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Szeptember 9-én félárbocra
engedték hazánkban a lobogókat. Huszonnégy órás országos
gyászt hirdetett a kormány a
szeptember 7-én Horvátországban tragikus balesetet szenvedő autóbusz-szerencsétlenség
áldozatainak a tiszteletére.
Tizennégyen vesztették életüket, s a fiatal ország – Szlovákia
—történetében ez volt az első
komoly áldozatokat követelő
buszbaleset.

Kassa kulturális
főváros lesz
Múlt héten Brüsszel döntött:
egy francia város mellett,
amelyről a héten szavaznak,
Kassa lesz jogosult az európai
kulturális rendezvények
megszervezésére 2013-ban,
ugyanis Európa egyik kulturális fővárosává Kassát választották. A versenyben Eperjest,
Túrócszentmártont és Nyitrát
utasította maga mögé a Zemplén megyei város.

Gömör-Kishonti vásár

Lelkészi beiktatás a rimaszombati
evangélikus templomban
Ü

nnepi istentiszteletre sereglettek össze
2008. szeptember 6-án a rimaszombati evangélikus templomban a helyi gyülekezet
tagjai, az egyházi méltóságok, más gyülekezetek
és egyházak képviselői. Mgr. Liszák Viktória,
a helyi evangélikus gyülekezet lelkésznőjének
ünnepélyes beiktatására került sor a zsúfolásig
megtelt, nagymúltú evangélikus templomban.
Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Ft. Mgr. Milan
Krivda evangélikus püspök, majd Nt. Mgr. Dušan
German esperes ünnepélyesen beiktatta Mgr. Liszák
Viktória lelkésznőt. Magyar nyelven igét hirdetett Ft.
ThDr. Fabinyi Tamás püspök úr Magyarországról. A
beiktatás alkalmával magyar, szlovák és latin nyelven
hangzottak el énekek a vokál kvartett és az egyházi énekkar előadásában, valamint Viera Slatinská
opera részletének (Rinaldo) szólóját hallhatták az
egybegyűltek. A helyi iskolások zenés műsora tette
meghittebbé s magasztosabbá az ünnepi eseményt.
Köszöntőt mondtak az egyes, jelenlévő egyházak
képviselői, így a református egyház képviseletében

Ft. Dr. Erdélyi Géza püspök úr, a római katolikus
egyház nevében Mgr. Jozef Dlugoš, a baptista egyház
nevében Mgr. Benjamin Uhrin, valamint a zsidó
(izraelita) egyházközösség nevében Dr. Rybár szólt
az egybegyűltekhez. A rimaszombati evangélikus
presbitérium és egyházközösség nevében szlovák
nyelven Bagačka Jaroslav, magyar nyelven Főző
Zsolt tanár urak köszöntötték a lelkésznőt. A Városi
Hivatal nevében Štefan Baláž, a Kulturális és Szociális
Osztály vezetője mondott köszöntőt. Végezetül a
beiktatott Mgr. Liszák Viktória szólt a szószékről az
egybegyűltekhez, s mondott köszönetet. Jelen voltak
a város iskoláinak igazgatói, a Városi Képviselő-testület több tagja, valamint más állami szervezetek képviselői, és a Besztercebányai Megyei Önkormányzat
és a Kerületi Hivatal több képviselője is. Az ünnepi
beiktatás befejező liturgiával és Ároni áldással végződött. A hívek az Erős vár a mi Istenünk c. egyházi
énekkel fejezték be ezt a szép és megható ünnepséget. Soli Deo gloria – Egyedül Istené a dicsőség!
Vörös Attila, Fotó: Cornix

Rimaszombat Városa szeptember 26-27-én rendezi
meg a XXVI. Gömör-Kishonti
Vásárt a Kishonti és a Jánošík
utcában, valamint a Fő téren.
A standokon árusítani kívánók
a Városi Hivatalban (Svätopluk
u. 5.) kérhetik az engedélyeket.
A vásár programjáról bővebben
a 3. oldalon.
moly

Szerkesszük együtt
a Gömöri Hírlapot!
Mivel lapunk munkatársai
nem jutnak el mindenhová a
régióba, hogy beszámoljanak
egy-egy érdekes eseményről,
várjuk az Önök jelentkezését,
beszámolóit és fotóit is. Szerkessze Ön is a lapot, legyen a
munkatársunk!

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.
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A Magyar Fotográfia Napján együtt
ünnepeltek a gömöri és a nógrádi fotósok

Disznófejű
Nagyúr

A

ugusztus 29-én, pénteken a Magyar Fotográfia Napja alkalmából a Gömöri Fotóklub tagjai a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület
meghívásának eleget téve több, ez alkalomból
Nógrád megyében megnyílt kiállítást is megtekintettek. Először Salgótarjánba látogattak el,
ahol górcső alá vették a József Attila Művelődési és Konferencia Központ előtéri galériájában
lévő „Portré és életkép” fotópályázat anyagát.
Majd szemügyre vették a Salgótarjáni Fotógalériában Csomor Imre egyéni kiállítását. Pásztón,
a Teleki László Művelődési Központban találkoztak a nógrádi fotóklubosokkal, ahol Homoga
József, a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület
elnöke nyitotta meg a kiállítást. Pásztó után
irány ismét Salgótarjánba, ahol a Balassi Bálint
Megyei Könyvtár Bóna Kovács Károly Galériá-

Homoly Erzsébet
szerkesztő
ban Ispán Dánielnek nyílt „Nélkülünk döntöttek rólunk” című egyéni tárlata. A Magyar
Fotográfia Napja alkalmából a Gömöri Fotóklub
két gömöri fotótúrát szervez az ősz folyamán
Beretkére, az elsőre meghívta a balassagyarmati
fotósokat, a másodikra a salgótarjáni székhelyű
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesületet.
Balázs Emese, fotó: Benedek László

Egy tragikus hír háttere

E

gy 27 éves fiatalembert barkácsolás közben halálos áramütés ért, olvas(hat)nánk
a rendőrségi hírekben. Ennyi a hír, de mi van a
rideg és kegyetlen tények mögött? Egy kétgyerekes család maradt édesapa nélkül Balogfalán,
ahol ez a tragédia történt szeptember hatodikán
délelőtt. S nem ez volt az első tragédia a családban, a most tragikusan elhunyt fiatalember
nem is ismerhette édesapját, hiszen az tóba
fulladt, mielőtt ő megszületett volna. Édesanyja előbb egyedül, majd nevelőapjával nevelte
három testvérével együtt. Egy olyan családban,
amely roma családként generációk óta élt
nagy-nagy becsben ebben a kis közösségben.
Magát Gábort is igen szerény, dolgos embernek
ismerte mindenki, akit nem láttak a kocsmában, a faluban téblábolni, hanem egyedül csak

Lapszélre

a családjáért, a gyerekeiért élt. „Nem élt belőle
több és most sem él, s mint fán se nő egyforma
két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” –
idézhetnénk Kosztolányit. Balogfalán emberemlékezet óta nem voltak ennyien temetésen,
nemcsak a szép számú rokonság ment el, hogy
utolsó búcsút vegyen drága halottjától, hanem
alig akadt olyan ház, család, amely ne képviseltette volna magát. A pap hangja többször is
elcsuklott, amikor a búcsúbeszédet mondta,
ahogy felnőtt, kemény fából faragott férfiak is
sírtak, amikor a hegedű jajszava mellett leeresztették a koporsót. Egy közösség súlyos sebet
kapott, de hitet és erőt is, hogy tovább lépjen és
újrateremtse önmagát.
Juhász Dósa János

Ady után szabadon... Azt hiszem oly
időszerű mindenkor újra és újra elővenni
Ady Endre Harc a Nagyúrral című versét.
Nem azért, hogy vigaszt keressünk benne,
nem is azért, hogy megnyugtassuk lelkünket, csupán azáltal, hogy a mindennapos
küzdelemben – képzeletben úszunk el
ahhoz a jachthoz, amelyre a költőnek sem
sikerült felülni. S mérlegeljünk. Mi vajon
el tudjuk-e érni? Megküzdünk-e vérverejték árán is az aranyon ülő Disznófejű
Nagyúrral? Vagy csak csatázunk, nekünk
is hull a vérünk, mert meghallgattuk a
csalfa habok hívogató zúgását, s az aranyszügy mégsem hasadt ki. Mindnyájunknak
megvan az álma, talán lehet, hogy éppen
azon jacht iránt. Miért ne! De legyen elég
a ladik, ha számunkra csak az méretett
ki erre a tengerre. Ne alacsonyodjuk le
annyira, hogy „sertés testét, az undokot”,
mi is simogatjuk. Simogatják azt már
elegen, így is. Persze egy megtört ladikon
küzdelmes az út, mert ide-oda hányja-veti
a hatalmas hullám, s még jobban megrongálja, bele-bele mar. De egyenes gerinccel,
s tiszta őszinte lélekkel próbáljunk meg
árbocot eszkábálni, hogy a kifeszített
vitorlánk biztonságosan befoghassa az
egyenes útra vezető szél sugallatát. Így
hasznára leszünk nemzetünknek…

Bűnügyi krónika
Börtön helyett 20 ezer Sk
J. Cs. füleki lakos jogosítvány nélkül vezetette
autóját, úgy, hogy a közlekedésrendészet betiltotta azt 18 hónapra. Ezzel megsértette a határozatot, s a losonci bíróság négyhónapos börtönbüntetésre ítélte, amely ellen J. Cs. fellebbezett
azzal az indokkal, hogy sürgős esetben kellett
volán mögé ülnie, hiszen infarktusgyanúval a
szomszédját szállította az orvoshoz. Fellebbezésének eleget tettek, de húszezer korona (663,87
euro) büntetést kell fizetnie.

s elkezdte szétverni a berendezést (13 ezer
korona – 431,52 € kárt okozott), mire kihívták
a rendőröket. Az őrjáratra a kamasz 41 éves
apja rátámadt, s felpofozta a rendőrt. Amikor
lefogták az apát, akkor a fiú és 42 éves anyja
a segítségére sietett. Az esetet a biztonsági
szolgálat munkatársaival oldották meg. A család
vizsgálati fogságba került, az apa 3-7 év-, a fia
2,5 év börtönbüntetésre számíthat, az anya
szabadlábon védekezhet, s büntetése egytől öt
évig terjedhet.

Egy kamasz és szülei rendőrre támadtak

A 22 éves utastárs elhunyt

Az eset a Nagyrőcei járásban, a jolsvai
pizzériában történt, ahol a család iszogatott. A kamasz baseballütővel hadonászott,

Tragikus baleset történt szeptember 5-én
Vámosfalva (Mýtna) és Divényoroszi
(Podkriváň) falvak között. Egy Mercedes Benz

furgon, amelyet a 27 éves varannói (Vranov
nad Topľou) lakos vezetett, összeütközött egy
rimaszombati autóbusz, amellyel 39 éves sofőrje Pozsony felé haladt. A furgon éppen három
egymás után közlekedő kamiont mellőzött, s
egy balos kereszteződésben ütközött össze az
autóbusszal. A karambolban a furgon 22 éves
besztercebányai utastársa szörnyethalt, egy másik hontnémeti 28 éves utas agyrázkódást kapott, a sofőr pedig három hónapon túl gyógyuló
súlyos sérüléseket szenvedett. Az autóbuszban
nyolc női utas sérült meg. Az esetet a zólyomi
rendőrség vizsgálja.
A Besztercebányai Kerületi Rendőrség sajtótájékoztatói nyomán / moly
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Közös projekt az egykori gyártelep megmentésére

É

rtekezletet hívott össze Cifruš István
polgármester, amelyen a város vezető tisztségviselői vettek részt. Bár általában kéthetente
rendszeresen találkoznak, hogy megvitassák az
előttük álló feladatokat, a mostani összejövetelnek több fontos apropója is volt, tudtuk meg
az értekezlet után Cifruš Istvántól. Szeptember
23-án ugyanis ismét összeül a Városi Képviselőtestület, előtte a Városi Tanács ülésezik, szeptember végén rendezik meg a Gömör-Kishonti
Vásárt és Zsolnán kerül sor a Szlovákiai Városok
és Falvak Szövetségének (ZMOS) ülésére is. A
szeptember 23-i képviselő-testületi ülés egyik
fontos programpontja lesz a Városi Hivatal

részéről az egykori nehézgépipari üzem (ZŤS)
területének megújítására benyújtott közös
pályázat. A júniusi képviselő-testületi ülésen
már ismertette az Ardbeg Consulting projektmenedzsere, Ladislav Komiňák a javaslatot, s
együttműködést ajánlott fel a városnak. A cég
ugyanis közvetlenül nem fordulhat EU-s támogatásért, viszont a projekt segítségével a város a
320 millió koronás (10 622 054, 04 €) vállalkozáshoz 16,5 millió koronával (547 699,66 €)
járulhat hozzá. Cifruš szerint élni kell a lehetőséggel, s a társfinanszírozás alapfeltétele, hogy
a terület tulajdonosa a város lesz. A projekt
beadási határideje október 17. Cifruš István azt

A polgármester
is elvégezte
a tanfolyamot

Egyirányú út lesz
a VÚB bank előtt

Záróvizsgával ért véget az a számítógépes tanfolyam, amelyet a Városi Hivatal
szervezett az alkalmazottak számára.
Akik sikeresen elvégezték a tanfolyamot
és levizsgáztak, európai számítógépes
jogosítványt (Certificate – European Computer Driving Licence) szerezhettek. Cifruš
István kérdésünkre elárulta, hogy ő maga
is részt vett a tanfolyamon és a vizsgát is
abszolválta, mert ezzel is szeretne példát
mutatni a Városi Hivatal alkalmazottainak. Ma ugyanis már elengedhetetelen
egy hivatalnok számára, hogy az alapvető
számítógépes információk és azok gyakorlati alkalmazásában járatos legyen. Cifruš
is rendszeresen használja az internetet,
banki átutalásait is azon keresztül intézi.

Rendkívül balesetveszélyes és túlzsúfolt a Általános Hitelbank előtti útszakasz, ahol már több
közlekedési baleset is történt az elmúlt években. A Szlovák Takarékpénztár előtti parkolótól
a Hviezdoslav és SzNF utcai kereszteződésig
egyirányú lesz az út, s ez akár egy hónapon
belül is hatályba léphet, közölte Marian Strihan,
a Járási Közlekedési Felügyelőség munkatársa.
Az SzNF utca felől tilos lesz a behajtás. Ezáltal
lehetőség nyílik parkolóhelyek kialakítására
a bank alkalmazottai és ügyfelei számára.

jdj

Kép és szöveg: jdj

Ezt látni kell!

A

Városi Galériában került sor Amálka
Ľudmila Valenčíková kiállítására, amelyet
Gabriella Garlatyová mutatott be. Ľudmila
Valenčíková szobrászatot tanul Kassán Bartusz
Gyula szobrászművésznél, ami egy nő számára
nagy kihívást jelent. Az ifjú művész könnyű
anyagokkal dolgozik, így fóliával, vatelinnel,
csipkével, gézzel, szilikonnal, fával, dróttal,
spárgával. Maszkokat készít, női arcon fóliával,
majd lefényképezi. Egy nagy fehér doboz belsejében működő organizmust mutat be különös
hangok kíséretében. A hangokkal és fénnyel

pszichológiai hatást szeretne kiváltani
a látogatóban. Amálka Ľudmila Valenčíková
1980. szeptember 3-án született Iglón.
Trencsénben ruhaipari szakközépiskolát végzett, majd a kassai Képzőművészeti Főiskolán
folytatta a tanulmányait. Egy szemesztert
Olaszországban töltött. Három alkalommal vett
részt a Fashion Model versenyen, ahol kétszer
második és egyszer harmadik helyezést ért el.
A kiállítás október 10-ig lesz megtekinthető, és
mindenkinek ajánlom.
Csölle Edit

is elárulta, hogy az Egyesült Államokba készül,
ahol egy hetet tölt majd 88 éves keresztanyjánál
a Wisconsin állambeli Racine városában. Legutóbb 1995-ben járt az Egyesült Államokban,
amikor több államot is sikerült felkeresnie, így
képet kaphatott az ottani viszonyokról. Amerika
a korlátlan lehetőségek hazája, ahol az ügyesek
érvényesülhetnek, viszont látta a szegénynegyedeket, s a washingtoni Fehér Ház előtt is szép
számmal találkozott fagyoskodó hajléktalanokkal. „Ültem már ott úgy négy órát egy konferencián, hogy még egy pohár vizet sem kaptunk.
Ez nálunk elképzelhetetlen lenne” – mondta.
jdj

Tíz nap
múlva
vásár!
Rimaszombat Városa huszonhatodik
alkalommal rendezi meg a Gömör-Kishonti
Vásárt. Idén szeptember 26-27. között várják az érdeklődőket a Fő térre, a Kishonti
utcába és a Posta mögötti parkolóba. Szeptember 26-án, pénteken 9 órakor a Fő téren
kerül sor a Legszebb erkély és virágos
kert versenynek a kiértékelésére, majd 10
órai kezdettel a város óvodásai és iskolásai adnak közös zenés-táncos műsort. 11
órakor Cifruš István a külföldi vendégek
jelenlétében hivatalosan is megnyitja
a vásárt, majd megkeresztelik a Rimaszombat régi képeslapokon c. könyvet.
Közben fellép a Elá Hop előadással a PIKI
színház. A Relax kultúrműsora 13 órakor
kezdődik, míg a Városi Művelődési Központ termeiben 14 órakor hivatalosan is
megnyitják a III. szlovák-magyar bemutató
és kereskedelmi kiállítást, az Euro-Rima
Expót. A szabadtéri színpadon délután
három órától a Sobotienka fúvószenekaré,
őket követik a miskolci Szuper Dáridó
művészei. Hat órakor Robo Kazík ad
koncertet, hét órakor Laci Strike és Street
Dance Academy mutat be showtáncot. A
sztárvendég Petra Kepeňová és zenekara,
fél kilenckor lép színpadra. A napot a
budapesti MAPEZ rockzenekar koncertje
zárja. Másnap, szeptember 27-én vasárnap
tíz órai kezdettel a postánál ad koncertet
a Sobotienka fúvószenekar. Ugyanekkor
a gyerekeket is várják szabadidős-szórakoztató programok. A vásár alkalmából
kísérőrendezvényként kerül sor a VII. női
kézilabda tornára a polgármester serlegéért a Nyugat-lakótelepi tornateremben.
moly
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Vidéki iskolai körkép – 3. rész
ügyességi versenyekre készülnek
Várgede alapiskolájába az idei tanévben ös�szesen 267 diák jár, ebből a szlovák tagozaton
4, a magyar tagozaton pedig 15 kiselsős van, s
nulladik előkészítő évfolyam is nyílt 11 tanulóval. A helyi tantervet az igények alapján a következőképpen oldották meg: a magyar tagozat
első osztályában három órával megerősítették a
magyar nyelvet, majd fél-fél órával az etika-hittant és a természetrajzot, a szlovák tagozat első
osztályában másfél órával több természetrajz,
egy-egy órával több szlovák nyelv, munkára
nevelés, rajz, s plusz fél óra hittan-etika lesz. A
felső tagozaton a magyar ötödikben a matematikát másfél órával, a történelmet egy órával, az
etikát, hittant és az informatikát fél-fél órával
egészítették ki, míg a szlovák ötödikben ugyanígy jártak el, de mivel ott hat óráról dönthettek,
még plusz egy-egy órát tettek a geográfiához
és a biológiához. Az iskola igazgatónőjétől,
Knapp Évától megtudtuk, hogy a gyerekekkel
képességükhöz mérten foglalkoznak, s pl. ha
a matematikai, kémiai versenyeken nem is, de
az ügyességi versenyekben szép eredményeket
érnek el a gyerekek. „Októbertől újra indulnak
a szakkörök is, rajz-, gyöngyfűzés, sport- és
informatika körökre lehet majd jelentkezni,
s elkezdjük a felkészítést pl. a Dobré slovo, a
Tompa- és a roma szavalóversenyre, de benevezünk a trencséni vagy a rimaszombati csillag-

vizsgáló rajzversenyeibe is, s a sportversenyeket
sem hagyjuk ki, hiszen tavaly is mezei futásban
a kerületi fordulóig jutott az egyik diákunk” –
tette hozzá az igazgatónő.

Nincsenek új tankönyvek
Dobócán az iskolában 28 kisdiák tanul. Nehézséget okoz, hogy magatartásbeli problémákkal
küszködő, gyenge tudásszinttel rendelkező
gyereket kell nevelni. „Főképpen az utóbbi két
év borzasztó, hiába járnak a gyerekek óvodába…” – mondja lehangolva az iskola igazgatója, Pataky Lívia, s hozzáteszi, hogy nem is
tudnak újítani, örülnek, ha a tananyagot sikerül
átvenni, ezért a helyi tantervben három órával
a magyar nyelvet, eggyel pedig a matematikát
erősítették meg. A kisiskolában sajnos évek óta
régi tankönyvekből dolgoznak, hiába igénylik
az újakat, még mindig nem kapták meg pl. a
matematika munkafüzetet.

Nehéz eredményeket felmutatni
Gömörmihályfalva kisiskolájába a helybélieken kívül Felső- és Alsóvályból járnak kisdiákok, összesen huszonöten, ebből idén kivételes
módon öt az elsős. Több gyermeket elvisznek
a helybéliek Sajógömörre vagy Tornaljára.
„Fogjuk a fejünket, hogy mit fogunk tudni
felmutatni. Sokan nem tudják megérteni, hogy
mivel találkozunk a gyakorlatban, általában

a módszerek tehetséges gyerekekre íródnak,
nem pedig ezekre gyerekekre, akik ilyen nehéz
szociális helyzetből érkeznek az iskolába”
– mondja lapunknak az igazgatónő, Kovács
Éva, aki hozzáteszi, hogy komoly gondok
vannak az alapvető illemtudással, a higiéniai
alaptényezőkkel, több gyermek beszélni sem
tud rendesen. „Kriminális főleg az első három
hónapunk…”– érzékelteti a nehézségeket az
igazgató. A regionális nevelést, az írást és az
etikát erősítették meg a helyi tantervben.

Nem születnek gyerekek
Gömördétér kisiskolájában a lét a tét! „Tíz
évvel ezelőtt még negyvenöten voltunk, előreláthatólag 3 év múlva újra lesznek gyerekek, de
addig a létünkért küzdünk” – fogalmaz a helyi
kisiskola- és óvoda igazgatónője, Lacka Irén, s
elkeseredve konstatálja, hogy a községben a fiatalok nem alapítanak családot, s nem születnek
gyermekek. Az iskolában összesen 12 kisdiák
van, s ebből csak egy az elsős, az óvodába tízen
vannak. A helyi tantervben a magyar nyelvet
erősítették meg három órával, egyet pedig a
munkára való neveléshez tettek. Az oktatási
intézményben informatika, képzőművészeti és
dramatizációs szakkörök működnek, s az egyes
rendezvényeken kultúrműsorral szolgálnak a
gyerekek.
Homoly E., Folytatjuk…

Rimaszombatban járt a Baltazár Színház

N

em mindennapi előadás részesei lehettek
a Tompa Alapiskola, a Tompa Református
Gimnázium felsőtagozatos diákjai, valamint a
Nagybalogi Szociális Otthon lakói, akik
ellátogattak a budapesti Baltazár Színház
előadására.
Különleges, ugyanis az 1998-ban alakult Baltazár Színház értelmi sérült fiatalokból alakult
Elek Dóra vezetésével, s azóta folyamatosan
működik. Eddig hat bemutatót tartott, s elindítottak egy oktatási programot is neves szakemberek közreműködésével. A rimaszombati

előadás előtt Zsélyi Katalin drámapedagógus és
Tóth Zsófia iskolapszichológus, a PedagógiaiPszichológiai Tanácsadó munkatársa készítették fel a gyerekeket az előadásra, amely
a Carissimi nonprofit alapítvány jóvoltából,
a Szülőföld Alap és a Védcölöp Alapítvány
támogatásával jutott el Rimaszombatba. A
társulat akkor lett országosan ismert, amikor
Zelki János két filmet is forgatott róluk, s azt
a televízió is bemutatta. A Rimaszombatban
bemutatott Gondolj rám szívesen c. előadásuk
még 2001-ben készült, s a Rómeó és Júlia para-

frázisának is tekinthető. A színház pályázatot
írt ki, amelyre értelmi sérült emberek „szerelem” témájú irodalmi alkotásait várták, és
Shakespeare drámája felhasználásával ebből
állították össze az előadást. Megható, izgalmas
ötleteket felmutató előadást láthattunk, amely
frappánsan ad számot arról, hogy egy értelmi
sérült ember is lehet szerelmes. A rimaszombati nézők vastapssal jutalmazták a budapesti
vendégek játékát.
jdj

Tanévnyitó sportnappal
T

amásfalvában a Kiút a Jobb Életbe civil
szervezet a helybéli tanulóknak tanévnyitó
bulit szervezett, melyet jó hangulatú sportnappal kötöttek össze.
A civil szervezet jó pár éve azon munkálkodik, hogy Tamásfalva lakosainak segítségére
és támogatására legyen úgy szociális- mint
kulturális téren. A gyerekekre mindig is külön
figyelmet szenteltek, s akcióik nagy része gyermekközpontú. Így volt ez legutóbb is, amikor

szeptember 6-án tanévnyitó bulira hívták meg
a tanulókat, akiknek ugye a felhőtlen szünidő
után újra elkezdődött a tanév. A bulit, — melyet a tamásfalvai egykori óvoda épületének az
udvarán rendeztek —, megelőzték a sportversenyek. A gyerekek kipróbálhatták az új pingpong
asztalt, csocsót, röp- ill. tollaslabdát, valamint egyéb labdajátékokban, kötélhúzásban,
zsákbaugrálásban össze is mérhették erejüket.
Mindenki kapott édességet s frissítőt, de az első

három helyezett sportfelszereléseket is nyerhetett. A civil szervezet még nyár elején részült a
Városi Képviselő-testület mellett működő Ifjúsági- és Sport Bizottság tízezer koronás támogatásában, melyet – jól gazdálkodva – sporteszközök beszerzésére fordítottak. A közeljövőben
szeretnék a lakosok és a gyerekek számára
elérhetővé tenni ezen sportolási lehetőségeket,
hiszen jól tudják: ép testben, ép lélek.
moly
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Gömöri ételek és dalok a bősi fesztiválon
S

okunk tudatában Bős, ez a csallóközi
nagyközség, az ott épült vízerőműről volt
ismert. Már kevesebbet tudunk arról, hogy
menekültek százai találtak itt védelmet, arról
pedig alig hallottunk, hogy a népművészeti
fesztiválok is otthonra leltek a csaknem ötezer
lelket számláló településen.

A Nagybalogi Szivárvány Énekkart és a
Gesztetei Barkó Menyecskéket meglepetésként
érte a Bősre szóló meghívó, melyet Huszár
László, a Csemadok Művelődési Intézetének
igazgatója augusztus 16-án személyesen adott
át a két csoportnak. Egyúttal megkérte őket,
hogy a fesztiválon prezentálják a gömöri konyha hagyományos ételeit.
Mivel az Országos Népművészeti Fesztiválig
alig három hét maradt a csoportok felkészülésére, gyorsan kellett cselekedni. A népdalcsokor
összeválogatása könnyebben, a hagyományos
ételek kiválasztása nehezebben ment, végül
összeállt a menü. Megvásárolták és előkészítették az alapanyagokat és a megfelelő edényeket,
konyhai eszközöket, mivel azokat is vinni kel-

lett. Jó hangulat, nevetés jellemezte az út első
felét, de hogy ez ne így legyen Bősig, arról az
autóbusz gondoskodott. Elhagyva a nagykürtösi
járás területét, megmakacsolta magát, s úgy
döntött – nem megy tovább. Üröm vegyült az
örömbe, hiába volt a sofőr jó szándéka, több
órás kényszerpihenő következett. A tervezettnél
két órával később állt meg a gömöriek autóbusza a bősi kultúrház előtt, ahol a szervezők
megértéssel és nagy szeretettel fogadták az
énekszóval kilépő menyecskéket. Mivel a
fellépés időpontját lekésték, másnap, szombat
délutánra sorolták be őket. A fogadtatás, a
kellemes szállás és a jó vacsora újra mosolyt
ragasztott az arcokra.
Szombaton délelőtt a gömöriek sátrában és a
kultúrház konyhájában nagy volt a sürgés-forgás, készültek a finomságok. A nagybalogiak
disznótoros töltött káposztával, tejfölös-kapros- és krumplis lepénnyel, a geszteteiek pedig
kondérban főtt palóclevessel, túrós, mákos,
krumplis kelt-kalácsokkal, rétessel és mákos
kukoricával igyekeztek meglepni a kíváncsiskodókat. Közben a szabadtéri színpad is várta
mindkét csoportot, szereplésüket viharos
tapssal jutalmazta a kissé szegényes nézőtér.
A délutáni műsor után ellepték az érdeklődők
a gömöri sátrat és rövid időn belül eltűnt a
százhatvan darab töltött káposzta, a kondérnyi
palócleves és a rengeteg kelt kalács. Felfrissülésként a bősi felvízcsatornát és erőművet
tekintették meg, ami mindenki számára egy
újkori csodának tűnt.
A vasárnap délelőtti istentisztelet után újra a főzés várt mindkét csoportra. A geszteteiek lecsós
csirkeraguval, herőcével, kelt-kalácsokkal, a
balogiak pedig savanyú gombalevessel és töltött
csirkével rukkoltak elő. A délutáni műsort
követően jöttek az ínyencek az újabb ételkülönlegességek kóstolására. Ezen a délutánon

még gyorsabban fogytak a finomságok. Egy óra
leforgása alatt eltűnt a katlannyi lecsós ragu és
a negyvenliternyi gombaleves, valamint a finom
töltött csirke az érdeklődők gyomrában. Nyoma
veszett a több üvegnyi szilva- és sompálinkának
is.
Aki megkóstolta a gömöri konyha jellegzetes
ételeit, italait, nem fukarkodott a dicsérettel.
Többen a különlegességek receptjei iránt is
érdeklődtek. Este fél nyolckor, az autóbuszba
beszálló gömörieket sokan kísérték, köztük a
Szőttes Táncegyüttes táncosai, vezetői, a füleki
tánccsoport tagjai és a szervezők is. Meleg
szavakkal és kézszorítással köszönték meg a
közreműködést.
A gömöri menyecskék pedig fáradtan bár, de
elégedetten foglaltak helyet az utóbuszban,
amit a tulajdonos közben egy megbízhatóbbra
cserélt. A hangulat nem apadt, egész úton szólt
a nóta, aminek kezdeményezői főleg a gesztetei
menyecskék voltak. Bizonyos, hogy a gesztetei
és nagybalogi énekesek s konyhatündérek
öregbítették Gömör hírnevét a Csallóközben is,
gyönyörű dalaikkal és finom ételeikkel.
Koós István, fotó: Pál Csaba

Korlátiak találkozója
A

rimaszombati Városi Művelődési Központban találkoztak minap egykori korlátiak,
mintegy ötvenen. A bányászhimnusz eléneklése után a visszaemlékezéseké lett a főszerep,
s aki akarta, elmesélhette a faluval kapcsolatos
élményeit. A találkozót Alexander Fröhlich
kezdeményezte, aki szerint Rimaszombatban
legalább 100 olyan család él, amelynek a gyökerei ebben a faluban vannak. „Jövőre már azokat
a korlátiakat is meghívjuk, akik más szlovákiai
városokban laknak” – nyilatkozta lapunknak.
A falu első írásos említése 1341-ből származik,
s az idők során több változatban is előfordul
(Coradfolwa, Korlatheluky, Korlathy). Mai
szlovák nevét csak 1948-ban vette fel. Lakói évszázadokon át mezőgazdasággal foglalkoztak,

de a XIX. század végén bazaltbányát nyitottak,
amely hamarosan teljesen megváltoztatta a falu
életét és Korlát a régió leggazdagabb falvai közé
tartozott, amelyben 11 nemzetiség, köztük
németek, szerbek, szlovákok és magyarok éltek
békésen egymás mellett, s a faluban évtizedekig
működött orvosi rendelő, strand, kultúrház,
inasiskola, mozi és tekepálya is. Mindez ma
már a múlté, a bányászat a rendszerváltás után
megszűnt, s a főútvonaltól 5 km-re elhelyezkedő, félreeső falu munkahely és tömegközlekedés híján lassan elnéptelenedett és elöregedett.
A találkozón résztvevők bizottságot választottak, amelynek tagjai folyamatosan figyelemmel
kísérik a faluban történteket.
amb, jdj, kép: amb
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Jeles napok
Szeptember 12. „Odakinn a fördés vége.
Nyíretnek a birkák. Szüretre készíteni a pincéket, hordókat!” – tanították a régi parasztkalendáriumok.
Szeptember 14. – A szent kereszt
felmagasztalásának ünnepe
A hagyomány szerint Nagy Konstantin édesanyja, Szent Ilona találta meg közel a Golgotához
Krisztus keresztjét. Hitelességét csodás gyógyulás igazolta. Azóta szerte a világon tisztelik e
keresztfa darabjait, kis szilánkjait, hiszen ez a
kereszt a keresztények számára a megváltást,
az üdvösséget, Jézus értünk vállalt áldozatát
jelképezi.

Rimaszombat.
Piaci kofák
a szocializmusban

Szeptember 15. – Fájdalmas anya
Máriát a keresztény teológia „társ-megváltóként” emlegeti, mint aki végigkísérte Jézust a
keresztút állomásain és hűségesen kitartott a
kereszt alatt is. Életében megvalósult az agg Simeon jövendölése: lelkedet tőr járja át. Ez a nap
Mária szenvedésének, gyötrelmének ünnepe,
Szlovákiában munkaszüneti nap.
Összeállította: Balázs E.

Könyvajánló
Czenthe Zoltán: Otthonok 3.

Hidasi József: Losonctól-Losoncig

Ragály, Rakot�tyás, Rimapálfalva,
Rimaráhó,
Rimasimonyi,
Rimaszécs, Rimaszombat, Rozsnyó,
Rozsnyórudna, Runya, Sajógömör, Sajókeszi,
Sajókirályi, Sajólenke, Sajólénártfalva,
Sajópüspöki, Sajórecske, Sajószárnya,
Sajószentkirály, Sánkfalva, Serényfalva,
Serke, Síd, Sőreg, Susa, Szalóc, Széki puszta,
Szentsimon, Silice, Szkáros, Szuhafő, Szútor,
Tajti, Tamásfalva, Tamási, Téski puszta, Tiba,
Tornalja, Trizs települések fotógyűjteményét
tartalmazza a legújabb kiadvány.

Egy város, egy család és egy
túlélő története. Ezen a földön
– Hidasi szavaival – gyakori
látogató lesz, s mintha a
másvilágból térne haza: „…
a jelenlegi Losonc már csak
szülővárosa, de nem hazája;
hiszen itt már nehezen értik
meg, – ő már új hazája „új nyelvét” beszéli. De
a világ közepe mindig ott van, ahol az ember
született.” Hidasi Józsefnek Losoncon.

Magyar Zoltán – Varga Norbert:
Három szem klokocska
A könyv a magyar folklorisztikában nagy múltra visszatekintő és nemzetközi elismertséggel bíró egyéniségvizsgáló
iskola hagyományait folytatja.
A kötet komplex módon igyekszik bemutatni Darmo István
hagyományőrző tevékenységét, amelyet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004-ben a Népművészet Mestere
cím odaítélésével ismert el. Pista bácsi, a „tudós
gömöri pásztor” a lapok hasábjain is továbbadja
az anekdotákat, adomákat, igaztörténeteket,
néphitadatokat.

A templomos Ige
A templom a biztos pont. Az
értelmet adó önmagába fordulás helyszíne. Az Isten háza
együvé vezeti azokat, akiket a
világ egymástól eltávolít, vallja
Tompa Mihály, hogy hitünk
erősödjék az Igében. A templomos Igében. Megrendülten állunk, és álljunk is a templom padjai közt, mint
megtért gyermek édesanyja szorító ölelésében,
várva a megtisztító és felnevelő megbocsátást. A
kötet szerzői: Csukás Zsigmond, Erdélyi Géza,
id. Görözdi Miklós, Görözdi Zsolt, Hodossy
Gyula, Tőkés László.
A könyvek megvásárolhatóak a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
Összeállította: Homoly E.

Kerti munkák
a 38. hétre
Gyümölcsöskert
Megkezdjük a későbbi érésű almák szedését. Az almaszüretet a harmat felszáradása
után kezdjük meg. Rekeszekbe csak az
egészséges gyümölcsöt rakjuk. Az almát
egyenként, csavarva szedjük. A leszedett
gyümölcsöt minél előbb vigyük a tárolóba.
A lehullott gyümölcsöt szedjük össze.
A korán lehullott lombot is szedjük fel
és semmisítsük meg. A korai lombhullás
ugyanis a kórokozók és kártevők következménye. A mogyoróbokrok alól szedjük fel
a mogyoróormányos lárvája által károsított
és a moníliával fartőzött, hullott mogyorót. A kaliforniai pajzstetű lárvarajzása
még tart, ezért védenünk kell az alma- és
körtefákat.

Szőlő
A tárolásra szánt szőlőfürtöket válogassuk
át, csak a laza fürtöket tegyük el. Ezekből
is vágjuk ki a fertőzött, sérült, repedezett
héjú bogyókat. A darazsak ellen kötözzük be az eredő fürtöket pl. tüllhálóval.
Csemegeszőlőben érdemes ezt a munkát
elvégezni. Kezdjük a korán érő borszőlők
szüretelését. Csak az érett (magas cukortartalmú) szőlőt szedjük le. A szőlő akkor
érett, ha már nem tapasztaljuk a mérés
alkalmával a cukorfok újabb növekedését.
A megfelelő erjedéshez használjunk kotyogót. Ez azért szükséges, hogy az erjedés
alatt képződő mustgázok eltávozhassanak,
de a hordóba ne jusson levegő.

Zöldségkert
Még vethetünk spenótot, az őszit már
szedhetjük 4-6 leveles állapotban. A szikleveleket ne tépjük ki, akkor a fagyokig
újakat nevel. A hónapos retket 3-4 cm
tőtávolságra ritkítsuk, sekélyen kapáljuk,
gyomláljuk. Kezdjük betakarítani az őszi
retket, 0-1,5 °C hőmérsékleten tároljuk,
zárt helyen, nyirkos homokban, ebből a reteknek csak a feje és a sziklevelei álljanak
ki, különben hamar fonnyad. Az újzélandi
spenót magvait gyűjtsük tavaszi vetésre,
levelei a fagyokig szedhetők. A rebarbara
telepítése előtt talaját 50-60 cm mélyen
forgassuk meg és bőségesen trágyázzuk.

Virágkert
Az elvirágzott kardvirág gumóit szedjük
fel, a szárát vágjuk 10 cm-esre, száraz,
szellős helyen tároljuk. Folytatjuk az
évelők ültetését. A korán virágzó évelőket
azonban ne bolygassuk ilyenkor (ilyen pl.
a szellőrózsa) A már lehullott leveleket
folyamatosan távolítsuk el.
Farsang István
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Czinka Panna kései
utódai Sajógömörön

Ankét

Szereti-e Ön
a cigányzenét?

C

zinka Panna volt az első magyar női
cigányprímás, aki Sajógömörön született 1711-ben és ott is halt meg 1772-ben. A
legenda, — miszerint a nagy fejedelem, Rákóczi
hadnagya volt —, nem igaz, de a szabadságharc
bukása után zenéjével sokat segített a búfelejtésben. Szülőfaluja 1992-ben mellszobrot
állított híres szülöttjének, s megrendezte a róla
elnevezett prímásversenyt is, amelyet azóta is
rendszeresen, kétévente megszervez. Az idén
már kilencedszer jöttek össze a cigányzene
szerelmesei, csak mintha a prímások lennének
megfogyatkozóban. Sokáig kérdéses volt az is,
hogy egyáltalán megtartják-e a rendezvényt,
mert se versenyző, se kísérőzenekar nem akadt,
de ahogy az előző években már sokszor, az
idén is jött Boros Mátyás prímás Budapestről
és a díjak és zsűritársak mellett kisegyüttes is
hozott magával, az Új generáció zenekar tagjait.
Az öt benevezett prímás (akik között egy
hölgy és egy nem roma származású is akadt)
legidősebbje sincs még 20 éves, a legfiatalabb
pedig még csak 13 és ez volt az első nyilvános
fellépése. A versenyzők a Monti csárdás mellett
egy szabadon választott művel mutatkoztak be,
s egy nótaénekest is kísérniük kellett.
A zsűri (Szirmai László, Boros Mátyás, Farkas
István) és a közönség is egyhangúlag a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola tanulója,
Botos Béla mellett tette le a voksát, aki nemcsak
a Monti csárdást adta elő hallatlan virtuozitással, hanem rendkívül magabiztosan vezényelte
a zenekart is. A második helyen a tornaljai

Zsúfolt ház előtt került sor a IX. Czinka
Panna Prímásverseny gálaműsorára Rimaszombatban, amelyen neves budapesti
nótaénekesek léptek fel hatalmas sikerrel.
Ennek apropóján érdeklődtünk, hogy
milyen is ma a cigányzene, a magyar nóta
fogadtatása.

Gergely Erzsébet

Pusko Márton, a harmadik helyen a rimaszécsi
Busa Viktor végzett. A pénzjutalmak mellett
a budapesti vendégek két mesterhegedűt is
hoztak magukkal ajándékba. A rendezvényt
az idén is az immár kilencvenedik évébe lépő
Farkas Imi bácsi nyitotta meg, aki eljátszotta
Czinka Panna nótáját, s megemlékeztek az idén
elhunyt balogfalai prímásról, Balog Lojziról is.
A versenyt másnap Rimaszombatban nótaest
zárta, amelyen zsúfolt ház előtt Bokor János,
Szentendrei Klára és Madarász Katalin énekelte
a magyar nóta gyöngyszemeit Boros Mátyás
kísérete mellett.
Kép és szöveg: jdj

Rekordszámú néző Jakubisko filmjén

Ö

t napig vetítették Rimaszombatban Juraj
Jakubisko filmjét a rimaszombati Orbis
moziban, s ahogy azt Eva Zibríkovától, a mozi
vezetőjétől megtudtuk, a film rekordszámú nézőt vonzott, hiszen 2 500 néző volt rá kíváncsi.
Ekkora érdeklődés legutóbb a Titanicot és Az
oroszlánkirályt övezte, igaz, még a kilencvenes
években. Jakubisko sokáig várt filmje a Guiness
rekordok könyvébe is bekerült Báthory Erzsébet
történetét meséli el – kissé másképp, új megvilágításban. Az alkotók felhasználták SzádeczkyKardos Irma 1993-ban megjelent, Báthoryt
rehabilitáló könyvét, és a kezdetektől fogva nem
is titkolták, hogy nem a Nižnanský regényéből
elhíresült, fiatal lányok vérében fürdő Báthory
Erzsébetet látjuk viszont, hanem egy, a gyerekeiért és a családi vagyonért foggal-körömmel
küzdő asszonyt, akit férje halála után könnyű
prédának tartanak a vagyonára ácsingózó nagyurak és egyházi méltóságok egyaránt. A filmet
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Nincs olyan ember, aki
ne szeretné a zenét, igaz
jelenleg nagyon sok irányzata van. Nagyon szeretem a régi szép slágereket,
sanzonokat. Az operettet
is szívesen hallgatom. A
legszebb érzés az, mikor
a magyar nótákat és cigányzenét láthatom,
főleg a Duna TV Kívánságkosár c. műsorában, amit ha tehetem, mindig szívesen
nézek. Magyar nótáknak és a cigány
nótáknak olyan varázsuk van, ami lelkileg
hat, felvidít vagy elszomorít, de akkor is
csodálatos zene.

Sojka Istvánné
Nagyon szívesen gondolok vissza a régi időkre,
mikor még nem volt
televízió, csak rádió, s
nagyon örültünk azoknak
a műsoroknak, mikor
magyar nótát, cigányzenét
hallgathattunk. Akkor
megkedveltem, s ez így van most is. Szívesen eljárok azokra a rendezvényekre, ahol
a nótaénekesek nagy élményt nyújtanak az
előadásaikkal. Ha tehetem, mindig szívesen
hallgatom a rádióban a zenés műsorokat,
főleg a cigány és a magyar nótát kedvelem,
de szívesen meghallgatom a régi szép slágereket, mulatós nótákat is.

Brešťanská Ilona

eddig már több mint 300 ezren látták, ekkora
sikert cseh/szlovák film a rendszerváltás óta
nem ért el. A film, amelynek a főbb szerepeiben
többek között Anna Frielt, Karel Rodent, Hans
Mathesont, Deana Horváthovát, Franco Nerót,
Vincent Regant, Jiří Mádlt és Bolek Polívkát
láthatják, nemsokára Magyarországon és Oroszországban is látható lesz.

Rendszeresen hallgatom a Pátria Rádiót,
főleg a kívánságműsort és
a köszöntőt. Különösen
a magyar nótának és a
cigánynótának örülök, nagyon szeretem. Kimondottan örülök annak, mikor
rendezvényeken, a televízióban és rádióban
is láthatom és hallhatom az utánpótlást, a
fiatal nótaénekeseket. Jó érzés tudni azt,
hogy a fiatalok körében is közkedveltek a
magyar nóták és a cigányzene.

jdj, kép: kan

Kérdezett és fényképezett: Csölle Edit
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A palóc időjárásjelentő
A magyar közszolgálati televízióban találkozhatunk vele esténként a sporthírek után. Ő
ugyanis a csatorna egyik „időjárásfelelőse”.
Sokan nem tudják, legfeljebb a kiejtéséből
érezhetik, hogy András Palócföldről származik,
gömöri gyökerekkel rendelkezik, s a szüleivel,
– bár már élete nagy részét Budapesten tölti – ,
Füleken él. Reisz András
Füleken végezted az alapiskolát, hisz a szüleid
is itt tanítanak, de Kassára jártál középiskolába.
Minden áron vasutas szerettem volna lenni,
mozdonyvezető, s a mai napig ez a másik
hobbim. Csakhogy akkor Zsolnára kellett volna
menni már középsuliba, s mivel a szlovák
nyelv nem volt az erősségem, édesanyámék azt
javasolták, hogy próbáljam meg középszinten
a kassai iparit. Csakhogy 1995. április 5-én,
16.00-kor teljesen véletlenül ránéztem az udvari
hőmérőre, s egy noteszbe feljegyeztem, hogy
milyen idő van. Innen kezdve ez rendszeressé
vált, elkezdtem nézni az időjárás-jelentéseket,
s az egész baromira megtetszett. Nem olvastam
annak idején szakmai cikkeket, tudományos
dolgozatokat, de érdekelt, hogy miért esik az
eső, s akkor nagyapámat kérdeztem, és ő mondott valami bölcsességet.
Mi tetszett jobban: maga az időjárás-jelentés
vagy azok, akik elmondták?
Az egész együtt, csomagolásostul, stáblistástul.
Azok a meteorológusok, akik akkor szerepeltek,
s még ma is itt-ott előfordulnak, bár sajnos,
egyre kevesebben, nagyon komoly szakmai
színvonalat jelentettek, s teljesen a hatásuk
alá kerültem. Egy idő után annyira a rabja
lettem – főleg a grafikonok s az előadásmódjuk
nyűgözött le –, hogy videóra vettem, bementem
a szobámba, s a tükör előtt én is elkezdtem
időjárást mondani.
S mennyire lehet pontos egy előrejelzés, akár
két napra is?
Általában két napra már „jól teljesítünk”, de ez
az időjárási helyzettől is függ. Ha változékony
idő van, akkor bonyolultabb folyamatokat
kell szimulálni és ilyenkor lép fel a „káosz”.
Ez azt jelenti, hogy a számítások ebben az
esetben nagyban eltérhetnek a valóságtól és ez
nem szakmai vétek, hanem a légkör alapvető
fizikai tulajdonságából, valamint a számítások
matematikai voltából eredő probléma. Ezt
a gombócot még évek múlva is le kell nyelnie
egy meteorológusnak, vagyis soha nem lesz
100%-os prognózis! Ebből következik, hogy a
napok múlásával természetes módon csökken
az előrejelzés pontossága, méghozzá hatványozottan. Aki ennek ellenére megpróbálja
„megjósolni”, hogy egy hónap múlva milyen
idő lesz például Füleken, az szakmai kóklerség áldozatául esik. Ez persze nem azt jelenti,
hogy nem készülnek hosszabb távú előrejelzések. A válasz határozottan igen, de ezek nem
kategorikus kijelentések, hanem statisztikai

alapú megközelítések, amelyek már alapvetőn
a célfelhasználók számára készülnek (mezőgazdaság, energiaipar stb.).
Mikor döntötted el, hogy meteorológus leszel?
Ahogy mondtam, volt egy füzetem, amibe
naponta bejegyeztem az időjárást, a műholdképeket, s akkor a Sme c. napilapnak még volt egy
nagyon frappáns időjárás-előrejelzése, s volt
benne frontanalízis is. Ezt én mindig kivágtam
magamnak, s a füzetbe berajzoltam a magam
verzióját is. A szobatársaim egyre értetlenebbül
néztek rám, de én akkor már tudtam, hogy
abszolút nem érdekel a hegesztés, esztergálás,
olajos munka és a többi. S jött a nagy nap, 1998.
augusztus 31-e, amikor a bátyámmal felutaztunk Pestre Vissy Károlyhoz, akinek előzőleg
már írtam egy levelet. Egy perc alatt eldőlt a
sorsom. Az egyetemen három év telt el, hogy
semmi sem történt velem, én voltam az egyik
szürke kisegér: tanultam, vizsgáztam. S akkor
megjelent egy hirdetés, hogy a Hír TV meteorológushallgatókat keres, hat embert, akik
bedolgoznának náluk. Hetvenen jelentkeztünk,
egy felvevőkészülékre kellett szöveget mondanunk. Rajtam már előre röhögtek, mert tudták,
hogy hogy beszélek…
Téged ez egyáltalán nem zavart?
Nem, sőt volt egy olyan érzésem, hogy nekem
most oda jelentkeznem kell, mert ez az a lehetőség, amelyet nem szabad kihagyni. Egy hét
múlva jött egy e-mail annak a hat embernek a
névsorával, akik bekerültek a tévébe, s köztük
is én lettem az első helyen rangsorolva. Később
innen kerültem át a Magyar Televízióhoz.
De nemcsak meteorológusként láthattunk, hanem a Néwshor és a Krém c. műsorban is, ahol
még dalra is fakadtál.
Alföldi Róbert, Dolák Sally Róbert és Zsédenyi
Adrienn volt a partnerem; nagyon aranyosak voltak, de leginkább Bényi Ildikó mellett
tudtam megerőltetni a hangszálaimat. A nézők
nagy szeretettel fogadták..
Térjünk át egy kicsit szakmai dolgokra is. Sokat
hallani ma mindenféle katasztrófaelméletekről,

globális felmelegedésről, tele vannak a tévécsatornák katasztrófafilmekkel, s naponta
hallunk újabb és újabb természeti csapásokról. A napokban is több hurrikán tombol az
amerikai kontinensen. Mi vár ránk a következő
évtizedekben?
A hosszútávú előrejelzésekkel a klimatológusok foglalkoznak, amik már, ahogy említettem,
statisztikailag tesznek kijelentéseket a légkör
jövőjével kapcsolatban. A kor fejlett kutatóközpontjai olyan ún. klímamodelleket futtatnak,
amelyek már a nagy hőtároló képességű óceánokat, illetve a hatásukat hosszabb időskálán
kifejtő szférákat (például a bioszféra) is figyelembe veszik. A legfontosabb tényező viszont
minden esetben az ember, mivel számítások is
azt mutatják, hogy korunk éghajlatának változása (ami már tény) kifejezetten „nekünk” tulajdonítható. Persze erre ne legyünk büszkék, sőt
keseredjünk el azon, hogy a 21. század elején
a nagy modern digitalizált és automatikus világunkból egyre jobban kiveszik a körülöttünk
lévő természet, az „ingyen” adottságok, amelyek általunk hamarosan kipusztulnak. Sajnos
nincs az a félelmetes, iszonyú katasztrófafilm,
amely nagyobb figyelemre intené civilizációnkat. A jövőt illetően azt kell modanom, hogy
előbb-utóbb az emberek rájönnek vétkükre,
mert az már fájni fog és ezt a fájdalmat csak
csillapítani lehet, megszüntetni nem.
A végzettséged szerint szinoptikus és médiameteorológiával foglalkozol. Melyik számodra
a fontosabb, a tudományos kutatás vagy
a közszereplés?
Fele-fele arányban. Vonz a kutatás, a szakma is,
amit teljes erőbedobással szeretnék csinálni, és
tanítok mint tanársegéd. Múlt évben elkezdtem
a doktori iskolát, amelynek keretén belül az időjárás-előrejelzés módszertanának bővítésével,
fejlesztésével foglalkozom. Ami a szerepléseket
illeti, egyre gyakrabban „csapnak le rám”, de
ezzel párhuzamosan telítődnek a napjaim és
végül már csak az alvás marad.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila

Hirdetmények
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Gyógyszertárak

Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 38. hétre
Szeptember 20-án, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
Szeptember 21-én, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Szeptember 20-21-én, szombat-vasárnap

MUDr. Tormová Katarína, Sport u.
1., tel.: 0905 218 275

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
szeptember 9-án  az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Pavol Miadok, Juraj Kiráľ, Czene
Zoltán, Šinko Zsolt, Július
Botto, Csízi Gyula, Juraj Lacík,
Milan Baldovský, Štefan Oravec,
Igor Daňko, Eva Poznánová,
Ladislav Fazekaš, Patrik
Fazekaš, Ján Lupták, Vladimír Ružinský, Michal Maňúr,
Vladimír Deák, Pavel Šiška,
Tomáš Gubala, Tibor Oštrom,
Igor Varga, Mikuláš Baláž, Eva
Lenardová Rimaszombatból,
Zsámbok László Szabópusztáról,
Peter Lacko Nyustyáról, Ľubor
Palkovič Bakostörékről, Rási
István Hubóról, Katarína
Boráková, Štefan Deák, ifj.
Štefan Deák Derencsényből,
Kubánek Gerhard Bátkából,
Edita Ďurišková Alsóvályból,
Jozef Sarvaš Gortváról, Marian
Stieranka Rimaráhóról, Odo
Ocsovay Losoncról, Slavomír
Kujan Kijétéről, Csatlós Tibor
Rozsnyóról, Peter Suja Rimaszabadiról, Pecsők Mária Tornaljáról,
Anna Malatinská Kecegéről,
Matej Kaľavský Klenócról, Gabriel
Nagy, Kristína Ďurišková,
Júlia Magicová Felsővályból,
Stanislav Vargic, René Sýkora
Fazekaszaluzsányból, Benko
Gyula Susányból, Ľubomír Blaho
Cserencsényből, Juhász László
Oldalfaláról. Először adott vért:
Miroslav Fazekaš, Patrik Hazucha
Rimaszombatból, Valaskai László,
Valaskai János Hidegkútról,
Bálint Mátyás Susányból.

MOZIMŰSOR
Szeptember 18-21-ig,
csüt., p.: 17.45-től és 20.00
órától,
sz.- v.: 20.00 órától:
Csak a testeden át
amerikai komédia
Szeptember 20-21.
szo.-v. 17.45 órai kezdettel:
Penelopé
amerikai komédia

Szent Hubertus
lovasnap Rimaszécsen
– szeptember 20.
A Rimaszécsi Lovasklub szeretettel meghívja
a lovak szerelmeseit a 2008. szeptember 20-i Szent
Hubertus lovasnapra. A program a következő: 10.00
ünnepélyes sorakozó a rimaszécsi sportpályán,
10.30 Hubertusi lovaglás, 14.00-17.00 – Akadályugratás és fogathajtás, 20.00 a Hubertus kiértékelése
és lovasbál. A délelőttöt színesebbé teszik az ózdi
és az isaszegi huszárok bemutatója, s lehetőség
lesz a Bástya Egyesület mellett működő Bástya
Íjász Klub tagjainak a közreműködésével az íjászatot is kipróbálni. Bővebb információ: Jeriga Imre
– 0905 345 317, fax.: 047/55 93 218, Gál Ferenc
– 0903 639 757, e-mail: frantisek.gal@gmail.com
Cím: 98042 Rimavská Seč, Rimaszécs 355. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak, a szervezők büféről
és szabadtéri programokról gondoskodnak.

Országos Citeratalálkozó
Százdon – szeptember 20.
Százdon, a helyi kultúrházban szeptember 20-án,
15.30 órai kezdettel kerül megrendezésre a X.
Országos Jubileumi Citeratalálkozó. A találkozón
nyitják meg a Rimóczi Gábor citeráit bemutató
kiállítást.

Felhívások
Szakkörök
a rimaszombati VMK-ban
Szeptemberben ismét megújul a Városi Művelődési
Központ (VMK) klubtevékenysége. Minden hétfőn
és csütörtökön 18.30-kor aerobic kör (basic aerobic,
body styling) működik. Jógázni szerdánként 18.00
órától lehet. Orientális táncokat (pl. hastánc) is
elsajátíthatnak szerdánként este hat órai kezdettel.
Az Impulz versenytánc klub is várja az érdeklődőket. A gyerekcsoport kedden 15.00 órától, az ifjúsági csoport szintén kedden 16.00 órától, a felnőttek
szerdánként este hat órától (kezdők) és hét órától
(haladók) találkoznak. Hip-hop és diszkótáncokra
11 éves kortól várnak jelentkezőket minden kedden
és pénteken 14.30 órától. Az idén is megnyílik
a Crazy model s stúdió manökenhallgatók számára,
ahová szintén várnak minden érdeklődőt korhatár
nélkül. A VMK minden foglalkozásra szakképzett
lektorokat biztosít. Információk Táňa Koniarovánál
a 047/5621550-es telefonszámon.
vh_38

Balassi, a természet
szerelmese – pályázat
Az európai Balassi-kultusz központja, a www.
balassi.eu pályázatot hirdet a 2009. évi, IV. Bálint
napi Balassi-fesztivál helyi rendezvényeinek
kidolgozására és megszervezésére. A pályaművek
alkotóinak az irodalmi est tervét kell leírniuk, –
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mely versek hangzanak el szavalatban, csendülnek
föl énekben, kik lesznek az előadóművészek, hol
lesz a helyszín, mekkora közönségre számítanak,
hogyan vonják be a közönséget a műsorba, miként
próbálják a fiatalokat Balassi költészetének bűvkörébe gyűjteni. A legföljebb 70 gépelt soros, esetleg
rajzzal, fényképpel kiegészített pályaműveket
a balassi@balassi.eu e-mail címre kell beküldeni
november 15-ig. Az öt legjobbnak talált pályaművet, s az alkotók nevét a www.balassi.eu honlap
a nyilvánosság elé tárja, emellett az öt nyertes
pályázat alkotói, családjukkal együtt, meghívást
kapnak a Balassi Bálint-emlékkard 2009. évi, XIII.
alkalommal sorra kerülő átadási ünnepségére.

Gyűjtés a perbenyiki
gyermekotthonra
A Felvidéki Farkasok Motoros Egyesület a motorozást immár második éve jótékonykodással is
összeköti. „Vannak jószívű magyarországi barátaink, akiktől azt láttuk, hogy ezt az öncélú szórakozást egyéb dologra is fel lehet használni. Tavaly
küldtünk pénzt a dévai árváknak, idén már részt is
vettünk egy motoros cimborámmal ezen a túrán.
Hatalmas élmény volt”, - emlékszik vissza Reiter
Géza, az ME egyik oszlopos tagja. Déva után nem is
kellett sok időnek eltelni, hogy újra bizonyítsanak.
A dobogó szív helyén van! A dévai gondolat alapján
a perbenyiki református lelkésznő és
a gyülekezet alapítványi formában tervez létrehozni gyermekotthont, s szeretnék felkarolni az
árvákat. Hogy falakba ütközött az elképzelésük,
s állami támogatás nélkül maradtak, az sajnos ma
már nem is meglepő. De vannak magyarul dobbanó
szívek, akik összefogtak, s gyűjtést szerveztek.
A Motorosok a Motorosokért Közhasznú Alapítvány
és a Felvidéki Farkasok a leendő árvaház javára
segélytúrát indítottak. A motorosok mintegy kétszázan Perbenyik községbe utazva 2008. szeptember 6-7. közötti segélytúra végállomásán át is adták
a jó ügy mellé állók támogatását, megalapozva így
a dévaihoz hasonló gyermekotthon létesítését.
A gyűjtésnek azonban még nincs vége. Bővebb
információ a http://www.felvidekifarkasok.com/
vagy a http://www.motamot.hu/ honlapokon.

Pályázati lehetőség
óvodák számára
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
a Szülőföld Alappal történt megállapodás értelmében pályázatot hirdet a szlovákiai magyar óvodák
és alapiskolák taneszköz-beszerzési támogatására. A pályázat rendelkezésére álló keretösszeg
3 333 000 forint (cca. 430 000 korona, 14 273, 38
€), amelyből szakirodalom, gyerekirodalom és
fejlesztő játékok beszerzésére nyílik mód.
A megpályázható összeg alsó határa: 13 000.-Sk,
felső határa: 20 000.-Sk. Pályázhatnak a MTNY
Óvodák és a MTNY Alapiskolák mellett működő
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszervezetei. A pályázat benyújtásának határideje:
szeptember 29. A pályázattal kapcsolatos információt nyújt Jókai Tibor, telefon: 035/771 4755,
munkanapokon 10,00 – 12.00 óra között, valamint
az szmpsz@szmpsz.sk címen. További információk
a www.szmpsz.sk honlapon találhatók, s ezen
a címen lehet pályázati űrlapot is igényelni.
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Hirdetés

Állás
• Az RK Stúdió fodrásznőt
alkalmaz. Előny a vállalkozói
engedély. Tel.: 0903 551 931
1286-39

Állatok

		
• Választott malacok eladók.
Tel.: 0905 54 48 91
1649-38
• Eladók kék brit kismacskák. Ár
3500,- Sk. Hívni 17.00 óra után.
Tel.: 0910 788 561
1328-37

Ingatlanok
• Eladó vagy tartósabb időre
bérbe adó egy saját tulajdonban
lévő háromszobás lakás Rimaszombatban a Rozsnyói úton.
Tel.: 0918 133 160.
1300-38
• Eladó egyszobás lakás a Nyugat-lakótelepen. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 826 268.
1302-39
• Eladó építés alatt álló családi
ház Szabatkán. (IBV Sobôtka)
Tel.: 0905 446 136.
1304-37
• www.makroreality.sk
1305-19

Egyéb
• Eladó zab. Tel.: 0905 317 663.
1172-37
• Eladók babakocsik és körfűrészek. Tel.: 56 23 190.
1308-37

Autó – motor
• 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 Fabia 130 000,- koronáért. Tel.: 0908 341 366
1321-37

Szolgáltatások
• Kavicsot, homokot és követ
szállítok kedvezményes áron.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39
• Középiskolai tanár angol nyelvet oktat, felkészít érettségire.

2008. 9. 16.

Tel.: 0907 853 164
1261-38
• Teljes pénzügyi szolgáltatás.
Kedvező kölcsön. Tel.: 0915
950 427.
1324-3

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

PROFI
4 – 6 fős gipszkarton szerelő csapatokat keresünk
tartós NÉMETORSZÁGI
munkára. 1 fő német nyelvtudással rendelkezzen. A
többiektől magyarnyelv
ismeretet várunk.
Info.: 00491752982829

Tel: 0908 948 971
2226-38

2003

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

LILIPUT
Gyermekruha
a posta mellett
Rimaszombatban.

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

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

2016

Biztonsági őröket
alkalmazok Nyustyán,
Nagyrőcén és Tornalján.
Kedvező anyagi feltételek.
Kikötés: szakmai alkalmasság igazolása.
Kapcsolat: 0902 924 582,
0905 546 394 esetleg
047/76 31 208

Új

őszi áru
érkezett!

1266-37

2222-38

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

A Dúsa úti Alapiskola igazgatósága azonnali belépéssel felvesz:
- alsó tagozatos tanítót (tanítónőt) – feltétel: főiskolai végzettség az adott munkakörben
- nevelőt (nevelőnőt) – feltétel teljes középfokú végzettség az adott munkakörben
A jelentkezést a következő címre várjuk:
Základná škola s materskou školou s vyučovacím, a výchovným jazykom maďarským –
Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054
97901 Rimavská Sobota
Tel: 047/5812133 – gazdasági fel., 047/5812135 - igazgató

1284-37

Felveszünk adminisztratív munkaerőt.
Elvárások - középiskolai végzettség
- számítógépes ismeretek
Továbbá alkalmazunk
pincért/pincérnőt
és technikust
(feltétel: minden típusú jogosítvány).
Tel.szám: 0918 392 513
2016

„Amikor
szertefoszlott
minden álom,
s a csillagok
távol,
millió szó
sem enyhít a
fájdalmon.”
Köszönjük minden hozzátartozónak és ismerősnek,
akik elkísérték utolsó útjára szeretett a férjet, édesapát és nagyapát

Vladimír
Šťavinát
Rimaszombatból,

aki 2008. augusztus 22-én, 83. évében
hagyott itt bennünket.
Az ARO főorvosának, MUDr.
Kasáčovának és az egész orvosi teamnek
ill. nővéreknek a felesége, fia családjával
és lánya itt szeretné megköszönni a
gondoskodást.
Végül köszönjük a sok szép virágot,
amellyel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.
„Ha már nem is vagy velünk, szívünkben
örökké élsz.”
A gyászoló család

sport / hirdetmÉnyek

2008. 9. 16.

11

Taroltak a rimaszombati íjászok Nógrádsápon

H

agyományőrző íjászok találkozóját és
tréfás versenyét rendezte meg amatőr
íjászoknak a Váci Kerecsen Íjászbolt és a
Nógrádsápi Hagyományőrző Íjász és Sport
Egyesület 2008. szeptember havának 06. napján. A Nógrádsáp dombjai közt elterülő lőtéren
több mint kétszázan gyűltek össze, hogy történelmi-, ügyességi-, tréfás versenyen, 2D ill. 3D-s
célokra lőve gyakorolják az íjászatot. A verseny
végén íjászpárbajt és távlövészetet is rendeztek.
A díjazásnál, az érmek, oklevelek és felajánlott tárgyjutalmak (tegez, tarsoly, nyílvessző,
medálok) átadásánál a Bástya Egyesület mellett

működő Bástya Íjász Klub tagjai ismételten
több aranyéremre is szert tettek. A rimaszombati íjászok a következő eredményeket érték el:
id. Lévay Tibor aranyérmes lett csigás HU kategóriában, s egy újabb aranyat kapott a legtöbb
pontért (a lehetséges 408-ból 366-ot ért el!), ifj.
Lévay Tibor ezüstérmes lett szintén csigás HU
kategóriában 334 ponttal, Ternóczki Krisztián
pedig az olimpiai íjak kategóriában 217 ponttal
szerezte meg az aranyérmet. Íjászainknak a
szép teljesítményhez gratulálunk!
Homoly E., fotó: Fülöp Zsolt

Lovastalálkozó és díjugratóverseny Szabatkán
A rimaszombati Carmina Lovasklub 2008. szeptember 6-án
lovastalálkozót szervezett Szabatkán, amely egyben nem hivatalos
díjugrató-verseny is volt. Két járás lovasai sereglettek össze szombat
délelőtt, hogy három versenyszámban összemérjék tudásukat. Érkeztek
lovasok Tornaljáról, Kövecsesről, Csízből, Kálosáról, Rimaszombatból.
A 90 centiméteres akadályugratásban a következő sorrend alakult ki:
1. Mezei Erika (Tornalja, Váradi Lovasklub, Bűnös nevű lován)
2. Ivan Sihelský (Rimaszombat, Tauris Pegazus, Tiffany nyergében)
3. Lucia Sihelská (Rimaszombat, Carmina Lovasklub –Morientes nyergében.
A Z-100 akadályugrató-verseny végeredménye:
1. Jamina Haramina (Kövecses, Minsk nevű lovával)
2. Jamina Haramina (Kövecse, Eiffel nyergében)
3. Ivan Sihelský (Rimaszombat, Tauris Pegazus-Tiffany lovával)
A választott akadályok díjugratásának győztesei:
1. Jamina Haramina (Kövecses, Minsk lovával)
2. Lucia Sihelská (Rimaszombat, Tyuki Tyuk nyergében)
3. Máté Ferenc (Csízi Lovasklub színeiben)
A jó hangulatú, színvonalas versenyre szépszámú közönség látogatott
ki. Minden elismerés a szervezőknek, a Carmina Lovasklubnak, s Táňa
Sihelská asszonynak, segítőinek s a versenyzőknek. Érdekes megfigyelni, hogy milyen népszerű ez a sport a gyengébb nem körében, a

szombati verseny is ezt a tényt bizonyította, a hölgyek bizony igencsak
megállják helyüket a nyeregben, a férfiak közt is… Jó látni, hogy szűkebb pátriánkban helye van a lovassportnak, egyre több fiatal érdeklődik
e nemes sport iránt. Rimaszécsen, Serkében, Kövecsesen, Csízben,
Méhiben, Tornalján, Felsővályban s nem utolsósorban Rimaszombatban,
de más helyeken is a járásban komoly munka folyik, s úgy lótenyésztésben, díjugratásban, hobbilovaglásban, fogathajtásban, hagyományápolásban igencsak jeleskednek a lovakkal szívesen és nagy szakértelemmel
foglalkozó emberek. Szabatkán egykor, a 19. században Állami Méntelep
s huszárkaszárnya volt. A lovasélet úgy látszik, ha egy másik formában
is, de hál´Istennek folytatódik…
Vörös A.

SZÃNYEG • PVC • PARKETÁK • MATRACOK

www.kobercetrend.sk

darabos szŒnyeget

Választjon akármilyen darabos
szönyeget és másikbol az alsó árat
leszámítjuk. Így két szönyeget egy
áron kap.

KAMENÁRSTVO
Ulický
KŐFARAGÓ

Új műhely
Rimaszombat
Temető u. 4192
Mob.: 0905 681 163
980 53 Rimazaluzsány 145.
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039

1� = 30,1260 Sk

Az akció 2008.9.6.-tól – 9.30-ig tart, vagy ameddig a készlet tart.

R I M A S Z O M B AT

Ko‰ická 3210 (a kézi autó mosó mellett)
Hét – Pent: 8-18 óra, So: 8-12 óra
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Tíz perccel a vége előtt a hazaiak 2:0-ra vezettek

Losonc – Rimaszombat 2:2
H

árom év után ismét sikerült pontot szereznie Losoncon a rimaszombati csapatnak:
bár a hazaiak tíz perccel a nógrádi–gömöri
rangadó vége előtt még 2:0-ra vezettek, a
rimaszombatiak Zsivanovics és Čižmár góljaival
egyenlítettek. Alaposan meglepődhettek a
losonciak, amikor a meccs előtt a rimaszombatiak összeállítására néztek, a kezdőtizenegyben
ugyanis négy csatár szerepelt: Piszár, Gibala,
Líška és Čižmár. Mindennek persze nem valami
kamikaze-támadótaktika volt az oka, hanem az,
hogy ilyen-olyan okokból Karol Kiselnek három
alapemberét is nélkülöznie kellett (Lazúr és
Ádám sérülés, Mráz eltiltás miatt hiányzott). A
vendégek a védekezésre helyezték a fő hangsúlyt, kellett is védekezni, mivel a jól játszó hazaiak sokszor kerültek veszélyesen a kapu elé.
A jobb szélen remekül mozgott Lavrík, a kapu
előtt sokszor feltűnt Ondráš és Boháčik, de az
ígéretes akciókból jó esetben is csak szögletek
lettek. A rimaszombatiak még a félpályán is
alig-alig jutottak át, a 38. percben Sihelský lódult meg, Drugda lerántotta, de a szabadrúgást
Piszár nagyon gyengén lőtte. Az első igazi vendéghelyzet a 42. percben jött el: Gibala beadása

után Líška alig fejelt a kapu mellé. Hasonló
szituáció játszódott le pár percen belül a másik
kapu előtt is, Golian fejese volt pontatlan.
A második félidő elején kiegyenlítették a játékot
a rimaszombatiak, de nem hosszú időre,
Lavrík továbbra is száguldozott a szélen, az 53.
percben Kuciak vetődött ki lapos beadására.
A 65. percben azonban már a rimaszombati
kapus is tehetetlen volt: ismét Lavrík adta be a
labdát, az érkező Očovan pedig harmadszorra
(!) valahogy a kapuba préselte. A rimaszombatiaknak értelemszerűen ki kellett nyílniuk,
és ezt a LAFC ki is használta, az üres térben
Lavrík és Rohovský is elemében volt. A 75.
percben következett az újabb hazai gól: Lavrík
a félpályánál megkapta a labdát, és nagyszerű
egyéni akció után keményen a léc alá lőtt. A
közel kétezer néző losonci érzelmű fele boldogan ünnepelt, míg a rimaszombatiak elkönyvelték magukban, hogy ismét szomorúan kell
hazautazniuk Losoncról. Végül mégis minden
másképpen lett: a 81. percben Gibalát buktatták
18 méterre a kaputól, a szabadrúgáshoz Piszár
és Zsivanovics állt oda. A csapatkapitány átlépte
a labdát, a szerb légiós lőtt – Pahulyi kapus

pedig csak nézte, ahogy a labda a hálóba száll.
Megérezték a lehetőséget a rimaszombatiak,
bátran rohamoztak, érett az egyenlítés. A 87.
percben Mujkoš szerezte meg a labdát, lövéssel
próbálkozott, Pahulyi kezéből azonban kicsúszott a labda, Čižmár pedig csak erre várt, és a
hálóba lőtt! A losonci drukkerek káromkodva
indultak hazafelé – ebben az idényben ez volt a
második mérkőzés, amikor 2:0-ás előnyt adtak
el, a DAC B után a rimaszombatiak is pontot
tudtak menteni Nógrádban.
Losonc–Rimaszombat 2:2 (0:0)
Góllövők: Očovan (65.), Lavrík (75.), ill.
Živanovič (81.), Čižmár (87.).
Sárga lap: Janečka.
Játékvezető: Šipoš, 1970 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint,
Geri, Filo–Sihelský, Piszár, Zsivanovics, Gibala
(90. Morháč)–Líška (71. Mujkoš), Čižmár (90.
Vargic).
A rimaszombatiak a 9. fordulóban, szeptember
20-án szombaton 15.00 órától a Rózsahegy B
csapatát fogadják.
B. T.

Rimaszécsen szeretnek focizni

R

imaszécsen régi hagyományai vannak
a focinak, mégis akadt pár év, amikor
anyagiak híján megszűnt a futball a faluban.
Pósa Zoltánnal, az újjáalakult futballklub
menedzserével beszélgetünk, s az, talán
nem véletlenül, főleg az anyagiakra fókuszál.
A csapatot romák alakították újjá Vavrek István
alapiskolai tanár vezetésével, de idővel nem
roma fiatalok is csatlakoztak a csapathoz. Mivel
feljutottak az első osztályba, serdülő és ifjúsági
csapatot is kell kötelezően működtetni, amely
jelentős többletkiadásokkal jár. „Egy mérkőzés,
akár otthon játszunk, akár idegenben, 5 000
koronába kerül, hisz vagy a játékvezetők vagy
a busz viszi el. Most is felmerült az első forduló
után, amikor még nem érkezett meg a pénzünk,
hogy beadjuk a törölközőt” – mondja Pósa.
Az önkormányzat az idén 160 ezer koronával

Reisz
András
jelenti

támogatta meg őket, de ez csak a legszükségesebb kiadásokat fedezi. Pósa nem teljesen
elégedett a játékosok hozzáállásával sem, főleg
az edzéseken igen gyér a jelenlét, s ez meglátszik a játékosok erőnlétén is. Alig volt még
két olyan egymást követő mérkőzés, amelyen
ugyanazzal a csapattal tudtak volna kiállni, s az

A hét végi drasztikus lehűlési folyamat a hét
elején tetőzik. Hétfőn csúnya, szeptemberi
őszi idő valószínű, nappal 10-12 foknál nem
lesz melegebb. Ezt követően csütörtökig ismét
szárazabb levegő érkezik, ezért sok lesz a
napsütés, de a hajnalok hidegek lesznek (a völ-

erőnléti hiányosságok főleg a mérkőzések második félidejében mutatkoztak meg, Rimajánosi
és Bátka ellen is magabiztosan vezettek, mégis
csak egy pontot szereztek a két mérkőzésen.
De Pósa Zoltán azért bízik benne, hogy Vavrek
István edző és ifj. Varga János klubelnök lelkes
munkája mellett, a játékosok pozitív hozzáállásával sikerül ismét kiharcolni a bentmaradást.
Mert a nehézségek ellenére más cél nem lehet.
A nagycsapat névsora: Dúzsik Milan, Feketevízi
András, Busa Gábor (cibe), Pósa Zoltán ifj.,
Jablonský Aleš, Busa Gábor (tatár), Busa Gábor
(kistatár),Vavrek István ifj., Busa János, Lakatos
Zsolt, Lakatos László, Lakatos Csaba, Danyi
Milan, Varga János, Váradi József, Ruszó Gyula,
Váradi László(uff), Danyi István, Oláh Dezsö
(dasko), Busa Róbert (kobert).
jdj, kép: archív

gyekben már talajmenti fagy valószínű), napközben viszont fokozatosan erősödik a nappali
felmelegedés, de még csütörtökön is csak 20-21
fok lehet a legmelegebb. Péntektől a hét végéig
a mostani számítások szerint ismét csapadékos
időre van kilátás.
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