
emberek, akik keresnek és találnak, akik érzékelik azt, hogy Isten valóban a tenyerén hordoz
minket. Ezt bizonyítják a minket körülvevő
dombok, a fűbársonyos, virággal teli völgy és az
élet vizét ideszállító patak, a Balog. Vegyük hát
észre a szépet és örüljünk neki.”

Vélemények a Fesztiválról
– ahogy a közönség látta

A szemlélődés szigeteként jellemezhető
Szeretettel üdvözölt minden jelenlévőt
Bátkában, a Csemadok Bátkai Alapszervezete
nevében Gyurán Ágnes, a fesztivál egyik főszervezője az idén augusztus 23-án, szombaton
megrendezett III.Nyári Balog-völgyi Fesztiválon.
A rendezvény megnyitója Márai Sándor Varázs
című prózájával indult, melyet a Méhiben élő
Asztalos Anita adott elő, aki ott volt idén is a
Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny
rimaszombati döntőjében. A szavalat után
három tánc következett. Először (felvételünkön)
Hip-hap tánc Borbás Orsi és Balázs Misi előadásában, majd latin-amerikai táncokat mutatott
be a kijevi világbajnokságon is résztvevő Gorta
Lorette és Szendrei Róbert. Végül a nagybalogi
Gyöngyszemek adtak elő romatáncokat. A
megnyitón Mács Zoltán, Bátka polgármestere
üdvözölte a vendégeket. Őt követően köszöntötte a fesztivált Mács József író, Bátka község
szülöttje és tiszteletbeli polgára, valamint Benedek László, a Gömöri Fotóklub vezetője. Az
idei fesztivál a Balog-völgy népművészetét volt
hivatott bemutatni. Az ide látogatók találkozhattak százéves csipkével, de egészen frissen,
a fesztivál ideje alatt készült kézimunkákkal
is, valamint értékeinket megörökítő fotókkal.
Az idén a felhívásra 36 alkotó jelentkezett, és a
tárlatkalauz segítségével a látogató megtalálhatta a fesztivál valamennyi kiállítási anyagát. Az
alkotóműhelyek, melyek délután három óráig
működtek, lehetőséget nyújtottak a szemlélődésre, a lélekben való feltöltődésre. Alkalom
adódott arra, hogy az érdeklődő meglelje a
gömöri emberben rejlő értékeket, érdekességeket. És megfigyelhettük, hogy milyen eszköz
segítségével, milyen módon közvetíti ezt a
külvilág felé. 15.00 órától kezdődött a Manóház
című, vetélkedőkkel tarkított koncertműsor gyerekeknek és felnőtteknek a Manóband zenekar,
Balla Igor énekes-műsorvezető és Kövesdi Károly költő – az ő verseit adta elő megzenésítve a

zenekar – közreműködésével. Az okleveleket
az alkotóknak Nagyferencz Katalin szobrász,
alkotóművész és tanár, a kiállítás kurátora adta
át az alapiskola tornatermében. A tárlat 20.00
óráig volt megtekinthető. Az itt élő emberek
értékeinek bemutatása és a találkozás öröme
— ez a Nyári Balog-völgyi Fesztivál küldetése,
és ezt a feladatot évről évre teljesíti. Illesse
ennek lehetőségéért köszönet az ötletadókat:
Gyurán Ágnest, a Csemadok Bátkai Alapszervezetének elnökét, Sebők Csillát, a Bátkai
Alapiskola igazgatónőjét, a társszervező Bátka
község önkormányzatát, a Szlovák Köztársaság
Kulturális Minisztériumát, mint a rendezvény
fő támogatóját és minden embert, aki örömmel
és lelkesen, felismerve az ügy fontosságát, segíti
évről évre a fesztivál megvalósulását.

Gyurán Ágnes, a fesztivál
egyik főszervezője:
„Gyönyörű környék a Balog-völgye, vadon is
gyönyörű. Ahogy Mécs László írja egyik ismert
versében: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb
legyen a föld!” Ám a balogvölgyi emberre
nem volt soha jellemző, hogy csak úgy vadon
hagyja. Úgyis szép, vadon is szép, de kell még
egy elem, amelyre az ember vigyázhat, amely
ápolásra, művelésre és figyelemre szorul. Egy
virág, egy rózsa, egy minta, egy valami, ami

… A kiállítás csodálatos, köszönöm a sok gyönyörű élményt...
… Örülök, hogy ennyi csodát láttam, amit
csodálatos kezek alkottak. Szívből gratulálok
a szervezőknek, további munkájukhoz jó erőt,
egészséget kívánok...
… Fotóklubosok! Sok erőt, kitartást kívánok,
hogy még nagyon sokszor észrevegyétek azokat
a csodákat, amik itt vannak közvetlen mellettünk...
... Csak gratulálni tudunk az egész napi bemutatóhoz, aminek a megvalósulásához sokan
hozzájárultak. További sok sikert kívánunk, és
a jövőben még gazdagabb bemutatót...
… A művészeti alkotásokat az ember nem birtokolja, csak csodálja...
… Üzenem a fiatalságnak, hogy csak így tovább!
Hajrá!...
… Gratulálok az egészhez. Remélem, jövőre is
itt lehetek. Egyszerűen szép, és szépen egyszerű...de nagyszerű...
... Gratulálok a szervezőknek a kiállítás
megszervezéséhez. Köszönöm az élményt és
kívánom, hogy ez máskor is sikerüljön...
... Minden tiszteletem a lelkes, alkotó és hagyományőrző embereké...
… Vannak állomások, ahol nem csak kötelességünk megállni. Így vagyunk mi, utasok...
... Minden elismerésünk a szervezőké. Reméljük, lesz folytatás és jövőre is itt lehetünk mi,
szécsiek...
… 30 évvel ezelőtt voltam itt kisdiák... Jó volt itt
lenni, nemcsak a tárlat szép, hanem az emlékek
is...
… Élvezetes volt a tárlat. Remélem, jövőre is
lesz szerencsénk megtekinteni környékünk
ismertté vált művészeit...
… A képzelőerő és az akarat csodákra képes! A
kiállítás minden alkotójának és a szervezőknek
is gratulálok. Csak így tovább a jövőben is!
Közös összefogással menni fog!...
… Gratulálok a szervezőknek! Remélem, jövőre
is találkozunk. Örülök, hogy itt lehettem...
… Nagyon szépek a kiállított képek és terítők.
Gratulálunk.
Összeállította: Balázs Emese,
fotó: Benedek László
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„Rimaszombat sokat szépült az elmúlt években”
tagcserék jöttek, én velük maradtam, most már
Homodram név alatt működünk. Két előadást
hoztunk tető alá. Nagyon szeretem csinálni.
Nemcsak szereted, de valószínűleg értesz is
hozzá, hisz több díjat is nyertetek már.
Nagyon szeretjük csinálni, és vannak sikereink
is. Az Ember embernek farkasa előadásunk
megkapta két éve a Jókai Napokon a zsűri
különdíját, idén pedig a Negyedik nővérrel
megnyertük a fődíjat. Annyira értünk hozzá,
amennyire az amatőr színjátszáshoz értenek az
amatőrök. Inkább műkedvelőnek mondanám
magunkat, szeretjük ezt a művészeti ágat.

T

anári szakon végzett a Comenius Egyetem
Bölcsészettudományi Karán Pozsonyban,
de már diákévei alatt az újságírás felé kacsingatott. Belekóstolt a politikába, és amatőr színészként is kipróbálta magát. Saját bevallása szerint
megtalálta a helyét a fővárosban, de a szíve még
mindig sokszor haza húzza. Juhász László
Fiatal korod ellenére már sok mindennel foglalkoztál. Te melyik szakmát tartod a hivatásodnak?
Végzettségem szerint tanár vagyok, tehát elméletileg most egy gimnáziumban kéne tanítanom
angolt és magyart. Szakmai tapasztalatomat
tekintve pedig újságíró voltam a legtöbbet az
életemben. Úgy érzem, ez az a dolog, amihez a
legjobban értek, amivel a legtöbbet foglalkoztam az életemben. Úgyhogy azt mondanám,
hogy tartalékos újságíró vagyok.
Hogy kerültél a tanáriról az újságírói pályára?
Mikor Pozsonyba kerültem az egyetemre, volt
egy Heti Ifi nevű ifjúsági hetilap, ami aztán
Ifi néven havilappá alakult, majd megszűnt.
Nekik kezdtem cikkeket írni. Elég jól tudtam
már akkor angolul, úgyhogy fordítottam is, és
egy időben a poprovatot is szerkesztettem. Itt
kóstoltam bele a szakmába. Aztán a Szlovák
Rádió magyar adásában kezdtem el külsősként
dolgozni, még mindig az egyetem mellett. És
így jött a többi. Átigazoltam a Szlovák Rádió
angol adásához, kicsit belekóstoltam a tévézésbe is, aztán egy angol nyelvű hetilapnak írtam
cikkeket. Elég sok mindent kipróbáltam.
Mígnem az Új Szó főszerkesztő-helyettese lettél.
Öt évet dolgoztam az Új Szóban. Szerkesztőként, rovatvezetőként, és igen, főszerkesztőhelyettesként is. Eléggé belekóstoltam a profi
újságkészítésbe. Kevesebbet írtam, többet
szerkesztettem, kissé névtelen munkát végeztem, nem lehetett olvasni a munkáimat napról
napra, de a háttérben a szerkesztésből alaposan

kivettem a részem.
És hogy csöppentél bele a politikába?
1998-ban, mikor Csáky Pál miniszterelnökhelyettesként tevékenykedett, nála dolgoztam
sajtótitkárként, ami közelebb állt az újságíráshoz, mint a politikához. Az a része volt ez a
politikának, ahol valamilyen szinten találkozik
az újságírással. Aztán 2004-ben Gyurovszky
Lászlónál az Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban voltam szóvivő, majd kabinetfőnök. Ez már közelebb állt a politikához.
Olyannyira, hogy aztán nem is tértél vissza
az újságíráshoz, hanem képviselőasszisztens
maradtál.
Igen, a választások után az addigi főnököm,
Gyurovszky László parlamenti képviselő lett,
én pedig az asszisztenseként dolgoztam tovább.
Egészen addig, amíg meg nem vált a képviselői
mandátumától.
Amikor is hirtelen munkanélküli lettél…
Nem is munkanélküli, hanem állástalan. A kettő között az a különbség, hogy nem volt szerződéses munkahelyem, de egyszerre két helyen is
dolgoztam. Többek között hírszerkesztőként a
Szlovák Rádió magyar adásában, és a Paraméter
indulásánál is ott voltam.
Hogy jutott időd mindemellett még a színészetbe
is belekóstolni?
A színészkedés egy régi szerelem, egy régi
hobbi, ha lehet így mondani. Évekig szavalóversenyeken vettem részt, az országos vers- és
prózamondó versenyt többször megnyertem a
kategóriámban. Már tizenéves koromtól „kísért”
ez a dolog. Nyilván volt/van bennem egy nagy
adag exhibicionista hajlam, szerettem megosztani az olvasói élményeimet másokkal is. Aztán
jött a Homo Dramaticus amatőr színjátszó csoport, melyet 2006-ban a pozsonyi egyetemisták
hoztak létre, ebben kaptam helyet én is. Aztán

Ahogy látom, megtaláltad a helyed Pozsonyban.
Húz azért még néha haza a szíved?
Hogyne. Nem csak a szívem, hanem az
autóbusz is, szüleim a mai napig Rimaszombatban élnek, úgyhogy még ha ritkábban is,
mint ahogy szeretnék, de azért látogatom őket.
Sajnos elszakadtam egy kicsit a várostól, egyre
kevesebb ismerősöm, barátom él ott. A szüleim
azok, amik odakötnek, meg, természetesen, a
gyerekkori élmények, maga a hely, a miliő. Nagyon jó látni, hogy fejlődik a város. Lehet, hogy
nem az elmúlt hetekben, de az elmúlt években
sokat szépült Rimaszombat. Egyre inkább élhető várossá válik.
El tudod képzelni, hogy valamikor visszatérj
Rimaszombatba?
Soha nem mondom, hogy soha. Ahogy nem tervezem előre, hogy hol fogok dolgozni, úgy azt
se tervezem előre, hogy hol fogok élni mondjuk
tíz év múlva. Rimaszombatot ismerem, Rimaszombatot szeretem, el tudom képzelni, hogy
ha egy olyan munkahelyet sikerül találnom,
amely minden szempontból kielégít, akkor
miért ne mennék vissza. Annyiból bonyolult
a helyzet, hogy Pozsonyban lakást vettem a
mennyasszonyommal, aki viszont komáromi
származású, így elég messze laknak egymástól
a családjaink.
Aha, akkor ezért nem érezni már rajtad a palóc
akcentust…
Nem, nem. Ez még a szavalóversenyeknek
köszönhető, és később a rádióban való munkámnak tulajdonítható be, ahol megkövetelték
a köznyelvi kiejtést. Így most már gyakrabban
beszélem a köznyelvet, mint a palócot, de
nagyon jó akkor, mikor hazamegyek, s a szüleimmel még mindig tudok palócul beszélni, ez
egy nagyon jó érzés. S ettől nem lehet, s nem
is szabad megszabadulni. A palóc nyelvjárás
nem von le semmit az ember értékéből, hanem
hozzáad, valahogy úgy, mint egy újabb nyelv
ismerete. Mert minél több nyelvet beszélsz,
annál több ember vagy. Valahogy így érzem én
a palóc kiejtéssel is.
Urbán Péter, kép: archív
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Meghívók

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 37. hétre

Berecz András a PLIKK -ben
– szeptember 4.

Szeptember 6-án, szombaton
Salvator gyógyszertár
Szeptember 7-én, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

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.

Fogorvos
Szeptember 6-7-én, szombat-vasárnap

MUDr. Kyseľová Iveta, SzNF 8.,
56 26 124

VÉRT ADTAK

Czinka Panna Prímásverseny és
gálaműsor – szeptember 6-7.

A rimaszombati kórházban
augusztus 26-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Pavel Suja, Ľubomír Antal, Peter
Urek, Száraz István, Ondrej
Gombala Rimaszombatból, Ján
Deraj Felsőpokorágyról, Jozef
Kováč Osgyánból,Vladimír
Kožiak, Marek Kožiak, Pavel
Pauko Nyustáról, Zuzana
Domaová Felsőrásról, Miroslav
Gajdoš Kecegéről, Ivan Dianiška
Tiszolcról, Básti István Újbástról,
Ondrej Jurčák Árvaúhelyről,
Nyíri Elemér Felsőfaluról, Alžbeta
Antalová Meleghegyről. Először
adott vért: Zdenko Putnoky
Rimaráhóról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya,
a Besztercebányai Megyei Önkormányzat, a GömörKishonti Művelődési Központ, Sajógömör Község
Önkormányzata szeretettel meghívja Önt 2008.
szeptember 6-án, Sajógömörbe a IX. Czinka Panna
Prímásversenyre, amely 13.00 órakor Czinka Panna mellszobrának koszorúzásával kezdődik. 2008.
szeptember 7-én a rimaszombati VMK színháztermében 19.00 órától tartják az Ünnepi gálaműsort,
amelyben közreműködnek a verseny győztesei, valamint Bokor János, Madarász Katalin, Szentendrei
Klára nótaénekesek. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

MOZIMŰSOR
Szeptember 3-7-ig,
sze-v-ig 17.30 és 20.00 órakor:
Báthory
Juraj Jakubisko történelmi kalandfilmje Báthory Erzsébetről. Közép-Európa legdrágább
filmjét készítette el a neves
szlovák rendező, aki történelminek álcázott filmjében
leszámol a véres mítossszal
is. Báthory Erzsébet az ő
olvasatában nem lányok
vérében fürdő bestia, hanem
a család vagyonára ácsingózó
nagyurak áldozata. A főbb
szerepekben Anna Frielt,
Vincent Rogant, Franco Nerót,
Deana Horváthovát és Bolek
Polívkát láthatják.
I. Füleki Vár-Rock koncert
Szeptember 6-án, szombaton 15.00
órai kezdettel a füleki várudvaron rendezik meg az 1. Füleki
Vár – Rock koncertet, amelyen
az alábbi csoportok szerepelnek:
SAIGON (HU), ROCKSANNA (SK),
KERECSEN (SK), ZORD (HU),
FASTFOKST (HU), EXPERIENCE
(SK). A belépő 350 koronába kerül
(11,61 euró), s rossz idő esetén is
megrendezik. Várjuk Önöket!

1199-35

A komáromi Jókai Színház
Rimaszombatban – szeptember 12.
Noel Corward Forgószínpad című műve tele
van humorral és az elmúlás tájékán megszólaló
szomorúsággal. A darab egy színészotthonban
játszódik. A más-más mentalitással, tapasztalattal,
származással és szerepkörrel rendelkező kilenc
lakó mindennapjai nem éppen konfliktusmentesek, s a konfliktusok gyakran megmosolyogtató,
szórakoztató, máskor pedig szomorkás és elgondolkoztató helyzetek forrásai. A kétrészes vígjátékban – mely a Jókai Színház megalakulásának 55.
évfordulóján került bemutatásra – kiváló játékukkal
bemutatkoznak a színház ismert színésznői, akik
sokéves játékukkal elnyerték a hazai és külföldi
színházlátogatók szeretetét és tiszteletét. Részletesebb információk: www.jokai.sk. A rimaszombati
bemutató időpontja 2008. szeptember 12. péntek,
19.00 óra, helyszíne a rimaszombati kultúrház
színházterme. Jegyárak: elővételben – 120,- Sk
/3,98 € (felnőttek), 80,- Sk / 2,66 € (nyugdíjasok,
diákok);helyszínen – 150,- Sk / 4,98 € (egységesen). Jegyek elővételben a Rimaszombati Városi
Művelődési Központban és a Tompa Könyvesboltban kaphatók.

Felhívások
Őszirózsa – magyarnóta énekesek
országos versenye
A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya
2008. október 5-én vasárnap, Ipolynyéken rendezi
meg a IX. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenyét. A versenyzők minősítve lesznek

9

(arany, ezüst, bronz), amelynek egyik jelentős
hozadéka, hogy az aranyminősítést szerző énekesek akár hivatásos előadóként is szerepelhetnek
a jövőben, a többieket pedig arra ösztönzi, hogy
megszerezzék a legjobb minősítést. A helyezettek
díjakat és okleveleket kapnak, ezen kívül a Duna
Televízió Kívánságkosár című műsorában szerepelhetnek. Nevezési díj nincs. Étkezésről és esetleges
szállásról a szervezők szintén gondoskodnak. A
nótaénekesek versenyébe 2008. szeptember 4-ig
azok jelentkezését várjuk, akik betöltötték 16.
életévüket, felső korhatár nincs. A versenybe 2
magyarnótával – hallgató, csárdás – jelentkezhetnek írásban nevük, elérhetőségük (lakcím, telefonszám, e-mail) és a nóták címének feltüntetésével
a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmány
címén: Oblastný výbor Csemadoku, 991 28 Vinica,
Cesta slobody 457., e-mail: csemadokntv@freemail.
hu, csemadokntv@azet.sk. A borítékra írják rá:
„ŐSZIRÓZSA”. Az érdeklődők bővebb tájékoztatást
kérhetnek a Csemadok NTV telefonszámán: 0907
85 62 96 vagy 0907 84 22 67.

Verséneklő Együttesek
IV. Országos Fesztiválja
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és a Csemadok Füleki Alapszervezete megrendezi a Verséneklő Együttesek IV. Országos Fesztiválját 2008.
október 3–5-én Füleken és környékén. A fesztivál
célja a megzenésített versek népszerűsítése, lehetőséget teremteni a műfajban dolgozó együttesek
országos bemutatkozására és szakmai fejlődésére.
A találkozón meghívásos alapon vesznek részt: 1.
kategória – önálló műsorral rendelkező előadók és
együttesek – műsoridő min. 45 perc, 2. kategória
– kezdő előadók és együttesek – műsoridő min. 15
perc. További feltétel a jelentkezési lap kitöltése és
elküldése határidőn belül. Ezt követően kerül sor a
válogatásra és a résztvevők meghívására. A jelentkezési lapokat a következő címre várják: Csemadok
Novohradský oblastný výbor, J. Kármána 2., 984
01 Lučenec. Jelentkezési határidő: 2008 szeptember 5. Bővebb tájékoztatást az alábbi címeken
szerezhetnek: Galcsík Károly, tel.: 905 548074,
csemadoknogradi@mail.t-com.sk, Szvorák Zsuzsa,
tel.: 905 639343, szvorak@profuturo.sk.

Krónikus panaszokkal forduljon a
Vasút u. szakrendelőbe
Krónikus fájdalmakkal foglalkozó szakrendelő
Rimaszombatban, a Vasút utcában (Železničná
u. 23.), a második emeleten található. Szívesen
fogadnak mindenkit, akinek bármilyen eredetű
fájdalma van, pl. fej, hátgerinc, izom, izületi,
belső-szervi panaszok stb. Gyógyszeres kezelésen
kívül egyéb kezeléseket is nyújtunk, pl.: infúziós,
izomrelaxálós (TENS, vákuumterápiát köpölyözéssel, perifériás ideg blokkokat, akupunktúrát – ez
utóbbit a menstruációs problémák sikeres kezelésére is.) A pácienseknek az Union és Dôvera biztosítókból a kezelést a biztosító téríti. Az Apollo biztosítókban lévő betegeket a biztosítójuk limitálja! Az
Általános (VšZP) és Közös (Spoločná) Biztosítóban
biztosított betegek a kezelést saját maguk térítik! A
paciensek pontos időre vannak berendelve! (hétfő,
szerda, péntek) Tel: 047/5424195
ghk_38
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Hirdetés

Állás
• Felveszünk végzettséggel rendelkező szakácsot gyakorlattal.
Tel.: 0903 696 191.
1122-36
• 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 régebbi családi ház nagy
kerttel (866 m2) Tamásiban,
a Kis u. 3. alatt. Tel: 0907 761 060
1089-35		
• 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 25 m2-es irodahelyiség a Mikszáth u. Rimaszombatban (a Kereskedelmi Akadémia
és az Európa vendéglő közelében) Tel.: 0904 821 835
1119-35
• Bérbe adó családi ház az
Akasztóhegyen Rimaszombat-

2008. 9. 2.

ban. 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
• Eladó családi Rimaszombatban, Mezőtelkesen. (Mojín 9.) Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0907
170 150
1200-35
• Bérbe adó garázs a Rozsnyói
úton Rimaszombatban. Tel.:
0903 190 224
1217-35
• Bérbe adó irodahelyiség
a városközpontjában. Tel.: 0903
530 758
1250-35
• Eladó garzonlakás. Ár
390 000,- Sk. Tel.: 0903 118 035
1251-36

Állatok
		
• Eladók hízóbárányok élvenyúzva egészbe – félbe. Tel.:
0907 755 705
1077-36
• Választott malacok eladók.
Tel.: 0905 54 48 91
1649-38
• Eladó Yorkshire terrier kutyakölyök, 3-hónapos, házi kis
kedvencnek 5 000,- Sk-ért. Tel.:
0904 354 091, 047/56 77 265
1254-35

Egyéb
• 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
• Női kerékpárt vennék, (lehet
régebbi típus is), jó állapotban.
Tel.: 0918 458 822
1207-36		
• Eladó komplett bári berendezés. Info: 0908 813 591
1214-35

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
• Eladó PEUGEOT 205; 1,6 D;
1991. Nagyon jó állapotban,
STK, EK 2008-ben. Ár megegyezéssel. Tel.: 0907 613 741
1247-35

Szolgáltatások
• Kavicsot, homokot és követ
szállítok kedvezményes áron.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39
• Kedves hölgyek! Szeptember
2-tól őszi akció a Moletka üzletben (Rimaszombat, Vasút u. 9)
1218-36
• Kedves hölgyek! – jöjjön el, s

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

egészítse ki őszi ruhatárát – akció - kedvező vásárlás – kosztümök – ridikülök – kozmetikai
kellékek – blúzok – nadrágok.
30%-os árkedvezmény. Bolero,
Vasút u. 9., Rimaszombat
1219-36
• Munkanélküli? Használja ki
a munkaügyi hivatal 103 900,Sk-s hozzájárulását. Kidolgozzuk Önnek a tervezetet,
tanácsot adunk, könyvelést
vállalunk. Info: 0908 813 591
1215-35		

Ajándékot ajándékért – Tarts kisállatot!
Egyedülálló lehetőséget kínál a Heifer Projekt International nemzetközi
alapítvány mindazoknak, akik kisállattenyésztéssel szeretnének foglalkozni.
A szervezetet 1944-ben hozták létre USA Arkansas államában, s jelenleg már
35 országban van képviselete. 1992-től az egykori szocialista blokkban is
működik, s elsősorban a kis falusi gazdaságokat valamint azokat az embereket támogatja, akik a rendszerváltozás után elvesztették a munkahelyüket.
Az alapítvány Ajándékot ajándékért projektje azoknak a polgári társulásoknak, baráti társaságoknak, gyerekotthonoknak, mentális és testi sérültekkel
foglalkozó intézményeknek ad lehetőséget, akik szeretnének kisállattenyésztéssel (kecskék, tehenek, lovak, nyulak, méhek) foglalkozni. A jelentkezők
ingyenesen juthatnak hozzá az állatokhoz, támogatást kaphatnak a tápanyagok beszerzéséhez és az állatok egészségügyi gondoskodásához, s igény
esetén szakmai tanfolyamokon is részt vehetnek. Az érdeklődők (min. 10 fős
csoportokról van szó) elkészítenek egy rövid koncepciót, s azt elküldik az
alapítvány irodájába (060 01 Kežmarok, Starý trh 53., tel: 052/ 452 36 05),
amely felveszi az érdeklődőkkel a kapcsolatot. Részletes információk a www.
heiferslovakia.org honlapon.

Sport / hirdetmÉnyek
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INDECO s.r.o.
Tormás 4401, 979 01 Rimaszombat

munkatársakat keres az
alábbi munkakörbe:

11

Textil- és méteráru bolt eladásra kínál:
PVC abroszokat – iskolák, iskolai étkezdék stb. részére
Számlára is vásárolhatnak.

asztalos
	A munkakör betöltésének
feltételei:
• asztalosi végzettség
• szakmai gyakorlat
• jogosítvány
	Perspektíva:
• nemzetközi háttérrel rendelkező
cégben való munka
• átlagon felüli kereseti lehetőség
• fejlődési lehetőség
A jelentkező önéletrajzát a felül
feltüntetett címre várjuk.

2208-36

Eladásra
kínálok
tűzifát.

Cím.: SNP 11, R. Sobota.
nyitva: Hétfő – Péntek:
9.00 – 17.00 óra, Szombat: 8.00 – 12.00 óra
2217-36

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

2016

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

M: 0908 605 511
2201-35

Tel: 0908 948 971
2003

TANKINA-STAVMIX
Rimaszombat, Vasút u. 23.
értesíti az érdeklődőket, hogy

építőanyagokat árúsító
szaküzlete átköltözött
Tamásfalába, a Paraszt utcába
(volt építőanyagokat árúsító areál)
nyitás 2008 szeptember 2-án
Nyitvatartás: Hétfő – Péntek: 7.30 – 17.00 óra,
Szombat: 7.30 – 12.00 óra
2215
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Fájdalmas döntetlen

Rimaszombat–Inter 1:1
K

evés dolog fájdalmasabb egy hosszabbításban kapott gólnál – a rimaszombati
labdarúgócsapat a 92. percig vezetett a listavezető Inter ellen az I. liga 7. fordulójában,
a végén mégis az Interé lett az egyik pont.
A bajnokság két élcsapata nagyon jó meccset
játszott egymással, mindkét együttes a támadófutballt preferálta, voltak akciók mindkét kapu
előtt, a 16. percben például Gibalát buktatták a
tizenhatos környékén, de a végén Gibala kapott
lapot. Az első igazi nagy helyzetre az első félidő
feléig kellett várni: a 26. percben Hodek lövését
Kuciak védte. Filo szabadrúgásokból próbálkozott, de egyik lövése sem volt igazán jó. A 45.
percben Majtán lőhetett volna tisztán, de óriási
luftot rúgott, így félidőben 0:0 volt az állás.
Szünet után sem lankadt a színvonal, az 55.
percben egy formabontó Piszár–Janečka–Lazúr
akció végén Lazúr lövését már bent láttuk, mégis a kapu mellé szállt. A 62. percben viszont
már örülhettünk: Piszár balszélről (!) belőtt
kőkemény lövésébe Gibala tette bele a lábát – a

kapus esélytelen volt. Gibala a 75. percben
újabb gólt szerezhetett volna, ám centikkel lemaradt Sihelský lapos beadásáról. Nem adta fel
az Inter, Vladimír Koník friss csatárokat állított
be és kockáztatott. A kinyílt vendégvédelemben
Lazúrnak és Piszárnak is volt elég helye, de
helyzeteik kimaradtak. Nem úgy Chleboé, amikor a nézők már visszaszámoltak a rettentően
hosszúnak tűnő négy perces hosszabbítás alatt,
az Inter cserecsatára elé pattant a labda, aki élt
a lehetőséggel, és laposan a hálóba lőtt. Tavas�szal a rimaszombatiak egyenlítettek az Inter
ellen az utolsó percben Piszár szabadrúgásával,
most hát tudjuk, milyen érzés az ilyesmi. Nem
kellemes.
Rimaszombat–Inter 1:1 (0:0)
Góllövők: Gibala (62.), ill. Chlebo (90.)
Sárga lap: Gibala.
Játékvezető: Hrčka, 921 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Geri,
Mráz–Sihelský, Ádám (46. Zsivanovics), Filo,

Lazúr (90. Morháč)–Piszár, Gibala (79. Čižmár).
A rimaszombatiak szeptember 3-án
Nagymihályban játsszák le a 2. forduló elmaradt mérkőzését, a 8. fordulóban pedig (szeptember 13-án) Losoncra látogatnak.
B. T.

A bajnokság állása a 7. forduló után:
1. Šaľa

7

5

1

1

12:5

2. Inter B

7

4

3

0

13:4

16
15

3. Michalovce

6

3

2

1

12:7

11

4. Lučenec

6

3

2

1

10:5

11

5. Rim. Sobota

6

3

2

1

6:3
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6. Košice B

7

2

3

2

11:7
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7. Podbrezová

7

2

2

3

8:7

8

8. Prievidza

7

2

2

3

6:7

8

9. Trenčín

7

2

2

3

9:12

8

10. Humenné

6

2

0

4

4:11

6

11. Ružomberok B

7

1

1

5

8:18

4

12. Dun. Streda B

7

0

2

5

5:18

2

Az új edzőben bíznak Guszonán

A

guszonai labdarúgócsapat a 2008/2009-es
szezont a rimaszombati területi bajnokság összevont II. és III. osztályában kezdte,
miután tavaly nem sikerült az a bravúr, ami
az előző évben igen, hogy bennmaradjanak az
első osztályban. A csapat azonban nem esett
kétségbe, szeretne újra a régi formájára találni,
s ha lehet, beleszólni a felkerülésért folytatott
küzdelmekbe.
Teszi mindezt új klubelnökkel és új edzővel,
mivel Tiffinger Gyula, aki eddig mindkét
pozíciót betöltötte, Rimajánosiban folytatja
edzői tevékenységét. „Sokat köszönhetünk
neki, hiszen éveken keresztül rengeteget tett a
guszonai fociért, de most jobb ajánlatot kapott,
amit tudomásul kellett vennünk.” – kommentálja Tiffinger távozását Kovács Ferenc, az új klub-

Reisz
András
jelenti

elnök, majd rögtön hozzáteszi: „A foci viszont
nem szűnik meg Guszonán, a falu továbbra is
támogat minket, és Kovács Tamás személyében
sikerült megfelelő utánpótlást találnunk az
edzői posztra.”
Kovács Tamás, akinek egyébként annak ellenére, hogy guszonai gyökerekkel rendelkezik, a
névrokonságon kívül semmi köze a klubelnökhöz, eddig a serdülő csapatot irányította. „Nehéz bármit is kijelenteni, még nagyon rövid ideje dolgozom a csapattal. Elég kevesen vagyunk,
nagyon fiatal a gárda, de bízom benne, hogy
az őszi szezont kihúzzuk a középmezőnyben,
aztán télen mindenképpen erősítenünk kell, ha
vissza szeretnénk kerülni az első osztályba.”
Már az őszi szezon előtt is jött két friss erő,
Gembicky Štefan (Zeherjéről) és Korponai

Attila (Pincről), de előbbi már össze is szedett
egy súlyos sérülést, így még egy darabig nem
állhat a tréner rendelkezésére. Mint ahogy
nem számíthat arra a Bodor Istvánra sem, akit
a távozó Tiffinger magával vitt kölcsönjátékra
Rimajánosiba. „Igyekszünk a saját nevelésű
játékosokat beépíteni a csapatba, akik nagyon
ügyesek, s bízom benne, hogy a tapasztalt
csapatkapitány Fazekas Péter irányításával, aki
mind a meccseken, mind a pályán kívül a csapat motorja, sikerül megtalálni a helyüket.” – bizakodik az új edző. Az első három meccs (egy
győzelem, két vereség) azt bizonyítja, hogy
valóban van még mit tanulniuk a fiúknak, de
messze még a vége, s ahogy mondani szokták,
minden jó, ha a vége jó.

Hétfőn elkezdődik a meteorológiai ősz (naptári
ősz) és kedden az új iskola tanév, ennek ellenére az időjárás mégis a szabadba csábít bennünket. A hét végéig túlnyomóan napos, száraz és
meleg, későnyári időre számíthatunk. A nappali
gomolyfelhő képződésből legfeljebb néhol lehet
jelentéktelen zápor (főleg a hegyekben). A hő-

mérséklet napközben eleinte 26,27, majd 29,30
fok körül alakul, az éjszakák viszont felfrissülést hoznak. Légköri front érkezése legkorábban
a hét vége felé valószínű a mostani számítások
alapján és azt követően már mérséklődik a
nappali felmelegedés.

Urbán Péter

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.

