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Hét nyelven,
de magyarul nem!
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A Zsolnai Önkormányzata az
effektívebb kommunikációért
Liptó, Árva, Turóc és a FelsőVág mente szépségeit, információit honlapjukon a szlovákon
kívül angolul, németül, franciául, olaszul, lengyelül, oroszul
és horvátul is feldolgozta.
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Hozzunk létre
krízisalapot?
Néhány élelmiszer-ipari szakember szerint Szlovákiának
élelmiszertartalékot kellene
felhalmoznia egy esetleges
élelmiszerválság bekövetkezésre. A krízisalap létrehozását
egyébként a mezőgazdasági
tárca már tervezi.

Bűncselekmény
a szennyezés
Az európai parlament szerint
büntetőjogi eszközökkel is fel
kellene lépni a súlyos környezetkárosítás ellen, amellyel az
elkövető szennyezi a levegőt,
a talajt, a vizeket valamint
károsítja az ózont.

Új közoktatási törvény számos kérdőjellel

Pénzbírsággal
az alkohol ellen

Befejezés a 4. oldalon

A

zon a napon, amikor a köztársasági elnök, Ivan Gašparovič aláírta a közoktatási
törvényt, amely 2008 szeptember elsején lép hatályba, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség
Rimaszombati Pedagógiai Központja regionális
konferenciát rendezett, amelyen Szádalmástól
Losoncig jöttek el az alapiskolák igazgatói és
pedagógusai, hogy megosszák gondjaikat, kételyeiket, netán pozitív élményeiket a közoktatási

törvénnyel kapcsolatban. A jogi norma számos új
rendelkezést vezet be. A kötelező állami művelődési programot az iskolák mintegy 30 százalékban a saját elképzeléseik szerint alakíthatják át.
Csökken az osztályok létszáma, kötelezővé válik
két idegen nyelv tanulása, és az oktatási rendszer
részévé válik az óvodai nevelés utolsó éve, amely
ingyenes lesz.

Juhász Dósa János, fotó: a szerző

Gašparovič nem írta alá és
másodszorra már a parlament
sem szavazta meg a kiskorúak
alkoholfogyasztását szabályozó
törvényt. Az eredeti javaslat
1000 koronára büntette volna a
15 évnél fiatalabb gyermekek
szüleit, ha csemetéiket alkoholfogyasztáson érték volna a
vendéglátókban.
Összeállította: moly

Új képviselő a Városi Képviselő-testületben

J

únius 24-én tartja következő ülését a rimaszombati Városi Képviselő-testület, amelyen 12
napirendi pont szerepel. Új képviselőt is köszönthetnek majd a soraikban, ugyanis Péter András
munkahelyi elfoglaltságai miatt lemondott a
mandátumáról, s a megüresedett helyet B. Kovács
István foglalja el, aki már több alkalommal is volt
képviselő-testületi tag. Valószínűleg ismét komoly vitára számíthat a kurinci Zöld víz projekt,
amely az elmúlt évek egyik legnagyobb szabású,
de egyelőre látványos eredményeket nem hozó
vállalkozása. A város szeretné, ha végre legalább
egy medence megépülne, amely a lakók érdekeit

szolgálja. A kérdés már csak az, hogy Kurincon
vagy a városban épüljön- e meg. De szóba kerülnek a városban megvalósuló egyéb befektetések,
így pl. a volt Megyeháza rekonstrukciója, a téli
stadion ügye, amelyet polifunkciós csarnokká
szeretnének átalakítani, a zeneiskola és a Tompa
Mihály Alapiskola felújítása. Kovács László városi
elöljáró terjeszti elő a városi hivatal szerkezeti
átalakításáról szóló jelentést. S döntenek a városi
sportegyesületek második félévben esedékes
támogatáásról is.

jdj
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Találkoztak a háborús idők tanúi

Lapszélre

A

második világháború borzalmait nem kell
senkinek ecsetelni. Az áldozatok száma
magáért beszél. Vannak azonban túlélők, akik
végigharcolták, s hősiesen küzdöttek, ameddig
csak lehetett...
Ilyen a rimaszombati Vályi Gyula egykori tizedes,
nyugalmazott százados, akiről már többször
írtunk lapunk hasábjain is. A Magyar Televízió
májusban sugározott Sírjaink hol domborulnak...
című műsorának is ő s Nagy Kálmán nyug. ezredes voltak a főszereplői. A filmet a Cornix Artifex
Filmműhely készítette. „A napokban csengett
a telefon. A Magyar Televízióból közölték, hogy
Olexa József balassagyarmati nyugdíjas egykori honvéd jelentkezett náluk, látta filmünket, s
szeretné felvenni a kapcsolatot Gyula bácsival,
akivel egyazon helyen szolgált hatvannégy
évvel ezelőtt, Rimaszombatban.” – tudtuk meg
Vörös Attilától, a nevezett film rendezőjétől, aki
hozzátette hogy először telefonon sikerült összehozniuk a két hajdani harcostársat, majd június
12-én a személyes találkozásra is sort kerítettek,
melyben részt vett és segített a Bástya Egyesület
is. „Vályi Gyula bácsival meglátogattuk Olexa
Józsi bácsit Balassagyarmaton. Megható volt látni
a két öreg honvéd találkozását, melyet hosszas,
többórás beszélgetés követett. Sorra előkerültek a
közös élmények, harcok, sokszor nagyon szomorú
emlékek. A régi fényképekkel együtt megelevenedtek az események, a lengyelországi, ukrajnai,
majd magyarországi hadi történések, melyek

Csoda?!
Homoly Erzsébet
szerkesztő

során többször voltak életveszélyben, bekerítve a
valamikori harcostársak.” – idézi fel Vörös Attila
a találkozás pillanatait. Szerencsére, mindketten
sikeresen túlélték a borzalmakat, elkerülték a
fogságot, s hazakerültek. A nyomasztó háborúban átélt emlékek be-bevillanak, s nagy öröm
számukra, hogy 63 év után is rálelnek egykori bajtársukra. Ősszel, az októberi megemlékezéseken
Rimaszombatban ismét szeretnének találkozni
egymással, s Nagy Kálmán ny. ezredes úrral is.
Bízzunk benne, hogy az egészségük kitart, s az
idős egykori katonák ismét átölelhetik egymást, s
emlékezhetnek a régmúlt időkre, s azon társaikra, akiknek értelmetlenül kellett elesniük, s
ottveszniük idegenföldön...

Homoly E., fotó: a szerző

Vélemény

Olvasni csodálatos élmény

R

övidesen vége lesz a tanévnek, s elkezdődik a várva várt szünidő. Természetesen nem mindegy, hogyan tölti el azt a diák.
Akik szeretnek olvasni, hasznosan és okosan
teszik mindezt, mivel minden könyvből lehet
tanulni. Lesznek olyanok, akik nem erőltetik
meg magukat, s nagy nehezen talán elolvassák az iskolai kötelező olvasmányokat. Ezek
listája az egyes évfolyamok szerint (Ferenczy
István Alapiskola adatai): 5. évf.: Molnár
Ferenc – A Pál utcai fiúk, 6.évf.: Gárdonyi Géza
– Egri csillagok, 7. évf.: Jókai Mór – A kőszívű
ember fiai és Mikszáth Kálmán – Szent Péter
esernyője, 8. évf.: Móricz Zsigmond – Árvácska, 9. évf.: Tamási Áron – Ábel a rengetegben.
Könyvet olvasni önmagában is csodálatos
élmény, megannyi helyzet és hangulat. Öröm
látni olyan embereket, főleg a strandokon,
akik verseket olvasnak. Népszerűek a Júlia- és
Romana füzetek, amik jól fogynak a standokon. Akadnak órák, áhítatos pillanatok,
amikor az olvasás felér egy szertartással.
A képzelet szertartásával. Az olvasás csak
látszatra passzív tevékenység, valójában az

egyik legkreatívabb s legkellemesebb munka
és szórakozás, egyúttal művelődés. A könyv
segítségével jobban megértjük a világ dolgait,
új tapasztalatokat szerzünk, fejlesztjük a
logikánkat, aminek segítségével könnyebben
megértjük az életünket egy-egy helyzetben,
s könnyebebben oldjuk meg a felmerülő
ügyeinket. Mindegy, milyen könyvet olvasunk.
Lehetőleg olyat válasszunk, amely az érdeklődésünknek megfelelő. Vannak olyan emberek,
akik a bűnügyi regényeket olvassák szívesen. A bűn mindig is központi témája volt a
művészeteknek. A bűnügyi regény azonban
a kifejezett jogi eseteket tárgyalja, s az eset
különösségét, izgalmasságát emeli ki úgy,
hogy az olvasóban intellektuális érdeklődést
keltsen, s lelki, pszichikai hatást váltson ki.
Vannak, akik a ponyvairodalmat kedvelik,
e szórakoztató, olvasmányos, alacsony színvonalú írásmű egyszerű kivitelben. Egy-egy
könyv elolvasása után feltöltődünk, az értelmünk csiszolódik, kellemes érzés kerít hatalmába. Jó olvasást kívánunk!

Csölle Edit

Az állítólagos „szlovák
csoda” nyomában többen
is elkezdtek kutakodni,
legtöbbször némi irigységgel
indultak neki a keresgélésnek, hogy mi vezethetett,
oda, hogy jövőre már ez euró
övezetben szenvedjük meg a
mindennapi betevőért a hajszát? Milyen „meglepő”, hogy
pont Gömörben kötött ki a
legtöbb riporter. Valahogy
alapból ráéreztek, hogy itt
nem is annyira fenékig tejföl
az élet, hogy tiszta lelkiismerettel hablatyolhatnának
csodáról a közélet irányítói.
Nagyon leegyszerűsítve már
mégis úgy néz ki, hogy a
nyakunkon az euró, s szorul
a hurok, de erősen. Mert
ugye a nagypolitikát csak az
érdekli, hogy az országban
7,59%-os a munkanélküliség,
de hogy a pozsonyi járásban
1,8% míg a rimaszombatiban
26,4%, az kevésbé. Az új fizetőeszköztől meg talán a kis
és középvállalkozók tartanak
a legjobban, mert a nagyoknak áll a világ, azok bezzeg
kapnak adókedvezménytől
kezdve mindenféle támogatást – tovább is állnak, mikor
felélték a tartalékaikat, s
maguk után hagyják a szemétdombot. A szociális reformokat az egyszerű polgár
szenvedte meg, a gazdasági,
nyugdíjreformokról már nem
is beszélve. Külső szemlélőként mindez romaellenes
politikának tűnt. S voltak, s
vannak, akik bele is kapaszkodnak ebbe, hogy pozitívan
diszkrimináljanak, vagy
etnográfusként olyan kijelentéseket tegyenek, hogy a
romakérdésnek nacionalista
éle van, s a magyar jövő
vidékünkön a cigánymagyarságon múlik. Elképesztő és
elkeserítő! Hát mi ezekben
a csoda? Talán az a csoda,
hogy még élünk…

Városunk életéből
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Verseny a legszebb virágos kertért

A

Szinte a városközpontban van, s bár kevés a lakóház ott, de a Kishonti és Sport
utcából illetve a Nyugat lakótelepről is
több lakó ill. gyermek közlekedik a Virág utcában. Božena Gecková (SMER-SK)
városi képviselő felvetése ennek a poros utcának a rendbetételére irányult.
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat
éves tervében szerepel az utca leaszfaltozása és a járda kiépítése. Május 29-én
tartottak lakógyűlést a kérdésben.

Forgalommentes vasút

he, fotó: archív

Régiófejlesztési nemzetközi konferencia
imaszombatban az Aranybika szállóban június 27-én pénteken szervezi
meg a rimaszombati Regionális Fejlesztési
Ügynökség azt a nemzetközi konferenciát, amelyen a WYEC London – Tooting és
partnerei, az állam- és közigazgatás jelentős
képviselőivel bemutatják „Youngbusiness.
net3” programot a nagyközönségnek is, a

Közép-Európai vállalkozások fejlesztése
és támogatása címmel. Magyarországról
érkezett, a programban sikeresen résztvevő
partnerek is beszámolnak tapasztalataikról,
de a Városi Hivatal mellett működő Stratégiai és Városfejlesztési osztály vezetője is tart
előadást. A délutáni órákban sor kerül az
inkubátor meglátogatására is. (h)

Bemutatjuk: gyermek-folklórcsoportok
Ficánka tánccsoport
A Ferenczy István Magyar Tannyelvű Alapiskola mellett második éve működik ez a
csoport egyre nagyobb létszámmal. Többnyire 1. és 2. osztályos tanulók alkotják, de a 3.
és 4. osztályból is szívesen jönnek a lányok.
A feledi fesztiválra vidám gyermekjátékokkal készültek. Vezetőik Ádám Judit és Csobó
Tünde.

Povinszky Elvira, kép: moly

Árvácska néptánccsoport
A rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium csoportja 2007 szeptembere
óta működik ebben az újraszervezett formában. A tánccsoport tagjait a kvintások
alkotják, akik testnevelés óra keretén belül
heti egy alkalommal néptáncoktatásban
részesülnek. Mács Katalin felkészítésével
magyarbődi lassú és friss csárdást mutattak
be Feleden a XV. Területi Gyermek Folklórfesztiválon.

Interpellációk
A poros Virág utca

Városnapokon Rimaszombat városa
kilencedik alkalommal hirdette meg 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.

R
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A Rimaszombat-Poltár vasútvonalat
már jó ideje nem használják, s ebből
kifolyólag a közút is elhanyagolt állapotban van. Božena Gecková (SMER-SK)
városi képviselő interpellációval élve
javasolta a város vezetésének, hogy
segítse elő annak rendbetételét. Április
végén el is küldték a kérelmet az illetékes szervekhez. A Dúsa útszakaszon 12
tonnánál súlyosabb járművek áthaladása tilos, a vasút eltávolítását ill. az
út kijavítását pedig tervezi a regionális
útigazgatóság. (moly)

Temetkezés a Rimaszombathoz
tartozó falvakban
Alsó- és Felsőpokorágy, Mezőtelkes,
Dúsa és Bakti lakói részéről több
panasz is érkezett a helyi temetők
működtetésével kapcsolatban. Bán
Zoltán (MKP) érdeklődött a polgármesternél, aki válaszában felhívta
a képviselő figyelmét arra, hogy a
temetkezési törvény rendelkezik az
önkormányzatok feladatairól. A Városi
Közterület-fenntartó Vállalat felmérte
az egyes temetők állapotát. Az elsődleges gondot a birtokjogi tisztázatlanságok jelentik, ugyanis Alsópokorágyon
és Mezőtelkesen a református egyház,
Felsőpokorágyon és Dúsán az evangélikus egyház, míg Baktiban 88 magánszemély tulajdonában van. Mivel az
érintett egyházak nem jelezték vissza,
hogy szeretnék fenntartani a temetőket, ez a feladat a városra hárul. A
város szeretne egy szituációs térképet
készíteni, de ez csak akkor lehetséges,
ha a szükséges adatok az eltemetett
személyekről rendelkezésre állnak.
Ezek az adatok az anyakönyvi hivatalban csak akkor vannak meg, ha az
illető Rimaszombatban illetve ezeken a
településeken hunyt el. A feladat elvégzéséhez bérleti szerződést kell kötni és
kiiskoláztatni egy felelős személyt, aki
a szükséges bizonyítvánnyal rendelkezik. Csak mindezek megvalósulása után
vállalhatja a város az említett temetők
üzemeltetését. (jdj)
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Új közoktatási törvény számos kérdőjellel
Befejezés az 1. oldalról

A

törvény egy több éves folyamatot
indít el, amely jelen pillanatban az
alapiskolák első és ötödik valamint a középiskolák első évfolyamát érinti. Ahogy
a konferencián is kiderült, a pedagógusok is
különbözőképpen viszonyultak az új feladatokhoz, amely egy pedagógiai program és
helyi tanterv kidolgozását vonja maga után.
Vannak, akik már dolgoznak ezen, mások
egy sablonra várnak, amelyet majd megtölthetnek tartalommal. De nem mellékes
az egyeztetés a fenntartóval, a szülőkkel és
a kisiskolák esetében azzal a teljes szervezettségű iskolával is, ahová a gyerekek
többsége jelentkezik majd. Az igazgatók
több iskolázáson is részt vehettek, de a jelek
szerint számos kérdőjel maradt. Az új törvény számos esetben merít a már működő
magyar és cseh közoktatási törvényből, így
lehetőség van rá, hogy akár a magyar Nem-

zeti Alaptantervet is felhasználják. Többen is
kritizálták, hogy nem gondoltak a többszörösen is hátrányos helyzetben lévő régiókra, ahol teljesen fölöslegesnek tűnik a két
idegen nyelv oktatása. Lukács Annamária
almágyi igazgató beszámolt arról, hogy
már évekkel ezelőtt kidolgoztak egy A és B
variánst, s a tanulók szellemi képességei
és érdeklődési köre szerint osztották meg
az órákat. Nagyon jó reál szakos tanáraik
vannak, s ezeket nem szeretnék elengedni
csak azért, mert a törvény szerinte a humán
tárgyakat részesíti előnyben. Több iskolában
is kérdőív segítségével próbálták felmérni az
igényeket, s mind a szülőket, mind a diákokat megkérdezték, hogy mire lenne igény
a délutáni szabad foglalkozás során. Ádám
Zita, az SZMPSZ alelnöke, aki a bevezető
előadást tartotta, javasolta, hogy a kommunikációra és az anyanyelvoktatásra he-

Egészségkárosodottak találkoztak

lyezzék az igazgatók a fő hangsúlyt, s ebbe
belefér pl. a drámapedagógia és a bábozás
is. De nagyon fontosnak tartja a regionális
alapképzést is, hogy a tanulók megismerjék
a saját környezetüket, a saját értékeiket,
amely talán segít abban is, hogy itt tartsa
őket. Készülőfélben van egy Gömör-Nógrád
olvasókönyv is. A törvény nagyon sok
ponton homályosan fogalmaz, így komoly
vita alakult ki arról, hogy mi lesz azokkal
az kisiskolákkal, és teljes szervezettségűekkel, ahol a gyerekek létszáma nem éri el
a harmincat, illetve a százötvenet. Volt, aki
ezt úgy értelmezte, hogy ez csak az új iskolákra vonatkozik, mások viszont ebben nem
voltak annyira biztosak, sőt. S tudjuk, ha egy
törvény kiskapukat hagy maga után, akkor
az aktuális hatalom kénye-kedvén múlik,
hogy azt hogyan is értelmezi majd.

Juhász Dósa János

Felkészültek
az új tanévre

M

R

imaszombatban tartotta nyári tanácskozását a Szlovákiai Egészségkárosodottak Szövetségének járási tanácsa,
amelyet annak elnöke, Juhász János nyitott
meg, s a vendégek soraiban üdvözölte a
kerületi tanács elnökét, Vladislav Guttent és
a besztercebányai járási elnököt, Stanislav
Debnárt is. A rendezvény része volt a már
hagyományos sportnap is, amelyet az eső
ellenére is megtartottak. A megmérettetésre
Rimaszombatból, Tornaljáról, Besztercebányáról, Feledről és Ajnácskőről érkeztek

csapatok. Az első helyen végül a hazaiak
végeztek. A kerületben a szövetségnek 2100
tagja van, s elsődleges céljuk az egészségkárosodottak támogatása, tanácsadása. Telefonon a 0903 950 296-os számon érhetők
el. A kerületi tanács külön létesítményt tart
fel Párkányban, ahol egyszerre 26 embernek
van lehetősége gyógyulásra és felüdülésre.
A rendezvényt kultúrműsor zárta, amelyen
feledi alapiskolások és a tornaljai Szuper
nagymamák énekkar lépett fel.

kan/jdj, foto: kan

ár csak a minisztériumi döntésre várnak a Tompa Mihály és a
Ferenczy István Alapiskolákban. A Városi
Képviselő-testület április 22-i döntése után
a Városi Hivatal Oktatási osztálya elküldte
a szükséges dokumentumokat a minisztériumba, ahonnan nem érkezett kifogás
s nem kértek kiegészítő anyagokat sem.
Csúsz László, a Tompa Mihály Alapiskola
igazgatója érdeklődésünkre elmondta,
hogy közösen Kubačka Árvay Gizellával, a
Ferenczy István Alapiskola még hivatalban lévő igazgatónőjével elkészítették a
diszlokációt és a terveket a 2008/09-es
tanévre, s szerették volna elérni, hogy se
a diákokat, se a tanárokat ne érintse negatívan az összevonás. Valószínűleg csak
10-15 diák lesz kénytelen költözni, s a tantestületből se küldtek el senkit, bár lesznek
olyan tanárok, akiknek lejár a szerződésük
június végén, s azt nem hosszabbítják
meg. Sőt még lesznek olyan szakok,
amelyre tudnak felvenni pedagógust. Az
viszont elkerülhetetlennek tűnik, hogy
pedagógusok felváltva tanítsanak mindkét
épületben. A zavartalan működés érdekében az egyik igazgatóhelyettest a Ferenczy
István Alapiskola jelenlegi tantestületéből
nevezik ki. Újdonság a Tompa Alapiskola
háza táján, hogy az épület felújítására
kidolgozott projektet július 17-én mutatják
be az illetékes minisztériumban.
jdj
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Közlekedj okosan!

A

KRESZ-t nem árt időben elsajátítani,
ezért a várgedei alapiskola közlekedésbiztonsági versenyt szervezett a magyar
és a szlovák alsótagozatosok számára. Az
igen jó hangulatban zajló versenyen előbb
közlekedési jelzőtáblákat kellett kinyírni és
felismerni, majd egy mágnestáblára a kerékpár részeit kellett felragasztani. A verseny
közös biciklizéssel zárult.

jdj, fotó: archív

Gömöri csoportok a Duna Menti Tavaszon

A

hogy már beszámoltunk róla, szűkebb régiónkat négy csoport képviselte a XXXIII. Duna Menti Tavaszon
Dunaszerdahelyen, ahonnan két nívódíjat és
egy képzőművészeti díjat sikerült elhozni.
Remekül szerepelt a tornaljai Kazinczy
Ferenc Alapiskola, hiszen mind a színjátszó-, mind a bábcsoportja nívódíjat kapott.
Dolinszky Irén, a harkácsi alapiskola pedagógusa képzőművészeti díjat vehetett át.
A tornaljai Kincskeresők Színjátszó Csoport
tagjai negyedikesek. Tavaly Lúdas Matyi,
tavalyelőtt Az aranyszőrű bárány volt a
kedvencük. Idén A becsületes tolvaj Marci
történetét mutatták be Mészáros Piroska és
Okos Zsuzsanna rendezésében.

A Kazinczy Ferenc Alapiskola a fenntartója a Csillagvirág bábcsoportnak is, akik az
idén alakultak Vezér Zsófia vezetésével, s
rögtön kiemelkedő sikert értek el, hiszen
ők is elhozták a zsűri nívódíját Az okos
kismalac c. előadásukért. A Vezér családban

a bábjátszásnak már komoly hagyományai
vannak, ugyanis Zsófia édesanyja a vezetője
a Harkácsi Pimpó Bábcsoportnak, amely
immár kilenc éve működik, s többször hozta
el a Duna Menti Tavasz fődíját is. Az idén
Tündérszép Ilona és Árgyélus történetét vitték színre. A harkácsi példa hatására kezdett el működni a feledi Meseláda Bábcsoport is, akik 2006 novemberében alakultak
a Szombathy Viktor Alapiskolában, s már
tavaly is eljutottak Dunaszerdahelyre. Az
idén A világ eleven kardja c. mesét mutatták
be, amelyet B. Kovács István gyűjtéséből választottak. A mesét legközelebb az ajnácskői
Váraljai Népművészeti Fesztiválon láthatják.

jdj, fotó: Takács Ottó

Rockfesztivál és népművészeti fesztivál Ajnácskőn

K

ét nap alatt két rangos kulturális rendezvénynek ad otthont Ajnácskő a hét
végén. Június 28-án szombaton a szabadtéri
színpadon rendezik meg immár negyedik alkalommal az AngyalRockfesztivált,
amelyre főleg a rockzene kedvelőit várják.
A fesztiválon fellép az Experience, a Tűzvonal, a Zamek és a RAF II zenekarok, az
est sztárvendége a Pokolgép zenekar lesz.
Kezdés öt órakor.

Másnap, vasárnap délután öt órára a hagyományőrzőket várják a helyi kultúrházba,
ahol már nyolcadik alkalommal rendezik
meg a Váraljai Népművészeti Fesztivált.
A kultúrműsorban fellépnek az ajnácskői
óvodások és kisiskolások, Jakab Orsolya
és Levente, a feledi Meseláda bábcsoport,
a balogfalai Fürtöcskék asszonykórus,
Mihályi Edit és Bozó Andrea szólóénekesek,
valamint a füleki Palóc Táncműhely, amely

a Ne aludj el két szememnek világa c. műsorát hozza el Ajnácskőre. Kísér a Dobroda
zenekar, s ők húzzák majd a talpalávalót
a műsort követő táncházban is. Este hat
órakor a vár alatt a füleki Szarvasűzők
íjászbemutatót tart, de bemutatkoznak
a feledi mazsorettek és a füleki Motolla
kézműveskör tagjai is.

jdj

A járási etikai bizottság szerint Simon nem vétkes

A

Magyar Koalíció Pártja rimaszombati
járási etikai bizottsága szerint Simon
Zsolt nem sértette meg az alapszabályt.
A testület döntése egyelőre nem jogerős,
mivel azt formai szempontból még az
alapszabály-ellenőrző bizottság is megvizsgálja. Mint ismeretes, Csáky Pál elnök tett
javaslatot Simon Zsolt kizárására, mivel az
hazugsággal vádolta meg Csákyt és javaslatot tett egy rendkívüli, tisztújító kongresszus
összehívására.
Simon Zsolt bírósági ügye is tovább folytató-

dik, ugyanis a rimaszombati Járásbíróság elnapolta a Földművelődésügyi Minisztérium
egykori államtitkára, Marián Záhumenský
által indított pert, amelyben 5 millió követel
jó hírnevének a megsértése miatt, valamint egykori cége pedig egymillió korona
kártérítést szeretne elérni. Mindkét fél kérte
Robert Fico miniszterelnök meghallgatását,
de az egyéb elfoglaltságára hivatkozva nem
jelent meg a június 10-én tartott tárgyalási
fordulón. Simon annak idején azt állította,
hogy 2006-ban megváltoztatták a dohány-

termesztők állami dotációjának addigi gyakorlatát és ennek alapján a mezőgazdasági
tárca olyan határozatokat hozott, amelyből
az Agrocontact L. Mikuláš nevű cég jelentős hasznot húzott. A cég élén Marián
Záhumenský állt, aki az ügy nyilvánosságra
kerülése után lemondott.
Simon Zsolttal a közeljövőben lapunk hos�szabb beszélgetést közöl, amelyben mind az
MKP, mind a régió ügyes-bajos dolgairól szót
ejtünk.

jdj
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Marta Hlušíková műveivel
Csehországban ismerkedtek
Marta Hlušíková, az Ivan
Krasko gimnázium tanárnője,
több kötetes szerző (vers- és elbeszéléskötete, valamint latinszlovák szótára is megjelent
már), nemrég tért haza Český
Tešínből, ahol egy nemzetközi írótalálkozó vendége volt.
Először afelől érdeklődtünk, hogy ki hívta meg
a találkozóra.
Még márciusban szólított meg a Cseh
írószövetség elnöke. Nem is oly rég Prágában
nemzetközi díjat kapott az általam szerkesztett latin-szlovák szótár, tudnak arról
is, hogy kapcsolatom van a brünni Agadir
Színházzal és legalább tíz elbeszélésemet
a Szlovák Rádió is sugározta.
Kivel képviselte Szlovákiát?
Igor Hochel író, irodalomkritikus volt
velem, meghívták Ladislav Balleket is, de ő
sajnos nem tudta elvállalni a felkérést.
Ismerik még a cseh olvasók a szlovák irodalmat? S kiket olvasnak a kortárs szlovák alkotók
közül?
Az idősebb cseh írók egész jól ismerik
a szlovák irodalmat, sőt dicsérőleg szóltak
a szocialista évekről, amikor Szlovákiában
olyan tiltott műveket is kimertünk adni,
amelyekről náluk szó sem lehetett. A fiata-

állat(om) a
képen

labb generáció sajnos már nem ismeri an�nyira a szlovák szerzőket. Azt nagyon nehéz
megmondani, hogy a kortárs írók közül kit
olvasnak. Ballek nevét, annak ellenére, hogy
nem jött el, sokat ragozták.
Ön irodalmat tanít a rimaszombati Krasko Gimnáziumban. Ma mit tanít a cseh irodalomból?
A klasszikusok (Mácha, Němcová,
Neruda, Seifert, Hrubín stb.,) mellett az
érettségiző osztályokban főleg Hraballal,
Kunderával, Kantůrkovával foglalkozom,
de sajnos csak nagyon kis terjedelemben –
a világirodalmon belül.
Nemrég drámával jelentkezett (Kirakat), amelyet
a Divosud amatőr társulat mutat be Ľubomír
Šárik rendezésében. Együtt dolgozott a rendezővel?
Nem. Leadtam a szöveget és izgatottan
várom, hogy mivel lepnek meg.
A diákjai tudnak arról, hogy nemcsak tanítja,
hanem műveli is az irodalmat?
A diákjaim igen, néha fel is olvasok
nekik az elbeszéléseimből, a többiekről nem
tudom. Ez már a kollégáimon múlik, hogy
propagálják-e az alkotásaimat vagy sem.
Rólam többet a www.hlusikova.post.sk honlapomon is olvashatnak.

Juhász Dósa János, fotó: archív

Jeles napok
Június 27. László: Szent István halála
és a négy évtizedes viszály után lépett
a magyar trónra. Apja I. Béla, anyja
lengyel királylány. Házasságai révén
rokonságba került az összes szomszédos uralkodóházzal. Megszilárdította
a politikai és az egyházi életet. 1095.
június 29-én halt meg. Váradon helyezték végső nyugalomra. Tulajdonképpen
maga a nép avatta szentté, a csodás
gyógyulások híre gyorsan terjedt.

Június 29 Péter és Pál: A keresztény

A héten Csordás Anna rimaszombati olvasónk
Pamacs nevű kedvenc cicájának fotóját közüljük.
Várjuk az Ön állatfotóit is.

hagyomány szerint Péter és Pál apostolok egy napon nyerték el a vértanúság
koronáját. Szent Péter mint a római és
az egész egyház feje, kereszten fejezi be
életét. Pál apostol római polgár, akinek
az is a kiváltsága, hogy nem szabad
keresztre feszíteni. Az Ő ítélete: lefejezés. Péter a halászok, az asztalosok,
kereskedők védőszentje. Pál a katolikus
újságírók, kosárfonók, kötélgyártók és
köszörűsök védőszentje. „Kaszafenő
Péter-Pál napja“ -így is emlegetik e napot, mely az aratás jelképes kezdete.

Balázs Emese

A 26. hét
kerti munkái
Gyümölcskert
Szórjuk ki a nitrogénműtrágya harmadik részét. A gyepes gyümölcsöskertet
kaszáljuk. A lekaszált füvet rakjuk a
fák köré. A szüretelés közben lehullott leveleket és beteg gyümölcsöket
szedjük össze és semmisítsük meg. A
fák alját szüretelés után ássuk fel. Az
almatermésűeket védjük kaliforniai
pajzstetűtől, almamolytól, varasodástól,
lisztharmattól, moníliától. A későn érő
cseresznyét még kezelhetjük a cseresznyelégy nyűvei ellen.

Szőlő
Másodszor kötözzük a szőlőt. Az
újonnan telepített szőlőn csak a két
legerősebb hajtást hagyjuk meg, az oldalhajtásokat 2-3 levélre csípjük vissza.
A virágzást követően a peronoszpóra, a
szürke rothadás és a lisztharmat ellen
permetezzünk. Megkezdjük a borok
harmadik fejtését, melyet minden esetben zártan végezzük.

Zöldségkert
Másodterménynek még vethetünk
közepes tenyészidejű karalábét és bokorbabot. Ültetjük a nyári termesztésre
szánt karfiolt, a rövid tenyészidejűeket
50x40, a középérésűeket 50x50 cm
sor- és tőtávolságra. A csemegekukorica talaját porhanyítsuk, töltögetni
nem szükséges és a fattyázásnak nincs
jelentősége. Folytatjuk az őszi és a
téli retek vetését, a sortávolság 25-30
cm legyen, 2-3 cm mélyre vetünk. A
korábbi vetést 10-15 cm-re ritkítsuk.
E heti vízadagok a következők: paradicsom 25-30 mm, uborka 15-20 mm,
fejessaláta 10-20 mm, zöldbab 25-30
mm (továbbra is naponta frissítsük),
csemegekukorica 30-40 mm, paprika
25-30 mm. A káposztaféléket védjük
a különböző lepkefajok hernyóitól
valamint a levéltetvektől. Ügyeljünk a
várakozási időkre!

Virágoskert
Az egynyári, kétnyári és évelő virágainkat károsítják a levéltetvek, kabócák, poloskák, lisztharmat. Ezek ellen
növényeinket védjük. Szemezzük az
orgonát (saját magcsemetéjére), a babarózsát, a japáncseresznyét. A krizantém
gyökeres palántáit még ültethetjük. A
virágágyásokat rendszeresen kapáljuk,
öntözzük.

Farsang István

Gömöri sztárok

2008. 6. 23.

7

Batta György: Küldetésünk a tanítás és a gyógyítás
N

em nagy meglepetés,
hogy a 65 éves Batta
György író, költő, lapszerkesztő is gömöri származású. Általában a napja
meditálással kezdődik, s
a sugallatokra épül. Azt
vallja, hogy mindenkinek
azt kell elvégeznie, amit a környezetében
tud, s akkor meglesz a lelki békéje, s érezni
fogja, hogy hasznos. Most az Itthon c.
nemzeti kulturális havilap főszerkesztője.
Hetente egyszer lábtenisszel kapcsolódik ki,
de egyébként minden perce foglalt, hiszen
öt unoka zsongja körül, mindkét gyermeke
vele együtt Komáromban él.
Szoktuk viccesen mondani, hogy minden szál
Gömörbe vezet.
Így van, anyukámék Tornalján és Csízben,
apukámék pedig Feleden éltek. A háborúban
apukám hadifogságba esett, szerencsére
visszajött, de ki akartak bennünket telepíteni, mert nem írta alá a reszlovakizációt.
Egy feledi szlovák barátja széttépte a papírt,
hogy rá itt szükség van, s így maradtunk itthon. 1956-ig Rimaszécsen volt orvos, aztán
Tornaljára költöztünk, én ott is érettségiztem. A szüleim öregkorukra Rimaszombatba
költöztek, húgom ma is itt él. Öcsém Kanadába ment, én meg először Kassán, aztán
Pozsonyban, most meg Komáromban élek.
Gyakran komáromi költőnek nevezik. Rájuk
hagyja?
Az, akinek egy kicsit ép a lelke, az soha nem
felejti, hogy honnan származik, hol a szülőföldje. A tudomány is bizonyítja, hogy ott
alapozódik meg az érzelmi világa az embernek. Erről egyszer talán írok a gyerekeknek
egy könyvet, hogy még a színeket is ez alapján határozzuk meg. Ha azt mondom, hogy
zöld, akkor nekem az a sötét hagymazöld
jelenik meg, ami az anyukám kertjében
volt. Azzal, hogy így alakult a sorosom, hogy
mind a három magyar szellemi központban
élhettem, azt mondhatom, hogy a szülőföldem az egész Felvidék, de érzelmileg Gömör
áll a legközelebb hozzám. Megszoktam már
a síkságot és a Dunát is, de itt érzem magam
jól, ahol kis hegyek és erdők is vannak.
Ha visszaidézné, amikor úgy határozott, hogy itt
hagyja Gömört, akkor mi alapján döntött?
Nagyon hamar, 16 éves koromban érettségiztem a gimnáziumban, s érdekelt az irodalom, s gondoltam, hogy jó lenne magyart
meg franciát tanulni, de abban az időben,
ha pedagógiai pályára ment az ember, akkor
meg kellett tagadni a vallását. Erről szó se
lehetett. Akkor még volt a Kassai Iparinak
felépítményi tagozata, ahol szakérettségit
tettem. Szívesen mentem oda, mert futballozhattam a kassai csapatban. Az az érzésem, így évek múltával, hogy minden magá-

tól alakult, s nagyon bele se tudtam szólni.
Akkor nem is gondolkodtam, hogy elmegyek
innen, csak akkor tapasztaltam meg, amikor
Nyitrára jártam főiskolára. Onnan már nem
egy ugrás volt haza, s nagy honvágyam is
volt, de közben már éppen szerelmes voltam a kassai menyasszonyomba...
Aztán hogy került az ország másik végére?
Az iskola után már láttam, hogy nem leszek
pedagógus, az Új Ifjúság hetilaptól kaptam
ajánlatot, így oda mentem dolgozni, egy
ideig Kassáról csináltam, de utána kaptunk
lakást Pozsonyban. Nem nagyon lehetett
elhelyezkedni másutt, Pozsonyban voltak
a magyar szerkesztőségek. Csak utólag
tudom megérteni, hogy mi miért történt. A
rendszerváltás után nem akartunk Pozsonyban maradni, s ezt is megoldotta a Jóisten,
mert a lányom Komáromba ment férjhez, s
az akkori polgármester a helyi laphoz hívott
szerkesztőnek.
Végül is a családi kapcsolatok határozták meg
életútját.
Igen, de nem vagyok én ezzel elégedetlen,
sőt. Mert, ha a felvidéki magyarokat akarom
szolgálni, úgy, hogy a magyar kulturális
egyesülést előmozdítsam, akkor nagyon sok
helyet, embert kell megismernem. Íróként
is kétszer-háromszor már körbejártam a
Felvidéket. Most már kezdem érezni, ahogy
nőnek fel újabb nemzedékek, hogy azokkal
már gyérebb a kapcsolat, de azt, amit nekem
tudnom kell Felvidékről, azt már ezáltal
megszereztem.
Ezek alapján hogyan néz Gömörre?
Megint az van, hogy Gömör tele van tehetséges emberekkel, szellemi kincsekkel, nagyon
gazdag múlttal, nagyon szép tájakkal, de
most igen sajnálatos helyzetben van. Mivel
magas a munkanélküliség, ezekben a szép
gömöri városkákban a magyarság kisebbségbe került. S nem az a baj, hogy nem lehet
kisebbségben is élni, hanem hogy nincsenek meg azok a támogatási lehetőségek
amelyeknek meg kellene lenniük. Ha azt
akarjuk, hogy felemelkedjünk, ahhoz áldozatokat is kell hozni, nem olyat, hogy abba
valaki belerokkanjon, hanem azt, ami a
minimális. Ha magyar, akkor a gyerekét magyar iskolába adja, mert ellenkező esetben
nemcsak a nyelvet veszíti el, hanem vele
együtt a kultúrát is, azt pedig sajnálhatja.
Meg tenni kell, hogy a közösség ne hulljon
szét. Jelenleg atomokra vagyunk szakadva,
így megosztanak bennünket. Az emberek
nagyon ki vannak merülve, mivel nincs
megfelelő létbiztonságuk. Ideje lenne, hogy
azok az emberek, akik felelősséget éreznek
a saját szülőföldjükért, azok összefognának.
A széthúzás elég nagy gömöri átok, van-e rá Ön
szerint gyógymód?
Ahhoz, hogy ne legyen széthúzás, ahhoz
ismerni kellene a magyar nemzetnek a leg-

nagyobb ereklyéjét, a legfontosabb kincsét,
a Szent Koronát. Azt sokféleképpen lehet
vizsgálni, de a lényege, hogy a magyaroknak
az a küldetésük, hogy önzetlenül tanítsanak
és gyógyítsanak. Tehát a másik embert nem
lenézni kell, hanem nekem kötelességem
őt segíteni, úgy, hogy amit én tudok, s úgy
veszem észre, hogy fogékony rá, akkor azt át
kell adni. A magyar felemelkedés csak innen
képzelhető el.
Ön is átadott már jó pár művet. Dolgozik-e most
valami újabbon?
Mindenki más alkatú, s hogy ki mit valósít
meg, az az élet utolsó percéig tart. Én lassan
érlelő típus vagyok, s csak azt írom meg,
ami már nem hagy nyugodni. Van olyan
versem, ami húsz évnek a munkája. Hat éve
jelent meg pár összegyűjtött gyerekversem.
Az utolsó színművemet 1981-ben mutatták
be. Tehát nagyon sok év telt el, de remélem, most jön egy olyan idő, amikor több
munkámat be tudom fejezni. Tizennyolc éve
érlelem a Könnycseppek a magyarokért és a
világért című kétrészes nagy vallomást, az
első része egy versesszé, amiben az életem
foglalom össze, s aztán van egy nagy ima,
hogy mit kér ebben a helyzetben az ember.
Tulajdonképpen ez is a Szent Koronára épül.
Ezen kívül szeretnék befejezni egy drámát
is, amelyben egy felvidéki családnak a nemzedékek közötti kis konfliktusai elevenednek meg...
Nagy érdeklődéssel várjuk, s jó egészséget
kívánunk!

Homoly Erzsébet, fotó: a szerző

Fogadalom, amelyet Batta György élete irányának tekint, s az Ember Fia Közhasznú Alapítvány
szervezésében ünnepélyes keretek között bárki
esküt tehet rá:
Teremtő Atyám!
Szent Fiad, Jézus Krisztus tanítását követve, Boldogasszonyunk iránti szeretettől áthatva kinyilvánítom irántad való hűségemet. Én, … dicső őseink
iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve szabad akaratomból fogadom, hogy
hazám jogrendjét figyelembe véve életemet a Szent
Korona által sugallt Isteni Törvényekhez igazítom.
Fogadom, hogy Jézus Urunk Új Szövetsége szerint
embertársaimra test-vérként tekintek a szeretet
törvényének betartásával. Fogadom, hogy családom, nemzetem és az emberiség felemelkedésén
munkálkodom. Tiszteletben tartom az Élet Szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni
utódaink számára. Őseink reánk hagyott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét igyekszem
megőrizni és gyermekeinknek átadni. Törekszem
rá, hogy tetteimben az égi törvények vezéreljenek,
a kereszt-én-i tudat vállalásával. Miképpen ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen.
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Egy csésze kávé

Albert Péter rendezővel
Egyik kedvenc időtöltésem,
egy finom csésze kávé kortyolgatása közben Albert Péter rendezőt hallgatom, aki
kis csapatával, a budapesti
Batyu Színházzal volt jelen
az idei gesztetei Gyermekfesztiválon. A rendezvény
záróakkordja az általa rendezett és a Batyu
Színház által előadott A mesélő vasaló c.
előadás volt.
Hogyan fogad benneteket a felvidéki (gömöri)
közönség?
Kicsit félve indultunk neki az első „külföldi”
fellépésünknek, 2007 októberében, hiszen
a budapesti bemutatót követő napon már
Gesztetébe voltunk hivatalosak új előadásunkkal, melynek címe: A szegény ember
gazdagsága. Félve érkeztünk, és boldogan,
szinte lélekben repkedve utaztunk hazafelé. Eddig nyolc előadásunk volt a határon
túl (a kis-magyarországi harminc mellett),
mind-mind nagy siker, de itt, Gömörben és
Ipolyságon még valami megfoghatatlan lelki
többletet is hordoz a produkció... gyermekeknek, felnőtteknek, nézőnek és színésznek egyaránt. Talán a szép magyar szó,
talán a népdalok teszik? Nem tudom. De az
biztos, itt még forróbb a siker, még nagyobb
a szeretet, mint amit odahaza megszoktunk
– bár az sem kevés.
A szegény ember gazdagságát mintha itt írtad
volna Gömörben...?!
Sajnos... igen... nem Gömörben írtam, de
itt is igaz, meg a Mátra déli oldalán is: „...
hiába, no...megeszi az ember szívét a keserű
szegénység...!” Gyönyörű tájakon, s hajdan

gyönyörű településeken autózunk végig
ilyenkor, s látom a majdnem reménytelen
gazdasági helyzetet... – sajnos ez az egész
térségre igaz – országhatárok nélkül.
Napjainkban, amikor harc folyik a szellemi élet,
a kultúra terén (is), mi a véleményed: van-e
értelme ezt csinálni?
Talán itt a legfontosabb dolgunk, hogy feledtessük a napi gondokat, legalább az előadás
idejére, de ha az írói szándék, az üzenet
megragad a nézők lelkében, miszerint a
szeretet, a szerelem, egymás megbecsülése,
s a humor majd’ minden bajon, nehézségen
átsegíti az embert - akkor már nem jöttünk
hiába! Jönnünk kell, játszanunk kell, mert
színészek vagyunk, gyerekesen naívak ... s
csak remélni tudom, hogy nem emiatt, de
úgy érezzük, hogy amíg magyar szó, magyar
dal, magyar színház látható, hallható itt,
addig e tájat magyarok lakják, akik büszkék
nyelvükre, kultúrájukra, szülőföldjükre – s
ebben (egy kicsit) ez az előadás is segítségükre van... talán ez ad értelmet külhoni
fellépéseinknek.
Kinek, minek tolmácsoljátok a mondanivalótokat?
Gyermekelőadásnak indult ez is, de tavaly
nyáron, mikor írtam – elkalandoztam a
szerelem, a boldog-boldogtalan házasság
témája felé - mindezt a magyar népmesekincs segítségével – , így olyan darab
született, amely nagyóvodástól nagyszülőkig
valóban minden korosztály számára remek
szórakozást és tanulságot hordoz. A meséjét
szeretik, a humorát élvezik, s a drámai részeknél – a veszekedéseknél – látom, hallom
a közönségen - igen, mi is így veszekszünk
néha … – igen, apa, anya is így szokott...

Ti mivel gazdagodtok, töltődtök egy-egy fellépés
során?
Először előadás közben a nevetések, a
tapsok amitől már a színpadon érezzük,
hogy jól megy a dolog...aztán előadás után a
gyerekek mosolya, elismerése...de talán, ami
a legfontosabb, a pedagógusok dicsérete, véleménye, hiszen ők az őrzői a mindennapokban a magyar kultúrának. Ez a 400 km-es
utazás, a díszletépítés, az előadás „fáradtsága” után új erővel tölt fel minket.
A színész vagy a rendező szerepében érzed
otthonosabban magad?
Hú...nehéz kérdés!!!! Sokat játszom ma
is, hisz 2008 augusztusában „ünneplem”
színpadra lépésem huszadik évfordulóját.
Sok-sok színházi szerep, 22 film, mindennap
filmszinkronok, s most kezdtem el forgatni
az egyik kereskedelmi televízió napi sorozatában – de erről még többet nem mondhatok! Rendeztem eddig hét előadást, írtam
négyet, de mindig színész maradtam, talán
ez is a titka, hogy szeretik játszani a kollégák a darabjaimat, hiszen „fejben” lejátszom
az összes szerepet. Így írok, így rendezek.
Aztán fáj a szívem, ha nézem az előadást,
hogy nem én játszhatom épp! Most legutóbb
is így volt Révkomáromban, ahol a Komáromi Jókai Színház nagy sikerrel játsza a Hófehérke meg a törpék című mese-operettet,
amit 2002-ben írtam. Négyszer néztem meg
a komáromi változatot és négyszer irigyeltem a kitűnő komáromi kollégákat! Szóval
színész vagyok, az is maradok, de mellette
nagyon fontosnak érzem az általam írt vagy
rendezett előadásokat, melyek jobban hordozzák érzéseimet, gondolataimat a világról,
az emberekről.

Hat szerző kerek száz képe

P.

Tóth László, aki a több mint 40 éve fennálló Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület
egyik tagja, alaposan végignézte a Gömöri Fotóklub salgótarjáni kiállítást, majd véleményezte:
„Ezen idő alatt sok hazai és külföldi egyéni
és klub kollekció került falra, amely minden
esetben számos nézőt vonzott és nagy tetszést
aratott. Így volt ez most is, a Gömöri Fotóklub
megnyitóján, ahol hat szerző kerek száz képpel
mutatkozott be. Kovács Attila 19 képből álló
sorozata, fele-fele arányban színes és feketefehér képekből áll. Főleg két képét emelném ki:
„Nagyapa II.”, ahol a sötétből kiemelkedő fél
arcél mutatja be a személyt meggyőző erővel.
A „Dédapám II.” képen csak egy szemüveg
látható olyan elrendezésben, hogy a néző a
szemüveg mögött lévő embert is látni véli.
Benedek László, a gömöri táj szerelmese, 12

színes képét tette falra. Igényesen kidolgozott,
bemutatott tájképeken szellemesen mutatja
be a tájban megbúvó barlangokat, akol képein
az ember is megjelenik. Mács István a 19
színes tájképével remekül adja vissza a vidék
szépségét. Jól megkomponált képei, ahol sok
esetben a köd és a pára kapja a főszerepet, igen
meggyőzőek. Gecse Attila 14 színes képből álló
tájképei kevésbé kidolgozottak. Hiányolom belőlük a kellő brillanciát és élességet. Dr. Szőke
Attila 21 makrofotója egyenesen csodálatos.
Az állatok szinte már „emberi minőségben”
vannak bemutatva, csodás színharmóniában
és élességben. A remek képeket a nagyszerűen
és szellemesen megválasztott címek tovább
emelik. Kénytelen vagyok kiemelni a kollekcióból, amely engem (de másokat is) nagyon
megragadott: „Mikrobi”, „Cseppet sem érdekel”,

„A szemtelenség csúcsa”, „Kissé korai öröm”,
„Légy jó mindhalálig”. A nézőket ez a tablósor állította meg leginkább. Csomós Árpád 15
színes tájképével jelentkezett. Hiányolom, hogy
képeinek nem adott címet. Pedig a jó bornak is
kell a cégér! Kiemelném azt a két képet, amely
bárányokat ábrázol, és így a tájat élőbbé tette.
Negatívumnak tartom, hogy néhány tájképénél
sokat markol az előtér, vagy a háttér rovására.
Nem biztos, hogy minden kép az A4-es formátumot, méretet igényli. Sokszor a kevesebb
a több! Összefoglalva a fentieket: Salgótarján
lakói egy remek fotókiállítással lettek gazdagabbak. Köszönet ezért a Gömöri Fotóklubnak és a
kiállítóknak.”
Az oldal anyagát Balázs Emese írta,
fotó: archív
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 26. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
Június 28-án, szombaton
Média gyógyszertár
Június 29-én, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

Fogorvos
Június 28-29-én, szombat-vasárnap
MUDr. Gajan Éva
Egyházasbást, tel.: 56 91 161

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
június 17-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ország Zoltán, Palugyai László,
Ing. Ľubomír Majan, Iveta
Drieňová, Roman Drugda,
Peter Ľupták, Lukáš Belko,
Milan Petrinec Rimaszombatból, Vojtech Radič, Ľubomír
Benco, Miroslav Kováč, Gejza
Cibuľa, Martin Bobrovský, Ján
Oláh Klenócról, Emil Dérer
Tornaljáról, Miroslav Chromek,
Vladimír Bystrianský Meleghegyről, Jozef Uhrin Szútorból,
Erika Nosáľová, Jana Kretová,
Ivan Priatka Utekácsról, Jozef
Sarvaš Gortvakisfaludról, Tóth
Viktor Lökösházáról, Jaroslav
Slovenčák Rimakokaváról, Štefan
Vetrák Nyustyáról, Jozef Krága
Otrokocsról
Először adtak vért: Štefan
Pilát, Gabriel Káloši Rimaszombatból, ifj. Ivan Priatka
Utekácsról, Martina Moncoľová
Rimakokaváról., Ruszó Péter
Harkácsról
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

Meghívók
ÜNNEPSÉGEK BAKTIBAN
Rimaszombat Bakti városrészi bizottsága szeretettel
meghívja Önöket ünnepi összejövetelére, amelyet
Bakti megalapításának 100. évfordulója alkalmából
tart 2008. június 28-án (szombaton). Az ünnepségre
a bakti labdarúgó pályán és a kultúrházban kerül sor.
A műsor a következő: 9.30 – 12.30 labdarúgó mérkőzés Bakti volt és mostani játékosai között – a mérkőzés
szünetében fellép a Sobotienka fúvószenakar; 12.30 –
13.30 frissítő, gulyás; 13.30 Ünnepi rendezvény megnyitása – beszédek; 14.00 – 18.00 kulturális előadások;
18.30 zenével egybekötött mulatság a kultúrház
nagytermében

Városrészi ülést tartanak
a belvárosban
A Belváros-Tormás városrészi bizottság június 26-án,
csütörtökön 16.30 órai kezdettel, a Városi Hivatal
2. emeleti, 16. számú tanácstermében tartja következő ülését, amelyre a városrész lakóit szeretettel
várja. Az ülés fő témája a kulturális nyár és a nyári
turistaidénynel kapcsolatos feladatok és felmerülő
gondok lesznek.

ATRIUM ART negyedszer
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre Rimaszombatban az ATRIUM ART színházi és zenei
fesztivál. A június 26-29. között a Fekete sas udvarán
és a Fő téren megvalósuló rendezvényen többek
között fellép Adriena Bartošová, a friss Aurel-díjas
eperjesi Komajota együttes, Peter Lipa jr., Jozef Dodo
Šošoka, a rimaszombati M.E.L.L. együttes, a nyitrai
U.K.N.D, a besztercebányai Sto múch alternatív banda, a zsolnai Amphibios, a Sorsvirág együttes, valamint a poprádi Commedia Színház, a pozsonyi Bubla
company, a kassai Maškrta Színház, a horvátországi
Bjelovari Színház és Plaszky Tamás Kofferszínháza is.
Jegyek elővételben a rimaszombati Városi Művelődési Központban, a Tompa Mihály könyvesboltban,
a Turisztikai Információs Centrumban, a Babylon
ajándékboltban és a Na Lúke kávéházban kaphatók.
Részletes műsor a plakátokon illetve a www.atriumart.
rimava.sk honlapon.

Máté Péter emlékkoncert
Rimaszombatban

MOZIMŰSOR
Június 25., szerda, 19.00
és 21.00 ó.
Bolondok aranya
amerikai romantikus
kalandfilm
Június 26-29. között, cs-v.
19.00 és 21.00 ó.
Indiana Jones és
a kristálykoponya
királysága
amerikai romantikus
kalandfilm

Július 2-án este nyolc órától az amfiteátrumban
a Back II Black (Bársony Bálint, Erdélyi András,
Abebe Dániel, Csejtei Tamás, Glatz Gábor) valamint
Szatmári Orsolyaq és Havas Lajos Chico ad Máté Péter
emlékkoncertet Rimaszombatban. Az est során felcsendülnek Máté Péter legismertebb és legkedveltebb
szerzeményei. Az esemény garantáltan felejthetetlen
élményt ígér a közönség számára. Jegyek kedvezményes áron kaphatók a rimaszombati Városi Művelődési
Központban és a Tompa Mihály könyvesboltban.

IX. Füleki Történelmi Várjátékok
A füleki Koháry Polgári Társulás június 28-29-én rendezi meg a IX. Füleki Történelmi Várjátékokat a füleki
várudvarban. 28-án, szombaton 10 órától kezdődik
a II. Nemzetközi Történelmi íjászverseny szlovákiai
és magyarországi íjászok részvételével a Nógrád
íjásza címért és a Füleki vár védője rangért. Vasárnap
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is tíz órától kezdődnek a rendezvények gyermekprogramokkal. De lesz kézműves vásár és bemutató,
íjászat gyerekeknek és felnőtteknek, ágyúlövések.
Délután három órakor kezdődik a IX. Füleki Történelmi Várjátékok, amelyben közreműködik a a Fekete
Hollók Rendje Kaposvárról, a SIC – történelmi bajvívó
egyesület Pozsonyból, a Fresco Bello zászlóforgató
és zászlódobáló együttes Győrből, a TORMENTA
hagyományőrző csoport Nyitráról, Krekacs Zoltán
solymász Budapestről és az Újhelikon Reneszánsz
Zenei Műhely.

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

Felhívások
Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!
Június 30-tól új műsorstruktúra szerint jelentkezik a
Pátria rádió. A rádió vezetésének tervei szerint ez már
átmenet az új, 24 órás műsoridőre, amelyet januártól
szeretnének megvalósítani, méghozzá ultrarövidhullámon. Az új műsorrendben elmaradnak az ismétlések,
helyettük délelőttönként új, élő szolgáltató műsor
jelentkezik, a Tízórai. Modernebb, fiatalosabb lesz
az adó, amelyben több megszokott műsor is rovatként lesz majd jelen, de megmaradnak a vallási és az
irodalmi műsorok, valamint a Roma magazin. Teljesen
átalakul a Randevú c. ifjúsági műsor, amely ebben a
formájában szintén megszűnik. Július 2-tól minden
szerdán 14.45-kor kezdődik a Pátria Rádióban az Agrárvilág, pénteken ugyanebben az időben a Kertészkedő. A Pátria adása környékünkön továbbra is az 1017
kHz frekvencián hallható.

X. Egressy Béni Országos
Színjátszó Fesztivál
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából
a Csemadok Kassa – Környéke Területi Választmánya
meghirdeti a X. Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivált (Falusi Színjátszó Csoportok X. Országos
Fesztiválja), amely 2008. november 13-a és 16-a
között kerül megrendezésre Szepsiben és Buzitán. A
csoportok a következő műfajokban jelentkezhetnek
2008. augusztus 29-ig a Csemadok Kassa Környéke
TV címén: klasszikus színdarab, népszínmű, esztrádműsor, dramatizált népi játék. Klasszikus színdarabok
és népszínművek esetében az előadás időtartama
max. 120 perc, míg esztrádműsor és dramatizált népi
játék esetén 50 perc lehet. Bővebb információval a
Csemadok Kassa-környéke TV titkárságán szolgálnak:
OV Csemadok Košice – okolie, 045 01 Moldava nad
Bodvou, Hlavná 81. Tel.-fax: 055/460 36 02, mobil:
0905/543 986, tel: 055/489 82 39, 489 82 40, e-mail:
boda@csemadok.sk. (www.csemadok.sk), skype:
bodaferenc. Információk és jelentkezési lapok beszerezhetők a Csemadok Területi Választmányain illetve
e-mailben a Csemadok Kassa – Környéke Területi
Választmányán.

10

2008. 6. 23.

Hirdetés

Állás

0915 345 004

760-26

* 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.

*Felveszek fodrásznőt szakmai gyakorlattal a város
közponjában. Megeggyezés
szerint lehet ipari engedélyre is.
R. K. Štúdio. Mobil: 0903 551 931

* Garázs eladó Rimaszombatban
a Gorkij utcában (a református
gimnázium mellett). Tel: 047/56
22 712

684-25

1647-25

*Munkát keres? Gyártósori
operátorokat keresünk. Tel: 0911
158 803

* Eladó családi ház – új a Tormásban. Csak komoly érdeklődőknek! Tel.: 0949 371 717
789-25				
* Eladó rekonstruált kétszobás
lakás a Rima-lakótelepen. Ár
720 000,- Sk + megegyezési
lehetőség. Tel.: 0908 948 806

784-25

797-28

*Könyvelést vállalok (egyszerű,
kettős, bérelszámolás). Tel: 0911
158 803

* Eladó egyszobás lakás a
Nyugat-lakótelepen. Tel.: 0904
276 809
799-25			
* Eladó kétszobás lakás Rimaszombatban. Ár 590 000,- Sk.
Kicserélem nagytöréki lakásomat egy rimaszombatira. Tel.:
0902 700 400

*Jóslás kártyából (múlt, jelen,
jövő), Cserencsényi út 22. /a
munkaügyi hivatal mellett/
Rimaszombatban. Munkanapokon 9.00 tól – 15.00-ig.
Tel.: 0915 228 482

*Varrónőket keresünk Rimaszombat környékén. Munkaruha gyártás. Tel: 0948 532 546

782-25

756-25
* Sofőrt alkalmazok teherautóra.
Tel.: 0902 515 109
795-26 		

Szabad munkahelyek
* Evangélikus gimnázium
(Tiszolc) – angol, német szakos
tanár és iskolapszichológus
(felsőfokú végzettség)

* M. Hrebenda Gimnázium –
Nyustya – angol szakos tanár
(felsőfokú végzettség)

* DUG k.f.t – Őr – SBS –
bentanítás lehetséges
* GEMERNÁKUP, r.t – sofőr
teharautóra (középiskolai
végzetteség)
* Motorest Cieľ (Osgyán) –
karbantartó, pincér, felszolgáló
(inaslevél) és takarítónő (alapfokú végzettség)

* Obuv štýl – Top Shop (Rimaszombat) – üzletvezető (középfokú végzettség)

* Pizzéria Západ – V, Katona
(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)

Ingatlanok
* Sürgősen eladó befejezetlen
családi ház Medveshidegkúton.
Árban megegyezünk. Tel: magyarul 0908 523 307, szlovákul

761-25

813-27
* Eladó saját tulajdonban lévő
lakás Rimaszombatban a városközpontban. Átépített. Csak
fizetőképeseknek. Tel.: 047/56
34 595, 0907 873 549 este 18 óra
után.

801-25
* Eladó egyszobás lakás a városközpontban a Jánošík utcában.
Tel.: 0907 113 379

816-25
Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról.
Tel:. 0915 823 031
571-23

Állatok
* Eladó 17 hónapos üsző. Tel.:
0907 871 802

804-25

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

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

653-26

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

707-27

* Eladó zongora. Tel.: 0904
490 294

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

793-26
* Eladó ebédlő bútorfal – alkalmas üdülőházba is, megegyezés
alapján. Tel.: 0907 481 816

794-26

658-25

Élelmiszeripari
cég gyártási
mestert alkalmaz!

Tel: 047/56 33 788,
56 21 672

NYÁRI
ÍNYENCSÉGEKRE
OLCSÓ
ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok:
- berendezett luxus apartmant a
városközpontban
- berendezett luxus irodát a városközpontban
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0907 830073
2016

800-26

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

2016
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Nekünk és rólunk – www.felvidek.ma
Friss információkkal, hírekkel és tudósításokkal, programajánlókkal várja
Önöket a www.felvidek.ma internetes honlap, amelyen mindent megtalál,
ami a szlovákiai magyarság berkein belül történik. Ha azt szeretné, hogy az
Ön rendezvényéről is tudjanak, azonnal küldje el a szerkesztőség címére, s
néhány percen belül az egész felvidéki magyar közösség tudomást szerezhet
róla. Olvassa és szerkessze Ön is!

FELLÉPÉSI LEHETŐSÉG
A budapesti Égtájak Iroda 2008. augusztus 29–31-e között a Millenáris parkban kortárs művészeti fesztivált rendez a külhoni magyar amatőr előadók,
együttesek, alkalmi társulatok számára, hogy a határon túli amatőr művészek
és művészeti társulatok bemutatkozzanak a budapesti közönség előtt.
A kitöltött jelentkezési lapot 2008. június 30-ig az előírt mellékletekkel
együtt elküldhetik az Égtájak Irodának postai úton, faxon vagy e-mailen
(e-mail: info@egtajak.com, fax: 00361/4246901). Bővebb info: http://www.
egtajak.com oldalról.

A Gömöri Hírlap, a régió
legolvasottabb hetilapja!

Hirdetmények

2008. 6. 23.

Táborok
* Örökség Népfőiskolai Tábor – Július 7-12. között Udvardon. A Palóc
Társaság június 27-ig várja a jelentkezést a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
e-mailen vagy a 047/48 79 115-ös telefonszámon.
* III. Népzenei Tábor – Július 16-20. között Dunaszerdahelyen. A Csemadok Művelődési Intézete és Népzenei Adattára június 30-ig várja a jelentkezést. Bővebb info: www.csemadok.sk.
* I. Felvidéki Baranta Tábor – Július 16-23. között Vajkán. Kopecsni Gábor
várja az érdeklődők jelentkezését a 0908 703 393 telefonszámon vagy a
feherlonakfia@freemail.hu e-mailen. Bővebb információ: www.aranykert.
fportal.hu honlapon.

Végtelen utazás
A Rimajánosi és a Rimaszombati Református Egyházközségek közösen szervezik azt a vakációs bibliahetet, vagy keresztyén napközis (nem bentlakásos)
tábort, amely július 14-18. között kerül megrendezésre. Az idei vakációs
bibliahét központi témája: Végtelen utazás. Délelőttönként Pál apostol
nyomába erednek, azt az útvonalat szeretnék bejárni, amelyen az evangéliumot terjesztette. A vakációs bibliahét egy képzeletbeli utazás messzi
tájakra, amely lelki élményt nyújthat minden gyermeknek. Szeretnék, ha a
különböző történetekben feldolgozott kérdéseket és megbeszélt tanulságokat
a gyermekek alkalmazni tudnák a hétköznapokban is. A tartalmi üzenetek
mellett sokat énekelnek majd. Délutánonként sokat és sokfélét kézimunkáznak, játszanak, sportolnak…
A tábor helyszíne Rimaszombat, s 4-10 éves gyerekek jelentkezését várják a
Rimaszombati Református Lelkészi Hivatalban (Fő tér 16/A); a 0905 479 155
mobilszámon, vagy a kovacs.ildiko@reformata.sk. e-mail címen. A részvételi
díj 400,- Sk (80,- Sk naponta), amely magában foglalja a tízórait, ebédet,
vacsorát.

XI. Kárpát-medencei történelemtanár tábor
A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medence valamennyi országában, magyar
nyelven történelmet oktató tanárok számára idén 11. alkalommal rendezi
meg nyári történelem tanár táborát. 2008. július 21-26. között Mátrafüreden
A visegrádi országok társadalmi ellenállása a szocializmus évtizedeiben:
1956, 1968, Szolidaritás témakörben. A rendezvény fő célja, hogy a különböző országrészekből érkező történelemtanárok megismerjék mind a magyarországi, mind a szomszédos országok oktatási rendszerét, színvonalát, és
arra is lehetőséget biztosít, hogy szoros szakmai kapcsolatok alakuljanak ki
közöttük. A tábor költségeit (szállás, ellátás, programok) a Rákóczi Szövetség
felvállalja a sikerrel pályázó történelemtanárok számára. Bővebb információ
a www.rakocziszovetseg.org honlapon.

Upponyi Matematikai Tanulmányi Tábor
A cím egy összetett tanulmányi tábort takar július 10-20. között. Összetett,
mert matematikán, fizikán, csillagászaton kívül alkalmuk lesz a táborozóknak a lepkék, bogarak meghatározására, igen színvonalas történelmi
előadások meghallgatására, világhírű magyarok életét feldolgozó filmek
megtekintésére, aggteleki barlangtúrára. És rendkívüli is lesz ez a tábor, mert
szórakoztatva fog tanítani, és tanítva fog szórakoztatni. A szemléltetésben
ugyanakkor egy nagyon hatékony számítógépes matematikai program lesz
a segítségükre. A csillagászati megfigyeléseket egy 20 cm átmérőjű százszoros nagyítású tükrös távcsővel végezik majd. A tábor színhelye a festői
szépségű Uppony község, amely félúton helyezkedik Ózd és Kazincbarcika
között, a Bükk hegység keleti nyúlványán. A szállás kényelmes, az élelmezésről képzett szakács gondoskodik. A költségekről a jelentkezők számának
ismeretében tudnak nyilatkozni. Addig is a jelentkezőktől kérik, hogy jelöljék
meg, maximálisan mekkora összeget tudnak ráfordítani! Legfőbb támogatójuk a Rákóczi Szövetség. Maga a tanítás teljesen ingyenes. Az oktatás nyelve
és szelleme magyar, s ezt érdemes szem előtt tartani! Bővebb információ
a www.tamassuli.mlap.hu honlapon vagy a Dr. Tamás Gyulától a tamassuli@
freemail.hu vagy a xmathesr@legnet.hu e-maileken ill. +36 48 313 528
telefonszámon kérhető. Középiskolások illetve most kilencedikes tanulók
jelentkezését várják június 30-ig.

Nyilvános ajánlat

11

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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Karol Kisel, a labdarúgócsapat új edzője:

„Csodálatos éveket töltöttem Rimaszombatban”

M

ájus 30-ával lejárt a rimaszombati labdarúgócsapat edzőinek, Vass
Ferencnek és Danyi Lászlónak a szerződése.
A 2008/2009-es idényben Karol Kisel fogja
irányítani a csapatot, segítői Július Nôta
és Piszár József lesznek. Kisel a 90-es évek
közepén már dolgozott Rimaszombatban,
az ő nevéhez fűződik a csapat emlékezetes
menetelése a harmadikból az első ligába.
Milyen célokkal, elvárásokkal érkezett Rimaszombatba?
A hivatalos célkitűzést a klub szabja meg,
én egyelőre azt a célt fogalmaztam meg
magamban, hogy a táblázat első felében
játsszunk. A legfontosabb, hogy a közönség
ne csalódjon bennünk.
Annak idején nagyszerű eredményeket ért el
Rimaszombatban; hogyan emlékszik arra az

időszakra?
Két év alatt két osztállyal kerültünk feljebb,
csodálatos évek voltak. A játékosok, a nézők,
a város – mindenki bolondult a futballért.
Több ezer drukker járt a meccseinkre, nagyon szívesen gondolok vissza erre.
Mit gondol, lehet még egyszer ilyen futballőrület
Rimaszombatban?
Nem tudom, azóta sok minden változott, de
nagyon-nagyon boldog lennék, ha átélhetnénk valami hasonlót.
Kit ismer a mostani csapatból?
Piszár Jóskát és Julo Nôtát, akiket tizenkét
éve is edzettem. Mindketten igazi lokálpatrióták, úgy gondolom, nagyon sokat fognak
nekem segíteni az edzői munkában. A
csapatot láttam néhány bajnokin, volt, ami
nagyon tetszett a játékukban, de van, amin
még javítani kell.

Óriási siker Kanadában

A

z Uraken karateklub csapata (Martin
Antal, Dorota Balciarová a Igor Molnár)
a napokban tért vissza a kanadai Torontóból, ahol öt értékes érmet szereztek.
A Toronto Open Championships 2008
az egyik legrangosabb korosztályos
karateverseny, amelyen Balciarová és Antal
nem találtak kegyőzőre.
Martin Antal az idősebb diákok között
indult, s minden ellenfelét (Logan Broderič,
Dylan Creaney, David Dinatal, Sulatan
Khan, Rami Mascrini) legyőzte, így a dobogó
legfelső fokára állhatott. Dorota Balciarová
az ifjabb serdülők versenyében szintén
egymás után intézte el vetélytársait (Maura
Lombardi, Malissa Bratičova, Anisa Laribiova
a Katia Assetchkin), s ő is megszerezte
az aranyérmet. A szervezők lehetőséget
biztosítottak a versenyzők számára, hogy
a felsőbb korosztályokban is kipróbálhassák tudásukat, így Martin Antal az ifjabb
serdülők között is elindult, s ha már indult,
akkor egészen a dobogó legfelsőbb fokáig masírozott. Nicholas Chin, Jarret Both,
Thomas Nivasan és Keven Kuglec sem
tudta útját állni, ahogy Dorota Balciarová is
az idősebb serdülők mezőnyében minden
ellenfelét (Crista Carew, Amena Baalbakiova,
Talia Bratkova, Haruna Kokunova és Georgia
Omeradova legyőzte, aminek jutalma egy
újabb aranyérem lett.

De evés közben jön meg az étvágy, így
Dorota Balciarová az ifjabb serdülők kumit
kategóriájában is szerencsét próbált, s egészen a bronzéremig jutott. Előbb legyőzte
Rachel Deadmant és Abigail Parafielt, majd
vereséget szenvedett Michaela Pokrasstól,
de a bronzmérkőzésen legyőzte Samra
Cermannt.
Igor Molnár a szeniorok között mérettette meg magát, ahol igen erős mezőny jött
össze. Előbb legyőzte Matos Humborlt,
Williams Moyát és Kil Golsteint, aztán kikapott Leirick Chunktól, és Williams Gathtól,
így az ötödik helyen végzett.

Mi a helyzet a játékoskerettel, már tudja, ki
távozik?
Egyelőre csak Nachtman távozása biztos, ő
a Slovanba igazol. Cvjetinovics sem edz már
velünk, Janečka pedig Zsolnán van próbajátékon. Én azért remélem, hogy visszatér,
és nekünk segít, nem pedig a zsolnaiaknak.
(nevetés)
Kétszer is sikerült feljutnia a
rimaszombatiakkal, nem mondják a drukkerek,
hogy harmadszorra is ezt várják öntől?
Ezt így konkrétan nem mondta ki senki, de
akivel csak találkozom, mindenki mosolyog,
és mindenkiből érzem, hogy valami nagy
dolgot vár tőlem. Ez nagyon nagy felelősség, de igyekszem minél jobban végezni a
munkámat.

B. T.

Reisz András
jelenti

A jövő hét folyamán nagy bizonyossággal
hamisítatlan nyári idő lesz, igazi kánikula.
Hétfőn tetőzik az első meleg hullám, délután
31-32 fokkal, azonban délután, estefelé
elszórtan heves zivatarok alakulhatnak ki egy
gyenge hidegfront hatására. Ez a gyenge front
keddre pár fokos felfrissülést hoz és további
elszórt zivatarokat, majd szerdától megérkezik a meleg levegő újabb hulláma, amely a
hét végén, vasárnap tetőzik. Szerdától vasárnapig tehát ismét a napsütés lesz túlsúlyban
és a 30 fok feletti hőmérséklet. Újabb frissítő
zivatarok leghamarabb vasárnap alakulhatnak ki és ezt követően az újabb hét folyamán
már mérséklődik a nagy meleg, ismét változékonyabb idő valószínű.
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