Az elmúlt napok
margójára

Elkezdődött a 2016/2017-es tanév

Mind az alap-, mind a középiskolákban elkezdődött a 2016/2017-es tanév. A szlovákiai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitóját
az idén Hanván tartották. Rimaszombatban, a Tompa Mihály Alapiskolában megújult a konyha és a tornaterem is.
Esős időben vette kezdetét az idei tanév, s az
ünnepélyes tanévnyitó résztvevőit beszorította az épület falai közé. Volt, ahol ezt sikerült
megoldani, s volt, ahol nem, a Tompa Mihály
Alapiskolában a folyosón megtartott tanévnyitó gyakorlatilag értékelhetetlenre sikeredett.
Pedig Orosz István igazgató jó hírek egész sorával várta a nebulókat, így a 46 kiselsőst is,
akik három osztályban kezdik meg a tanulmányaikat (két osztály a Šrobár, míg egy osztály

Rúzsa Magdi lesz
a SzeptemberFeszt
sztárvendége
A JúniusFeszt és a füleki Várlak Fesztivál után
idén szeptemberben ismét
mindenkit vár a SzeptemberFeszt 14-én, szerdán
(másnap munkaszüneti
nap) a rimaszombati szabadtéri színpadon. A fesztivál sztárvendége Rúzsa
Magdi lesz.
17.00 órakor nyílik a SzeptemberFeszt kapuja, s
18.00 órakor Delhusa Gjon kezdi a maratoni estét, őt követi Deniz és Kökény Attila. Kb. 21.00
óra magasságában Rúzsa Magdi zárja az idei
SzeptemberFesztet, amelyre a jegyek 12 euróba
kerülnek. 6-14 éves korig a belépő ára 5 €.

a Novomeský utcán). A Šrobár utcai épületben
évek óta folyamatos a fejlesztés, a nyári hónapokban tovább folytatták az ablakok cseréjét,
megújult a konyha és végre részleges felújításra került a tornaterem is. Ez utóbbi 40 ezer
euróba került, ebből 30 ezret a minisztérium,
míg 10 ezer eurót az önkormányzat biztosított.
A tornatermet az igazgató mellett Rigó László alpolgármester és az iskola egykori legendás tornatanára, Tóbisz Tibor adták át. Négy
osztálytermet sikerült felújítani a Novomeský
utcán is.
Az első iskolai szünetre október végén (október 28-november 01.) kerül sor, ezt követi a téli
vakáció (december 23.- január 08.).
jdj, fotó: gecse

Szeptemberben ismét
Gömör-Kishonti Vásár
34. alkalommal rendezi meg Rimaszombat
városa a Gömör-Kishonti Vásárt (Fő tér,
SzNF és Jánošík utcák), amelyre szeptember 23-án és 24-én kerül sor gazdag programmal.
A Fő téren és az SZNF utcában elsősorban használati cikkek és népművészeti tárgyak árusítására kerül sor, míg a frissítős
standokat a Jánošík utcában állítják fel.
A vásárra az engedélyeket a Városi Hivatal
(Svätopluk u. 5.) épületében lehet biztosítani. Bővebb infó a 047/560 46 65, a 047/56 31
139 és a 047/560 46 85-ös telefonszámokon.
A frissítős standok kötelesek beszerezni a Regionális Közegészségügyi Hivatal engedélyét
is. Minden árust és polgárt szeretettel várunk!
A vásár programját lapunk 8. oldalán találják.

Rimaszombat ismét gazdagabb lett egy szép és hasznos létesítménnyel. Szeptember első szombatján
Šimko József polgármester
ünnepélyesen átadta a felújított négypályás tekézőt
a városkertben, amely már
jó pár éve használaton kívül volt.
Ez a mintegy százezer euróba került beruházás
nem csupán azt jelenti, hogy a legendás rimaszombati tekejátékosok, mint Fekete László,
Sendrei Barnabás vagy Bónis László mai utódai ezentúl már nem kell, hogy Fülekre utazzanak hazai bajnoki mérkőzéseiket lejátszani, de
most már az átlag tekekedvelő rimaszombati
polgár is igénybe veheti azt, folytatva a gazdag, több mint hatvanéves hagyományokat.
A tekéző felújításával kapcsolatban hadd említsem meg, mekkora felháborodást váltott ki
a lakosság egy részénél, sőt egyes városatyáknál is, amikor a testület legutóbb hatvanezer
eurós támogatást fogadott el a futballklub
további támogatására. Most köszönhetően a
testület megértő és támogató hozzáállásának
is, valamint a polgármester fáradhatatlan kezdeményezésének is, végre megvalósulhatott a
tekerajongók régi álma. S nyugodtan kijelenthetem, hogy hasznos és fontos beruházásról
volt szó. Ahogy a futball esetében is örülhetünk annak, hogy naponta láthatjuk a több
mint kétszáz fiatalt minőségi füves pályán
edzeni, mostantól elvárhatjuk, hogy a megújult tekézőbe is visszatér az élet, s nemcsak a
felnőttek, hanem a fiatalok és a diákok is kihasználják majd a lehetőséget, és egyre többen
csatlakoznak a tekézők táborához, s a káros
szenvedélyek helyett inkább a sportot választják, legyen az foci, hoki, teke, az úszás, röplabda vagy egyéb sportok. S ha egy-egy sport
fiatalok tucatjait képes meghódítani, akkor
már megérte egy-egy játszótér, tornaterem,
stadion vagy uszoda felépítésébe vagy felújításába belefogni.
S amennyiben a város tisztességesen gazdálkodik, s külföldi cégek helyett saját polgárainak érdekeit részesíti előnyben, lesz lehetősége arra is, hogy rendszeresen támogassa a
városi sportot is. A felújított tekéző ennek ékes
bizonyítéka.

hu.rimavskasobota.sk
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Hanván nyitották meg az új tanévet

A hanvai református templomban augusztus 29-én ökumenikus istentisztelet keretében megnyitották a 2016/2017-es tanévet.
Isten igéjével Nagy Ákos Róbert,
a Gömöri Református Egyházmegye esperese és Balázs Patrik
római katolikus plébános szolgált, mellette a kis elsősöket Abafalváról, Hanváról, Kövecsesről
és Lénártfaláról Nagy Andrea
hanvai lelkipásztor áldotta meg.
Ünnepi beszédet Jókai Tibor,
az SZMPSZ elnöke mondott.
Rimaszombatot az ünnepségen Rigó László alpolgármester

képviselte.
A pályakezdő pedagógusokhoz
Csúsz Ilona nyugalmazott pedagógus szólt. A tanévnyitó ünnepély résztvevőinek felhívását a
magyar diákokhoz, pedagógusokhoz és szülőkhöz Sebők Valéria,
Kulcsár Tibor-díjas nyugalmazott
pedagógus fogalmazta meg. Közreműködött László Ottó kántor, a
rimaszombati Blaha Lujza Vegyes
Kórus Sósik Szilárd vezetésével,
s a hanvai Tompa Mihály Énekkar
Németh Aladár vezetésével.
he/felvidek.ma,
fotó: Abaházi Fejes Ágnes

Még mindig nyeretlen
a rimaszombati gárda
Újabb vereséget szenvedett a
rimaszombati MŠK csapata,
amely a II. liga keleti csoportjának 5. fordulójában Poprádon hagyta a három pontot, így
öt forduló után mindössze egy
ponttal az utolsó helyen szerénykedik a rimaszombati gárda.
Poprádon a rimaszombati csapat a
második félidő közepéig teljesen
egyenrangú ellenfélnek bizonyult,
de Husaník durva fegyelmezetlensége a batyiak három pontjába
került. Az 57. percben Chromý játékvezető sárga lapot mutatott fel
a vendégek támadójának, aki ezt
tapssal jutalmazta. Ezt követően
Domik Attila védencei nem bírták
a rájuk nehezedő egyre nagyobb
nyomást, s a 73. percben Alekou
megszerezte a vezetést a hazaiaknak, s a 83. percben Plumb bebiztosította a poprádiak győzelmét.

FK Poprad – MŠK
Rimavská Sobota 2:0 (0:0)
g.:73. Alekou, 83. Plumb
622 néző, vezette: Chromý, sárga
lap: Maťaš, Kurák–Szpaszojevics,
Husaník, Janco; piros lap: 57. Husaník (a második sárga lapja után)
A rimaszombatiak összeállítása:
Olejník–Vasilko, Szpaszojevics,
Petrusz, Morháč–Püspöky (46.
Kuridze), Petrán, Lacsarak, Janco–
Trabalík, Husaník.
További eredmények: Eneszke–

Igló 3:1 (1:0), Lokomotíva Kassa–
Lipany 8:0 (5:0), Zólyom–Liptószentmiklós 2:0 (1:0), Bártfa–VSS
Kassa 2:1 (0:0)

MŠK Rimavská Sobota –
FK Haniska 1:1 (0:0)
g.: 84.Vargic–90+.Silva Santos
262 néző, vezette: Gemzický,
sárga lap: Vargic, Szpaszojevics–
Maník, Beck; kiállítva: Szpaszojevics–Maník (75. percben)
A hazaiak összeállítása: Olejník–
Szpaszojevics, Vasilko, Petrusz,
Morháč–Lačarak, Kuridze (90.
Gnyp), Petrán, Janco (72. Püspöky)–Vargic, Trabalík (89. Gazda)
További eredmények: Lokomotíva Kassa–Bártfa 3:1 (1:0), Lipany–
Igló 0:1 (0:0), Liptószentmiklós–
Poprád 0:0, VSS Kassa–Zólyom
1:0 (1:0)

31 embert vittek
el kilenc településről

Felbolydult méhkashoz hasonlított kilenc település tegnap reggel, amelyet a Nemzeti Nyomozóhatóság emberei szálltak meg.
Az ok a még tavaly, a térfigyelőkamera-rendszerre kiírt közbeszerzések körüli visszaélés volt,
ugyanis a kilenc faluban ugyanaz a rimaszombati cég nyerte
meg a pályázatot, s nem a legelőnyösebb áron.

Kilenc településről (Balogfala,
Hanva, Lénártfalva, Dobóca, Simonyi, Darnya, Serke, Détér és
Tajti ) 31 főt állított elő a Nemzeti

nyomozóhatóság (NAKA), volt,
akit pizsamában vittek el, s több
polgármestert is bilincsbe vittek
be a hivatalába, ahol házkutatást
is tartottak, s iratokat koboztak el.
Az akcióban 66 rendőr vett részt, s
mint kiderült, a gyanúsítottak mintegy 1,5 millió eurós kárt okoztak.
A rendőrség bilincsbe verve vitte el azt a rimaszombati
vállalkozót is, amelynek cége
gyanús
körülmények
között
megnyerte a kilenc településen
kiírt közbeszerzési pályázatot.
A rendőrség egyelőre még nem
adott ki részletesebb tájékoztatást.

Hírek röviden
Miután
háromfősre olvadt
az
eredetileg
négyfős szlovák
kormánykoalíció, és a Sieť
parlamenti képviselői átléptek a Most-Hídba,
újraosztották a Sieť miniszteri
és államtitkári posztjait is.
A Most-Híd Roman Brecely helyére a közlekedési miniszteri posztra
Érsek Árpádot, a tárca államtitkárát jelölte, míg az ő helyét a Szlovák Nemzeti Párt képviselője fog-

lalhatja el.
A három, egykori „Sieť”-es államtitkári posztot is a Most-Híd
kapta. Mezőgazdasági államtitkárnak Csicsai Gábort, míg a védelmi minisztérium államtitkárának
Ondrejcsák Róbertet jelölte a párt.
A rimaszombati származású Ondrejcsák Iveta Radičová kormányzása idején is ezt a posztot töltötte
be. A kulturális államtitkári posztra
a párt Rigó Konrád közgazdászt,
az Ifjú Szivek gazdasági igazgatóját jelölte.

Szeptember elsejével Haraszti Attila váltotta Szesztay
Ádámot Magyarország kassai főkonzuli posztján.
Az új főkonzul évekig felvidéki referensként dolgozott
az egykori Határon Túli Magyarok Hivatalában. Haraszti
Attila feleségével hat gyermeket nevel, akik közül a legidősebb tizenhárom éves.

A Turisztikai Információs Központ szeretettel meghív mindenkit új kiállítására, amelyet a Kiút a jobb életért polgári
társulással közösen valósít meg, s amely
a dekupázs szalvétatechnikát mutatja be.
A tárlat október 10-ig tart nyitva.

A napokban ünnepelte 90.
születésnapját Szabó István,
akit a neves nap alkalmából
köszöntött a Polgári Ügyek
Testülete is.

A Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesíti a
lakosságot, hogy szeptember 5-én bezárta kapuit
a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet, így a csónakázó
is, s nem közlekedik Rimaszombat és Kurinc között
a turistavonat sem. A sportlétesítmények viszont
továbbra is nyitva tartanak. Az esetleges változásokról a vállalat időben tájékoztatja a lakosságot.

A táblázat állása:

A rimaszombatiak a 7. fordulóban
Iglóra, míg a 8. fordulóban a Lipany csapatához látogatnak.
jdj

Rimaszombat Városa nyilvános üzleti tárgyalást ír ki a 14-es számú felsőpokorágyi, üzleti célokat szolgáló helyiség (vegyesáru – élelmiszer)
bérlésére. A 35, 02 m² alapterületű helyiség bérleti díja: 14,93 €/m²/év.
Jelentkezni 2016. szeptember 30-ig lehet (MsÚ – oddelenie majetkové,
Ul. Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, a borítékra írják rá: „Neotvárať
– nájom Vyšná Pokoradz“.
Bővebb infó: www.rimavskasobota.sk, 7/5604626, 047/5604633,
0903 284 353.

Gömöri Hírlap

Kender és agyag a Gömör-Kishonti Múzeumban
A nyáron két izgalmas tárlat
is nyílt a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban.
Egyikük őseink egyik fontos ipari nyersanyagának, a kendernek
a termesztését és felhasználását
mutatja be, a másik viszont az
agyaghoz kapcsolódik, s a Gömöri fenomén cím alatt immár
négy alkalommal megrendezett
szimpózium végeredményéből
közöl fotókon megörökített retrospektív anyagot.

A kender szántók, parlagterületek gyomtársulásainak növénye,
amelyet tájainkon elsősorban a
rostjáért termesztették. A kínaiak
már i. e. 2 800 éve is jól ismerték,
szöveteket és köteleket készítettek belőle, a japánok és mongolok
már a pamut megismerése előtt
felhasználták. Dél-Európában Hérodotosz idejében már ismerték.
A kender sokkal erősebb és jobban bírja a vizet, mint a ma szinte
egyeduralkodó lenvászon, sokáig a
hajókötelek és vitorlák kizárólagos

alapanyaga volt. De a kendernek
nemcsak a rostját, hanem más részeit is feldolgozták, magja nem
csupán állateledelként volt elfogadott, Közép-Európában számos
helyen olajat sajtoltak belőle, amiből egyes vidékeken kendervajat
állítottak elő. De mivel a kender
több mint 60 kannabinoid anyagot
tartalmaz, a gyógyszeripar is felhasználja.
Alig száz éve még a helyi mezőgazdaság is elképzelhetetlen volt

a kender termesztése nélkül, például Gömörben is számos földterületet, határt és dűlőt neveztek el
a kenderről, amely a lennél jóval
igényesebb és érzékenyebb is az
időjárási viszontagságokra, így
később vetették, mint a lent. A rimaszombati kiállítás végigvezet
bennünket a kender előállítási és
felhasználási folyamatain, megidézi nagyanyáink életét, amikor még
mindennapos foglalkozás volt a
kender termesztése, annak feldolgozása a begyűjtéstől a tiloláson át

egész annak végső felhasználásáig,
így például a rongyszőnyeg készítéséig. A tárlaton két szövőszék is
kiállításra került, alig pár évtizede
még szinte minden közösségben
volt ilyen, amelyen hosszú téli
estékén készítették az asszonyok
a rongyszőnyegeket, lakástextíliát
és egyéb személyes ruhadarabokat.
A kiállítás október 28-ig tekinthető meg.

A négy évfolyam során érkeztek
művészek Magyarországról (Fusz
György), de Romániából, Csehországból, Németországból és Lengyelországból is. A négy évfolyam
alatt huszonnégyen vettek részt a
szimpóziumon, s annak végeredményét minden egyes alkalommal
a Turisztikai Információs Központ
városházi galériájában állították ki.
Az agyag egykoron nagyon fontos

2009-ben rendeztek először Gömöri fenomén címmel ifjúsági
kerámiai szimpóziumot a Gömör-Kishonti Múzeum, a kRaj
Polgári Társulás és a pozsonyi
Képzőművészeti Egyetem szervezésében. A szimpóziumon 18
és 35 év közötti képzőművészek
vehetnek részt, s annak az osgyáni Zöld malom ad otthont, míg
a szimpózium maga Videfalván,
Berzencén és Gergelyfalván valósult meg. Annak lelke pedig Rudolf Malacký szobrászművész, valamint Michal Kušík és Veronika
Selingerová művészettörténészek.

szerepet töltött be Gömör életében, a gömöri fazekasipar legendás
volt, szerte az országban, sőt határokon túl is kelendőek voltak az itt
készült fazekastermékek. Ahogy a
kender, úgy az agyag is idővel teljesen kikopott, ma már alig páran
űzik a fazekasmesterséget, mint
például Dana Bakšová.
A Gömöri fenomén négy eddigi
évfolyamát most nagyméretű fotók
segítségével idézik meg szeptember 30-ig a Gömör-Kishonti Múzeumban.
jdj

Hat hónap alatt 70 tűzeset

Olvasói levél
Nővérek és tanítók

Ha a televízióban vagy bármilyen gasztronómiai bemutatón
főznek a szakácsok, a nők haja
lelóg a hasukig. Nem értem, miért nem lehet azt ilyen alkalmakkor összefogni. Gusztustalan és
higiéniai szempontból is számos
kivetnivalót hagy maga után.
A kórházban a doktornők és a nővérek szintén lelógó hajjal közlekednek, amely belelóg a beteg
arcába. Nem értem, miért nem lehetne ismét védősapkát hordaniuk,
mint valamikor régen, amikor a hajuk is rendezett volt. De a ruhájuk
alapján manapság azt se igen lehet
megkülönböztetni, hogy a ki az orvos, ki a nővér, netán a takarítónő.
Nem sokkal jobb a véleményem a
tanítókról sem, akikre valamikor
felnézett a társadalom, s az iskolában is tisztelték őket. Ma már ez
koránt sincs így, s erről a tanítók
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is tehetnek. Egykoron tisztességes
ruhában, öltönyben és nyakkendőben jelentek meg a tanárok az iskolában, ma viszont sokszor szakadt,
hányaveti göncben mutatkoznak, s
ne is lepődjenek meg, ha nem tisztelik őket. A diákok így nem is respektálják a tanáraikat, az óra alatt
nem figyelnek, s ha a tanár netán
figyelmezteti őket, még erőszakot
is alkalmaznak.
Hová fejlődik a világ? A fiatalok
már köszönni sem köszönnek, nem
tisztelik a szüleiket, ahogy az időseket sem. De egyszer ők is megöregednek majd…
Ez az én személyes tapasztalatom,
akinek nem inge, az ne vegye magára, nem akarok senkit sem megsérteni. De szívesen venném, ha
Önök is megírnák a véleményüket…
Hadobás Lászlóné

A XIX. század utolsó évtizedében játszódik az az új 13 részes sorozat,
amelyből nem hiányozhat a romantika, a humor, de a bűnügyi szál sem.
A Betlérben és környékén forgatandó film főszerepeiben Ján Koleníket,
Milan Ondríkot, Stanislav Majerát és Filip Kaňkovskýt láthatják.

2016 első félévében a Rimaszombati járásban 70 tűzeset
keletkezett, amely a megyei
tűzesetek 11,12%-át képezi.
A tűzesetek által mindösszesen
1 025 075 € kár keletkezett, s
két ember sérült meg. A tűzoltók által megmentett értékek
mintegy 425 820 €-t tettek ki.
Az érintett időszakban Rimaszombatban 18, Nyustyán 11,
Ajnácskőn és Klenócon 4-4
tűzesetet jegyeztek fel. A tüzek
többsége, 37 lakástűz volt, 18
családi házban, míg 3 lakóházban
keletkezett. A legnagyobb károkat viszont a közlekedés területén
jegyezték fel, a károk összege elérte az 1 014 255 €-t. 28 tűzeset
(40%) a természetben keletkezett.
A legtöbb tűzeset oka (22 eset-

ben) a felelőtlenség és hanyagság
volt, míg 16 esetben a fűtőtestek
vagy a füstelvezetők, kémények
nem kielégítő állapota okozott
tüzet. 13 esetben műszaki-működési hiba számlájára írható a tűz,
17 esetben viszont szándékosság
vezetett a tragédiához. A Rimaszombati járásban leggyakrabban
szerdán történt tűzeset, mégpedig
16.00 és 17.00 óra között.
A besztercebányai Kerületi Tűzoltóság kéri a lakosságot, hogy
fokozottan vigyázzon az értékeire, s még a fűtési szezon elkezdése előtt ellenőriztesse le a fűtőtesteket, a kéményeket, s tegyen
meg mindent azért, hogy a lehető
legkisebb legyen a tűzesetek előfordulásának az esélye.
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Hot Art és regionális fesztiválok képekben

A nyár folyamán neves előadók egész sora látogatott el a Hot Art 2016 nyári fesztiválra. Zuzana Mikulcová és a Korbes Dallas, Milan Lasica és Peter
Lipa, az IMT Smile mellett egyedüli magyar szereplőként az Alma együttes is fellépett a fesztiválon.

Folytatódtak a zenés esték az Incognito bárban is. Az augusztusi vendég
a Botos Renátó vezette FunkastiK volt.

Remek hangulatban, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg roma fesztiválját a
balogfalai Fénix Polgári Társulás. A több mint kétórás rendezvényen a helyiek mellett
dobócai, rakottyási, nemesradnóti, füleki, várgedei, rimaszécsi és csákányházi vendégelőadók léptek fel, a Közösen Gömör Felvirágoztatásáért polgármesterei gulyást
főztek, helyi ügyes kezű asszonyok pedig süteménnyel lepték meg a résztvevőket.

Egész napos rendezvényt tartottak szeptember harmadikán Baracán, amelyen belül
emléktáblát állítottak a roma holokauszt áldozatainak emlékére.

Negyedik alkalommal tartották meg a Palóc Világtalálkozót. Bátonyterenyén Guinness-rekord is született a leghosszabb lakodalmas menetnek köszönhetően. A Kék
pántlika népmesemondó és népdalénekes versenyről öt első helyezéssel tértek haza a
felvidéki versenyzők.

Szent István-napja alkalmából először rendeztek Füleken VárLak Fesztivált a VIA
NOVA ICS füleki csoportja szervezésében. Helyi és környékbeli zenekarok fellépése
után a Betrice és a Besh o droM fergeteges koncertje következett. Az est ünnepélyességét Benko Fruzsina Borbála népdalénekes közreműködése és a tűzijáték fokozta.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, balogh és archív

Gömöri Hírlap
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Zagyi József

A rendőr nehezen felejt
A rendőri
munkám
során sokszor
találkoztam
olyan diplomás emberekkel,
akik iskolázottságukat pecsétes
papírral tudták igazolni, a valóság és a személyes tapasztalatom
azonban a műveltségük tekintetében nem azt igazolta, ami
a papíron állt. Egy-egy röpke
igazoltatás során az egyén valódi szakmai felkészültsége nem
állapítható meg, de az intelligenciája még ilyen rövid idő alatt is
felmérhető.
Egyik este a parancsnokkal ellenőriztük a vasútállomás mellett
működő étterem zárórára vonatkozó rendeletének betartását. A bejárati ajtó két külső szárnya be volt
hajtva, ami jelezte a zárórát, de az
ablakon át láttuk, hogy odabent
három vendég vidám hangulatban
biliárdozik. Bezörgettünk, az alkalmazott ajtó nyitott, beengedett
bennünket.
– Záróra után miért tartózkodnak
még mindig vendégek a helyiségben? – kérdeztük a fiatalasszonyt,
amire nem tudott, vagy a jelenlévők előtt nem akart érdemleges
választ adni. Közelebb léptünk a
biliárdozókhoz, felszólítottuk a
spicces állapotban szórakozó társaság tagjait, igazolják magukat.
Az idősebbik azonnal megmutatta
a személyazonossági igazolványát,
a másik kettő nem tett eleget a felszólításnak. Bevittük őket az őrsre,
ahol az egyik fiatalember meggondolta magát és előhúzott a zsebéből
egy szolgálati igazolványt:
– Nekem nincs személyazonossági igazolványom, én katonatiszt
vagyok – mondta és átnyújtotta a
szolgálati igazolványát. Miután
kimásoltam belőle a szükséges
adatokat, közöltem vele:
– A rendőri munka szándékos aka-

dályozásáért írásban értesíteni fogjuk az elöljáróját –kikísértem az
irodából és megkértem, várakozzon az ajtó előtt. Behívtam a társát,
még fel se tettem neki az első kérdést, megszólalt.
– Én mérnökember vagyok, majd
én megmutatom maguknak… – fenyegetődzött arrogánsan. Legszívesebben lekevertem volna neki
néhány maflást, de nem engedtem,
hogy kiprovokálja belőlem az indulatokat. Nyugodtságot erőltettem magamra, tudtam uralkodni
felháborodásomon, és higgadtan
visszavágtam.
– A parancsnok utasítására én az ön
nevére most kitöltöm a szükséges
nyomtatványt és bevisszük a kijózanító állomásra – azzal felálltam
és kinyitottam a lemezszekrény
ajtaját. Matattam a nyomtatványok
között, amikor a mérnök úr megszólalt:
– Ne ott keresse, az fentebb van –
és továbbra is szemtelenül viselkedett, provokált.
Amikor beszólt, elpattant bennem
az a bizonyos húr. Odaugrottam,
rokkon ragadtam, felrántottam a
székről és a páncélszekrényhez
vágtam. A zajra belépett a parancsnokom és nyugalomra intett.
A forma nyomtatvány kitöltése
után a fiatalurat beültettük az autóba és vittük a kijózanító állomásra.
Útközbeni okoskodásával annyira
felbosszantotta az egyébként nyugodt vérmérsékletű parancsnokunkat, hogy az autóval meg kellett
állni, mert azt hittem odacsap a
mérnök úrnak. Nem tette, verés
nélkül szállt ki a mérnök úr.
Itt akár be is fejezhetném a történetet, ha a véletlen nem játszik közre
annak folytatásához. A mérnök úr
arcvonásai jól megmaradt az emlékezetemben és tudtam, találkozni
fogunk mi még valamikor, valahol.
Nagyon váram a remélt találkozást, mert egy rendőr attól, hogy
olykor nem csaphat oda, talán még
nehezebben felejt.

Őrsünkön parancsnokváltás történt, az új főnök közlekedésbiztonsági akciót rendeltek el, amely
hajlani négy órakor kezdődött. Én
őrsügyeletes voltam, az új parancsnok egy másik kollégával ment ki
ellenőrzésre. Amikor a járőr elhagyta az őrsöt, még elnyújtottam
magamat a heverőn. Alig egy órával a közlekedésbiztonsági akció
kezdése után URH-n bejelentkezett a járőr, és megkér, készítsem
el a vérvételre szükséges formanyomtatványt, mert ittas járművezetőt fogtak, máris indulnak be az
őrsre. Amikor kinyílik az ajtó, kit
pillantottam meg? A mérnök urat,
és szemmel láthatóan ittas állapotban. Elmondása szerint egy partiról tartott hazafelé, és úgy gondolta, nagyon korán van még, biztosan
nem lesznek rendőrök. Tévedett.
Elvégeztük az ilyenkor szükséges
előkészületeket, a vérvétel után
az urat szabadon engedtük, a vért
pedig kivizsgálásra elküldtük a
kerületi kórház laboratóriumába.
Két hét múlva megkaptuk az eredményt, a sofőr vérében 0,98 ezrelék alkoholszintet állapítottak meg.
Azokban az években, ha valakinek a vérében 1,00 ezrelék véralkoholszintet mutattak ki, az csak
kihágásnak minősült, ami pénzbírsággal és féléves vezetői engedélybevonással járt. A pénzbírság
összege általában 500 korona volt.
Egy ezrelék fölött már bűncselekménynek számított. Megmutattam
a parancsnoknak a vizsgálat eredményét, elmondtam neki korábbi
tapasztalatunkat a mérnök úrral
és megjegyeztem: „szerintem az
illető véralkoholszintje magasabb
volt, amikor megszondáztatták,
mint amikor a vért levették. A két
időpont között ugyanis eltelt háromnegyed óra”. A parancsnok elgondolkodott és azt mondta:
– Tudja mit? Próbálkozzon bírósági szakértői véleményt beszerezni,
hátha sikerül rábizonyítani az egy
ezreléken felüli véralkoholszintet.

Az már bűncselekménynek számít.
Persze hogy nem mulasztottam el a
lehetőséget. A szakértőnek írt tájékoztatóban megírtam a szondázás
időpontját és a vérvétel idejét.
Megkaptuk a szakértői vélemény,
amely figyelembe vette a szondázás és a vérvétel között eltelt háromnegyed órát, és megállapította,
hogy az ellenőrzés pillanatában az
elkövető véralkoholszintje több
volt egy ezreléknél.
Erre vártam. Megírtam az idézést,
a mérnök urat rögvest berendeltem
kihallgatásra. Kíváncsi voltam,
milyen arcot fog vágni, amikor
közlöm vele a tényeket. Józanul
jelent meg, illedelmesen köszönt,
és leült a velem szembeni székre.
Ismertettem vele a véralkoholszint
eredményét, és elmondtam, hogy
a 0,98 promille a törvényeink szerint csak kihágásra utal. Gyanítom,
hogy tisztában volt ezzel, nagyon
jól tudhatta, mert a szája szögletében az eredmény hallatán picinyke
mosoly jelent meg. Csak akkor
tűnt el az aprócska mosoly a szája
szegletéből, amikor kis bevezetővel közöltem vele a vizsgálat további részét:
– Ugye emlékszik még rám, mi
már korában találkoztunk. Arrogánsan, lenézően és szemtelenül
viselkedett a rendőrséggel szemben, azért tettem önnek egy szívességet – mondtam és közöltem vele
a szakértői eljárás részleteit. – Mivel a hivatalos szakértői vélemény
szerint az ön véralkoholszintje a
járőr ellenőrzésének pillanatában
meghaladta az egy ezreléket, az
ügye nem kihágásnak minősül, hanem bűncselekménynek.
Nézése megváltozott, és csak an�nyit kérdezett: – Miért tette?
– Mert nem szeretek senkinek
tartozni – és megmutattam neki a
szakértői véleményt.
Majdnem sírva kért bocsánatot,
megpróbált befolyásolni, de én lezártnak tekintettem a beszélgetést.

Rendőrök a szocializmus évei alatt

Ötödik kiadványával bővült a
Beszédes múlt könyvek, amely
Farkas Ottó eddigi munkái
(A hanvai pap hanvai, El innen!, Keserű az őszibarack,
Csempészek finánctűzben) után
egy sőregi rendőrtiszt visszaemlékezéseit közli.
A sőregi Zagyi József munkája
során közel negyedszázadot töltött el a rendőri testületnél. Könyvében elárulja, szerszámlakatosi
végzettsége ellenére miért is vágyott el a füleki Kovosmaltból,
hogyan nem lett belőle hivatásos
katona, s végül hogyan lett belőle rendőr(tiszt). 1974 és 1998
között szolgálta a Nemzetbiztonsági Testületet, s századosi rang-

ban vonult szakmai nyugdíjba. A
24 év alatt izgalmas és humoros
esetek tömkelegével találkozott,
ezekből gyűjtött össze egy csokorra valót, amelyben akadt(ak)
elmebetegek transzportja, éjjeli
járőrözések, baleseti helyszínelések, atomvonatok és pénzszállítmányok biztosítása, de az összes
ügy nosztalgikus következtetéssel
zárul. Megtörtént, lezártuk, de
nem felejtettük el. Ahogy maga
Zagyi is elárulja, mások voltak
az akkori viszonyok, a szocializmus évei alatt sokkal nyugodtabb
éveket éltünk, a népi demokrácia
nem vonzotta úgy a bűnözőket
és a bűneseteket mint ez a jelző
nélküli. A rendőrök úgynevezett

tízparancsolata mindenki számára betartandó volt, főleg az utolsó kettő. A kilencedik így szólt:
„Mögötted a törvény, előtted is az
legyen”, míg a tizedik így hangzott: „Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson”. De
a rendőr is gyarló ember, Zagyi
József viszont őszinte, így nem
hallgatja el azt sem, amikor az őt
kigúnyoló mérnökön később kicsinyes bosszút áll. Az akkori viszonyokra jellemző, hogy a 24 év
pályájának legizgalmasabb esete
az a várgedei, akkoriban tényleg
nagy port felvert történet, amikor
egy középiskolás öngyilkos lett,
de testvére ebbe nem tudván belenyugodni, évekkel később felke-

resi a már nyugdíjas rendőrtisztet,
akinek végül is semmi köze nem
volt az egész ügyhöz.
Mivel igaz történetekről van szó,
ha valaki felismeri magát vagy a
megírt történetet, az még csak véletlenül sem a véletlen műve. Bár
látszólag pitiáner bűnelkövetők
kicsinyes történeteiről van szó,
Zagyi József emlékirata fontos
adalék a korról, amelyet majd valamikor talán objektíven is megírnak ma még meg sem született
történészek.
Zagyi József Hiúz a padláson
című kötete megvásárolható a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
jdj
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Szeptember 30.:
Nyitott nap a Matej Hrebenda Könyvtárban
A nyáron részlegesen megújult Matej
Hrebenda Könyvtár
szeptember
30-án,
pénteken nyitott nappal várja a könyvek
szerelmeseit.
A délelőtti órákban
a
gyerekeket
várják, akik Ivana Tirpáková
és
Jozef
Elšík közreműködésével rajzos mesefilmet „készíhetnek”,
Dušan Valent a Föld és az űr titkairól
tart előadást, de a gyerekeket várja
Zsapka Attila is Madárjós című műsorával.
A felnőtteknek Marek Cirbus és Pavel Lancko arról tart előadást, hogyan is készülnek fel a Spartan Race
túlélő versenyre. A nyitott nap 14.00
órakor tartandó ünnepélyes megnyitóján Anderko Ádám Zoltán szaxofonista működik közre, a nyitott nap
vendége lesz Denisa Ogino írónő,
aki japáni élményeiről mesél, míg
Ivata Zimmermanová a racionális
étkezés titkaiba avatja be az érdeklődőket. Új kiállítást is nyitnak, Robert

Szeptember 29.:
Ephraim Kishon (Kishont Ferenc):
RómeóNÉ és Júlia URA
Bohóság Shakespeare szerelmeseivel
Rómeó és Júlia 30 évvel az esküvő
után. Már nagyon unják egymást!

Cirjak Ahogy én látom címmel teszi
közszemlére fotóit. A koraesti órákban a gyerekekre H. Ch. Andersen
Borsszem Jankó című meséje vár,
amelybe ők maguk is bekapcsolódhatnak. Az udvaron Jakub Rizman
hárfajátékában gyönyörködhetnek,
de fellép a BADIDO bábszínjátszó
csoport is.
A nap során több alkotóműhely
is várja a látogatókat, így lesznek
kézműves-foglalkozások, de csillámtetoválás, gyógyteák, könyvjelző-készítés, textilfestés, gyertyaöntés és számos más izgalmas
foglalkozás várja mindazokat, akik
ellátogatnak a nyitott napra.

Őszi nagytakarítás Rimaszombatban
Ahogy már megszokhatták, az idén is sor kerül
az őszi nagytakarításra, méghozzá szeptember
29. és november 03. között. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat nagyméretű konténereket
helyez ki az alább feltüntetett menetrend szerint.
A veszélyes hulladékok begyűjtésére október 15én, szombaton kerül sor. A cég munkatársai kérik a lakosságot, hogy ezt a lehetőséget maximálisan használják ki!

Szeptember 27.:

A turizmus világnapja a Gömör-Kishonti Múzeumban
A turizmus világnapjának 37. évfordulója alkalmából a Gömör-Kishonti
Múzeum a látogatók számára előadásokkal készül a múzeum érdekességeinek és a Gömör-Kishonti régió szépségeinek és gazdagságának bemutatására. Az előadásokon való részvétel ingyenes, úgy mint az állandó
kiállítás és az időszaki tárlatok megtekintése is.

Október 25-ig jelentkezhetnek a magyar
költők hazafias verseinek szemléjére

Szept. 29.–okt 06.: Akasztóhegy – Vasutas u./az üzlettel és volt óvodával
szemben, Š. M. Daxner tér – a Városi Művelődési Központ parkolója,
Tamásfala – Tamásfalai u., a volt OTEX nagyraktárral szemben, Tormás
– az üzlettel szemben
okt. 06.–13.: Mikszáth u. – parkoló, Markuš u., A Rozsnyói és Iskola u.
kereszteződésénél, Rima-lakótelep – a B-1 és B-2 lakóházak között, Nyugat-lakótelep – a nagy M-Market mellett
okt. 13.–20.: Bakti – a futballpálya mellett, Kurinci Üdülőövezet – a
buszmegálló mellett, Szabatka – új rész, Szabatka – régi rész, Szőlős – az
üzlet mellett
okt. 20.–27.: Dúsa – a kultúrház mellett, Mezőtelkes – a buszmegálló
mellett, Felsőpokorágy – a kultúrház mellett, Alsópokorágy – a templom
alatt, a falu végén, Szabópuszta – a lakóházak mellett
okt. 27.-nov. 03.: Dobšinský utca
A nagykapacitású konténer (VOK) a háztartási hulladék összegyűjtésére
szolgál. Ezek közé nem tartozik az építési hulladék, a veszélyes hulladék
(pl. villanykörték, akkumulátorok, gumi, festékek) stb. A zöldhulladékot,
amely nem került komposztálásra, kérik, hogy a konténer mellé helyezzék
el. A veszélyes hulladékokat folyamatosan le lehet adni a DETOX rimaszombati telephelyén (az egykori ZŤS területén a Kassai úton).
A veszélyes hulladékok mobil begyűjtésére október 15-én kerül sor. Ennek pontos ütemtervét a későbbiekben közöljük. Amennyiben nem felel
meg a nagykapacitású konténerek kihelyezésének időpontja és helyszíne,
szükség és igény szerint egyeztetni lehet a Városi Hivatal Építészeti-, környezetvédelmi- és közlekedési osztályán (Svätopluk u. 5., 1. emelet, tel:
047/56 04 648) vagy a DETOX cégnél a 047/56 04 153-as telefonszámon.

A lányuk is unja már őket. Láthatjuk, mi lett a költői hősökkel az
olasz családi fészekben – Kishon
vitriolos tollából.
A Hot Art 2016 nyári fesztivál keretében remek szereposztással, Peter
Oravec rendezésében érkezik Rimaszombatba, a Városi Művelődési
Központba szeptember 29-én, csütörtökön 19.00 órai kezdettel. Kishont Ferenc darabja, amelyben találkozhatunk Kassai Csongorral, Varga
Anikóval, Zuzana Mauréryvel, Juraj
Hrčkával és Pavol Plevčíkkal.
Jegyek elővételben 11 eurós áron
már kaphatók a helyszínen és a Turisztikai Információs Központban.
A helyszínen a belépő 15 euróba
kerül.

A szülőföldhöz való hűség költője,
Sajó Sándor születésének 148. évfordulója tiszteletére. Magyarnak
lenni: nagy s szent akarat! címmel
a Palóc Társaság 2016-ban is meghirdeti a magyar költők hazafias
verseinek szemléjét.
A magyar vers ünnepére szeretettel
hívja és várja a versmondó alap- és
középiskolás diákokat az Ipoly mindkét partjáról, a Felvidék magyar iskoláiból, továbbá Magyarországról,
a Délvidékről, Őrvidékről, Erdély-

ből, Kárpátaljáról, az egész
Kárpáthazából. A versmondóknak egy tetszés szerint
választott Sajó Sándor-költeményt valamint a magyar
hazafias költészetből egy
ugyancsak szabadon választott verset kell könyv
nélkül előadni szakmai bírálóbizottság előtt.
A versmondó szemlét november 11-én, pénteken, a
költő születési évfordulója
jegyében tartjuk szülővárosában,
Ipolyságon. A diákok ellátásáról és
megjutalmazásáról a rendező és támogatói gondoskodnak.
Jelentkezni a Palóc Társaságtól igényelt jelentkezőlapon lehet, amelyet október 25-ig lehet beküldeni a
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
e-mail címre vagy a 991 11 Balog
nad Ipľom (Ipolybalog), Kör utca
194. levélcímre. Érdeklődni még a
047 / 488 53 13-as telefonszámon is
lehet.

A Városi Közterület-fenntartó Vállalat

Bérbe ad:
vállalkozás céljára üzemeltetési helyiséget (97 m²), meghatározatlan időre Tamásfala kataszteri körzetében. A bérleti díjat a vállalkozás formájától függően szabják ki a város ide vonatkozó általános érvényű rendelete
alapján.
Bővebb infó: katarina.eliasova@rimavskasobota.sk, riaditeltsm@stonline.
sk, tel.: 047/56 046 26, 0903/284 353, 047/56 310 71, 0918/405 594 vagy
www.rimavskasobota.sk
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Kormos Viktória
világbajnoki címet szerzett

Huszonkilenc tagú csapat képviselte Szlovákiát a HDH-IAA 3D
Archery World Champinship világbajnokságon Sopronban, amelyen augusztus 22. és 27. között
több száz íjász mérte össze tudását. A rimaszombati Bástya Íjász
Klubot két versenyző képviselte,
akik közül Kormos Viktória kategóriájában megvédte világbajnoki címét, míg id. Lévay Tibor a
negyedik helyen végzett.
Öt napon át tartott a versengés, melyen naponta 4-6 fős csapatokban
léptek pályára a több kontinensről
érkezett versenyzők, hogy 28 3D
célokra lőjenek. Mindennap változott a csapatfelállás, így a versenyzőknek módjuk volt megismerkedni

Emlékezés egy tehetséges atlétára

osztrák, német, angol, svéd, dél-afrikai és a hazai magyar versenyzőkkel. Az íjászoknak meg kellett
küzdeniük a nem könnyű pályával
és a hőséggel is. A Rimaszombati
Bástya Íjász Klub versenyzői közül
Kormos Viktória megvédte világbajnoki címét, míg id. Lévay Tibor
a kategóriájában a 4. helyen végzett.
A csapatversenyben a 8. helyen végeztek.
A Bástya Íjász Klub köszöni a támogatóiknak a hozzáállását, igaz egyre kevesebben vannak, de az eredmények még mindig megvannak.
Külön köszönet jár Majercsík Béla
támogatónak, aki bebiztosította a
versenyzők utazását és az új 3D-s
célok hazaszállítását.

Várják az ifjú focistákat

A rimaszombati Városi Sportklub várja a
2010-ben, 2011-ben és 2012-es évfolyamokat
a futball előkészítőbe, amely már szeptember
6-án ugyan elkezdődött, de az érdeklődők folyamatosan jelentkezhetnek.
Az őszi idényben az előkészítőre a Városi stadion füves pályáján, míg a téli időszakban tornateremben kerül sor, mindig kedden és csütörtökön, 16.30 órától Balog István vezetése alatt.
Az ifjúsági szakosztályok sportigazgatója Rubint Richárd. Az előkészítő havi 10 euróba kerül.
Jelentkezni bármikor személyesen lehet az edzések időpontjában,
esetleg a 0907/843 035-ös illetve a 0911/769 595-ös telefonszámokon.
Bővebb infó: rsfutbal@facebook.com

Hirdetés:

Családi ház eladó–Rimaszombat–Akasztó hegy. 0918 468 075
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15. számában a
megemlékezés rovatban
találkoztam Polgári Tibor
nevével és fényképével. Ez a tragikus körülmények
között elhunyt fiatalember, aki nagyon sokra volt hivatott, s akinek
emlékét személyesen is őrzöm, hisz
évekig taníthattam őt.
Polgári Tibor többet érdemel ennél a
pár soros megemlékezésnél, hiszen
még ennyi év után is élénken él az
emlékezetemben. Nemcsak kitűnő
tanuló volt, de minden előfeltétele
megvolt ahhoz is, hogy kiemelkedő
atléta váljon belőle. Amikor 1984ben felvételt nyert a rimaszombati
Mezőgazdasági Szakközépiskolába
gépész szakra, már az első tornaórákon felfigyeltem a kivételes mozgásképességeire, s miután elvégezte
a belépő teszteket, felvételt nyert az
iskola sportegyesületébe, a TJ Poľnohospodár SOUP csapatába. Elkezdődtek a rendszeres edzések, heti három-négy alkalommal, s emlékszem,
még gerelyt is szereztünk a számára
a salgótarjáni atlétikai klub jóvoltából, amely egyesülettel nagyon szo-

rosak voltak a kapcsolataink, s télen
az ottani tornaterembe jártunk edzésekre is. Tibor rohamosan fejlődött,
s korosztályában a szlovák és a csehszlovák szinteket is megközelítette,
sőt idővel el is érte. A besztercebányai kerületi bajnokságon olyan nagyágyúk előtt versenyezhetett, mint
Železný, Hunčík vagy Halva, s már
a hatvanméteres szintet ostromolta,
sőt az országos bajnokságon Vítkovicében élete legjobbjával (62,74
m) második lett, csak a losonci Ján
Garaj előzte meg. Ez az eredmény
a rendkívül szerény, de szorgalmas
Tibor, s egyszersmind az iskola kiemelkedő sikere is volt, s akkor úgy
tűnt, semmi sem állhat egy nagyszabású, sikeres életpálya előtt.
Tibornak a gerelyhajítás mellett volt
még egy másik vesszőparipája, mégpedig a motorozás, s ez lett a végzete
is. Közvetlenül tanévkezdet előtt érkezett a szomorú hír, hogy motorozás közben életét vesztette.
Máig nem tudtuk kiheverni a pótolhatatlan veszteséget, egy ragyogóan
tehetséges fiatalember halálát, aki
előtt határtalan lehetőségek álltak, s
akivel a régió egyik legnagyobb tehetségű sportolóját veszítette el.
Jozef Mitter

Szeptember 18.:
A kerékpár szerelmeseit várják a Teatro idei évfolyamára
Amíg tavasszal a járás déli, addig ős�szel az északi vidékeit hódítják meg a
kerékpárosok, s nem lesz ez másképp az
idén sem. Az idei Teatro Kishont körül
kerékpáros körverseny harmadik évfolyamára szeptember 18-án, vasárnap 10.
30 órától kerül sor.
A versenyzőket 95 kilométer, ezen belül négy hegyi emelkedő és mintegy 1
500 méteres szintkülönbség várja. A csapatversenybe ezúttal négy versenyző
eredményét számítják be, ahogy az idén is várják az idősebb diákokat (13-14
évesek), a kadétokat (15-16 évesek), akikre 38 km vár. Az idei évfolyam,
amelyre szerte Szlovákiából és külföldről is várnak versenyzőket, járási bajnokságnak is minősül majd, s a járás legjobbjai ezentúl a járási bajnok címet
is megkapják majd.
A szervezők természetesen gondoltak a nézőkre is, akikre sok-sok rendezvény vár, a gyerekeket például a Fő téren versenyek és különböző kerékpáros
játékok várják értékes nyereményekért. Bár a verseny napján is lehet nevezni,
az előre benevezett játékosok emléktrikót kapnak, s a nevezési díj is olcsóbb
lesz, mint azoknak, akik csak a verseny napján neveznek be.

Šimko József polgármester részvételével ünnepélyesen megnyitották a
felújított négypályás tekézőt a Városkertben. A megnyitót követő versenyre
hivatalos volt a podbrezovái, a füleki, a jolsvai és a trsztenái tekecsapat is.

Gecse Attila felvételei

8

hu.rimavskasobota.sk

