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Átadás előtt a Lidl
bevásárlóközpont

Április végén Rimaszombatban elkezdték a Lidl
élelmiszerbolt építését
a valamikori RISO konzervgyár helyén. Az építési engedélyt a múlt év

júliusában adták ki, a befektető
pedig a Lidl nyilvános üzleti társaság (Lidl SR v.o.s., Nemšova)
nemsói székhellyel lett. Az üzletközpont része a parkoló is,
ahonnan nem hiányoznak majd
a mozgássérültek helyei sem. A
tervek között szerepel az építmény körüli beparkosítás, a
logóoszlop kihelyezése két méteres zajcsökkentő fallal és külső
megvilágítással. A körforgalom
kiépítése is a fönti tervek közé
tartozott, ami mára már megvalósított és használatban van.
Az építésszabályzat, beruházási tevékenység és közlekedés
vezetőjétől, Csincsík Annától
megtudtuk hogy az egész épület átadására augusztus 22-én
kerül majd sor, s azt követően
megnyitják az üzletházat is.
kan/dósa, Fotó: a szerző

HIRDETÉS
2227
Vadex, k.f.t,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat

Vasút u. 9, Rimaszombat

szebb lakás,
szebb körülmények + tetők.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.

2293

AKCIÓ:
parasztkolbász 140 Sk/kg
sertészsír 28 Sk/kg

A versenyeljárás
margójára
A Gömöri Hírlap szerkesztői posztjára kihirdetett versenyeljárásra a júliusi hónapban került sor. Összesen
öt hölgyérdeklődő jelentkezett, akik
közül csak egy rendelkezett szerkesztőségi tapasztalatokkal, a többieknek
pedig jóformán fogalmuk sem volt
arról, hogy milyen nehézségekkel jár
ez az igényes munka. Úgy gondolták,
hogy a szerkesztői feladatokat bárki,
különösebb gond nélkül el tudja látni. Ez ebben a formában természetesen nem igaz.
Olyan pályázó is akadt, aki a munkamegbeszélésen közölte, hogy újságunkat nem olvassa, ennek ellenére
szeretett volna itt dolgozni. Egy másiknak nem felelt meg a terepmunka
és a rugalmas időbeosztás, mivel délután és hétvégén is vannak akciók,
rendezvények. Megdöbbentő volt az
a tény is, hogy a jelentkezők egyike
csak azért szerette volna megkapni
ezt az állást, mert tíz év után végre
hivatalosan dolgozhatott volna. Kissé gyenge motiváció ahhoz, hogy a
jelentkező megfeleljen egy versenyeljáráson, nem gondolják?
Úgy vélem, hogy a rimaszombati
munkaerőpiac helyzete nemcsak
azért rendkívüli, mert magas a munkanélküliek száma, hanem azért is,
mert nincs meg az emberekben a
megfelelő ösztönzés és hiányoznak
bizonyos képességek is. Sok az olyan
ﬁatal, aki mindenféle erőfeszítés és
gyakorlat nélkül már az első munkahelyén magas ﬁzetést igényelne. Járásunkba a befektetők nem
nagyon tolakodnak, és ennek oka
valószínüleg nemcsak az infrastruktúra hiánya, hanem a munkaerő minősége is lehet.
Összegezve minden körülményt
két pályázó mellett döntöttünk. A
Gömöri Hírlap új szerkesztői augusztus elsejétől: Homoly Erzsébet, aki
rendelkezik újságírói gyakorlattal és
Dósa Andrea, akinek ugyan a szükséges szerkesztőségi tapasztalatai
nincsenek meg, de nagy hajlandóságot mutatott a munka iránt és nem
hiányzik a munkakedve sem ebben
az igényes feladatkörben. Mindkét
szerkesztő tartalmi szempontból bekapcsolódik majd a Gemerské Zvesti
munkájába is.

Marta Kanalová
főszerkesztő
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A vásárló az első!

Azt gondoljuk, ezzel a fenti szlogennel vezetik
a kereskedők üzleteiket, de Rimaszombatban
korántsincs ez így. Nemrégiben betértem az
egyik boltba, ahol szerettem volna valamit vásárolni, de nagyon megrendített az elárusító viselkedése. Ahelyett, hogy foglalkozott volna velem,
megmutatta volna a kínálatot, az egyik ismerősével csevegett
a személyes ügyeiről, ami egyáltalán nem tartozott oda. Amikor kifelé tartottam, akkor kérdezte meg, hogy választottame valamit, amire kedvtelenül csak azt válaszolhattam, hogy
semmit. Akkor eldöntöttem, hogy abba a boltba többet nem
megyek. Az ilyen, a vásárlót nem észlelő eladók esete sajnos
nem egyedi. Amerikában élő ismerősöm úgy vélekedik, hogy
ott ilyesmi nem történhetne meg, mert az eladó az állásával játszana. Kereskedőinknek, úgy tűnik, még van mit tanulniuk a
többi országtól.

2007. aug. 13.

Megverték és kirabolták
Az alsósziklási (Nižný Skálnik) vasútállomáson két eddig ismeretlen tettes megvert és kirabolt egy 64 éves rimaszombati férﬁt.
Egyikük hátulról támadta és kirúgta a lábait, a másik pedig a földre lökte és ekkor mindketten rugdosni kezdték. A tolvajok a nyugdíjas zsebéből ellopták pénztárcáját, amelyben az iratai és közel
740 korona volt. Egy héten át gyógyuló sérüléseket szenvedett. A
nyomozók a büntetendő cselekményt vizsgálják. Az elkövetőre 8
évig terjedő szabadságvesztés is várhat.
kan/da

Átadták a körforgalmat

Marta Kanalová
főszerkesztő

Rimaszombat II/531-es kétsávos útja több mint két hónapig le volt
zárva. A kerülő végett sokak csak körülményesen juthattak el az
egyes célállomásokra, így az autóbuszok is nagy kerülővel közlekedtek. A múlt héten azonban átadták rendeltetésének a körforgalmat az újonnan épült Lidl bevásárlóközpont és az egykori RISO
épülete előtti kereszteződésben.
he, Fotó:kan

Képünkön: a TMK „illusztris” vendégei és a meghívott szűkebb vezetőség
Fotók: a TMK képarchívumából

OLVASÓI LEVÉL

Nagy érdeklődéssel olvastam a
Gömöri Hírlap tudósítását miszerint van folytatása a tizen-

Újra éledt a Tompa Mihály Klub

hét évig pihenő Tompa Mihály
Klubnak. Külön szép jövőt ígér
a magyar kultúra terjesztésének
városunk, mivel az elnöke Vaskői
Károly lett. Tapasztalatait, melyeket Veres János költőtől soksok éven át magáévá tett, most
átadhatja a mai magyar kultúrát
szerető lakosainak.
A múltban is sokan segítették terjeszteni a TMK-t. Vörös Zoltán
(képünkön: Veres János, a költő
gondolkozás közben) volt a lelke
a kis összekovácsolt csapatnak.
Közösen döntöttünk az illusztris
vendég meghívásáról, fogadásáról és a községek látogatásáról.
Szeretettel, önfeláldozással és
saját pénzforrását használta fel
minden vezető tag. Voltak családok, akik a házi összejöveteleket,
szállást is vállalták. Úgymint a

Vörös, Vaskői, Gireth, Dr. Ádám K.,
Tari M. és még sokan mások… A
költő megszólított szlovákiai és
magyarországi vendégeket. Író–
olvasó találkozót rendezett Batta
Györggyel, megyénk szülöttjével
/osztálytársam/. Előadó est volt
a rozsnyói barlangkutatóval. Itt
járt Dévai Nagy Kamilla, Béres
Ferencz /nálam szállt meg/. Sorozatos előadást tartott Sellei
Zoltán előadóművész és sokan
mások. Elindította az Almágyi
Nagytábort stb…
Lelkes közönség várta az újabb és
újabb szép estéket. A levél általi
meghívással, sok éven át majd
mindenki szívünkhöz nőtt. Kik
voltak a segítők? Nélkülözhetetlenek voltak Nagy Ferenc Katalin, Mgr. Vörös Ilona, Ing. Vörös
Attila, Deák Rozália, Dr. Ádám

Katalin, Tari Mari, a Vaskői család, Dr. Hizsnyan Géza, Lenner
Zsuzsa, Munka Ilona, Illés Rozália, jó magam és sokan mások,
hosszú-hosszú éveken át.
Tisztelet, szeretet és átszellemültség látszott mindenkin, minden egyes találkozás alkalmával.
Visszaemlékszem azokra, akik
már nincsenek az élők sorában.
Zolikám /ahogyan neveztük/ még
betegen is látogatta a tevékenykedő hű embereit, de már fáradt tekintettel, szinte búcsúzva…
Kívánom, újabb huszonöt – harminc éven át megújult erővel,
okos ﬁatalsággal gazdagodjon és
működjön a Tompa Mihály Klub.
Kelt Rimaszombatban,
2007. augusztus 4-én
Gireth Borbála,
volt segítőtárs

2007. aug. 13.
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Az egykori vármegyeháza homlokzatának felújítása
Ez év július 26-tól helyreállítási munkálatokat végeznek
az egykori vármegyeháza homlokzatán a rimaszombati
Tompa Mihály terén. Az épület külső részéről lehulló vakolat pucolása és a homlokzat vízsugárral való tisztítása
folyik. A rekonstrukció célja az épülethomlokzat eredeti építészeti arculatának visszaállítása. A munkálatok
tervezett befejezése 2007. november 30. Rimaszombat
városa a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának Újítsuk fel a házunkat című projektjén az 1.1-es
alprogramban nyert támogatást. Az SPP Alapítvány
is adott ezen műemlék felújítására ötmillió koronát,
amelynek összköltsége 6 330 800 korona. A város társﬁnanszírozása ebből 1 330 800 korona. /minimálisan
20 % a pályázat föltételei alapján./
Ing. E. Muráriková/ da
Fotó: kan

VÁLASZTHASSUNK SZABADON
EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÓT!

A HARASZT
ZÖRRENÉSE

Ezekben a napokban Rimaszombatban aláírásgyűjtés folyik az
egészségügyi-biztosítók szabadon való választásának jogáért. A
szervezők az egységes választáson kívánnak változtatni, egyenjogúságra törekedve mind az állami és magán szektorokon belül az
egészségügyi dolgozók, kórházak és biztosítók között. A petíciós
bizottságban több ismert személyiséget is találunk, úgy mint Milan
Lasica színművészt, a volt egészségügyi minisztert, Tibor Šagátot,
közgazdászt és egyben az INEKO igazgatóját Eugen Jurzycát, orvost Peter Krištúfeket, Jaroslav Juriga a főiskolai diákszervezet
elnökét és az Egészségügyi Biztosítók Társaságának elnökét Igor
Dorčákot.
Az egészségügyi biztosítók igazgatója azt reméli, hogy ezzel az akcióval majd sikerül összegyűjteniük több mint százezer aláírást, és
abban az esetben a Szlovák Nemzeti Tanács is kénytelen lesz az ügyben bizonyos lépésekre.
Felvételünk aláírásgyűjtés közben készült.
kan/dósa
Fotó: a szerző

Sziluett-rajzok a kommunizmus
áldozataiért
A múlt hét szombatján Rimaszombat főterének járdáira
krétával ember-sziluetteket rajzoltak, amelyek holttesteket ábrázoltak. A rajzok “Sziluettek a kommunizmus
áldozatairól” címet kapták. A célja a Kínában való értelmetlen gyilkolásra való ﬁgyelemfelhívás. A rajzok készítése a Szlovákiában tartott Nemzetközi napok a kínzás
ellen alkalmával készültek, amelyek a kommunizmus
gyakorlása ellen irányultak az osztályellenségek felszámolása érdekében. Osztályellenséggé válhat bárki, aki a
párt véleményét nem osztja. Kínában az ilyen emberek
száma eléri a pár milliót is, ide tartoznak az értelmiségiek, írók, jogászok, keresztények egészen a Falun Gonga
gyakorlóiig. A rajzolt sziluettek a csendes tiltakozás
egyik formáját képviselik, és emlékeztetőül szolgálnak a
kommunista rendszer áldozataira.
kan/dósa
Fotó: a szerző

A mi nap Rimaszombat egyik
utcáján sétálva úgy gondoltuk megpihenünk egy kicsit.
Leültünk az egyik hozzánk
legközelebb eső fapadra,
ahol két idősebb ember is éppen pihenőt tartott. Mosolylyal az arcukon vitatták meg
az aznapi ügyes-bajos dolgaikat. Egy kis idő után úgy
gondoltuk, hogy ideje lenne
indulnunk, és ekkor nagyon
meglepődtünk, de egyben
mérgesek is lettünk.
A fapad, amelyen ültünk le
volt öntve valamilyen olaj fajtával, és ez nagy és tartós foltot ejtett mindenki nadrágján, aki azon a padon helyet
foglalt. Megpróbáltuk kideríteni, mi is lehetett a folyadék,
de nem jártunk sikerrel. Nadrágjaink otthon két napja
áznak benzines-mosóporos
vízben, de nem nagy esélyt
látunk a foltok eltávolítására.
Vajon kinek és milyen érdekében állt ez a galád tett?
dósa
Fotó: a szerző
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Balogvölgy falvainak találkozója
Sörivó- és gulyás főző verseny valamint az erőpróba

Pádár község csapata, a Mi fő a katlanban főzőverseny győztese

Július utolsó szombatján, 28-án először
rendezték meg Bátkában a Balogvölgy-i
falvak találkozóját. Az ötlet Pásztor Lászlótól, a Magyar Koalíció Pártjának bátkai
elnökétől származott, az egész napos rendezvény főszervezője pedig a polgármester,
Mács Zoltán volt. Az összejövetelt Simon
Zsolt parlamenti képviselő is támogatta,
aki lapunknak elmondta: „Rendkívül örülök,
hogy sikerült több falut is összevonni a gulyás
és más étel specialitások főzésébe. Többé–kevésbé minden falu a maga életét éli és általában nem kapcsolódik be a szomszédos falvak
életébe, pedig fontos a kölcsönös kapcsolattar-

tás, ezért is érzem egyedinek ezt a találkozót.”
A rendezvény ünnepi megnyitására a délutáni órákban került sor. A Mi fő a katlanban versenybe Pádár, Nagybalog, Rakotytyás, Bátka, Zsíp, Baraca, Nemesradnót,
Balogújfalu és Balogiványi községek csapatai neveztek be. A győztes kiválasztása nem
volt könnyű mivel miden csoport kitűnő
ételeket készített, s végül az 1000 koronáért a harcot egy sorsolás döntötte el Pádár
község javára. A legközkedveltebb attrakció a nézők körében a sétakocsikázás volt.
A gyerekek örömét tetőzte a felnőttekkel
összekötött gyerekprogram. A nézőket az
erős emberek versenye is nagyon vonzotta.
Ebben a versenyben kiemelkedett a baraci
Gecse Zoltan, amikor a 124kg-os követ fölemelte és a lócára helyezte mindössze 4,3
másodperc alatt. A sörivó verseny 15 resztvevője közül magasan kiemelkedett s nyertesként került ki Urbán József Bátkából,
akinek 30 másodperc alatt sikerült 1 liter
sört elfogyasztania. A jókedv a késő éjszakába nyúlt. Köszönet jár ezért a napért a
támogatóknak, a község alkalmazottainak,
a helyi MKP szervezetének és minden vállalkozónak.
D.Pavlíková/Dósa A.
Fotó: a szerző

2007. aug. 13.

Elhunyt egy
kerékpáros
Az utolsó júliusi nap nagy árat követelt Tornalján
a Béke és a Déli utca kereszteződésén. A baleset
okozója a 38 éves tornalji kerékpáros, R. Géza. A
kanyarban nem adott előnyt a Tatra 815-ös tehergépkocsinak és belehajtott. A teherautót egy 30
éves csoltói férﬁ vezette. Ahogyan azt megtudtuk
a besztercebányai rendőrszóvivőtől, Babulicová
Petrától, a kerékpáros sérüléseibe a helyszínen
belehalt. A gépkocsivezetőnél alkoholfogyasztást
nem észleltek, a kerékpárosnál pedig
a bírósági
boncolás
lesz a döntő.
Az év elejétől augusztus 1-ig a besztercebányai
kerületben a közlekedési balesetek száma ötven
ember életét követelte. Összegezve 21 gépkocsivezető, 10 utas, 17 gyalogos és 2 kerékpáros.
A fönti eredmények is azt mutatják hogy sokszor
a közlekedési forgalom résztvevői nem ﬁgyelnek
oda saját biztonságukra és azt alábecsülik. Ahogyan azt Babulicová is elmondta, a saját ﬁgyelmetlenségünkkel az utakat használó többi ember
életét is veszélyeztetjük.
kan/dósa
Fotó: a rendőrség

Gömörszőlősi falunap felvidéki fellépőkkel
Lelke megpihenhet, amint körüllengi a tájon lakozó béke. Magyarország északi peremvidékén olyan évszázados harmóniája honol természetnek és embernek, mely feledteti az ide látogatóval mindennapjai
hajszoltságát, ahol a máig élő hagyományok segítenek felébreszteni
a szívében szunnyadó örökséget, és felfedezheti azt, ami a régi időkből ma is tovább lüktet. A természet itt nem arra törekedett, hogy
lenyűgöző magas hegyekkel, vad szurdokvölgyekkel, hatalmas hömpölygő folyókkal kápráztassa el az idelátogatót. Barátságos lankákon, csöndes falvakban pihenhet meg. A völgyekben, medencékben
megbúvó falvak képén tükröződik, hogy az itt élő ember mindig is
tiszteletben tartotta a természetet, mely ölén hordozza. Az erre járó

vándor felfedezheti az apró részletekben is megmutatkozó egységet: egy-egy fűrészelt tornácdíszt, ﬁnoman díszes ablakkeretet,
virágos csipkefüggönyt, piros muskátlit, a kertben illatozó rózsát.
Lassan csordogál erre az élet, minden megy a maga útján. Gyümölcsöt teremnek az öreg fák, halkan szól a legelő jószág kolompja, a kolostorok romjait évszázadok titkai lengik körül.
Erre a tájra: Gömörszőlősre hívja meg Önt is sok szeretettel
Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Kovács
László polgármester 2007. augusztus 19-én, vasárnap 12.00
órától tartandó FALUNAPI ÜNNEPSÉGRE. A Felvidéki fellépők: Boráros Imre (Erzsébet-díjas) és Petrécs Anna a Komáromi
Jókai Színház színművészei KABARÉ műsorukkal, zongorán
közreműködik Hanzsér Árpád zongora-és orgonaművész, valamint a gyerekek, akik a környező falvak alapiskoláinak a tanulói:
Trecska Viktória és Pál Dominika Balogfaláról, Asztalos Anita és
Asztalos Betti Méhiből, Pszotyka Márton Bátkából. Műsorukban
köszöntik az új kenyér ünnepét, megemlékeznek István királyunkról, a szülőföld és haza szeretetét gömöri alkotások segítségével
fejezik ki. A tervek szerint közösen a közönséggel fohászkodnak a
magyarokért, végül Budai Ilona mátraverebélyi gyűjtésével zárják
műsorukat.
Jöjjön el Ön is, ízlelje meg azt a sajátos hangulatot, mely
Gömörszőlősön fogadja. Tekintse meg a természet és az ember
közös kincseit. Eredjen útnak akár gyalogosan, akár kerékpárral,
mindenképpen sok élménnyel gazdagodhat, ha bepillant ebbe a
sajátos, rohanástól elzárt kis világba. E kis falu szerényen várakozik, hogy felfedezze csodáit.
Balázs Emese, Fotó: Benedek László

2007. aug. 13.
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BEMUTATJUK Lévárt, az egykori fazekas falu a hagyományőrzés mezején
Lévárt alig
százfős kis
település,
egykori
fazekas
falu a Keleti-Turóc
völgyében.
Őseik hajdanán gyepűvédők,
majd fazekasok, földművesek, erdőmunkások voltak. Még a tavaszszal tájházat adtak át, melyben bemutatják a vidék néprajzát, a falu
történelmét. Ezzel párhuzamosan
készült el az új, stílusosan kialakított faluközpont is és a községháza
udvara. Halász Márta polgármester (képünkön) évek óta dolgozik
elképzeléseik megvalósításán, s
csak megerősíteni tudja, hogy az
építmények stílusukban is meg-

felelően illeszkednek a hagyományos faluközponthoz. „2002-ben
javaslatomra a képviselőtestület
eldöntötte, hogy egy tájházat alakít
ki a faluban.
Először
félelmeink
voltak, hogy
hogyan fogjuk ezt megvalósítani,
mivel a falu
költségvetése nagyon
kevés, viszont vannak jó emberek, akik
segítettek. Így napról-napra azon
dolgoztunk, hogy egy olyan helyet
építhessünk ki, amelyet méltán ne-

vezhetünk majd vidéki turizmusnak
és vendégcsalogatónak. Ugyanis itt
szeretnénk bemutatni gyermekeinknek és az elkövetkezendő nemzedéknek a
régmúltat.
Ez motivált
bennünket
abban, hogy
ezt a tájházat berendezzük. Büszkék
vagyunk
minderre,
mert a környéken ilyen
jellegű kezdeményezés
kevés akad. Szeretnénk a vidéki turizmust is fokozatosan fellendíteni,
s ezért az első lépést meg is tettük,

mert nem titkolt szándékunk, hogy
a környékbeli, de a távolabbról érkező vendégeket, iskolákat is ide
szeretnénk csalogatni.” – mondta
a polgármester. Pályázat keretén
belül megvásároltak egy telket,
mivel azelőtt a Községi Hivataluk
egy egyhelyiséges épület volt csupán, s azon házat rendbe tették, s
elé egy nagyon szép gömöri kaput
állítottak (képünkön), amelyet
Jónai Gábor lévárti lakos önkezével faragott ki. A templom mellett
egy nagyon szép Mária kápolnát
talál az idelátogató, Újpál István
keze-munkáját dicséri. A szépre
sikeredetett többfunkciós, félig
nyitott vendégváró, a kemence és
a gémes-kút is igazi turistacsalogató látványosság.
Homoly E., Fotó: Vörös A.

„Nem lehet megbocsátani…”

A hatvan éve történt csehországi deportálás mementójára
Az idén február közepén volt
hatvan esztendeje a csehországi
deportálásoknak. A gömöri magyarok állandóan szomorú szívvel gondolnak vissza a megélt
kitelepítésükre. A Beneš-dekrétumok, melyek alapján a deportálások, kitelepítések történtek,
noha már nincsenek hatályban,
de mind a mai napig nem vonták
azokat vissza. Tehát érvényesek…
Lévártnak, ennek a kis gömöri
falunak a Turóc patak völgyében
a második világháborút követő
megpróbáltatásokat, a kitelepítést, deportálást bőven meg
kellett szenvednie. A Beneš-dekrétumok értelmében háborús
bűnösként nekik is bűnhődniük
kellett. Pedig mindössze egyetlen bűnük volt: magyarok voltak. 1947 két első hónapjában
összesen tizenkilenc családot,
szám szerint hatvanhét lévárti
lakost deportáltak. A legnagyobb fagyban hurcolták őket
Csehországba, kényszerítve betegeket és gyerekeket, ﬁatalokat
és időseket otthonuk, földjük,
jószágaik elhagyására. Ők voltak
az úgynevezett „önkéntes idénymunkások”, a cseh gazdáknak
legalábbis így ajánlották fel őket.
Az első transzport, kilenc család,
1947. január 26-án kényszerült

elhagyni otthonát, házát. Közülük már csak heten élnek.
Gergely Irén néni
akkor 16
éves volt.
„Az egeket hasogatta a
sok sírás.
Azt kimondani
nem lehet, amit ott átéltünk. Igen-igen
hideg volt. Vodnanyban már
vártak bennünket a vevők. De
nem keltünk el, s ezért felvittek
Strakonicébe, ahol megint kiállítottak bennünket sorba, ott
aztán már megvettek. Lehoztak
Stechenbe, ahonnan a nagy hidegben tíz kilométert kellett még
messzebbre mennünk. Szakadt
a hó. Egy kis szobát adtak négyünknek, meg a férjem családjának. Ők hárman voltak. Ágyat
alig tudtunk szerezni, lábast
feküdtünk. Már másnap munkába kellett állni. Harminc tehenet
fejtem, ganajoztam. A gazdánkat František Tomannak hívták.
Kegyetlen rossz ember volt, nem
volt neki elég, hogy annyi marhát
gondoztam, még a mezei munkára is kihajtott.”
A második transzport 1947.
február 16-án indult. Az akkor

elhurcoltak közül már csupán
négyen élnek. Egyikük,
Barta Margit néni
kilencéves gyermekként élte
meg a
borzalmakat.
„Jött
egy nagy
teherautó, de én
az ajtóba
kapaszkodtam, hogy nem
megyek. Akkor két oldalról olyan
pofont adott a katona, hogy
csak úgy csattant. Felpakoltak
bennünket. Vittek Tornaljára,
ott bevagoníroztak. Semmit sem
vihettünk magunkkal. Annyian
voltunk a marhavagonban,
hogy mozdulni is alig tudtunk.
A szükségünket végezni csak a
lépcsőig engedtek. Így jutottunk
el Prágáig. Majd az utolsó
állomásra érkeztünk, ahonnan
egy teherautó Lipovicébe vitt. Ott
laktunk egy évig. Azzal fogadtak
bennünket, hogy ugye, önként
jöttünk munkát keresni. A nővérem, aki tizenöt évvel idősebb
volt, aztán elég jól megtanult
csehül, s megmondta nekik, hogy
nekünk földünk van otthon, meg
lovaink. Akkor azt mondta az úr,
hogyha tudta volna, akkor meg
se vett volna bennünket. Na, de

én iskolába jártam, a nővérem
fejni, apukánk a mezőre. Nagymama nagyon beteg volt. Az
utolsó kívánsága az volt, otthon
temessük el. Legalább meghalni
hazahozhattuk. Utána még viszsza kellett mennünk, ugyanúgy
szállítottak bennünket, mint először. De akkor egy másik faluban
voltunk még egy évig.”
Kocsis Ilona néni
is keserű emlékeket őriz azokról
az évekről.
„Heten voltunk testvérek, az
egész családot elhurcolták. Mi
Blatnóba
kerültünk.
Apukám
kocsis volt, a két bátyám traktoros. Mi a testvéremmel iskolába
jártunk, de amikor megszületett
a kistestvérem, én maradtam
vele, vigyáztam rá, dajkáltam.
Anyukámnak is dolgoznia kellett.
Nem volt mit tenni. Mi nem szöktünk. Megvártuk, amíg ugyanúgy, ahogy elvittek, vagonokban
hazahoztak bennünket.”
Fotó: VA,
folytatás a 6. old.
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Egyetlen bűnük volt, magyarok voltak...
folytatás az 5. oldalról

Lévárt község önkormányzata
2003-ban elhatározta, emléktáblával állít emléket a helyi deportáltaknak, 2004-ben pedig díszpolgárrá avatták Újváry Zoltánt,
aki 1991-ben adta ki a lévárti kitelepítésről a Szülőföldön hontalanul című könyvét, melyben így
ír: „Szlovákia magyar falvaiból
1946/47 telén a csehszlovák kormány több mint hetvenezer embert
deportált
Nyugat–Csehország
területére, az egykori Szudéta-vidékre, azokat, akik nem vallották
magukat szlováknak, akik nem
tagadták meg magyarságukat.
Akik szolgasorsban is hűek maradtak őseikhez, anyanyelvükhöz,
a múltjukhoz. A kálvária során a
megaláztatás, a szenvedés min-

den stációját megjárták. Testüket
megtörték, de hitükben nem tudták megnyomorítani őket...”
Ez a dokumentumregény egy
elszenvedő szemével meséli el
kálváriáját a kezdetektől a hazajövetelig. Az első baljós jeleknél
emlegeti, úgy ahogy Irén néni is
az öreg szlovák Blaskó Jánost,
aki először mondta ki, hogy a magyarok takarodjanak Lévártról,
s attól kezdve egyre inkább kezdetét vette a magyargyűlölet.
Blaskóné, akit segítettek az előtt
a falusiak, hálából azzal kereste meg őket, hogy iratkozzanak
szlováknak, mert különben nem
maradhatnak ott. 1946 tavaszára már mindenki tisztában volt a
reszlovakizálás fogalmával, de a
legtöbben nem adták el a lelkü-

ket, nem tagadták meg őseiket!
Mert két dolog volt szent számukra szülőföldjük s magyarságuk,
de ha a hazájukat választják, nem
lehetnek magyarok, ha magyarok
maradnak, nem lesz ott tovább
hazájuk. Több csoportban vitték
a családokat, hogy hátha megadják magukat, s aláírják a papírt,
de inkább vállalták elűzetésüket
szülőföldjükről. Az üres házakba
szlovákokat telepítettek. Amikor
visszahozták a családokat, akkor a szlovákok szemében még
ők voltak a betolakodók. Margit
néni is jól emlékszik erre: „A mi
házunkban Salmon József lakott, egyre csak azt mondogatta:
’Enyím házam, nem megyek ki
belőle!’ Nekünk ezt a kárt senki
meg nem pótolja, ez nagyon fájó.”

Ujváry Zoltán pedig e szavakkal
fejezi be visszaemlékezését: „A
konkolyt is megtermi a föld, éppen
úgy, mint a búzát. De a földműves
a hitvány gazt az árokba veti és
elégeti.”
A lévárti, harkácsi, sánkfalvai és
dereski deportáltak közül többen
két év kényszermunkát töltöttek
el rabszolgasorsban a messzi
Csehországban.
Mindezidáig
egy ﬁllér kárpótlást sem kaptak,
ellentétben az oroszországi foglyokkal. Nem tudják feldolgozni,
elfeledni, megbocsátani a történteket, a szörnyűségeket. Mára
csupán az emlékeik maradtak, s
a remény, hogy egyszer, legalább
erkölcsi kárpótlásban, bocsánatkérésben részesülnek…
Homoly Erzsébet

Dálesz a deportáltak kárpótlása érdekében
A Deportálások Áldozatainak
és Leszármazottaik Szövetsége
(Dálesz) öt éve alakult meg, jelenleg háromezer tagot számlálnak, akik önkéntesen jelentkeztek a polgári társuláshoz, de az
elhalálozási lista egyre hosszabb
lesz, a negyedévente kiküldött
körlevelükből számos visszaérkezik a feladóhoz, elhunyt indokkal. (Elérhetőségük: ZODPO,
Považská 18., 04011 Košice,
EU-Slovakia) A szövetség célki-

tűzése az 1946/47 telén jogsértő
módon Csehországba deportáltak kárpótlásának és felkutatása.
A sajtóhírek értesülései szerint
az olvasók könnyen összetéveszthetik a Dálesz tevékenységét
a Beneši-dektrétumok megszüntetésére tett kísérletekkel, de nem
erről van szó. „Mi nem beszélünk
a dekrétumokról, ugyanis a deportálások az 1945/88-as törvény értelmében történtek, tehát törvényt
alkalmaztak, amelyet többrend-

beli súlyos törvénysértés jellemez.
Lényegében arról van szó, hogy kiket lehet közhasznú munkára kötelezni, és milyen feltételek mellett.
Tevékenységünk valójában többrétű, elsősorban feltérképezzük
a deportáltak s azoknak a leszármazottjait, mivel a kárpótlás az
örökösöket is megilleti.“- nyilatkozta a Dálesz elnöke, Krivánsky
Miklós, aki még egy félretájékoztatásra hívta fel ﬁgyelmünket.
Részt vett ugyan a dunamocsi

Merjünk magyarok lenni!

Forrás: www.commora.hu

2007. július 13-14-én, pénteken
és szombaton Dunamocson megfogalmazódott a Dél-Fölvidéki
Önrendelkezésért Tanács megalakításának a gondolata.
A tanácskozáson a rimaszombati
Tompa Mihály Klub polgári társulás „TMK” küldötteként vettem
részt. Jelen volt többek között Dr.

Eva Maria Barki,
Ausztriában élő nemzetközi jogász és a
gömöri származású
Nádasdi István, a
belgiumi székhelyű
Közép-Európai Emberjogi
Bizottság
tagja és más dél-felvidékért tenni akaró
polgár. Az összejövetel s majd a leendő
polgári társulás az
autonómia és az önrendelkezés
fogalmát szeretné megismertetni a közvéleménnyel. ,,Egyedül
a népnek van joga eldönteni, mit
akar, népszavazásokon kell a népnek feltenni a kérdéseket! Az
önrendelkezés nem bűn, ezért mi is
követeljük!” – nyilatkozta Dr. Eva
Maria Barki nemzetközi jogász.

Európában számtalan országban
működnek autonómiák – s általuk
az életszínvonal folyamatosan emelkedik. Magyarországon a történelem során például a szászoknak is
volt autonómiájuk, de ismeretes
például a jászok önrendelkezése.
A jász öntudat alapja a területi autonómia megtartásáért vívott évszázados küzdelem. Mária Terézia
királynő 1745. május 6-án írta alá
azt a diplomát, melyben megengedi a jászoknak és a kunoknak az
önmegváltást.
A cél egyebek között nem más,
mint gazdaságilag felvirágoztatni
Dél-Felvidéket – egyesült erővel,
hogy az itt élő magyar, szlovák,
roma és más közösségek tagjai
emberi életet élhessenek saját szülőföldjükön – hazájukban.
Dirbák Erik

Dél-Fölvidéki
Önrendelkezési
Tanács júliusi megbeszélésén, de
mint magánszemély, s a két szerveződés semmilyen módon sem
érinti egymást. „Ezért ragaszkodom ahhoz, hogy a két ügyet
a médiák ne mossák össze, mivel
félreértésekre ad okot. Ezúton is
szeretném tehát a tagokat értesíteni, hogy a Dálesz nem vett részt
ezen a tanácskozáson“ - mondta
Krivánsky Miklós.
he

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma múlt héten elutasította a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács PT. bejegyzését azzal
indokolva, hogy „alapszabályában
az állami kisebbségpolitika feladatainak teljesítését fektette le, s
az egyesülési jogról szóló törvény
szerint polgári társulások nem tölthetik be állami szerv funkcióját és
politikai tevékenységet sem folytathatnak”. Alkotmányellenesnek
nyilvánították a törekvést, mivel
célja a „déli nép” önrendelkezésének elismertetése, az alkotmány
szerint viszont az önrendelkezési
jog csak a nemzeteket illeti meg,
a nemzetiségeket nem. Bósza János, a DFÖT egyik kezdeményezője szerint a Belügyminisztérium
alkotmányellenes döntést hozott,
mivel kérelmük minden törvényes
feltételnek megfelelt. Bósza közölte, hogy Brüsszelbe viszik az
ügyet, s nemzetközi intézményekhez fordulnak panasszal. H
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Honnan is kellene kezdeni?

Az anyanyelvi oktatás és az óvodák létének fontossága a ﬁatalok életében
Régóta foglalkoztat e kérdés s minél tovább, annál inkább meg is
győződtem róla, ahhoz, hogy a magyarság meg maradjon, igen is az
óvodákkal kell törődni – építkezni
az alapoktól kell, nem pedig a kéménytől!
Sokszor és sokan megfogalmazták, leírták már, miért fontos, hogy
a gyermek anyanyelvén tanuljon
- legalább az alap- és középiskolában, de lehetőség szerint az egyetemen is. Folyamatosan foglalkozom
ezzel a témával, s egyetértek azokkal az érvekkel, melyek rendszerint
minden előadásban, tanulmányban megfogalmazódnak, mint pl.:
a tanulás, ismeretszerzés leghatékonyabb módja az anyanyelvű
oktatásban rejlik; csak és kizárólag
a magyar iskolában ismerheti meg
a magyar gyermek nemzete történelmét, kultúráját, hagyományait;
az idegen nyelvi környezet a kisgyermekeknél súlyos pszichológiai
problémákat, identitászavart okozhat (Rimaszombatban már van rá
példa); a gyermek más tannyelvű
iskolában kiszakad a magyar közösségből, gyakran nem tud barátságot kötni kortársaival, elszigetelődik; a magyar iskolák minden
téren versenyképesek a szlovák
iskolákkal; az anyanyelv tökéletes
ismerete lehet csak alapja az idegen

nyelvek elsajátításának; a szlovák
iskolába járó gyermek rendszerint
felnőttként sem talál vissza nemzeti közösségünkbe, könnyebben
asszimilálódik stb.
Ez mind igaz – hiszen a gyakorlat is
ezt mutatja a mindennapjainkban -,
és még sorolhatnék számtalan más
érvet is az anyanyelvű iskoláink
fontossága mellett, mégis folyamatosan hiányérzetem van - kb. nyolc
éve. Valóban csak a magyar iskolán
múlik, hogy a gyermek lelki nyugalma, hovatartozásának elképzelései
megfogalmazódjanak? Hol dől el a
gyermek sorsa? Hol kezdődik az a
folyamat, melynek következménye-

képp számunk évről évre csökken,
fogyunk, mind kevesebb magyar
szót hallani szülőföldünkön? Az
anyanyelven történő oktatás mellett érvelő írásokban kevés szó esik
(vagy meg sem említik) az anyanyelvű óvodák jelentőségét. Pedig
meggyőződésem, hogy az óvoda az
az intézmény, ahol MINDEN ELKEZDŐDIK…
Ha netán valaki ellenkezik ezzel a
véleménnyel, akkor szerintem annak az asszimiláció a rejtet terve,
vagy esetleg saját maga (maguk)
nem tudják, hová is tartoznak
valójában. Hiszen minden teljes
szervezettségű alapiskola létrehoz-

Ez az Ön írásának a helye!
Ahogyan azt a kedves olvasóink észrevehették pár hete három alrovatot is megnyitottunk: ÉLETHELYZETEK, SZIPORKÁK és BESZÓLUNK címmel a vélemények közlésére. Nyilván előfordult már
Önnel is, hogy olyan helyzetbe került, hogy annyira bántotta valami,
vagy éppen ellenkezőleg, olyan nagy örömét lelte valamiben, hogy
hirtelen nem tudta, kinek is mondja el, kivel is ossza meg ezen érzését, érzetét. Ezen alrovatokba pont az ilyen jellegű írásait várjuk.
Ha esetleg egy érdekes eseményre, témára bukkant, s úgy érzi, hogy
annak helye van a Gömöri Hírlap hasábjain, akkor is jelentkezzen
a gomorihirlap@rimavskasobota.sk e-mail címen, a 58 11 310-es
telefonszámon, vagy a Svätopluk u. 5. szám alatti épület második
emeletén a szerkesztőségünkben (28-as ajtó). Itt a lehetőség, ez az
ön oldala, szólaljon meg, írjon nekünk és mi megosztjuk észrevételét,
véleményét, kérdéseit, gondjait olvasótársával.
A szerkesztők

JELES NAPOK
1999. decemberében az ENSZ közgyűlése
jóváhagyta a ﬁatalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának azt a javaslatát,
hogy augusztus 12-e legyen a NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI NAP. Az ENSZ ezzel szeretné felhívni a ﬁgyelmet a generációk közötti
szolidaritásra mindenütt: a családban, a közösségekben, a nemzet egészében. Hiszen
mindannyian jól tudjuk, hogy milyen fontos
szerepe van az ifjú generációnak a nemzetünk
életében.
Juhász Gyula Ifjúság című versében erről ekképpen ír: „Ti vagytok az enyémek: ﬁatalság.
/ A dalomat én nektek dalolom. / Felétek fordítom reményem arcát, / Elétek lengetem a
lobogóm. / A rút, a rossz véneknek ellenében /
Hozzátok pártol csüggedő hitem / S a hajnalló
jövő piros ködében / A koszorúm mind hozzátok viszem.”
Vannak szervezetek, akik a társas együttlét
nehézségeire és a generációk közötti problémákra, vagy a ﬁatal munkavállalók sérülékenységére, az egészségmegőrzésére, sportra

hat saját szerveződésében egy-,
vagy netán kétosztályos magyar
óvodát. Akkor, mi az, ami esetleg
az igazgatóságot ebben fékezi?
Talán a fenntartó előtt akar jónak
feltűnni?
Mi is a valódi célunk, tisztelt polgártársaim?
Ismert tény, hogy annál eredményesebb munkát végezhet az iskola
első osztályában tanító pedagógus,
minél jobban ismeri az óvodás
gyermekeket. Rendszeressé kellene, hogy váljon az óvónők és az
alapiskola elsős tanítója közötti
szakmai megbeszélés. Ennek keretében részletesen lehet elemezni a
gyermekek képességeit, tulajdonságait, rá lehet mutatni azokra a
tényezőkre, melyek ismeretében a
tanító átsegítheti a gyermekeket a
kezdeti nehézségeken.
Annak ellenére, hogy nem vagyok:
iskolaigazgató, tanügyi szakreferens, tanügyi hivatalvezető, sem
pedig magasabb iskolaügyi beosztásban, nem most és nem itt tettem
először ehhez hasonló megjegyzést, természetesen szakemberek
előtt, de sajnos senki sem ﬁgyelt fel
rá. Miért? Meggyőződésem szerint
talán azért, mert ez plusz munkát
igényelne számukra, s ez által eltérnének a megszokott mindennapi
munkájuktól...
IKÁN

Felvételünk Balogtamásiban készült, ahol a gyerekek szabadidejükben a gömörszőlősi műsorukat próbálják Balázs Emese
pedagógus vezetésével

(járásunkban a Rákóczi
Szövetség Balogvölgyi
helyi szervezete Nagybalogon szervez augusztus 15-én Kalandnapot)
hívják fel a közvélemény
ﬁgyelmét.
Fenti publikációnk (Rövidített változat, a cikk
teljes
terjedelemben
a www.rimaszombat.
polgarinfo.hu/ honlap
Publikációk rovatban
olvasható.)
némileg
kapcsolódik a pár hete
megjelentetett Az iskoláinkban diáklétszámcsökkenés várható (30.
szám) és az ugyancsak
Jeles Napok rovatunkba írt A világ népessége
gyorsan nő, de mi felvidékiek elfogyunk! (29.
szám) című cikkeinkhez, s a kevés magyar
ajkú és érzelmű gyermekkel, illetve az állandó

témával, hogy miért lényeges gyermekeinket
magyar iskolába íratni kérdéskörrel foglalkozik…

moly
Illusztrációs kép: Benedek László
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Misszió, passzió vagy munka
Fényképészeink segítségével mi is
eljuthatunk a csodálatos helyekre,
s részesei lehetünk a pillanatnak,
amely üzen, információt hordoz,
és ismereteket közvetít. Számtalan fotóművész örökíti meg az
eseményeket, készíti el művészképeit munkából, kedvtelésből
vagy csupán azért, mert késztetést érez.

GECSE ATTILA a rimaszombati
járás legtöbb akcióján sőt országos rendezvényeken is részt vesz,
fényképei rendszeresen több újságban is megjelennek. Önálló

kiállítása a TMOVPV kísérőrendezvényeit kivéve még nem volt,
de tavaly nyáron a Rimaszombati Városi Galériában láthattuk
fotóit. Nemrég látott napvilágot
a gömöri származású A. Marton Gyula A festő című alkotása,
amely a húsz évvel ezelőtt elhunyt
Dúdor Istvánnak állít emléket,
amelyben az ő fotói segítenek viszszaadni a szülőföld hangulatát.
„A fényképezéssel már az alapiskolában elkezdtem foglalkozni.
1999-ben hozott össze a sors Juhász Dósa Jánossal, s azóta is a
Csemadok Rimaszombati Területi
Választmányának fotósa vagyok.
Jelenleg pedig a Gömör Kishonti
Múzeum Egyesületnél dolgozom
aktivációs munkán, ennek keretében szintén készítek a rendezvényekről dokumentációkat. Főbb
témáim az emberek, az arculatok
és minden ami a napkelte és a
napnyugta között történik. Már a
napkelte is egy szép esemény, ezzel kezdődik egy nap, s életet ad
mindennek, a nap-hosszabbodás
és -rövidülés megadja az évszakokat, amelyeknek mind-mind megvan a maga szépsége. Ezután jön

Amatőr művészek
kiállítása

az éjszaka, melynek saját fényei
megint fotózásra buzdítanak. Nekem a fényképezés lényegében egy
passzió, de az utóbbi időben már
összekötődik a munkával is, aminek nagyon örülök.”
A természetfotózással foglalkozó
MÁCS ISTVÁN autodidakta mó-

don sajátította el a fényképezést.
Első kiállítása a tavaly ősszel megrendezett Atrium Art Színházi és
Zenei fesztivál keretében volt, és
Rimaszombatot mutatta be a természetbarát-fotós szemével. Ez

év elején pedig egy hónapig a rimaszombati Kultúrház földszinti
galériatermében láthatták az érdeklődők a természetfotóit.
„Valamivel több mint öt éve foglalkozom komolyabban fotózással, ahová eljutok ott fényképezek.
Olyan kihívás ez számomra, mint
egy hegymászónak megmászni
egy magas csúcsot. Amit meglátok, amellett mások általában
elmennek, én pedig elkezdek azon
gondolkodni, hogy hogyan lehetne azt fényképen kihangsúlyozva
megmutatni. Ezen töröm a fejem,
más meg azt mondja, hogy szép, és
megy tovább. Vannak olyan képek,
amelyeket egy évben csak egyszer
lehet elkészíteni. Mindig ﬁgyelem
az időjárási körülményeket, s mikor úgy érzem, hogy megfelelő,
akkor kimegyek fényképezni. Minden úgy kezdődött, hogy biciklivel
jártam a természetben minden
felé, s mindig amikor hazajöttem,
nagyon bántam, hogy amit kint
láttam, azt mások nem látják,
ezért kapom lencsevégre ezeket a
pillanatokat.”
Homoly E.
Fotó: a szerző

Western Napok

A rimaszombati Gömör-Kishonti múzeumban augusztus 20-ig tekinthető meg a nagyrőcei és rimaszombati járások PLÁNKA KLUB amatőr képzőművészeinek és fényképészeinek kiállítása, melyet a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és a Gömör-Kishonti népművelési
központ (OSVETA) szervez. Cvachová Aneta, a népművelési központ
dolgozója elmondta, a rendezvény a tizenkettedik évfolyamában van, és
a művek válogatás nélkül kerülnek kiállításra. A céljuk, hogy segítsék
az amatőr művészeket fejlődésükben. A rendezvényen megtalálhatók
festmények, rajzok, fényképek és szobrok is. A kiállítás minden nyáron
a Krokaván megrendezett nyári művészi táborral (LETAVY) egy időben folyik, hogy a tábor résztvevői is megtekinthessék a műveket.
Dósa
Fotó: a szerző

Ebben az évben is megrendezte a rimaszombati Városi Művelődési Központ a Western napot, Aranyláz címmel, amely július 28-án
a városkertben volt. Szerveztek gyerekversenyeket, lovagoltatást,
aranymosást és történelmi fegyvereket is kipróbálhattak az érdeklődők. Érdekességnek számítottak a Kóbor farkasok című jelenetek
is, valamint fellépett a Bluetrend country zenekar, a rimaszombati
M.E.L.L. együttes és a zólyomi Pacipaﬁk is.
da
Fotó: kan

9

MEGHÍVÓK

2007. aug. 13.

I. Turul Tábor
A Rákóczi Szövetség, a Soproni Ifjúsági Csoport, Soproni civil ﬁatalok szervezésében először valósul meg az a tábor, amely különbözni fog a többitől. Jellegét tekintve hagyományőrző tábor, de
ugyanakkor lelkigyakorlat is lesz olyan programokkal, melyben
nem a szórakozás lesz az elsődleges, hanem a szellemi és lelki tanulás a gyógyulás. Tisztázódnak majd azok a kérdőjelek, melyek
ma még vitákra adnak okot, s aggodalomra is ugyanakkor, mert
kevesen ugyan, de kezdik tudatosítani, hogy a történelemkönyvek
nem mindig az igazságot írják. Ezen „kevesek” mennek el ebbe a
táborba, akik már tudják, hogy a Tudás Népének tagjai, s előadásaikkal segítenek majd tisztázni a nemzetünkről alkotott, helytálló, de még homályos képet. Ha Önt is foglalkoztatják ezen kérdések, látogasson el augusztus 17-22-e között Sopronba. A részletes
programtervet megtalálja a www.rsz.hu honlapon.
moly

Ziglozzi bácsi bábcirkusza
Rimaszombatba látogat
A Rimaszombati Városi Művelődési Központ nyári programkínálata augusztus 24-re, péntekre szól, amikor is 17 órai kezdettel Rimaszombat Fő terén a budapesti Figurina Animációs Kisszínpadot
látják vendégül. Ziglozzi bácsi bábcirkuszában élőjátékkal ötvözött
óriásbáb-játékot láthatnak a gyerekek és felnőttek. A nézők között
belépőjegyeket sorsolnak ki a Harry Potter és a Fönix Rendje című
ﬁlm rimaszombati mozivetítésére. A belépődíj: 20,- Sk.
Az előadás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
H

Kárpátia koncert
Rimaszombatban
A HVIM Gömör-Nógrádi szervezete augusztus 24-én, pénteken 20
órai kezdettel a rimaszombati szabadtéri színpadon (Amﬁteátrum a
Város-kertben) KÁRPÁTIA koncertet szervez. Minden érdekélődőt sok
szeretettel várnak a Kárpát-medencében legnépszerűbb és legtöbbet
koncertező magyar rock-zenekar fellépésére, melyre a belépőt a helyszínen lehet megváltani kétszáz koronáért. Frissítőről és a biztosításról
a szervezők gondoskodnak. A budapesti Kárpátia zenekarral készített
interjúnkat következő számunkban olvashatják.
he

Vendégcsalogató a Balog-völgyi Fesztiválra
„Akinek nincs presztízse, még nem
bizonyos, hogy értéke sincs. Aki
nem aktuális, még nem futóbolond. Jézusnak is kevesen tapsoltak, de sokan megsiratták”- írja a
szülővárosában szinte ismeretlen,
de mégis világhírű szociológus,

Leopold Lajos. Vajon egyedül van
azok sorában, akik több megbecsülést, emléktáblát, utcanevet
érdemelnének? Aligha.
Kérdés azonban az is, hogy becsülhetjük-e azt, akit nem ismerünk? Néhány évtized vagy század
a feledés porával fújja be az előt-

tünk jártak lábnyomait, nem tudhatjuk, mikor lépünk egy 1848-as
hős, jeles orvos, kiváló lelkész,
neves tanár vagy éppen egy derék
mesterember nyomába. Ugyanígy közömbösen megyünk el érdekes épületek, jeles kiadványok
és dokumentumok s általában a
múlt és a jelen szellemi alkotásai
mellett. Jó az, ha szinte idegenek
vagyunk szűkebb hazánkban?
Naiv hitemben azt remélem, e pár
sor elolvasása után arra a következtetésre jut a kedves Olvasó,
hogy vannak értékeink, amelyek
méltóak megbecsülésünkre. Lehet, hogy csak a mi ﬁgyelmünkre, de arra mindenképpen. Olyan
értékek és érdekességek, amelyek
ismerete nélkül szegényebbek vagyunk, általuk és velük pedig önbecsülésünk is növekedhet.
Vajon az itteni, gömöri ember
rejteget-e magában értékeket és
érdekességeket? Milyen a világról alkotott képe? Vajon milyen
eszközök segítségével és milyen
módon közvetíti ezt a külvilág
felé? A kérdésekre választ ad az a
kiállítás, mely a második NYÁRI
BALOG-VÖLGYI FESZTIVÁL
kicsúcsosodása. Erre a kiállítás-

ra hívja meg Önt is sok szeretettel a CSEMADOK BÁTKAI
ALAPSZERVEZETE és BÁTKA
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,
GYURÁN ÁGNES, a Csemadok
bátkai alapszervezetének elnöke, mely 2007. augusztus 18-án,
szombaton 10:00 órakor kezdődik Bátkában. A 23 beérkezett
alkotás, melyeknek technikája:
graﬁka, festmény, szobor, fafaragás, tanulmány, művészi fotó,
rövid-és diaﬁlm, kerámia - a helyi alapiskola területén este nyolc
óráig tekinthető meg.
A kiállításra került képzőművészeti alkotások alkotóit, azok
élettörténetét, a világról, az értékekről, a művészetről alkotott
véleményüket 15:00 órától egy
beszélgetés keretén belül ismerhetik meg az érdeklődők. Babits
Mihály szerint „minden élettörténet előbb kezdődik a születésnél”, átélve – akárcsak a könyvek
- „nem nagy ritkaságok vagy értékek, aminthogy egy emberélet sem
az, de azzá lesz, ahogy elmúlik, az
időben”.
A szervezők reménye szerint választ kaphatunk arra is, hogyan
fogadták ennek a kiállításnak a

gondolatát a művészek? Egyáltalán művésznek tartják-e önmagukat? Az ilyen jellegű kezdeményezésekről mi a véleményük? Vajon
egymást és egymás művészetét
mennyire ismerik? Lassan-lassan
kikristályosodik e Fesztivál célja: az itt élő emberek és értékeik
bemutatásán kívül a találkozás
és annak öröme, vagy úgy is nevezhetnénk, hogy a közösségformálás. „Élni akaró Balog-völgy”
- ahogy ezt Mács József író, Bátka
község szülöttje és díszpolgára fogalmazza, a róla és az életéről készült dokumentumﬁlm szintén a
Fesztivál keretén belül tekinthető
majd meg a nap folyamán. Illesse ennek lehetőségéért köszönet
az ötletadókat: Gyurán Ágnest és
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 lelkesedéssel, felismerve az ügy fontosságát, segíti a Fesztivál megvalósulását.
Balázs Emese
Logó: Gál Tamás
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HIRDETÉS/HIRDETMÉNY
A Városi Művelődési Központ
előkészítette Önöknek
a nagy hó-hab DISCO PARTI-t
CSAK ITT NÁLUNK!
RIMASZOMBAT FŐTERÉN
2007. augusztus 18-án este 20 órától
Belépő: 50,- Sk
Este hat órától a Főtér le lesz zárva!!!

Egyesült Szakközépiskola –
Spojená Škola, Športová, 97901 Rimavská Sobota
Szeretne mesterlevelet szerezni?
A rimaszombati egyesült szakközépiskola /Spojená škola- SOU
služieb Rimavská Sobota/ lehetővé teszi a mesterlevelek rövid
időn belül való megszerzését a következő szakokon: szakács, pincér, fodrász, kőműves, eladó és elektromechanikus. Akik érdeklődnek a szakok iránt érdeklődjenek a középiskola titkárságán.
Szeretne leérettségizni?
A rimaszombati egyesült szakközépiskola /Spojená škola- SOU
služieb Rimavská Sobota/ érettségi tétel lehetőségét kínálja
az egyes szakok abszolvenseinek, mégpedig a közétkeztetés,
elektrotechnika, kereskedelem, ruhaipar, hajápolás irányzatokon.
Akik érdeklődnek a szakok iránt érdeklődjenek a középiskola
titkárságán.
Szeretne abszolutóriumot szerezni?
A rimaszombati egyesült szakközépiskola /Spojená škola- SOU
služieb Rimavská Sobota/ lehetővé teszi az érettségi utáni képzést
az élelmiszer higiénia területén. Alkalmas minden kérvényező
részére, mindegy melyik iskolában tette le az érettségit. A érdeklődők jelentkezzenek a középiskola titkárságán.

Telefonszám: 047/5623011

2798-36

Üzlethelyiségek bérleti-díjcsökkenése

25 %-kal

2007. július 1-től
A valamikori Hadsereggel Együttműküdők Szövetségének
(Zväzarm) épületében,
97901 Rimaszombat, Malom utca 4.
Információ: tel: 0907 256 204, e-mail: feher@geniusnet.sk

2007. aug . 13.

Egyesített Iskola, Sport u. 1, Rimaszombat
mulatságra hívja Önt

A FEKETE SAS
SZÁRNYAI ALÁ
Mikor: Minden pénteken este 18 órától
Hol: A Fekete Sas szálló udvarán
Zene: ÉLŐ
Belépő: nincs
Frissítő: Tarka étel és ital kínálat
A széleskörű érdeklődésre való tekintettel előre
foglalhatnak asztalt Dulovič úrnál
az Atria Redutában.

Egyesített Iskola
Teljesíti az Ön álmait a mulatságban!

2007. szeptember 4-én kedden
20.00 órától

Back to Black
koncert

a rimaszombati amﬁteátrumban.
Belépődíj: 200,- Sk (elővételben)
300,- Sk (a helyszínen)
Információk: vmk – Tatiana Koniarová, 0903-825 570

ÉRTESÍTÉS

Közlemény

A rimaszombati Szlovák Horgász Szövetség helyi szervezete
értesíti a halászokat és a széles közönséget, hogy 2007. augusztus 25-én hagyományos pontyfogó versenyt rendez az osgyáni
víztárolón. Prezentáció 6.00 órai kezdettel, verseny indítás pedig
7.00 órakor. A verseny délután egykor ér véget.
Eredményhirdetés 14.00 órakor.

Értesítem a mozgássérülteket, hogy ideiglenesen „lépcsőfeljárót” biztosítok a következő
középületek részére: Városháza, Kerületi hivatal,
Rómaikatolikus templom, Tatra hotel és
a Városi Művelődési Központ.
Telefonszám: 0907852457
A berendezés karbantartása biztosított.

A Szlovák Horgász-Szövetség helyi szervezete
mindenki érdeklődőt szeretettel vár.

HIRDETÉS/HIRDETMÉNY

2007. aug. 13.

VÉRT ADTAK

ENTES, s.r.o

az

adminisztratív munkaerőt keres
Feltételek: - főiskolai végzettség vagy teljes középiskola végzettség
érettségivel - idegen nyelvek tudása Angol nyelv, Német nyelv, Magyar nyelv - számítógép kezelése, Excel, Word ... stb. - jó szervezési-,
kommunikációs képességek és rugalmasság
Kínálat: - biztos munkahely egy stabil szervezetben - standardon
felüli ﬁzetés - felvétel rögtön
Kérvényeket és az önéletrajzokat postán vagy személyesn fogadjuk az
alábbi címen:

Entes, s.r.o., Čerečianska 3631,
97901 Rim. Sobota. Tel.: 047/56 31 995
Rendeljen közvetlenül a gyártótól

Bartók Béla u. 6., 97901 Rimaszombat
Mobil: 0905 274 324, 0905 711 656
Tel.: 047/56 348 78, 56 319 39 Fax: 047/563 19 41
Mail: polux@stonline.sk, www. Polux.sk

Eladás Quatro
hitelre is

AKCIA: 5-komorový proﬁl v cene 4- komorového

AKCIÓ: 5-kamrás profil – 4-kamrás árában

Műanyag ablakok
20%-os kedvezmény

Német ALUPLAST proﬁl
MACO vasalás
beüvegezés U =1,0 Wm2/K

Az ablakok és ajtók magasfokú minősége EU-s szinten igazolt. ISO
9001 és ISO 14001
Függőleges ablakredőny 180 Sk/m2 (24 órás expressz szállítási lehetőség)
• Úszópadló
– 10%
• Garázskapuk
– 10%
• Műanyag kinti redőny – 10%
• Ablakredőny műanyag és euro-ablakokra * enteiőr anyag redőny * római
redőny * svéd ablak és ajtó tömítés * hajtjhatós kapu fóliák * bogárelleni hálók
* biztonsági ajtók és rácsok
• A külső műanyag ablakok alumínium lamellával is.

ERKÉLYEK BEÜVEGEZÉSE REDŐNYMÓDSZERREL

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

meghívja Önt:

A BUDAPESTI
MESTERSZAKÁCSUNK
VILÁGJÁRÓ
ÍNYENCSÉGEIRE
ELSZÁLLÁSOLÁS
69 SK-TÓL

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
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A rimaszombati kórházban 2007. július 31-én az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Roman Oros, Jana Kovácsová, Ružena Rízová,
Jana Selčanová, Zuzana Sojková, Milan Lipčei,
Jozef Katona, Štefan Kamenský, Jaroslav Jankulár,
Dušan Šmidt, Želmíra Štefková, František Zibrin,
Miloš Krajec, Alexandra Adamová, Peter Drak, Ján
Kováčik, Jozef Schön, Jozef Czene Rimaszombatból, Dana Bakšová,
Ján Bakša, Eva Polakovičová, Peter Polakovič Fazekaszaluzsányból,
Ľudmila Bamburová, Peter Bambura Rimakokaváról, Margita Bartová,
Mgr. Ľubomír German Klenócról, Simona Masárová Nyustyáról, Ing.
Miroslav Kántor Cserencsényből, Emil Dérer Tornaljáról, Róbert Rúgó
Feledről, Jozef Vozár Rimaráhóról, Juraj Kováč Zeherjéről, Ladislav
Hoszúreti Rimajánosiból, Tibor Janšúr Gömörfaláról.
Először adtak vért: Viktória Madarászová és Radoslav Rimavec Rimaszombatból.
A rimaszombati kórházban 2007. augusztus 7-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ľudovít Varga, Ladislav Zsambok, Norbert Tőke, Róbert Gál, Viera
Kojnoková, Iva Štecová, Tibor Štec, Róbert Balyo, Ján Szőllősi,
Rastislav Šuľko, Miroslav Kelle, Eva Poznánová, Peter Lecső, František
Goceliak, Dušan Kubík, Marcela Spodniaková, Oľga Turisová, Adrian
Krajňák, Rimaszombatból, Albert Boldi, ifj. Jozef Krága Otrokocsból,
Pavel Šuﬂiarsky, Ivan Cerovský Rimajánosiból, Ján Deraj, Andrej
Kochan, Dušan Kochan Felsőpokorágyból, Miloš Hruška, Boris Mauer
Nyustyáról, Vladimír Chromek, Miroslav Chromek Meleghegyről,id.
Ján Korub ,ifj. Ján Korub Gernyőpusztáról, Ladislav Rózenfeld
Egyházasbástból, Perla Repcsíková Feledről, Vlastimil Hudeček
Tornaljáról, Ján Kosorín Osgyánból, Peter Maťko Tiszolcról, Slavomír
Kujan Kiétéről, Marian Sendrei Rimaszabadiból, Ing. Michal Kozlok
Rimaráhóból, Martina Žilková Harmacról.
Először adtak vért: Milan Baranec, Lenka Lásová Rimaszombatból és
Andrea Valigurová Hnyústyáról.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya
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EGYÉB
* Megbízható emberekre van szükségem. Tel.: 0918 561 363.
799-33

* Eladó kisebb telek, tégla + alkotóelemek Rimaszombat Tel.: 047/
5694 274, mob. 0904 592 962.
842-34

* Eladó mérleg, amely 2 mázsáig
mér. Tel: 559 22 70, 0902 367 448.
846-33

Nyitva tartás: H. – P. :9:00– 17:00
Sz.: 9:00– 12:00

INGATLANOK
* Háromgyermekes, foglalkoztatásban álló nő sürgősen bérbe
vesz egy vagy kétszobás lakást.
Bútorozott előnyben. Tel.: 09106
15108
737-37

* Eladó épülőfélben lévő családi ház
a IBV Sobôtka építkezési területen
(az építmény nagy része már tető
alatt). Tel.: 0905 446 136.
835-33

* Bérbe kínálok berendezett irodahelyiséget a Hviezdoslav u. 8
szám alatt Rimaszombatban. Tel.:
047/5632 446.
860-35

* Bérbe adom egyszobás lakásom
a Rima lakótelepen. (sídl. Rimava)
Tel.: 0902 142 417.
877

* Albérletbe adom háromszobás
lakásom a Rima lakótelepen. (sídl.
Rimava) Tel.: 0908 221 715.
878-34

* Eladó háromszobás ház, hat lakás
Árvaújhelyen (Orávka). Bérleti
díj nincs. Telefonáljon a 0907 197
523 vagy 0902 644 333 telefonszámokra.
889-34

* Eladó családi ház Ajnácskőn (v
Hajnáčke). Tel.: 0904 919 065.

* Eladó száraz asztalos fűrészelt
faúru. Tel.: 047/5695571.

* A rimaszombati Csillagvizsgáló versenyeljárásat hirdet
szak- és technikai alkalmazott
munkakörökbe. Feltételek: főiskolai vagy középiskolai végzettség, számítógépes ismeretek
(SW+HW),
kommunikációs
képesség, technikai készség, érdeklődés az asztronómia iránt.
A kérelmet a szakmai önéletrajzzal és a motivációs levéllel
a következő címekre küldhetik:
Hvezdáreň, Tomašovská 63, 979
01 Rimavská Sobota, e-mail:
hvezdaren@rsnet.sk, tel. 047/
5624709.
884

* Sofőrt alkalmazok (MKD).
Tel.: 0903 515 109.
891-36

* Kontrolőr állást vállalok helyi
önkormányzatoknál. Tel.: 0914
285 220.
892-35

* Konfekciógyártó magyar cég
Szlovákia képviselettel saját
gépkocsival rendelkező szórólapterjesztőt keres. A magyar
nyelvtudás fontos. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0036709495961
893

* Könyvvitel, bérszámfejtés, kimutatások. Tel.: 0907 850 679.
911-34

* Legolcsóbb bérlet a városban!
/ČSAO Areál és a Gömöri Pékség./
Tel.: 0903 515 109.

* Felveszek fodrászt, lehet vállalkozási engedélyre is. Rimaszombat R.K. Štúdio. Tel.: 0903
551 931.

880-51

915-36

890-35

* Bérbe adok élelmiszerboltot
Feleden. (v Jesenskom) Tel: 0903
269 579.
912

ÁLLÁS
* Tető tatarozást, javítást és átrakást vállalok. Tel. 0908 451 418.
859-33

856-34

tel.: 047 56 21 748

* A Palivá plus Kft tornaljai telepére gazdasági szakelőadónőt
keres. Követelmények:
- végzettség – közgazdasági középiskola, ill. kereskedelmi akadémia,
- szakmai gyakorlat – legalább
3 év
- számítógépes szoftver – Word,
Excel, internet, számlázó szoftverben gyakorlat, készletnyil-

vántartás, egyéb irodai munka
- személygépkocsi jogosítvány B
csoport
- havonta utazások havi elszámolás
céljából 200-300 km-es szolgálati
utak
- magyar nyelv jó ismerete szóban,
írásban követelmény.
Bérezés: megegyezés szerint.
Kézzel írott szakmai életrajzukat
kérjük továbbítani a következő
címre: Palivá plus, s.r.o, 98042
Rimavská Seč
tel.: 047 56 34 050, 8:00 – 17:00-ig
927-33

SZOLGÁLTATÁSOK
* Jóslás kártyából (múlt, jelen, jövő).
Hétfőtől péntekig 8.30-15.30 óra
között, Čerenčianska 22 szám alatt
(a Munkaügyi Hivatal mellett) Rimaszombatban. Tel.: 0915 228 482.
895-33,35

* Csendestársat keresek. 100 000
koronás betétnél a havi nyereség
adózás után 20 000 korona (Szerződés a csendestársi viszonyról + a
csendestárs betéte biztosítás alatt).
Tel.: 0918 151 489, 047/5631800.
901-35

* Szombaton 10 %-os kedvezmény
az egész 44-64-es méret kínálatára. Szelvények augusztus 31-ig.
Moletka, Železničná č.9, Rimaszombat
909-34

* El. motorok átfuvatása, hegesztők
javítása, szivattyú, elektromos fogyasztó. Rimaszombat Čerenčianska
1984. Tel. 047/5622067, 047/
5627362. Naponta 7.00 és 15.00
óra között.
910-34

* GROS INTERNET, telefon vonal
nélkül, garantált gyorsaság 1536/256 kbps-től, HATÁRTALAN ÉS
INGYENES HÉTVÉGÉK már 401
Sk-tól DPH-val havonta. Info: 047
4513153, 0903 544 040.
795-34

* Fuvarozás szekrényes Áviával.
Tel.: 047/5694 274, mob.: 0904
592 962.
841-34

*A SHR Ján Gombala, Rimavské
Janovce rimajánosi vállalkozó eladásra kínál 5-6 kg-os pulykát továbbtartás céljából. Információ a
köv. tel.sz. 0903 807 840.
810-33

*Eladók pudli kutyakölykök, különböző színben. Ár: 2000 Sk +
megegyezés. Tel.: 0918 599 501.
823-33

* Eladásra kínálom méhész-pótkocsimat. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0902 047 153, 0908 575 307, 0902
174 011.
873

* Méregtelenítő párnák jó árban.
Tel.:0907 881 584.
908-34

* ELADÓ:
- golyósörét ZH 104 (12/7x57 R)
fegyverkeresővel Zeis 4x
- sörétes puska IŽ 58 M (12/12),
mindkét fegyver nyomáspróba
után
- golyószóró ČZ VZ.24 8x57 JS ČZ
Liherský Brod. Tel.: 0905 100 619.
919

HIRDETÉS:

tel.: 56 04 673,
fax: 56 33 742, e-mail:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

LILIPUT
GYERMEKRUHA
Rimaszombatban a posta
mellett
Szeretettel meghívja Önöket
őszi bevásárlásra.

- Szabadidőegyüttes
- Nadrágok, pólók
- Disney pizsamák
- Disney alsónemű
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TOYO POWER FEST 2007 Az égett gumiabroncs megszállottjai
A Losonchoz közeli bojki
(Boľkovce) repülőtéren július 21én, szombaton rendezték meg a
III. évfolyamába lépő gyorsulási
autók versenyét. A fő érdeklődők körét az égett gumiabroncs
megszállottjai alkották. Nem
hiányoztak a rendezvényről az
igazi ,,Hard-core “ gyorsulási
járművek sem, mint pl. a régebbről ismert öreg Škoda 100 MB,
Lada kombi, Lancia Delta, Fiesta Turbo és a különleges típusú
WRX STI, M3, EVO 8, Corvette
vagy Cupra.
A versenyt, mint minden évben
most is „megfűszerezték” a szép
hölgyek, a frissítők és az árusstandok. A déli órában elindították a gyorsulási Top dragster versenyét közép Európa leggyorsabb

autójával, melynek 1500 lóerős a
teljesítménye (0-100 km/óra:0.9
másodperc). A nézők megtekinthették a motoros akrobatika
– Stunt rider show világbajnokának, Erdős Csabának a bemutatóját is Magyarországról.
Ahogyan a verseny szervezője,
Ing. Kovács Péter elmondta, a
Top Dragster érte el teljes összesítésben a legjobb időt, ami 1/8
mérföldön 04,390 másodperc
volt, mellyel egy új Szlovákiai
rekord született. A második helyen végzett a cseh versenyző,
a Mogul Racing Team indulója
a kétmotoros Corsá-val 05,278
időt befutva. A harmadik helyet
pedig a Fiat 126P -,, Dragpolski”
vezetője, Gyetvai Miklós Magyarországról szerezte meg 07,152

másodperccel. Mivel a külföldi
versenyzők lemondtak díjaikról,
Losonc város díját a főpolgármester helyettes asszony Bukor

A járási bajnokság
csoportbeosztása
Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy
Rimaszombatban tanácskoztak a járási labdarúgó bajnokságban szereplő csapatok képviselői.
A tanácskozáson eldőlt, hogy a három osztály
melyikében fognak játszani ősszel a csapatok.
I. osztály
A legmagasabb járási bajnokságban, az I. osztályban, tizenkét csapat lesz ott az augusztus
18–19-re kitűzött rajton. Három helyen is változott az induló csapatok névsora. Az ötödik ligába feljutó Rimajánosit (Rimavské Janobűvce)
az onnét kieső Klenóc (Klenovec) váltja, míg
a kieső Balogfala (Blhovce) helyén a feljutó
Szárnya együttese szerepel majd. Újonc lett
Rimaszécs (Rim. Seč) is, mivel annak ellenére,
hogy csak második volt a második osztályban,
de feljutott, mivel Oldalfalva (Stránska) nem
jelentkezett be az első osztályba.
A csapatok a következő rajtszámot kapták: 1.
Sajógömör (Gemer), 2. Murány (Muráň), 3.
Osgyán (Oždany), 4. Rimaszécs (Rim. Seč),
5. Nagytörék (Veľké Teriakovce) , 6. Bátka
(Batka), 7. Hanva (Chanva), 8. Guszona
(Husiná), 9. Kisrőce (Revúčka), 10. Szárnya, 11. Klenóc (Klenovec) és 12. Szentkirály
(Kráľ). Az őszi idény első fordulójának a párosítása tehát a következő: Sajógömör – Szentkirály, Murány – Klenóc, Osgyán – Szárnya,
Rimaszécs – Kisrőce, Nagytörék – Guszona és
Bátka – Hanva.
II. osztály
Tíz csapat kezdi meg küzdelmét a II. osztályban
és a sorsolásnál a következő sorszámot kapták:
1. Abafalva (Abovce), 2. Tiszolc (Tisovec), 3.
Balogfala, 4. Kálosa (Kaloša), 5. Cserencsény
(Čerenčany), 6. Zeherje (Zacharovce), 7. Ol-

dalfalva, 8. Uzapanyit (Uzovská Panica), 9.
Gömöralmágy (Gem. Jablonec) és 10. Jolsva
(Jelšava). Az első őszi fordulóban a párositás
a következő: Abafalva – Jolsva, Tiszóc –
Gömöralmágy, Balogfala – Uzapanyit, Kálosa
– Oldalfalva és Csrencsény – Zeherje.
III. osztály
A legalacsonyabb járási bajnokságban, a III.
osztályban, hat csapat rajtol a következő rajtszámmal: 1. Szirk, 2. Nevesradnót, 3. Harmac,
4. Gömörfala, 5. Szútor és Tajti (Tachty). E csoportnak két újonca is van, mégpedig Gömörfala
és Tajti, miután a tajtiak két év kihagyása után
újra elindulnak a bajnokságban. Az őszi első
fordulóban, melynek kezdete szeptember elsején lesz a következő csapatok találkoznak:
Szirk – Tajti, Nemesradnót – Szútor, Harmac
– Gömörfala.
Ifjúsági és diákcsapatok
Örömteli hírt újságolt Forgon János a szövetség
titkára. Újra nőtt az ifjúsági, illetve a diákcsapatok száma. Az ifjúságiak I. osztályában 15 csapat szerepel majd: Sajógömör, Murány, Osgyán,
Rimasécs, Nagytörék, Bátka, Hanva, Guszona,
Kisrőce, Szárnya, Rimajánosi, Szentkirály,
Nagybalog, Péterfala (Petrovce) és Lubény
(Lubeník).
A járási diákbajnokságot két csoportban bonyolítják le. Az A csoportba Osgyán, Bátka,
Guszona, Rimaszécs, Balogfala, Ajnácskő
(Hajnáčka), Gömöralmágy, Feled (Jesenské)
és a DFC Rimaszombat nyert besorolást. A
B csoportban Sajógömör, Murány, Szárnya,
Nagytörék, Klenóc, Szentkirály, Jolsva és
Kisrőce szerepel.
sz

László motorosnak adhatta át,
aki a harmadik körben 07,407
másodperccel teljesített.
kan/röv., do, Fotó: a szervezők

Kiesett az VFK
Rimaszombat a
Szlovák Kupából
Miután az I. labdarúgó liga negyedik
fordulójában Terebesen (Trebišov)
szenvedett vereséget az VFK Rimaszombat csapata, kedden hazai
pályán, harmatgyenge teljesítmény
után kiesett a Szlovák Kupából is. A
mérkőzés azt tanúsította, hogy krízisben van Mikuláš Komanický csapata. MFK Rimaszombat – Losonc
1:2 /0:0/ - a hazaiak egyetlen gólját
Živanovič szerezte a 82. percben. Az
MFK összeállítása: Pulen – Janečka,
Kaščák, Filo, Mráz – Siheľský,
Čižmár/58.Pčola/, Živanovič, Lazúr/75.Migala/ - Pisár,Liška/72.
Purdek/.
Lagymatag játékkal telt el az első
játékrész. Csapatunk úgy játszott,
mint egy előkészületi mérkőzésen
és nem a Szlovák Kupa 1. fordulójában. Szinte helyzetet sem tudtunk
kialakítani, és mivel a losonciak sem
jeleskedtek, unalmas első félidőt láthatott a 600 néző. A második félidőt
jobban kezdték a vendégek és nagy
védelmi megingások után kétgólos
előnyre tettek szert. A rimaszombatiak ugyan Živanovič szépítő gólja
után lábra kaptak, de már kevés idő
volt hátra az egyenlítésre. Meglepetésre tehát csapatunk hosszú idő
után hazai pályán szenvedett vereséget Losonctól és elbúcsúzott a Szlovák Kupa további küzdelmeitől.
sz
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15 éves a női foci Rimaszombatban

A rimaszombati futball
új ﬁlozóﬁájáról

Magától távozott

Gömöri
Regionális hetilap

2007. július 9., hétfő
28. szám

Ára 9 Sk

40. évfolyam

A kis SK-TEMPUSosok
focisikere
A
Besztercebányai
megyei
önkorményzat
támogatásával
- a megnyitón Városunkat Pavel
Piliarik képviselte - kupatornát
szerveztek a legkisebbek számára /
2000. évi születésűek /a TEMPUS
sprttelepén , ahol a rimaszombati kis
TEMPUSosok a II. helyet szerezték
meg, miután legyőzték Kassa, Léva,
Poprád A és B hasonló korcsoportú
csapatát, s csak a nyitrai csapattól
szenvedtek /0 : 1/ vereséget.
/ford : kt/
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