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Tamásfalán volt érdeklődés

B

efejeződtek a lakossági fórumok, amelyen a
város vezetői mellett részt vettek az egyes
hivatalok szakemberei is. A fórumokat általában
az érdektelenség jellemezte, ezért is lepődtek
meg kellemesen az utolsó találkozón, amelyen a
tamásfalai-dúzsa úti-kurinci lakókkal találkoztak,
ahol 55 ember vett részt a találkozón. Két nappal
előtte a Nyugat-lakótelep, Kelecsény és Szabadka
lakóival tartott találkozón alig húszan érdeklődtek a város ügyei iránt. Ezen a találkozón szó
esett a téli stadionról, amelynek végleges átadását szeptember 26-ra tervezik, s nemrég írtak ki
egy pályázatot a mellette található telekre, ahová
üzletközpontot és parkolót terveznek. Sok panasz
érkezett a Nyugat-lakótelepen található harci kutyákra, amelyeket sokszor gyerekek sétáltatnak.
Ezek a kutyák nem egy esetben a lakótelepen
található játszótereken könnyítenek magukon.

Tamásfalán Jozef Tóth, a városrészi bizottság
elnöke számolt be az elmúlt időszakban elvégzett
munkáról. Tamásfalán nagy sikerű majálist is
tartottak, de több út rendbetétele is megtörtént,
s a méhi városrész buszellátását is rendezték. A
tervek közül főleg egyes utcák esővízcsatornáinak
kiépítését tartotta elsődlegesnek. Tóth szerint
nagyon jó az együttműködés a város vezetésével, a városi hivatallal, de a Kiút a Jobb Életbe
Polgári Társulással is. Cifruš István polgármester
elégedett volt a magas részvétellel, s szólt arról a
pályázatról, amit az említett esővízcsatorna kiépítésére írtak ki. Ezeket az utcákat le is aszfaltozzák
majd. Az összejövetelen számos más aktuális
gond és észrevétel mellett szóba került Kurinc
kérdése is, amely a szeptemberi képviselő-testületi ülés egyik sarokpontja lesz majd.

ambroz, kan/jdj, fotó: kan

Rendezvények az amfiteátrumban

K

észül a város az idei Kulturális nyárra, de a Városi Hivatal előbb vagy utóbb szeretné
kitiltani a Fő térről a rendezvényeket, amelyek túl hangosak és rendbontásoktól sem

mentesek. Csak az Edda Művek
koncertje zajlott le viszonylag
simán, a városnapi rendezvények során is több verekedés és
rongálás történt.
A város szeretné, ha a szabad-

Áprilisban és májusban
találkozhattak a rimaszombatiak a város vezetőivel, s
elmondhatták panaszaikat,
ötleteiket, jobbítási javaslataikat. Voltak olyan városrészek, ahol az embereket
érdekelte, mi történik a lakóhelyükön, az összejövetelek
többségére viszont inkább
a közöny és az apátia volt a
jellemző. A szimpatizánsok
szerint ez az elégedettség
jele, az ellenzék viszont
azzal érvel, hogy a polgárok
annyira elégedetlenek, hogy
már nem is akarnak szóba
állni a jelenlegi vezetéssel.
Legyen bármi is az igazság,
de tudjuk, hogy aki nem
vesz részt egy választáson, a
közélet vitáiban, az mindig
az épp aktuális hatalmat
támogatja. S még kön�nyebb vesztesként kibicnek
beállni, és büntetlenül, egyes
sajtótermékek hasábjain
mocskolni az épp hatalmon
lévőket. Mint ahogy ez Rimaszombatban is történik. Nem
elegánsabb lenne például
konkrét elképzelésekkel
előállni? Kíváncsi ember
lévén szeretném tudni,
hogy mi várható akkor, ha
két év múlva a választásokon megfordul a szerencse.
Izgalmas kérdés ebben a
kétségkívül jobb sorsra érdemes régióban. S mi történne
akkor, ha az ellenségkeresés
és a mocskolódás helyett az
érintettek inkább egy közös,
a régió lakóit szolgáló jövőképet próbálnának megfogalmazni? Ha képesek erre
egyáltalán...

Az Ön gyógyszertára

téri rendezvények átkerülnének
az amfiteátrumba, de annak
műszaki állapota sok kívánnivalót hagy maga után. Erről bővebben következő számunkban.
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Mindig helyesen cselekedtek
F

5800 korona a létminimum?

inom gulyás, rettentő hőség, Csepregi
Éva által eregetett légbuborékok, gyermeknapi programok és harapós mosolyok
vegyítették az MKP járási szervezete által
feltálalt ünnepi délutánt a rimaszombati Fő
téren.
Hasonlóan az egy nappal előbb megtartott
füleki és tornaljai rendezvényhez, a Magyar
Koalíció Pártjának gyereknapba oltott tizedik születésnapját ünnepelték. Bő egy órát
kellett várni a tikkasztó hőségben, míg valami történt, de addigra a közönség is megszaporodott, s elkezdődhetett az ünnepi aktus.
Simon Zsolt járási elnök köszöntötte az
érdeklődőket, aki megemlékezett mindazokról, így Komlósy Zsoltról is, akik már nem
lehetnek közöttünk. Csáky Pál országos elnök nemcsak az elmúlt tíz évről emlékezett
meg, hanem visszapillantott a kezdetekre is.
„Mindig helyesen cselekedtünk” – mondta,
és sorolta az MKP és elődpártjai nevezetes
teljesítményeit, eredményeit. „Mindig többet
adtunk ennek az országnak, mint amennyit
kaptunk tőle” – fűzte hozzá, s Hajrá gömöri
magyarok! kurjantással fejezte be a beszédét. Ezt követte az emléklapok átadása,
amelyet harminckét embernek ítéltek oda,
de menetközben Stubendek Mártától visszavonták, míg Ferencz József nem vette át, aki

Különfélék
A szociális ügyi minisztérium a jelenlegi 5130 koronás létminimumot
megemelné, de nehéz eldönteni, hogy
mennyi is valójában az alapkiadásokat fedező összeg. A létminimum
kihatással lesz a támogatásokra, ám
az adóbevételekre is. Minisztériumi
számítások szerint emiatt jövőre 3,9
milliárd koronával folyna be kevesebb
az államkasszába.

Az öregségit majd 500 Sk-val emelik

az MKP járási és országos vezetősége közötti
feszült viszonyra hivatkozva utasította el a
kitüntetést. Simon bejelentette, hogy minden MKP-tagnak köszönőlevelet küld majd.
Ezzel át is adták a színpadot a gyerekeknek,
s a helyi alapiskolák diákjai adtak ízelítőt
tudásukból. A napot a Sorsvirág, a Blaha Lujza Vegyeskar és az egykori Neoton Família
énekesnője, Csepregi Éva zárta, aki a nap
végére remek hangulatot teremtett.

jdj, fotó: Szekeres Éva

Lezuhant egy kisrepülőgép Kálosa határában

V

alószínűleg motorhiba miatt zuhant
le egy repülőgép Kálosa határában. A
régebbi típusú mezőgazdasági repülőgép agrokémiai munkát végzett, amikor irányíthatatlanná vált, s csak a pilóta tapasztalatának
köszönhető, hogy viszonylag biztonságos
körülmények között sikerült a géppel lakott
területen kívül landolnia. A pilótát súlyos,
de nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, a baleset körülményeit a
rendőrség vizsgálja.

A Szociális Biztosító a valorizáció
mértékéről levélben értesíti az öregségi,
a korkedvezményes, a rokkantsági, az
özvegységi, az árvasági és a szociális
nyugdíjasokat. Júliustól lehet számítani
az 5%-os nyugdíjemelésre. Januártól az
euró átváltáskor pedig felfelé kerekítik
majd a nyugdíjakat.

Magasabb gyermekgondozási segély
Szeptember 1-től a jelenlegi 4560 korona helyett 4780 koronára számíthatnak
az érintettek. Ugyancsak növekszik a
póttartásdíj összege is.

100 koronába kerül majd a cigaretta
A cigaretta jövedéki adója még magasabb lesz, de a kereskedők még az év
eleji adóemeléssel is el vannak maradva. Így ősztől a 80 koronás dobozonkénti átlagár 11,50 koronával nő, jövőre
pedig további 6 koronát tesznek rá. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
szerint minden huszadik dohányos
leszokik.

A helyszínen kell a bírságot fizetni
Az új közúti közlekedési törvénybe foglaltak szerint, ha a parlamenti képviselők is elfogadják azt, akkor októbertől
a gépjárművezetőknek a helyszínen
kell kifizetniük a megengedett sebesség
túllépésért kiszabott bírságot, ellenkező
esetben elveszik a jogosítványát.

jdj, fotó: Szekeres Éva
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Ellenőrizték a fiatalokat az éjszakai szórakozóhelyen

M

ájus utolsó hétvégéjét megelőző
pénteken hajtotta végre a rimaszombati Városi Rendőrség a megelőzésbiztonsági akcióját, melyben a 87 személyt
ellenőriztek.
A rendőrökön kívül az akcióban részt vett a
Munkaügyi Hivatal gyámügyise, a Városi Hi-

vatal Közbiztonság-védelmi és Kriminalitás
Megelőzési Bizottsága. Ez utóbbi szerv elnöke, Főző Zsolt lapunknak elmondta, hogy az
utóbbi időben elvégzett ellenőrzések alapján
lát némi csökkenést a fiatalkorúak alkoholfogyasztásában, de a helyzet nem mondható
biztatónak. Az ellenőrzött személyek közül
32 volt fiatalkorú és alkoholos befolyásolt-

ság alatt. „Úgy gondolom, hogy a szülőket
értesíteni kell, hogy mivel foglalkoznak
gyermekeik péntek esténként. Lehet, hogy a
nyilvános helyen történő alkoholfogyasztást
szabályzó új törvény bevezetése is hozhat
némi változást.” – mondta Főző Zsolt.

he
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Takarítsuk ki Rimaszombatot!

M

a szemetet. A programba a Kiút a Jobb Életbe
Polgári Társulás aktivistái is bekapcsolódtak. A szemételszállításba a tornaljai AVE
hulladékfeldolgozó vállalat nyújtott segítséget. A több tonnányi szemét felszámolásában általában az elszállítási költségek a
magasak, mennyiségtől és fajtától függően
akár 15 ezer koronát is kitehet egy konténer
elvitele. Ezzel az akcióval a város körülbelül
40 ezer koronát takarított meg – tudtuk meg
Bozó Jánostól, a Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztályának vezetőjétől.

últ hét csütörtökig, a környezetvédelmi világnapig tartott a SZK
Környezetvédelmi Minisztériumának és
a Greenpeacenek a közös akciója Takarítsuk
ki Szlovákiát címmel.
Az ügyes és jól informált települések bekapcsolódtak a programba, melynek lényege az
volt, hogy ingyen szállították el a szemetet
az illegális szemétlerakatokból. Rimaszombat is élt a lehetőséggel. Két hete a dúsai
lakótelep mellől számoltak fel illegális szemétlerakatot, múlt héten pedig Akasztóhegy
és Szőlő közötti városrészből szállították el

Kié lesz a legszebb
virágos kert?

A

Városnapokon Rimaszombat városa
kilencedik alkalommal meghirdette a
legszebb virágos erkély és a legszebb virágos
kiskert versenyét.
Minden Rimaszombati és városrészi polgárnak alkalma nyílik a versenybe bekapcsolódni résztvevő ill. szavazóként. Tippjeiket a
Városi Hivatalban egy ankétlapon adhatják
le augusztus 31-ig. A szavazók között is
kisorsolnak díjazottakat. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre szeptember 29-én kerül
sor. A nyertesek virágos kertjének fotóit
lapunkban is közöljük. Kapcsolódjanak be
minél többen a megmérettetésbe, szépítsék
környezetüket, ültessenek virágot.

homoly, kép: Bozó János

A Városkert sír

Új játszóterek

M

últ héten elkezdték a Rima
lakótelepen is építeni a játszóteret, amelyet eredetileg a Kishonti
utcába terveztek, de ott technikailag
nem tudták kivitelezni. Két hete a
Nyugat lakótelepen is felépítették az új,
európai normáknak megfelelő játszóteret, s még június végéig tervezik a
harmadikat is Rozsnyói úton. – tudtuk
meg Eva Murárikovától, a Stratégiai és
Városfejlesztési Osztály vezetőjétől, aki
hozzátette, hogy a jövőben szeretnék,
ha a Tormáson és az Akasztóhegyen is
lennének új játszóterek, mert Rimaszombat 80 játszótere közül szinte
egyik sem felel meg az előírásoknak.

H

he

Kurinc mosolyog

I

gaz, hogy ez még mindig nem az az
üdülőközpont, amire oly rég és oly sokan
vágynak, de…
„Mikor láttuk, hogy a nyári hónapokra a
Városkertben nem épülnek meg a medencék, költségvetés-módosítási kérelemmel
fordultunk a Városi Képviselő-testülethez.
Áprilisban jóvá is hagyták, s májusban
rendbetettük a tó környékét, lekaszáltunk,
megjavítottuk a mólót, lócákat, napozókat.”
– tájékoztatta lapunkat Rábely Pál, a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója. Így
a kánikulás napokra a kellemes környezet
adott Kurincon, hogy megpihenjenek, akik
vízparton szeretnék eltölteni a forró órákat.
Június elsején gyerekzsivajtól is hangos volt
Kurinc, hiszen a rendőrség szervezésében
gazdag műsorral a gyerekeket ünnepelték.
A fegyveres alakulatok által megszervezett
gyermeknapon nemcsak, hogy rend volt, de
rend is maradt. „Példamutatóan összeszed-

A szemét minden reggelre terítve van a
Városkertben. S éjjel ill. hajnalban nagy
bátorság kell hozzá, hogy ezeket a padokat
így megközelítsék…

S

ték a szemetet, és rendet hagytak maguk
után a szervezők.” – teszi hozzá Rábely Pál.

Kép és szöveg: moly

Június első hétvégéjén elkezdődött a nyári
szezon, Kurincon már napoztak, és meg is
mártóztak a strandolni vágyók.

ajnos mindennapos probléma a
szemét és a lopás valamint az éjjeli
vandalizmus a városban.
Sokszor tehetetlenül állunk egy-egy
kiábrándító eset előtt, s eszközök
hiányában az illetékes szervek csupán
„tűzoltásra” képesek, s másnap minden
kezdődik elölről. A lakosok panaszkodnak a szemétre pl. a Városkertben.
Persze nyilván szeretnének egy kellemes, tiszta parkon végigmenni, esetleg
megpihenni, de ez itt lehetetlen. Főleg
az esti órákban közveszélyes is. Akkor
ugyanis megtelik huligánokkal, akik bódító szereiket használva randalíroznak.
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat
minden reggel összeszedi a szemet, de
nem győzi kicserélni az összetört szemeteseket, lócákat. „Szomorú, hogy az
itt megrendezett gyermeknap résztvevői sem takarították össze maguk után
a szemetet.” – teszi hozzá Rábely Pál, a
VKFV igazgatója.

Kép és szöveg: he
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Nívódíjas tornaljai csoportok a DMT-n

R

emek színvonal és igazi fesztiválhangulat jellemezte az idei, immár XXXIII.
Duna Menti tavaszt, amelyen régiónkat a
tornaljaiak, a felediek, a harkácsiak és a
losonciak képviselték. A bábos mezőnyben
kilenc csoport mutatkozott be, köztük három gömöri csoport. A Badin Ádám vezette
zsűri a fesztivál fődíját a dunaszerdahelyi
Virgoncoknak ítélte oda, de nívódíjat kapott
a tornaljai Csillagvirág Bábcsoport, akik A
három kismalac történetét mutatták be. A
csoport az idén alakult a Kazinczy Ferenc
Magyar Tannyelvű Alapiskolában Vezér
Zsófia vezetésével. A harkácsiak sem jöttek
haza elismerés nélkül, a remek díszletért és
bábokért Dolinszky Irén kapott képzőművészeti különdíjat. A színjátszóknál a Tóth
Miklós vezette zsűri a fődíjat a hetényi Gólyaláb Színjátszó Csoportnak ítélte oda, akik
A pletykás asszonyok c. mesét vitték színre,
itt nívódíjat kapott a tornaljai Kincskeresők

A

A tornaljai Csillagvirág nívódíjat kapott
Színjátszó Csoport, akik szintén a Kazinczy
Ferenc Alapiskolából érkeztek. A becsületes
tolvaj Marci c. előadást Mészáros Piroska és
Okos Zsuzsanna rendezte. Különdíjat kapott
a losonci Pitypang Csoport is, akik a Vetéstől
aratásig c. népi játékot mutatták be.

jdj, fotó: Takács Ottó

Szeretve mind a vérpadig
J

únius 4-én hetedik alkalommal szervezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógus
Szövetség a rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskolában azt az irodalmat népszerűsítő vetélkedőt, amely idén a Rákóczi-szabadságharc évfordulójának emléket állítva
Jókai Mór regénye alapján kapta a nevét. Az
Egri csillagok, a Légy jó mindhalálig, a Lőcsi
fehér asszony, a Beszterce ostroma után a
Szeretve mind a vérpadig regényből kellett
felkészülniük a versenybe benevezett felső
tagozatos tanulóknak. Hat háromfős csapat

Gömöri csokor

mutatta meg tudását az Ádám Zita, Herczeg
Mária és Magdeme Rozália alkotta zsűri
előtt. A vetélkedőt Csúsz László, az Tompa
alapiskola igazgatója vezette, aki lapunknak elmondta, hogy a vetélkedő színvonala
magas volt, szépen fölkészültek a csapatok.
A pálmát Rozsnyó vitte el, második helyen
Almágy végzett, harmadik lett Komárom, a
Tompások negyedik helyen végeztek, őket
követte a baráti egri iskola, a sort pedig
Gesztete zárta.

Kép és szöveg: homoly

rimaszombati Iskola előtti Nevelés
Regionális Társasága szervezésében június 4-én a rimaszombati
óvodások közös műsort mutattak be a
Városi Művelődési Központban Gömöri
csokor címmel immár tizenkettedik alkalommal. A rendezvényt Orosz István,
a Városi Hivatal Oktatási Osztályának
szakreferense nyitotta meg, aki maga
és Cifruš István polgármester nevében
magyarul is megköszönte az óvodások
és a nevelőik munkáját, és további sok
sikert kívánt nekik. A műsorban részt
vettek a Halász utcai-, Rima-lakótelepi,
Rózsnyó úti-, Dobšinsky utcai-, Daxner
utcai- és a Hatvani utcai óvodások.
Nem lehet külön kiemelni az egyes
műsorokat, mivel mindegyik előadás
színvonalas volt, s az óvodások nagyon
ügyesen táncoltak, sőt magyar mesét
is láthatott a nagyszámú közönség.
Nagyon szép ez a hagyomány, s méltón
lehetnek büszkék mindazok, akik megvalósították ezt a műsort. Így bebizonyíthatták azt, hogy már óvodás korban
el kell kezdeni a kultúra építését, s azt,
hogy örömet szerezzenek a fellépéseikkel a kis óvodások maguknak, s
a közönségnek is egyaránt, s egyben
felemelő élményben részesülnek.

Csölle Edit

Színház és
Színház és
a gyerekek

C

A vetélkedőben a feladatsorok pl. a keresztrejtvény, jellemzés, képregény,
villámkérdés között dramatizálás is szerepelt. A csapatok kosztümös jeleneteket mutattak be.
Felvételünkön Almágy és Eger csapata.

ifruš István védnöksége alatt és a
rimaszombati Városi Művelődési
Központ főszervezésében, valamint
a SzK Kulturális Minisztériumának
támogatásával valósult meg június 5-6.
között Rimaszombatban a Színház és
a gyerekek c. országos, gyerekeknek
játszó műkedvelő színházak tizenhetedik seregszemléje. Az idei fesztiválon
fellépett Igló, Poprád, Pozsony, Privigye,
Rózsahegy, Ipolyság és a hazai Alterna
színház is, amely csoportok egyben
a kerületi fordulók győztesei voltak.
Ľubomír Šárik, a VMK igazgatója s
egyben a szakmai zsűri elnöke szerint a
fesztivál fontos része volt a szakmai tapasztalatcserén túl a kritikai értékelés,
hogy abból tanulva tökéletesíthessék
munkájukat a gyerekek szolgálatában
álló színházak. A versenyen kívül a
Fő téren fellépett a rozsnyói Actores
színház is.

he
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Június 20-án Sajógömörön találkoznak Mátyás hívei

L

apunkban még az év elején beszámoltunk róla, hogy a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetség Rimaszombati Pedagógiai Központja Mátyás-projektet indított,
amelynek kicsúcsosodása június 20-án lesz
Sajógömörön. A rendezvény előkészületeiről
Ádám Zita elnökkel beszélgettünk.
Hány iskola nevezett be a projektbe és lehet-e
már tudni a rendezvény pontos programját?
Az SZMPSZ RPK közösen a Gömör-Kishont
Múzeum Egyesülettel, a Gömörország
Polgári Társulással már egy éve készül a
reneszánsz éven belül méltóképpen megünnepelni Mátyás király trónra lépésének 550.
évfordulóját. Pedagógiai szempontból a lehető legjobb alkalom kínálkozott arra, hogy
Gömörben és Nógrádban több teljes szervezettségű alapiskolát és középiskolát megszólítva létrehozzunk egy pedagógiai projektet. Húsz iskola nevezett a projektbe, ezek
közül a bemutatóra tizenhat maradt. Azt
gondolom, nem volt még ilyen jellegű közös

tanulás a régióban. A tanulók kreativitása
lenyűgöző. Minden létrehozott produktumban végtelen számú tantárgy és tananyag
lakozik, de a tanuló nem ezzel foglalkozik,
hanem utánajár a kornak, a korban történteknek, a kor művészetének, szórakozási
és étkezési szokásainak, stb. Sajógömörön
16 iskola 181 tanulója összerakja az általuk
felkutatott tudást. A projektnap keretét a III.
Gömöri Országnapok adja szőlőkapáltatással, kézműveskedéssel, pénzveréssel és tele
élménnyel.
A június 20-i nap egyik társszervezője a
Gömörország Polgári Társulás. Mit takar ez az
együttműködés?
Közös célunk az, hogy saját élményen
alapuló identitáserősítő programokkal, a
régióhoz kötődő történelmi események
megjelenítésével lehet a futóhomokot
megkötni. Magyarul: ha megtanítjuk a
gyermekeket, milyen kincset rejt a régió
történelme, melyek azok az értékek, amiket

Kisgépek bemutatója Sajószentkirályon

A

rimaszombati Uniagro kft. és a
Sajószentkirályi Községi Hivatal szervezésében a John Deere, amerikai mezőgazdasági gépeket gyártó világcég, német
részlegének kistraktorait, kerti és rotációs
kaszálógépeit, valamint a Stihl bozótvágóit
mutatták be és népszerűsítették május 29án a helyi barokk kastély kertjében.
A technikai napnak is mondható rendezvényt Ligárt Lajos mérnök, Sajószentkirály
polgármestere nyitotta meg és üdvözölte a
Sajómenti Mikrorégió jelenlévő polgármestereit. Az Uniagro részéről Samuel Urban
mérnök üdvözölte a résztvevőket és bemutatta röviden a kft-t, mely a fent említett
mezőgazdasági gépeknek és kiegészítők-

nek árusításával és javításával foglalkozik.
Elmondta, hogy a gépek magas műszaki
színvonalúak, az áraik alapján megvásárlásuk nem lehetetlen, viszont a felhasználásuk nagyon sokrétű: futballpályák, temetők
kaszálására is alkalmasak. A fű komposztálásához is kitűnő alapanyag. Ezek után a
kisgépek gyakorlati használatát mutatták
be a társaság technikai munkatársai és
a jelenlévők – polgármesterek, a község
polgárai és vállalkozói – kérdéseket tehettek
fel a bemutatóknak, sőt ki is próbálhatták az
egyes gépeket. A bemutatót nagy érdeklődéssel kísérték végig a helyi iskolák és
óvoda tanulói is.

Kép és szöveg: Doró György

Ligárt Lajos, Sajószentkirály polgármestere és Samuel Urban,
az Uniagro képviselője üdvözlik az egybegyűlteket

óvni kell, melyeket meg kell tartani, akkor
tettünk valamit azért, hogy a messze földön
munkát kereső ifjú hazatérjen, mert azt érzi,
itt vannak a gyökerei. Egyfajta hűség kell
a szülőföldön éléshez. A hűséghez pedig
ismerni kell a tájhazát, a szülőföldet.
Remélem, ez csak a kezdete lesz a továbbiaknak, hiszen 2009-ben Kazinczy Év lesz.
Sajógömör község támogatja-e a rendezvény
megvalósítását, s ha igen, mivel járul hozzá?
Amit Sajögömörön tapasztaltam, azt kevés
helyen tudnák utánuk csinálni. Ebben a
dicséretben benne van az iskola igazgatónője, Ferencz Anna is, de benne vannak a
projektben résztvevő iskolák vezetői is. Ha
azt mondom, hogy Sajógömör szíves vendéglátó, akkor ez azt jelenti, hogy a fogadtatásban, a feladatvállalásban, kreativitásban,
megvalósításban példaértékű a hozzáállás. Ezzel a településsel lehet is büszkélkedni. Itt van lélek, van tett.

Juhász Dósa János

Szakkörösök
fesztiválja
Gesztetében

M

ár negyedik alkalommal adtak
egymásnak randevút a régió
szakkörösei a gesztetei alapiskolában.
Az egész napos rendezvényre a régió
alapiskolái kaptak meghívót, s ahogy
Zagyi Katalintól, az iskola igazgatójától megtudom, a rendezvényt az ún.
kulturális igazolványok segítségével
finanszírozzák, és azt minden évben
összekötik a gyereknappal. Az idén
a helyi csoportok mellett a feledi, a
rimajánosi és a balogfalai alapiskolások vettek részt. A műsorszámok
között elsősorban a modern táncok
domináltak, hisz a csoportok többsége
ezzel nevezett be, de láthattuk a helyi
Kisbarkó folklórcsoportot, a feledi
Meseláda bábcsoportot, akik A világ
eleven kardja c. népmesét hozták el, s
több gesztetei jó torkú fiatal is előadott egy-egy slágert. Kell, hogy várj,
Mindenkinek van egy álma, de a Krisz
Rudi-rajongók sem maradtak hoppon, köszönhetően Radics Saroltának,
Radics Enikőnek, Novák Deniszának és
Horváth Évának. A verseny végén nem
maradt el a vándorserleg odaítélése
sem, amiről itt nem egy szakmai zsűri
dönt, hanem kisorsolják. Az elmúlt
években a szerencse a rimajánosiaknak
és a balogfalaiaknak kedvezett, az idén
viszont a serleg otthon maradt.

jdj
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Lapajánló
Itthon
Megjelent a Jel Polgári
Társulás Itthon – Nemzeti Kulturális Havilap
májusi száma, melyben
köszöntik a 80 éves Ág
Tibort ill. Gáspár Tibort,
a lámpást. Folytatódik
Kiszely István: A magyarság embertana- a palócok sorozata, Meg

kell térnünk! címmel beszámolót olvashatnak a lelkünket gyógyítgató orvosokról, a
nemrégiben átadott magyar nyelv otthonáról, Könözsi István fotóművészről, a Kaszás
Attila komáromi szobrának felavatásáról,
az izsai lovasnapról, ill. olvashatnak a Szent
Korona hazahozataláról, de a rovásírásról is.
A sok meghívó, táborajánló mellett találnak
rengeteg olvasnivalót, beszámolót a Csemadok Fáklya c. mellékletében is.

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
májusi legkeresettebb könyveinek a listája:
1. Ken Follett: Az idők végezetéig
2. Lőrincz L. László: Manituk 1-2.
3. Vavyan Fable: Kedves, mint egy kéjgyilkos
4. Paulo Coelho: A fény harcosának kézi
könyve
5. Ken Follett: A katedrális
6. Danielle Steel: Csodálatos kegyelem
7. Tisza Kata: Doktor Kleopátra
8. Paul Challen: Dr. House
9. J. K. Rowling: Harry Potter és a halál
ereklyéi
10. Rhonda Byrne: A titok
Múlt hónapban azt kérdeztük, hogy melyik
az a gömöri község, ahol több mint 900 ha

állat(om) a
képen

Rovatunkban a héten Spodniak Alica harmaci
olvasónk fényképét közöljük. A játék továbbra is
tart, s várjuk az Ön állatfotóit is.

méhlegelő van. A helyes megfejtés Felsőrás.
Toplista játékunk szerencsés nyertese
alsóvályi olvasónk, Tamás Albertné lett.
Nyereményét, az 500 koronás könyvutalványt a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban vásárolhatja le.
Júniusi kérdésünk a következő:
A Magyar Koalíció Pártja fennállásának
hányadik évfordulóját ünnepelte az elmúlt
hetekben országszerte és Rimaszombatban
is?
A megfejtéseket szerkesztőségünk címére (97901 Rimaszombat, Svätopluk u.
5.) vagy e-mail címére (gomorihirlap@
rimavskasobota.sk) június 27-ig várjuk. A
helyes megfejtők között ezúttal is 500 koronás könyvutalványt sorsolunk ki.

Jeles napok
* június első szombatja – a lakáskultúra
napja
* jún. 5. – környezetvédelmi világnap
* jún. 13. – Szent Antal ünnepe – a szegények és elnyomottak védőszentje
* jún. 14. – A véradók világnapja
* jún. 16. – A megbékélés napja Magyarországon. Nagy Imre kivégzésének
valamint a szovjet csapatok kivonulásának emlékére
* jún. 21. – A zene ünnepe
* jún. 22. – A Nap napja
* június harmadik vasárnapja – Az apák
napja
* jún. 25. – A barlangok napja
* jún. 26. – A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja
* jún. 27. – A cukorbetegek világnapja
* jún. 29. – A táncművészet világnapja
* jún. 30. – Péter-Pál napja. Az aratás
kezdő időszaka.

Az oldalt összeállította: he

A 24. hét
kerti munkái
Gyümölcsöskert
Most ültetjük a szamóca ún. frigó
(hűtőben tárolt) palántáit. A természetes gyümölcshullás után még kézzel
ritkítjuk a kajszibarack és az őszibarack
termését. A ritkítást két-három részletben végezzük el. A kaliforniai pajzstetű
lárvái támadják az almát, a körtét,
a birset, a naspolyát, az egrest, a ribizlit,
a málnát és a cseresznyét. A későn érő
cseresznyét védjük a cseresznyelégy
ellen. A málnát elvirágzás után károsítja a vesszőfoltosság és a vesszőszúnyog. A ribizlit szüret előtt még egyszer
védjük az üvegszárnyú ribizkelepke
hernyóitól és a levélfoltosságtól.

Szőlő
A szőlőt kötözzük. Fejezzük be a hajtásválogatást. Az új telepítésű szőlő
védőkupacait kapáláskor távolítsuk el.
A sorközöket tartsuk gyommentesen.
Szőlőnket folyamatosan védjük a kártevőktől és a betegségektől. Előzzük meg
boraink utóerjedést.

Zöldségkertészet
Fóliában a paradicsomot a 8. virágfürt
kialakulása után fejtrágyázzuk, heti két
alkalommal öntözzük és az alsó fürt
alatt a leveleket távolítsuk el.
Ezen a héten a szabadföldi ágyásainkat a következő vízadaggal öntözzük: paprikát 30-60 mm, uborkát 20
mm, fejes és kelkáposztát 30-40 mm,
vöröskáposztát 25-30 mm, zöldbabot
25-30 mm (emellett naponta frissítő
öntözést igényel). Másodterményként
vetjük a fejes káposzta, vöröskáposzta,
kelkáposzta, karfiol korai fajtáit, vetjük
a fejes saláta nyári fajtáit és folytatjuk
a petrezselyem és a sárgarépa másodvetését, valamint kezdhetjük az őszi és
téli retek vetését. A vetéseket tartsuk
folyamatosan nedvesen. A görögdinnye
hajtásait igazítsuk el, és nedves földdel
rögzítsük a talajhoz. A paradicsomot
és a paprikát a levéltetű támadja,
a borsót pedig az akácmolyhernyók és
a borsózsizsiklárvák.

Virágoskert
Rózsáinkat virágzás után metsszük
hosszúcsapra, hogy újból virágozzanak
és m²-ént 3-4 dkg kombinált műtrágyával trágyázzuk, közben védjük a levéltetvek és a levéldarazsak károsításától.
Őszi virágzásra most ültetjük a kardvirág nagyobb méretű hagymagumóit.

Farsang István
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [20.]
[Befejező részletek egy készülő regényből]

E

gy tavaszi napon Vörös Ilona, Veres
Jánosnak, a költőnek a felesége, kinek
a bátyja velünk szemben lakik, megemlíti
Anyunak, hogy odaadná nekünk a kutyájukat, a fiuknak, Attilának nem kell. Anyu
igent mond, s másnap Veres János (polgári
nevén Vörös Zoltán) személyesen elhozza
a kutyát. Ismételten lett kutyánk, aminek
megörülök. Ekkor ismerem meg Veres
Jánost. Hallottam már róla, másmilyennek
képzelem. Magasabb az általam ismert
legmagasabb embernél, és nagyon vékony.
Nem fér a fejembe, hogy egy akkora égimeszelő férfi miért éppen verseket ír; költőnek
alacsony valakit képzelek el.
Apu egyetlen megjegyzést fűz a dologhoz a
kutya ügyében, mégpedig azt, hogy farkaskutyát kellett volna szerezni, nem egy
„ilyet”. Javaslatára a Muki nevet adjuk neki,
a Szíjjártó utcai farkaskutyánkat is Mukinak
hívták. Hamarosan kiderül, hogy a még nem
egészen fél éves, sárgásfehér szőrű, lelógó
fülű, vizslaszerű keverék kutya nem hallgat
semmiféle parancsszóra, futkározik fel s alá,
ugrál az emberekre, nyalakodik fékezhetetlenül. Előfordul, hogy kiszalad az utcára, a
hívószóra rá se hederít, elfut jó messzire.
Egy alkalommal Apuval a Gondűző épülete
előtt fogjuk be, onnan sikerül nagy nehezen
visszazavarnunk. A kutya a későbbiekben
tanulékonnyá válik, hallgat a parancsszavakra. Apu időnként az udvar hátsó részén
láncra köti, azonban ezt a bánásmódot
nehezen tűri. Többször kiszakítja a láncát
a fatartó falából, ezért szabadon hagyjuk,
idegen látogató érkezésekor kötjük csak
meg. Barátaimat hamar megkedveli, őket
nem ugatja meg. Eleinte a fatartóban alszik
nagyanyám régi díszpárnáján, amelynek
kivarrott oldala egy szerelmespárt ábrázol,
mígnem Apu elkészíti számára deszkából a
kutyaházat. A kutya oda akkor költözik be,
amikor beteszem az előzőleg alaposan kiporolt díszpárnát; addig messziről kerülgeti az
új helyét.

alapkellékeket: a lövöldéket, a körhintákat,
a hajóhintákat, a kisvasutat, a hangszórókat. A kaviccsal felszórt, döngölt területen
kígyóznak a hosszú kábelkötegek, ezeket
úgy helyezik el, hogy ne okozzanak akadályt
a jövés-menésben. A legnagyobb attrakciót kétségkívül a dodzsem jelenti. Ilyesmi
eleinte nincs nekik, jómagam 1968-ban
szembesülök ezekkel a villanymeghajtású,
kifejezetten ütközésre alkalmas játékautókkal. A hangszórókból a legmenőbb angol
vagy amerikai dalok szólnak, előfordul, hogy
itt figyelek fel legelőször egy addig számomra ismeretlen zeneszámra. Megkedvelem a
Rolling Stones, a Kinks, a Hollies és a Deep
Purple együttest; a Beatlesért nem vagyok
oda, mint sokan mások. 1968 legnagyobb
slágere kétségkívül a Baby come back az
Equelstől.
A ringlispíl a felhőtlen szórakozás és
szabadságérzet mellett a zsebpénz elverését is jelenti. Nem ok nélkül érkeznek
Húsvétkor! Ha jó az idő, és az idő általában
nekik kedvez, több hétig maradnak, azután
augusztusban vagy szeptemberben térnek
vissza újra.

ményednek meg, mert akkor használhatóak,
ha nedvesen kivasalják a papírt.
Május elsejének reggelén Apu a politikai
aktivisták óhaja alapján elhelyezi a zászlókat az utcára nyíló ablakunkban. Szemközti
szomszédunk, Patyáék virágcserepet helyeznek mindkét ablakukba, a zászlócskák kora
reggel óta a cserép földjébe V alakban beleszúrva díszelegnek. Nyolc óra tájékán, az ablakok ellenőrzése közben bezörget hozzánk
másodmagával N., erélyesen számonkéri
Aputól a zászlók kihelyezését. Apu az ablakhoz vezeti őket, s megmutatja nekik a zászlókat. N. arcára soha nem látott meglepetés
ül ki; a zászlók ugyanis ki vannak helyezve
az ablakban, vagyis teljesült az óhajuk.
Ott fekszenek a köztes párkányon egymás
mellett. Csordás úr, de hát ki kellene tekerni
és fel kellene állítani!, hápog és fehéredik az
N. társaságában jelenlévő Surgottáné, kit az
utcánkban Zinaként vagy Zinácskaként ismernek. Apu erre teljes nyugalommal, szája
sarkában enyhe mosollyal válaszol: Azt a
múltkor nem mondta senki, csak azt, hogy
helyezzem ki. Tessék, ott vannak! Virágcserepet az ablakban mi nem tartunk! És még
hozzáteszi igen határozottan és keményen,
leginkább N.-nek címezve a mondandóját:
Óhajtanak még valamit, vagy végre békén
hagynak bennünket?

1968
Húsvét tájékán menetrendszerűen megérkezik a ringlispíl. A dohánygyár előtti
hatalmas területen telepedik le, ez ideális hely ringlispílnek, cirkusznak, május
elsejei gyülekezésnek. Valamikor ezen a
területen vásárokat rendeztek, innen ered a
régi neve: Vásártér. A ringlispíl működtetői
csehek, rendszerint ugyanaz a társaság jár
ide, ugyanazokkal az alkalmatosságokkal.
A haverokkal nagyon várjuk őket, a tavasz
nálunk a Húsvéttal és a ringlispílezéssel
kezdődik. A ponyvával fedett platós teherautók és lakókocsik beállnak a helyükre, fél
nap alatt összeszerelik az elmaradhatatlan

1970 áprilisában az utcabeli politikai
aktivisták esténként házról házra járnak,
összetekert, kisméretű papírzászlókat osztogatnak, mindenkinek felhívják a figyelmét
arra, hogy ezeket május elsején és kilencedikén ki kell helyezni a házak ablakaiba.
Valamiféle új rendelet alapján cselekednek,
mely szerint az államünnepeken kötelezően
fel kell díszíteni a középületeket, lakótömböket és magánházakat mégpedig oly
módon, hogy a kapott papírzászlócskákat,
a piros-fehér-kék csehszlovákot és a vörös
sarlós-kalapácsos szovjetet az utcára néző
ablakokban kell láthatóan elhelyezni. Mindazonáltal nem restek zaklatni polgártársaikat saját otthonaikban. Minthogy nekünk
egy nagyablak néz az utcára, két darab
zászlót kapunk. Apu, miután az aktivistáktól
átveszi, egy árva mukkot se szól, csupán
a szeme szűkül össze. Bent a fiók mélyére
süllyeszti.
Másnap valami miatt kutatok abban a hatalmas fiókban. Meglepetésemre az új zászlók
társaságában rálelek néhány megfakult
és megkeményedett, hasonló papírzászlóra. A fiók mélyén a szovjet és csehszlovák zászlók mellett egy pár szakadozott
piros-fehér-zöld színű zászló is lapul. Ha a
régieket kitekerem, azonnal visszaváltoznak
hengeralakúvá, felveszik azt a formájukat,
amelyekben hosszú évek során itt porosodnak. Anyu a későbbiekben elmondja: a
zászlók a sok vasalástól töredeznek és ke-

Könyvajánló
Pósa Lajos emlékezetei
Pósa Lajos, a magyar
gyermekirodalom
egyik legjelesebb
képviselőjének az
emlékét máig őrzik
szülőfalujában,
Nemesradnóton és
egész Gömörben. A
Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi Helyi Szervezetének elnöke
által szerkesztett kötet nem csak a
költő életét kíséri végig távirati stílusban, hanem számot ad utóéletéről is.
Megtudhatjuk, hogyan bánnak leszármazottai és maguk a gömöriek a költő
hagyatékával. A kötethez DVD is tartozik, amelyben röpke pillanatkép tárul
elénk a községről és a Pósa-kultusz
ápolóiról. A kiadvány megrendelhető a
balogvolgy@citromail.hu e-mail címen.

jdj
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Móka és kacagás

A Nemzetközi Gyermeknapot Rimaszombatban a Magyar Koalíció Pártja,
a rendőrség és az iskolák is megtartották.

Több attrakcióval, látványossággal kedveskedtek a rendőrök, mentők, tűzoltók a gyermeknapon.
Nagyon sok család kilátogatott Kurincra, s többek között az óriáskereket, a bűvészetet, a rendőrautót,
de az íjászatot is kipróbálhatták a kicsik és a nagyok.

A Ferenczy István Alapiskolában a központi mozilátogatás és kézilabdameccs után néhány önkéntes pedagógus délutáni programként sportfoglalkozást szervezett. Az ügyes napközisek Kubačka Gizella igazgatónő
jóvoltából jutalomként finom ropogós lángost majszolhattak.

A Tompa Mihály Református Gimnázium
diákjai több helyszínen versenyeztek. A Tompa
téren testfestést, a Fő téren táncot, a Városkertben kötélhúzást rendeztek, az iskolában pedig a
határőrök kutyáját fogadták bemutatóra.

A Magyar Koalíció Pártjának helyi és járási szervezete egész délutánt
betöltő programot biztosított a Fő téren. A gyerekek a füleki Mottola
Kézművesműhely tagjai segítségével alkothattak, s ügyességüket fagyival
is jutalmazták.

A Tompa Mihály Alapiskola alsó tagozata az Art misszión forgószínpadszerűen népi játékokon,
kézműves foglalkozásokon, filmvetítésen vett részt, de Lévay Tibi bácsi a fúvós és ütős hangszerek
rejtelmeibe is elkalauzolta a gyerekeket.

A Tompa Mihály Alapiskola felső tagozata a Városkertben tartotta a gyermeknapot, ahol többek
között a határőrök terepjáróját és a bilincsbezárást is kipróbálhatták. A különböző versenyeken
szerzett zsetonokat édességre válthatták be.

Képriport: Homoly Erzsébet
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 24. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
Június 14-15-én, szombat-vasárnap
Dr. Max a Kauflandban

Fogorvos
Június 14-15-én,
szombat-vasárnap
MUDr. Jurkemik J. CSc.
Gorký u. 9., tel.: 58 110 09

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
június 3-án az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
A rimaszombati kórházban
június 3-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ján Galo, Árpád Mešter, Štefan
Gaško, Zoltán Czene, Tibor
Štec, Peter Ríz, Ladislav Radič,
Michal Maňúr, Ján Ľupták,
Pavel Šiška Rimaszombatból,
Peter Ľupták Felsőpokorágyból,
Peter Knechta, Jozef Vozár
Rimaráhóról, Štefan Deák
Derencsényből, René Sýkora
Fazekaszaluzsányból, Bc.
Andrea Turoňová Baktiról, Ing.
Miroslav Kántor Cserencsényből,
Anna Vilhanová Nyustyáról,
Bán Aladár Bátkából, Ladislav
Palúš Rimabrezóról. Először
adott vért: ifj. Štefan Deák
Derencsényből, René Pešti
Rimaszombatból
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Június 12-15. között,
17.00 ó.
Legszebb találós kérdés
cseh mese
Június 12-15. között,
19.00 ó.
A bakancslista
amerikai komédia
Június 12-15. között,
21.00 ó.
Las Vegas ostroma
amerikai akciófilm
AngyalROCKFesztivál
Negyedszer kerül megrendezésre június 28-án, szombaton
Ajnácskőn, a szabadtéri színpadon
az AngyalROCKFesztivál. A fellépő
csoportok: az Experience, Tűzvonal,
Zamek , Pokolgép, RAF II;
www.angyalrock.szm.sk

Felhívások
Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!
Rimaszombatban ismét az 1017 kHz frekvencián
fogható a Pátria Rádió. Az új műsorszerkezet szerint
hétköznapokon 10-18 óráig, szombaton és vasárnap
pedig 7.00-15.00 óráig közvetít a Szlovák Rádió magyar
adása. Hétköznapokon 12 órakor jelentkezik a Napi
krónika, 12.30-kor a kívánságműsor, 13.30-tól 17.00
óráig a Naprakész, 17 órakor börze és a játék, 17.30tól pedig a Napi krónika második kiadása hallható.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége XVII. Nyári Egyeteme
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a nyár
folyamán megszervezi az SZMPSZ XVII. Nyári Egyetemét. Az SZMPSZ XVII. Nyári Egyeteme helyszínei és
időpontjai: Komárom, 2008. július 7-12. és Rimaszombat, 2008. július 27 – augusztus 1. A pedagógusok és az oktatásügyi dolgozók mellett valamennyi
programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára
készülő egyetemi hallgatók is. A nyári egyetem szakmai programjait minden helyszínen egyéb programok
gazdag kínálata (városnézés, történelmi kirándulások,
kulturális rendezvények, tankönyv-és taneszköz bemutatók, meghívott vendégek előadása stb.) egészítik
ki. Jelentkezési határidő: június 11. Jelentkezni az
SZMPSZ honlapjáról letölthető jelentkezési lapon
(www.szmpsz.sk), amelyet kitöltve az alábbi címek
valamelyikére kérjük elküldeni: levél-cím: SZMPSZ
P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, fax.: 035 7714 756,
e-mail: szmpsz@szmpsz.sk. Az érdeklődők bővebb
információkat az alábbi telefonszámokon kérhetnek:
Komáromi Központi Iroda: 035 7714 755, 035 7713
572, Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ:
047 563 1205.

Zenés színpadok
országos fesztiválja
címmel a Csemadok OT megbízásából szerveznek
találkozót, amelyre 2008. június 30-ig lehet jelentkezni, s 2008. október 16-17. között kerül megrendezésre
Érsekújvárott. A fesztivál célja a rockoperák és musicalek népszerűsítése, a műfajban dolgozó csoportok
felvonultatása, a zenés színpadok eredményeinek
összegzése, és a műfaj országos megméretése. Szállásról, étkezésről, útiköltségről a szervezők gondoskodnak. A fesztiválra két kategóriában jelentkezhetnek a
produkciók: 1. Musicalek, rockoperák; 2. Musical- és
rockopera összeállítások, tematikus zenés műsorok.
A jelentkezési lapok letölthetőek a www.csemadok.tv
honlapról. Beküldési cím: Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, Béres Part 12, 94301 Párkány. Bővebb információ: Stugel Tibor, tel.: 00421 907 242 969,
Skype: diri_1, Email: csemadok@csemadok.tv.

Szakirányú továbbképzések
népművelőknek
Az Eötvös József Főiskola (6500 Baja, Szegedi út 2.) és
a Magyar Művelődési Intézet (1011 Budapest Corvin
tér 8.) akkreditált (másoddiplomát adó), szakirányú
továbbképzéseket indít 2008 szeptember 15-től
Baján, Budapesten és Miskolcon. A képzés célja olyan
szakemberek továbbképzése, akik jelentős mértékben
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hozzájárulhatnak a nagy hagyományokkal rendelkező
nem hivatásos művészeti csoportok, körök, társaságok
szakszerű alapításához, szervezéséhez, vezetéséhez
és fejlesztéséhez. Jelentkezési lap letölthető a www.
ejf.hu, vagy a www.mmi.hu honlapokról és a hivatalos
diploma másolatokkal együtt postázandó a főiskola,
vagy az MMI címére. További információk: Tóth Zsuzsanna, tel.: 225-6029, fax: 225-6030; e-mail: tothzs@
mmi.hu , dr. Utry Attila főiskolai docens, tel.: +36-30655-0253, e-mail: ikona@t-online.hu.

X. Országos Jubileumi
Citeratalálkozó
A Csemadok Művelődési Intézete, Százd község
önkormányzata és a Csemadok Százdi Alapszervezete közösen hirdeti meg a citeratalálkozót, melynek
időpontja: 2008. szeptember 20., szombat, helyszíne: Százd (Sazdice), kultúrház, kezdete 14.00 óra. A
visszajelzési lapot letölthetik a Csemadok honlapján:
www.csemadok.sk. Bővebb információt Balogh Lászlónál a 0908 701 347 mobilszámon, vagy a balogh@
topolniky.sk e-mail címen kaphat.

Táborok
* A Palóc Társaság július 7–12. között már tizenharmadszor rendezi meg - ezúttal az Érsekújvár melletti
Udvardon, az összevont középiskolában az Örökség
Népfőiskolai Tábort. A táborban előad többek között
Molnár V. József néplélekrajz-kutató, Szántai Lajos
történész, Pap Gábor művészettörténész, Dr. Bakay
Kornél régész, történész, Szakács Gábor rovásíráskutató, Dr. Hegedűs Lóránt ref. püspök. Jelentkezését
legkésőbb június 27-ig várják az alábbi elérhetőségeken: Villámlevélcím: z.urban@paloctarsasag.real-net.
sk , Borítékos cím: 991 22 Olováry 132, Szlovákia,
Távbeszélő: +47 / 4879 115 Marokbeszélő: 06 30 / 34
17 814
* A Csemadok Művelődési Intézete és Népzenei
Adattára a népdalkörök, népdalszólisták és citerazenekarok részére megrendezi a III. Népzenei Tábort.
2008. július 16-20. között. A jelentkezés határideje:
2008. június 30. A tábor helyszíne: Dunaszerdahely,
Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Szakközépiskola
kollégiuma. Meghívott előadók: Barsi Ernő – népzenekutató, Méry Margit – néprajzkutató, Juhász
Erika – népdalénekes, Bárdosi Ildikó – népdalénekes,
Borsi Ferenc – citeratanár, Huszár Ágnes – a Népzenei
Adattár munkatársa.
* A Csemadok Művelődési Intézete, meghirdeti a
Gyermek színjátszó és bábjátszó tábort az általános
iskolák 3-9. évfolyama számára. A találkozó időpontja: 2008. július 23-27. (szerda-vasárnap), helyszíne:
Dunaszerdahely. A foglalkozásokon a színjátszás és a
bábozás alapjaival ismerkednek a résztvevők. A tábor
részvételi díja 1.400,- Sk. A visszajelzés határideje:
2008. július 7., a visszajelzési lapot beszerezhetik a
Csemadok Művelődési Intézeténél, Osvetový inštitút
Csemadoku, P.O.BOX 16., Bacsákova 240/13, 929 01
Dunajská Streda illetve a Csemadok honlapján: www.
csemadok.sk.
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Állás
*Felveszek fodrásznőt szakmai gyakorlattal a város
közponjában. Megeggyezés
szerint lehet ipari engedélyre is.
R. K. Štúdio. Mobil: 0903 551 931

684-25
Szabad munkahelyek
* Evangélikus gimnázium
(Tiszolc) – angol, német szakos
tanár és iskolapszichológus
(felsőfokú végzettség)
* Zerola pékség (Ajnácskő) – sofőr (teljes szakirányú középiskolai végzettség)
* Ormet (Meleghegy) – szakács
(inaslevél)
* DaG – Juhász Zoltán (Osgyán) –
kőműves (inaslevél)
* Motorest Cieľ (Osgyán) –
karbantartó, pincér, felszolgáló
(inaslevél) és takarítónő (alapfokú végzettség)
* Obuv štýl – Top Shop (Rimaszombat) – üzletvezető (középfokú végzettség)

* Pizzéria Západ (Rimaszombat)
– szakács (inaslevél)

* BB Tools k.f.t (Rimaszombat) –
raktáros (inaslevél)

* Lajgút Matej (Alsópokorágy)
– csokorkészítő (inaslevél alkalmas rokkantaknak)

* NPS TEL. - Ivan Sojka (Rimaszombat) – építkezési villanyszerelő (inaslevél)
Bővebb információ a 047/54
16 103, 54 16 209-es telefonszámokon vagy személyesen a Munkaügyi Hivatal épületében kapható
(Rimaszombat, Cserencsényi út 18.,
209-es ajtó)

Egyéb
* Szántóföldet vásárolnák. Tel.:
0905 435 823

2008. 6. 9.

munkaügyi hivatal mellett)
Rimaszombatban. Munkanapokon 9.00-től – 15.00-ig. Tel.:
0915 228 482

658-23
* Eladó Bosch Prof SDS-max,
1050 W, 10 J vésőgép + vésők - új
és jótállás alatt. Eladó emelő
200 kg/400 kg forgó karral szintén jótállással. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0903 163 623.

753

Autó-motor
* Zetor és Crystal típusú traktorokat, valamint targoncák javítását vállaljuk. Tel: 0908 495 173

594-24
* Teher- és személyautók
alvázjavítását és heggesztését,
lakkozását, festését vállaljuk.
Tel: 0908 495 173

593-24
*Eladó Felícia 1,3 gy. év 2001, új
alkatrészek Favoritra, Aviára.
Tel.: 047/552 2073

705-23

Szolgáltatások
*Fuvarozás – Fiat Ducato 1300
kg-ig., Tel.:0908 948 971

653-26
* TV, DVD, VIDEO, SAT javítást
vállalok. Érd.: Viktor Jabarov,
0905 323 277.

Ingatlanok
* Kiadó berendezett egyszobás
lakás. Tel.: 0907 28 77 96.

723-23
* Eladó családi ház 30 ár kerttel
és 0,5 ha erdővel. Ár: 750 000,Sk. Tel.: 0905 506 338

736-23

* Kavics-, homok, kőszállítás
kedvező áron. Tel: 0908 495 173,
047/56 94 226

593-24

747-24

*Felvásárlok: öreg tollat, autóelemeket és régiségeket. Tel:
0903 537 225

* Eladó két és három szobás
lakás Rimaszombatban. Tel.:
0911 643 998.

707-27

749

* Kedvező áron eladó „régi-új”
Lýra márkájú ebédlő bútor, ágyneműtartó, karnis, széthúzható
duplaágy, konyhaasztal, Daewoo márkájú színes televízió.
Valóban kedvezően. Tel.: 047/56
23 556 17 óra után.

* Eladó családi ház Tiszolcon.
Tel.: 0911 643 998.

1647-25

* Építkezési terület eladó Rimaszombatban. Tel.: 0948 11 784.

*Jóslás kártyából (múlt, jelen,
jövő), Cserencsényi utca 22 (a

Az SZTK areáljában

Komplex szolgáltatás STK – EK – KO

előnyösen egy helyen
Telefonos megrendelés:

KO: 047/5633488, STK-EK: 047/5633769

Várjuk Önöket!
Joker Aga nagyraktár

2016

Akciós árak!!!

Játékok, sportfelszerelések kedvezményes áron!
Vásároljon nálunk!

Cím: Mikszáth K. u. (a régi gimnázium és a Jarka fodrászat közelében)
Tel: 047/5631 264, 0903 531 470.

Figyelem! Nálunk főképpen márkás gyermekárút vehet!

2150-23

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett fiunkat,

Ing. Habodász Krisztiánt
2008. 5. 16-án elkísérték utolsó útjára
a rimaszombati temetőbe.
A gyászoló család.
„Nem múlik el, aki szívünkben örökké él.”

737-24

* Eladó magántulajdonban lévő
átalakított egy szobás lakás
balkonnal a Kishonti utcában.
Ár megegyezéssel. Tel.: 0904
872 386.

545-23

EREDETVIZSGÁLAT

751
* Eladó építés alatt álló családi
ház Meleghegyen. Tel.: 0903
043 536.

750

1650-24

A RELAX nyári táborai
* Nyári tábor Pieniny
Június 28 – Július 5. között a
Pieniny üdülőben; vezető: Pavol
Novotný, ár: 3 900 Sk.
* Mozgás az élet
Június 30 – Július 4. között napközis tábor; vezető: Anna Červienková,
ár: 700 Sk.
* Ismerd meg a történelmed
Július 7 – 11-ig napközis tábor; vezető: Jaroslava Lajgútová, ár: 700 Sk.
* Mindenből egy keveset, avagy
tábori egyveleg
Július 14 – 18-ig napközis tábor,
vezető: Eva Rigová, ár: 700 Sk.
* A napközis tábor IV. turnusa
Augusztus 18 – 22-ig, vezető: Soňa
Prasličková, ár: 700 Sk.
* Nyári tábor a vár tövében
Július 21 – 27-ig Ajnácskőn, vezető:
Anna Červienková, ár: 2 700 Sk.
Jelentkezhetnek 12-15 évesek, maximális csoportszám 16 fő.
Bővebb információ: 047/56 24691,
56 24576 telefonszámokon vagy
a relax@rsnet.sk e-mail címen
kapható.

Euroablakok, folyosói és belső ajtók!
Kedvezményes árak!!!

EUROWOOD k.f.t
Cím: Cserencsény (Rybárska 11.)
Kontakt: 0903 504 529;
info@eurowood.sk

2147-23

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971
2003

Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról.
Tel:. 0915 823 031
571-23

Választott
malacok eladók.
Tel.: 0905 544 891.
1649-25

Hirdetmények
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Nyilvános ajánlat

Közlemények
Üdülési lehetőség Alsósztregován
A rimaszombati Városi Lakásigazgatóság értesíti a város lakóit, hogy az
alsósztregovai rekreációs létesítményében még az alábbi időpontokban
vannak szabad helyek: augusztus 09-16 – két négyágyas faház, augusztus
16-23. – két négyágyas faház
augusztus 23-30. – két négyágyas faház, augusztus 30.- szeptember 01. –
két négyágyas faház
Az egyhetes üdülés ára az 1. számú faházban 3000 korona, a 2. számú faházban 2500 korona. A hétvégi tartózkodás 1500 illetve 1000 koronába kerül.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: Rojíková – MsBS, s.r.o., Tržná 2,
37. sz. ajtó, tel.szám: 55 11 913. VH_31

TELEK GARÁZSNAK ELADÓ
Rimaszombat Városa nyilvános árverés keretében eladásra kínálja a KNC
4004/2-es számú telek (LV 2959) egy részét (Gorkij u. 307. lakóház udvarán) 20-21 m2-en, amelyen garázst lehet felépíteni. Az árverésbe csak azok
nevezhetnek be, akiknek lakásuk van ebben a lakóházban, állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, s a környéken nincs garázsuk. Kikiáltási
ár: 1000,-Sk/m2. Információk: Városi Hivatal, Jogi és Vagyongazdálkodási
Osztály, tulajdonjogi referens tel.szám: 047/5604626, 5604633. Az írásos
kérvényeket legkésőbb 2008 június 16-ig az alábbi címre küldjék: Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota. A nyilvános árverésre június 16-án, hétfőn, 14.00 órakor kerül sor
a Városi Hivatal II. emeleti, 16. számú üléstermében. Az érdeklődők az árverésre külön meghívót nem kapnak. VH_23

III. Balogvölgyi Falvak Találkozója
2008. július 26. – Bátka, sportpálya
Mi fő a bográcsban?, Házi kedvencek kiállítása és börzéje, Gyermekprogramok, Máriás kártyaverseny, Íjászbemutató és íjászat, Motorostalálkozó,
Öregfiúk futballcsapatainak mérkőzései, Sörivók versenye, Erős emberek
versenye, Száll az ének – nótaverseny, Kocsokázás a pádári és rimaszécsi
lipicai fogatokkal.

Legyen Ön is a vendégünk! GH_27
I. Felvidék Baranta tábor
Edző- és toborzó tábort, a hagyományos magyar harcművészet jegyében első
alkalommal rendezik meg. Az érdeklődők betekintést kapnak a hagyományos magyar harcművészet alapjaiba, a magyar hagyomány egyes ágaiba
(tánc, zene, dal, kézművesség, testi-lelki-szellemi működésbe), ezenkívül
elsajátíthatnak karikásostor, íjász, botos, kardbotos, lándzsás, népi birkózó
stb. magyar harci elemeket napi két edzésben. Dudásbállal, táncházzal,
filmvetítéssel, előadásokkal, illetve baranta – kempo bemutatóval gazdagítják
az együttlétet. A tábor alatt alkalom nyílik a vízi baranta gyakorlására is! További érdeklődés esetén baranta csapatokat indítanak az adott helyszíneken!
Helyszín: Vajka – focipálya (Vaojka nad Dunajom), Időpont: 2008. július
16-23. Vezetőedző: Vukics Ferenc Csanád-oktur. Tábordíj: 2500 Sk, 12 éven
aluliak 2000 Sk. Jelentkezni lehet: Kopecsni Gábor – 0908 703 393, 003620
433 79 15, feherlonakfia@freemail.hu; Papp Gabriella 0905 676 480, aneksu-namun@freemail.hu (délután órákban) elérhetőségeken. Előadók: Vukics
Ferenc – Baranta, Nagy Iván – Csallóközi dudáshagyományok, Sólyomfi Nagy
Zoltán – Őseink hitvilága, Brandl Ferenc – magyar néptánc története, harci
táncok. További információk: www.aranykert.fportal.hu honlapon, vagy a
megadott telefonszámokon!

SZEBB LAKÁS,
SZEBB KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK

Milyen állapotban van a háztető?
Megcsináljuk, hogy szép legyen.
www.valea.sk, valea@valea.sk, Nyustya, Francisci u. 167.
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Rimaszombat Városa a Városi Képviselő-testület 2008 április 29-én
kelt 2008/49-es döntése alapján nyilvános pályázatot ír ki beruházási
tervek előterjesztésére az alábbi létesítmények kiépítése céljából:
* üzletközpont
* bicross játszótér
* sport-relaxációs központ
Feltételek:
Üzletközpont
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 8 229 m2-es terület (a téli stadion mellett). Egy esetleges nagyobb beruházás esetén
lehetőség van szomszédos telkek megvásárlására fizikai személyektől
4 666 m2-en és a Szlovák Földalaptól 5 726 m2-en.
• a nyilvános pályázat célja egy üzletközpont és hozzá tartozó parkolóhely kiépítése, amely 3-4 emeletes lehet (az építkezés anyagát
és architektonikus kialakítását az építkezési szándék benyújtása után
határozzák meg)
• megőrizni az üzletközpont és parkoló építkezésére kijelölt terület
proporcionalitását
• a beépített területeket az összterületen belül, az epítkezés igényeinek függvényében lehet változtatni.
• követelmény, hogy a fedettt uszodától a Rima folyón átívelő függőhídon keresztül a Kirejev utcáig a gyalogosok szabadon közlekedhessenek
• a terület kikiáltási ára 800 korona/m2
Bicross játszótér
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 3 400 m2-es
földterület (a futballpályával szemben, a volt panelkészítő területén)
• a nyilvános pályázat célja bicross játszótér kialakítása
• a földterület kikiáltási ára 800 korona/m2
Sport-relaxációs teniszközpont
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 9 450 m2-es
földterület (a futballpályával szemben, a volt panelkészítő területén)
a nyilvános árajánlat célja 4 teniszpálya és sportcsarnok kiépítése
• az építkezés maximálisan 4 emeletes lehet (az építkezés anyagát
és architektonikus kialakítását az építkezési szándék benyújtása után
határozzák meg)
• a proporcionalitás megőrzése az építkezés során
• Az építkezés beépített területe kb. 2 400 m2 lehet
• kb. 7 050 m2-t a teniszpálya, a kiszolgáló létesítmény és maximálisan 16 férőhelyes parkoló kiépítésére kell felhasználni
• a beépített területeket az összterületen belül, az epítkezés igényeinek függvényében lehet változtatni.
a terület kikiáltási ára 800 korona/m2
A nyilvános ajánlat kiértékelésére csak a városrész területi terveinek
képviselő-testület általi jóváhagyása után kerül sor. A kiírónak joga
van az összes ajánlat elutasítására, a nyilvános ajánlat visszavonására,
esetleg sikertelenné nyilvánítására.
Kapcsolat: Anna Brezovická, t.sz.: 047/56 04 633 (a terület megtekintése), Ing. Janka Jurčuková, t. sz.: 047/ 56 04 465 (technikai
kivitelezés).
Az ajánlatokat 2008 augusztus 31-ig az alábbi címre küldjék:
Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9., 979
01 Rimavská Sobota. A borítékra jól látható helyen kérik feltüntetni:
neotvárať – ponuka. VH_34

Bérelhető városi épületek
Rimaszombat Városa bérbe kínálja:
a) az egykori alapiskola épületét Baktiban
b) irodahelyiségeket (egykori vendéglő) Alsópokorágyon a kultúrház
épületében – 110,62 m2.
A kérvényeket a rimaszombati Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási
Osztályára (97901 Rimaszombat, Svätopluk 9.) küldhetik. Bővebb információ az alábbi tel. számokon: 047/5604631, 5604626, 5604633.
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A drukker mindent lát (szemüvegen át…)
N

agyszerű, hogy bentmaradtunk,
vagy szégyen, hogy kikaptunk itthon
Losonctól? A rimaszombati futballcsapat
tavaszi szezonját nézzük különböző színű
szemüvegeken át.

Rózsaszín szemüveg, avagy az
optimista hozzáállás
Kiváló tavaszt zártunk. 15 meccsen csak kétszer kaptunk ki, e két vereség között kilenc
meccsen át tartó veretlenségi sorozatunk
volt. A csapat, amely télen még attól tartott,
könnyen belecsúszhat a kiesés elleni,
rendkívül kellemetlen harcokba, simán
és gond nélkül maradt bent. Legyőztük a
vágsellyeieket és a nagymihályiakat is, így
ez a két csapat továbbra sem tudott nyerni
ellenünk I. ligás történetünk során, ráadásul a tavasszal 4 pontot szereztünk az örök
mumus Podbrezová ellen.
Piszár Jóska 36 évesen is igazi vezéregyéniség, remek kapitány és fontos gólokat lő,
Lukáš Nachtman nemcsak a védelemnek
volt oszlopa, hanem számtalan, pontot érő
gólt is fejelt, Kuciak kapus tavaszi „kapott gól”-átlaga meccsenként 0,66 gól, ez
persze a védelmet is dicséri, Roman Lazúr
remek volt a balszélen, a jobb oldalon saját
nevelésű játékos is lehetőséghez jutott
Milan Sihelský személyében, és nem vallott
szégyent…
Kell ennél jobb szezon?

Sötét szemüveg, avagy
a pesszimista hozzáállás
Hát hogyan eshet meg velünk az a szégyen,
hogy hazai pályán kikapunk Losonctól? Itthon nem tudtuk megverni a Homonnát meg
a nem túl acélos Intert sem, csak döntetleneztünk idegenben a csupa ifistával felálló
Kassa B ellen… A nagymihályi győzelem
után 5 meccsen át tartó nyeretlenségi sorozat következett, pedig három, a kiesés ellen
küzdő ellenféllel is játszottunk.
Ha Piszár Józsi nem volt formában – és a 36
évére való tekintettel egyre több ilyen meccs
akad… – nem volt, aki összefogta volna a
csapatot. Bár nem kaptunk sok gólt, ezek
kínos védelmi hibák után estek, a csatársor eredményességéről pedig felesleges
is beszélni: Piszár ugyan kimagaslik – 10
lőtt góllal, ám őt a középhátvéd Nachtman
követi a házi góllövőlistán, Líška és Čižmár
egy-két mérkőzéstől eltekintve mintha nem
is lett volna. Bár ezzel a játékoskerettel nyugodtan dobogóra is törhettünk volna, csak
az 5. helyen végeztünk, pedig ha a papíron
gyengébb együttesek elleni meccseket hozzuk, másodikok lehettünk volna…
Mit ér akkor az 5. hely?

Szemüveg nélkül, avagy
a realista hozzáállás
Egy éve ilyenkor fogalmunk sem volt,
továbbra is I. ligás meccsekre járhatunk-e
majd, vagy a járási harmadik osztály vár

REKREÁCIÓS SPORTOLÓK OLIMPIÁJA
második forduló

A rimaszombati Városi Hivatal Kulturális
és Szociális Osztálya 2008. június 14-én,
szombaton 9.00 órai kezdettel TENISZBEN
rendezi meg a város rekreációs sportolóinak
olimpiáját. A versenyekre 25 évnél idősebbek jelentkezhetnek. A futásban már május
31-én megrendezték a megmérettetést,
sor kerül még a teniszen kívül a tekében

illetve úszásban történő versengésre. A
most szombati verseny helyszíne a Városkert melletti teniszpálya. Kategóriák: nők
ill. férfiak 25, 35, 45, 55 és 60 év fölöttiek, a
feltételeket a versenybe bejelentkezettek
száma után határozzák meg. Jelentkezni az
alábbi telefonszámokon lehet: 56 04678 vagy
0903 284 364.

ránk. Mára megnyugodhattunk – a futball
a lelkes lokálpatriótáknak köszönhetően
megmenekült Rimaszombatban.
A csapat ősszel és tavasszal is 25-25 pontot
szerzett, ám ősszel 18, tavasszal csak 15
meccs állt rendelkezésre e mennyiség
összegyűjtéséhez. Bár a téli szünetben öt
játékos (Pulen, Kučerňák, Čakajík, Tomáš és
Pčola) távozott, valamint a kispadon is változás történt (a szóbeszéd szerint túl drága
Mikuláš Komanickýt a rimaszombati futball
hű elkötelezettje, Vass Ferenc váltotta), a
gárda nem hullott szét, és remekül kezdte a
tavaszt. A másodedzőnek kinevezett Piszár
József ismét megkapta a csapatkapitányi
posztot is, és főleg az első tavaszi mérkőzéséken remekelt. A csapatnak voltak jobb
és rosszabb mérkőzései (a Losonc elleni
vereség sokáig fájó pont marad a drukkerek
szívében, de a hétmérkőzéses veretlenségi
szériával érkező privigyeieket könnyedén
elintéztük 3:0-ra), ám az elsődleges cél teljesítéséhez egy pillanatig sem fért kétség – a
csapat bent maradt az I. ligában. Igaz, néha
talán egy kicsit túlzott volt a szerénység,
hiszen az utolsó előtti fordulókban a harmadik hely megszerzése reálisnak látszott,
a dobogóból végül mégsem lett semmi. Az
5. hely azért arra mindenképp jó, hogy a következő idényben is eggyel több mérkőzést
játsszunk itthon.
A nyári szünet hamar elszalad, addig is nézhetjük az Eb-t, és új reményekkel várhatjuk
az új szezont!

Bőd Titanilla

Reisz András
jelenti
A hét elején a hosszabb-rövidebb napos
időszakok mellett további záporok, zivatarok
alakulnak ki, helyenként
nagy mennyiségű csapadékkal és jégesővel. A
hét közepétől pár fokos lehűlés várható, ezért
bár kevesebb helyen lesz csapadék, több lesz
a napsütés, a hőmérséklet mégis kissé elmarad majd a sokévi átlagtól, általában 25 foknál
nem lesz melegebb.

Gömöri Hírlap
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rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress
és magánterjesztők. Kapható: a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban is. Lapunk a Szülőföld Alap támogatásával készült.

