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A város képviselőtestületI
ülése A Költségvetésről IS
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Plaszt ablakok
787 Sk

40x40, fehér, barna, billenős,
lakássejtekbe, garázsokba
Montag , Hatvani utca
0905 705 966, 0905 924 921.

2007. június 26-án reggel 9-kor
ül össze legközelebb a város
önkormányzata a volt megyeháza üléstermében. A képviselők
megvitatják többek között a
városi tanács tevékenységéről és
a környezetvédelem feladatainak
teljesítéséről szóló beszámolót,
néhány vagyonjogi kérdést,
a városi főellenőr alapvető
feladatainak és tevékenységének
tervezetét, valamint az egyes
városrészek munkatervének
javaslatát a 2007-es esztendő

második félévére. A tárgysorozatban szerepel még az elvégzett
ellenőrzések eredményeiről
szóló jelentés, a városi költségvetés második módosításának
tervezete, valamint tájékoztató a Városi Futball Klub PT
megalakításáról és a futball
transzformációjáról, ezen kívül
a város hosszú távú, 2007-2013ra szóló fejlesztési koncepcióját
előkészítő partnercsoport is. A
városi parlament képviselőinek
ülése nyilvános.
kan

ÁLLÁSAJÁNLAT
2293

szebb lakás, szebb körül- mények + tetők.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyústya, Francisciho 167.

Rimaszombat város,
a Rimaszombati Városi Hivatal, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota
felvesz
szerkesztőt a rimaszombati Gömöri Hírlap szerkesztőségébe, 2007. 8. 1-jétől
Szakképzettségi feltételek:
- teljes középiskolai végzettség
Egyéb feltételek:
- erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem
régebbi)
- számítógépes ismeretek – Word, Excell
- a magyar és a szlovák nyelv kiváló ismerete
- fordítói ismeretek és tapasztalatok - szlovák-magyar relációban
- terepmunka

Tisztelt Olvasóink, a tavalyi év
decemberétől nincs a Gömöri
Hírlapnak szerkesztője.
A helyzet komplikált és hosszú
ideje nem orvosolt, mivel az
újságok tartalmi oldala a külső
szerkesztők vállát terheli. Mivel
a magyar városi újság sorsa számomra nem közömbös, megkértem a város szerkesztőségét,
tegyen közzé hirdetést a szerkesztői állás betöltésére, hogy
tájékoztatást tudjunk adni a
városról és körzetéről a maguk
anyanyelvén – magyarul.
A hirdetést a szerkesztői tanács
eszközölte. Másrészről, új technikai szerkesztőt alkalmaztunk
Jaroslav Verlíket, aki hozzájárult hetilapunk grafikai változtatásához. Szüntelenül azon
igyekszünk majd, hogy az újság
tartalmi és grafikai oldalát bővíthessük.
Marta Kanalová
a szerkesztőség vezető
megbízottja

HIRDETÉS:
tel.: 56 04 673,
fax: 56 33 742,
e-mail:

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

- szerkesztőségi tapasztalatok előnyben
A kérvényhez mellékeljenek:
- szakmai életrajzot, telefoszámot
- a képesítést igazoló okirat másolatát
- erkölcsi bizonyítványt - három hónapnál nem
régebbit
A kiírás feltételeinek megfelelő érdeklődők írásos
jelentkezésüket leadhatják személyesen vagy elküldhetik postán, zárt borítékban, Állásajánlat – GH
- Szerkesztő - Nem felnyitni! megjelöléssel az alábbi
címre: Mestský úrad, Ing. Ladislav Kovács, prednosta
Mestského úradu, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota. A jelentkezés határideje: 2007. 7. 16.
Információ: Ing. Ladislav Kovács, a VH hivatalvezetője, tel.: 56 24426, vagy Marta Kanalová, főszerkesztő,
Gemerské Zvesti, Rimavská Sobota, tel.: 0911 612366,
5811311.



POLITIKA
jegyzet

Büdös a munka
A sajtóban elég
gyakori téma
a rimaszombati járásban
tapasztalható
munkanélküliség. Általában a munkalehetőségek hiányának rovására írják
ezt. De vajon valóban csak ez
az oka? Véleményem szerint
kizárólagos okként a munkalehetőségek hiányára fogni
a magas munkanélküliséget
hiba lenne. Valahol maguk az
emberek is okolhatók. Állítom,
sokaknak, még a huzamosabb
ideje munkanélküliek közül is,
büdös a munka. Gürizni, mint
az amerikaiak nem fognak
(mellesleg a dolgosabbak és
ügyesebbek már külföldön
vannak). Könnyen, nagyobb
erőlködés nélkül szeretnének
sok pénzhez jutni. Ha a munkahelyükön nagyobb elvárásokat
támasztanak velük szemben,
lelépnek. És persze akadnak
olyanok is, akik szociális
segéllyel otthon keseregnek
az anyagi nyomoruk miatt.
Semmit azonban nem tesznek
azért, hogy javítsanak a helyzetükön. Kimagyarázkodnak arra,
hogy itt nincs munka. Pedig
talán munka lenne is, csak meg
kellene keresni ....
Marta KANALOVÁ

Továbbra is
V. Mečiar a
HZDS élén
Június 9-én Nyitrán tartották
a HZDS–Néppárt országos
kongresszusát. A fő programpontok között a párt elnökének
megválasztása szerepelt. Mint
azóta köztudott, újraválasztották Vladimír Mečiart, aki ezt a
funkciót a párt megalakulása
óta, vagyis 1991. június 22-től
tölti be. A nyilvános szavazáson
a 240 küldött közül 217 támogatta. Az ellenjelölt Tibor Mikuš országgyűlési képviselő és a Nagyszombati Megyei Önkormányzat
elnöke volt, akit a posztra Milan
Cagala javasolt. Eredetileg egy
harmadik jelölt is szerepelt a listán, mégpedig az eddigi alelnök,
Viliam Veteška, aki azonban
egészségi problémái miatt kór-

2007. jún. 25.

Megbékélt platformok a KDM
kongresszusa után
A Kereszténydemokrata Mozgalom régóta esedékes kongresszusa 2007. június 16-án Eperjesen új elnökséget választott, és
a régi-új elnök, Pavol Hrušovský
vezetésével továbbra is az eddigi
mérsékelt keresztény és konzervatív vonalat folytatja majd. Elmaradt tehát a média által előre
beharangozott harc az úgymond
kibékíthetetlen két szárny között,
és a mozgalom – éppen egy évvel
a választások után – személyi kérdések tekintetében is konszolidálódott.
A platformok „kibékíthetetlen“
ellentéte végül csak az alapszabály-módosítási javaslat visszavonásáról való szavazásban
nyilvánult meg, amikoris 112 delegátus szavazott elutasítóan 104
ellenében. Megvitatták ugyan
az alapszabályzatot, ám a módosítást egyetlen - az elnökjelölt
javaslásáról szóló bekezdés kivételével –csaknem háromórás vita
után elvetette a többség.
A mozgalom jelenlévő vezető
politikusai közül a legnagyobb
tapsot Ján Fígeľ, az első uniós
biztos kapta. A küldöttek ezzel is
jelezték a belső feszültséget szítani akaróknak, hogy semmiféle
ellentétet vagy szakadást nem
támogatnak. A leköszönő elnök
politikai beszámolójában kitért
a mozgalom sikereire (a helyhatósági választások második
legerősebb pártja, az egységes
adózás bevezetése, a bíróságok
és a rendőrség reformja), ám
következetesen (és mint később
kiderült, taktikusan) elkerülte az
előző kormányból való kilépés,
valamint a mozgalom értékrendje devalválódásának kérdéskörét.
A kongresszust a többi ellenzéki
párt, az SDKÚ-DS és az MKP vezetői is köszöntötték. A volt kor-

mányfő, Mikuláš Dzurinda beszéde csupán gyér tapsot váltott
ki. Sokkal őszintébb rokonszenv
kisérte Csáky Pált, az MKP elnökét, aki a Kereszténydemokrata
Mozgalmat a bársonyos november utolsó méltó folytatójának
nevezte, és kiemelte a két párt értékrendjének hasonlóságát.
A továbbiakban a KDH alelnökeinek tevékenységét értékelték,
amelynek során nem csupán a
sikereket emelték ki, hanem a

házi kezelésre szorult a pozsonyi
ideggyógyászati klinikán, s ezért
nem vehetett részt a kongresszuson. A parlament alelnökének
gyógyulást és a politikába való
gyors visszatérést kívánunk.
A küldöttek megerősítették tisztségében az egyik eddigi alelnököt
is – Milan Urbánit, aki a párt külpolitikájáért felel majd. A másik
alelnök, egyben a gazdaságpoli-

tika felelőse, a földművelésügyi
miniszter, Miroslav Jureňa lett.
A főtitkári pozíciót továbbra is
Zdenka Kramplová tölti majd
be. A kongresszus nyugodt légkörben ülésezett, a küldöttek a
párt 2010-ig kidolgozott politikai
programját is megvitatták, különös tekintettel a stabilizációra és
a preferenciák fokozatos növelésére, valamint a párt külpolitikai

mozgalom további sorsa iránti
aggodalmakat is.
A politikai vitában az újságírók
éles szembenállásra számítottak
a Vladimír Palko elnökjelöltségét
támogató küldöttek részéről, ám
meglepetésükre erre nem került
sor. Ellenkezőleg, a felszólalók a
mozgalom egységének fontosságát emelték ki, és az elnöki poszt
várományosainak korrekt és becsületes küzdelmét szorgalmazták, amit az illetők a továbbiak
folyamán tiszteletben is tartottak.
Eltekintve Vladimír Palko néhány éles, de találó (a KDH-nak
az előző kormányokban végzett
munkájára és a múltban kompromittálódott tagjaira vonatkozó)
megjegyzésétől, a kongresszus
nyugodt légkörben zajlott.
Egy kis izgalmat talán csak Ján

Čarnogurský váratlan és meglepően nyílt véleménye jelentett,
aki egyértelműen kiállt Vladimír
Palko jelöltsége mellett. A harmadik elnökjelölt, Ján Morovič,
a beszédében vázolt értékelés és
programpontok ellenére nem volt
a két fő jelölt egyenrangú ellenfele.
A titkos szavazás során, rögtön
az első körben sikerült Pavol
Hrušovskýnak 194 szavazatot
szereznie, s ezzel ő maradt a
KDM elnöke. Kihívója, V. Palko
84 szavazatot kapott, J. Morovičra pedig csak 8 küldött adta
le voksát. A következő körben az
alelnököket választották meg. Itt
az alábbi eredmények születtek:
M. Fronc – 248 szavazat, J. Brocka – 225, D. Lipšic – 198, majd a
második körben Sabolová – 152.
Az önkormányzati alelnök posztjáért hárman versenyeztek, a
kassai M. Kažimír, a besztercebányai P. Muránsky és az eperjesi P.
Tarcal közül legutóbbi győzött. A
többi tisztségviselő személyében
– a közelgő éjféli óra jóvoltából
is - a küldöttek aránylag gyorsan
megegyeztek. Rimaszombatot az
országos tanácsban Peter Kminiak és Alexander Vaškúti (mint
tartalék) fogja képviselni.
A KDM kongresszusa a mozgalom egységét és folytonosságát
bizonyította, ám, mint Daniel
Lipsic megjegyezte, nemcsak a
tagokat kell megszólítani, hanem
főleg a fiatalokat, és nem szabad
megfeledkezni a párt választóiról
sem. Vagyis QUO VADIS, KDM?
Csak az idő és a következetes
munka adhat választ. És a párton
belüli két irányzat? Együtt kell
működniük, mint az anygyal két
szárnyának.
Viliam Vaš
a kongresszus küldötte

orientációjára. A HZDS-Néppárt
az idén még egy rendkívüli kongresszust is tart, amely az alapszabályzat módosításával és a párt
belső életének problematikájával
foglalkozik majd. A párt országos elnökségébe a Rimaszombati
járásból Mgr. Michal Bagačkát
választották be.

Jaroslav Vrábeľ, a HZDSNéppárt járási tisztségviselője
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Megtalálják a megoldást?
Már évek óta használhatatlan állapotban van a rimaszombati Dúsa úti lakótelepre vezető bekötőút. Nagyobb
esőzések nyomán a gödrök, kátyúk
hatalmas pocsolyákká válnak. Vaskői
Károly, a lakótelepi óvoda és iskola
igazgatója nemrég írásban fordult
az illetékesekhez – a városi hivatal
vezetőjéhez, a köztisztasági vállalat
osztályvezetőihez, hogy találjanak
megoldást a tarthatatlan helyzetre.
Egyebek között ezt írja: „Először Farkas Zoltánhoz, a köztisztasági vállalat aktivációs munkákért felelős koordinátorához fordultunk, aki szóbeli
kérelemmel fordult az illetékesekhez.
Mivel a helyzet nem oldódott meg,
ismételten kérjük, cselekedjenek ez
ügyben, mivel a további huzavona

csak tovább rontja az út műszaki
állapotát. Felhívjuk a figyelmüket,
hogy az óvoda és iskola konyháját ellátó személy- és teherautók naponta
használják az utat, hasonlóan az ott
dolgozó alkalmazottak személygépkocsijai, alkalmanként pedig a tanulókat szállító járművek. Ezért kérem,
hogy az ügy szakszerű felmérése és
megoldása érdekében tartsanak helyszíni szemlét.”
A roma lakosságnak segítséget nyújtó Modifikácia Polgári Társulás is
támogatja a kérést. Rábely Pál, a köztisztasági vállalat vezetője szerint a
bekötőút aszfaltozás nélküli javítása
130 ezer koronába kerülne. Eredetileg erre az évre ütemezték be, de mivel
a város önkormányzata 4 millió koro-

nával csökkentette a vállalat költségvetését, több
egyéb munkálattal együtt
ezt is ki kellett hagyniuk a
tervből. Rábely elmondta,
hogy a kérvény nyomán javasolta, tartsanak helyszí-

ni szemlét a városi hivatal
építésügyi, beruházási és
közlekedési főosztályával,
hogy közösen találják meg
a megoldást.
Marta Kanalová

Nosztalgia, avagy a homokozó sem a régi
Kétéves kisunokámat vittem ki a természetbe. “Homokba megyünk“- adta ki a parancsot.
Jó, mondtam, ha homok, legyen homok. A
Nyugati lakótelepen ugyan van homokozó,
de abban aztán van minden. Szó szerint,
betű szerint. Én még annyi kutyát nem láttam sétáltatni gyermekkoromtól, amióta
falun levő nagymamámnál nyaraltam, mint
itt. Gondoltam, elmegyünk a Rima-parti
homokozóhoz, de egyikünk sem volt lelkes,
ahogy vödörkével és lapáttal akartunk turkálni a sáros, piszoktól teli homokozóban.
Piszkos, jelentette ki az unokám.
Gondoltam egyet, ha már ilyen távolságba
eltotyogtunk,elmegyünk a temető melletti
parkféleséghez. Hát, ami azt illeti, homok itt

sem volt. A régen tönkrement „Chata údolie“ – nevű vendéglőnek már csak az emléke maradt. Jól esett volna egy kis limonádé
vagy fagyi. Mint régen, amikor a temethőz
vezető híd túlsó oldalán még volt hinta,
mindenfajta cukorfütyülőt meg vattacukrot
lehetett kapni.
Most már csak a gaz növi be két oldalt az
egykor ápolt, gondozott területet. De, legalább egy kis virágot szedtünk... Tikkadtan
hazafelé indultunk. Az árnyékot adó sokéves fák a főtéren a templom előtt sem nyujtanak kellemes árnyékot. Kivágták őket. A
városkerti park gondosan ápolt utacskái,
bokrai eltűntek. Sem víz, sem szökőkút.
Sem strand. Már csak emlék. Vagy nosztalgia?
ba

Tűzcsapjaink akár műemlékek is lehetnének
Múltunk néma szemtanúi. Az idő
vasfoga fokozatosan elbánik velük. Lassan feledésbe merülnek,
mégis jó pár évtizeddel üzembe
helyezésük után is büszkén őrködnek utcáink különböző pontjain.
Ők városunk legrégebbi tűzcsapjai.
A két világháború közötti időben
lettek felállítva, egy Budapesti
vasöntöde készítette a városi Vízművek r.t. megrendelése alapján.
Valamivel több mint egy méter
magasak, egyszerre két tűzoltótömlőt lehet mindegyikre rácsatlakoztatni. Hajdanán szép számmal
sorakoztak, a régi Rimaszombat
minden utcájára jutott belőlük,

mostanára csupán tucatnyira
zsugorodott létszámuk. És egyre fogynak, modern tűzcsapokkal helyettesítődnek. Bizony az
enyészet sem kíméli őket, néhány
közülük repedezett, megcsonkítva várja a szebb jövőt. Mindezek
ellenére megőrizték szépségüket,
figyelemreméltó díszítéssel rendelkeznek. A vastag, többréteges
festék sem tudta eltüntetni az eredeti feliratokat róluk. Nem szabad
összetéveszteni a hasonló alakú
és színű, de sokkal fiatalabb és
kevésbé díszesebb tűzcsapokkal,
melyekből szintén jó pár darab díszeleg utcáinkon.
Sajnálatra méltó, hogy a Fő-tér

és szűkebb környéke mára már
egyetlen ilyen csapot sem vallhat
magáénak. Pedig a műemlékvédelmi övezetben tényleg jól mutatna pár ilyen régiségszámba menő
technikai berendezés. Simán beillene a felújított polgári, állami és
egyházi épületek, csinos kandeláberek képébe. Sokan elmennek
mellettük anélkül hogy figyelemre
méltatnák, -igaz első pillantásra
csupán koszos vasdarabnak látszanak. Tán leginkább a helyi vízművek karbantartói ismerik eme
piros tűzcsapokat, kik néhány
évente újramázolják öntöttvas testüket.
Több utcában is megtalálhatóak,

elhelyezésükből könnyen meg lehet állapítani városunk akkori kiterjedését. Ja, és ha a kíváncsi polgárok szemre- vagy lencsevégre
akarnák venni mindegyiket, úgy
kétórányi sétálást vállalva megtekinthetik őket az alábbi utcákon:
Šrobárova, Školská, Bottova,
Tompova, Železničná 2x, Gorkého, Daxnerova 3x, Hviezdoslavova 2x, Cukrovarská, Mikszátha
3x, Škultétyho.
Kevés város mondhat magáénak
hasonló emlékeket. Addig tesznek jó szolgálatot míg nem kell
őket igénybe venni, mégis óvjuk
őket, legyünk rájuk büszkék!
Maksi István
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A szívén viseli a rászorulók sorsát

Anna Škopíková küldetése – segíteni embertársainak
A nagykürtösi járás egyik községében, Závadán él és segíti
embertársait Anna Škopíková. Ő
ezt tartja élete céljának. Már négy
éve vesz részt az Orange „Ajándékozzon karácsonyt” jótékonysági
programjában. Úgy kezdődött,
hogy néhány rászoruló család
történetét papírra vetette, és ha
sikeres volt a pályázata, elnyerte
az Orange telefontársaság anyagi támogatását. Az első sikeres
pályázat kedvezményezettje egy
nyústyai rokkantnyugdíjas anyuka volt, aki egyedül nevelte négy
gyermekét. Mindnyájan hálásak
Anna asszonynak a ruhákért és az
élelmiszercsomagért.
„Závada községben él egy ukrán család is. A szülők keserves
időszakot éltek át, amikor meghalt a 16 éves lányuk. Van még
egy kisebb gyermekük. Amikor
munkanélküliek voltak, megpályáztam az Orange támogatását,
és sikerült. Az így kapott pénzből

háztartási cikkeket vásároltunk” mondta Anna Skopíková. Hasonló módon jutottak támogatáshoz
azok a roma gyerekek, akik szüleik
alkoholizmusa miatt szorultak segítségre, mint például az a kislány,
akinek szülőházában kikapcsolták
a villanyt. Jól jött az Orange élelmiszer és ruhacsomagja annak a
látáskárosult rokkantnyugdíjas
hölgynek is, aki elhunyt élettársa
síremlékére vett fel kölcsönt. Közben azonban megváltoztak az előírások, és csökkentették a nyugdíját. Ő azonban olyan szerény volt,
hogy az ajándék élelmiszerekből
juttatott a többi rászorulónak is.
Anna asszonynak nagy a szíve.
Ha kalácsot süt, mindig juttat belőle azoknak is, akiknek ilyesmire
nem telik, vagy éppen villamos
áram nélkül kénytelenek élni. Azt,
hogy segíti embertársait, teljesen
természetesnek tartja. Így történt, hogy az Orange jótékonysági
alapja az idén őt jutalmazta meg

a legszebb karácsonyi projektért,
vagyis ő nyerte el az Akinek helyén
van a szíve címet. A megtisztelő
kitüntetést ünnepélyes keretek
közt vehette át Pozsonyban, az
Orange kommunikációs osztályának vezetője, Andrea Cocherová,
és a projekt régi támogatói, Iveta

Malachovská és Oľga Feldeková
kezéből. Anna Škopíková tavaly
karácsonykor hét embertársának
segített
ajándékcsomagokkal,
süteménnyel. A kitüntetés váratlan és kellemes meglepetés volt,
amelyre nem is számított.
MK

A betegápolás küldetés és hivatás
Rimaszombat város a 63/2003 sz. rendelet
értelmében gondozást biztosít minden rászoruló lakosának. A szolgáltatást a Városi Hivatal kulturális főosztálya biztosítja. Mint Dana
Dirbáková járási főnővér elmondta, e hónapban 35 ápolónő gondoskodik 103 különböző
egészségi állapotú polgárunkról.
„Némelyik gondozónk csak egy-két súlyosabb állapotú klienssel foglalkozik, mások
azonban akár 5-6 egyénnel is. Nincs konkrétan megszabva, mindig az illető egészségi
állapota a döntő. Ezért fontos, hogy mindezt
figyelembe vegyük, elkerülendő a gondozók
túlterhelését”- magyarázza D. Dirbáková.
Mint elmondta, a betegek kezelőorvosa vagy
a kórházi szakorvos javasolhatja a gondoskodást. Sokszor előfordul, hogy a kórházból telefonálnak, mert éppen olyan páciens távozik
tőlük, akinek senkije sincs. A gondozók konkrét feladatait pontosan szabályozza a már említett rendelet, be kell tartaniuk a törvényben
előírtakat. Ide tartozik például az általános
személyi higiénia, a toalett, az ebéd megoldása és felszolgálása, az etetés, a házi munkák
elvégzése és a betegről való komplex gondoskodás, amely gyakran magában foglalja az
orvosi kezelés biztosítását, illetve a hivatalos
ügyintézést is. Mindig személyre szabott a
szolgáltatás, van, akinek csak néhányra van
szüksége, és van, aki mindet igényli.
„Olyan emberekről gondoskodunk, akiknek

nincsenek közeli hozzátartozóik, vagy éppen
a munkájuk miatt nem tudnak törődni velük.
Ilyenkor velük is együttműködünk” – közölte
a főnővér. A szolgáltatást a város költségvetéséből fedezik, a gondozók fizetése bizony,
elég csekély. Ezért is történt, hogy jó néhány
– főleg fiatal – munkatársuk külföldön vállalt
munkát. Azokat, akik maradtak, ide kötik a
gyerekeik, a család, másrészt azonban együtt
éreznek a klienseikkel, és mondhatni, szeretetből, s nem a pénzért végzik ezt a munkát.
Általában igen fejlett szociális érzékkel rendelkező középkorú hölgyekről van szó.
„Az emberek általában azt hiszik, hogy a
gondozás csak segítséget jelent. Ám gyakran
bizony szenvedés is, hiszen nem könnyű azt
látni, hogy valaki az élete utolsó óráit éli, esetleg végig kísérni az illetőt ezen az úton. Gondoskodunk mozgássérültekről, házaspárokról, volt olya 24 éves betegünk, akit etetni és
pelenkázni kellett. Ez bizony egész embert kívánó munka.” –hangsúlyozta D. Dirbáková,
aki ezért is tiszteli, becsüli a „lányait”. Elena
Uhrinová például már 18 éve végzi ezt a munkát. Akkor azért döntött így, mert érezte, hogy
szükség van rá. „Manapság ez az érzésem
már nem olyan erős. A gyorsuló világunkban
változnak az emberi kapcsolatok is, sokszor
éppen a hála hiányzik belőlük. A munkát – az
alacsony fizetség miatt is – inkább jótékonyságnak tekintem. Számomra a jó szó többet

jelent a pénznél” – árulta el E. Uhrinová, aki
szerint minden kliens más, mindegyikük személyre szóló gondoskodást igényel. Katka
Markotánová osztja kolléganője véleményét.
Ő maga 12 éve működik. Jelenleg három
háztartásról gondoskodik, kliensei nyolcvan
éven felüliek, a mozgásuk és az emlékezetük
sem a régi, ezért neki kell előre látnia, mire
lesz szükségük. Mária Stehlová egy 77 éves
bácsit ápol, aki az agyvérzése után igen súlyos
állapotban volt. Nem tudott járni, pelenkázni
kellett. Most már sokkal jobban van, hála
Mária asszony gondoskodásának. A kapcsolatuk is nagyon jó, a bácsi szinte a lányának
tekinti. Magdaléna Vrťková sokkal többet keresett az előző munkahelyén. A nehéz fizikai
munkát húsz éve cserélte fel a gondozóival,
mert szerinte az a küldetése, hogy segítsen
embertársain. Gyakran előfordul, hogy – kolléganőihez hasonlóan – a házi süteményéből
a gondozottainak is jut. Ha egy-egy páciens
jobblétre szenderül, mindig fájdalmas a számára. Úgy gyászolja, mint a rokonait. A járási főnővér helyettese, Estera Fonóová is jó
pár éve végzi ezt a munkát. Először idős rokonairól gondoskodott. Neki is az a véleménye,
hogy erre a szolgáltatásra nagy szükség van.
Ám nagyon kevés egészséges embertársunk
tudatosítja ezt mindaddig, míg saját maga
vagy közeli rokona nem kerül ilyen nehéz
helyzetbe.
Kanalová

2007. jún. 25.
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Mária néni nem adja fel
A Rimaszombatban élő 75 éves Mária nénihez kegyetlen volt a sors, ugyanis mindkét lábát elvesztette. Ennek ellenére vidám és nagy az életkedve. Pedig majdnem
eltávozott az élők sorából. A szomszédok találtak rá, vérbe fagyva feküdt garzonlakása padlóján. Nem volt segítsége. Kórházba szállították. Amikor onnan hazakerült,
ennek már két éve, akkor kezdett róla gondoskodni Eva Liptáková, a szolgálat munkatársa. Eteti, mosdatja, ha kell, tisztába teszi, bevásárol, beszerzi a gyógyszereit,
elvégzi a házimunkát. Azóta sokat javult az állapota.
„Nagyon elégedett vagyok Evička munkájával, nem adnám a világért sem” –
mondja Mária néni, aki napjait többnyire ágyban fekve tölti. Szórakozása a tévézés,
kedvencei a háborús filmek. Minden napját a szokásos kávéval kezdi. Kedvenc ételei
a krumplilángos, a haluska és a káposztaleves, és szereti a szalámit is. Előfordulnak
balesetek is, pl. egyszer leesett az ágyról, szerencséjére a postásnő éppen akkor
érkezett, és visszasegítette az ágyába. A gondozónő fia aztán megjavította a bútordarabot. Mária néni ma már jót nevet az eseten. Csodálatra méltó, hogy Eva Liptákovát a családtagjai is támogatják. Mindnyájan segítik Mária nénit.
„Igaz, hogy nyomorék vagyok, de nem adom fel, miért is tenném?” – mondta Mária
néni, akiben erős az élni akarás. Még most is szívesen énekel, s nóta mellé egy-egy
cigarettára is rágyújt.
kan

A polgármester fogadta a véradókat
A véradás világnapján a városháza dísztermében fogadta Rimaszombat polgármestere, Cifrus István a prof. MUDr.Ján Janský
ezüst, arany és gyémánt emlékéremmel
rendelkező véradókat.Az elmúlt évben 26
személyt tüntettek ki véradásért. „Így szeretnénk jelét adni a csodálatunknak, tiszteletünknek és a hálánknak az önök humán
tettéért. Véradóként emberéleteket mentenek meg. Azzal a jóérzéssel teszik, hogy
talán egy kismama életét mentik meg, aki
éppen világra hozta gyermekét, vagy egy
fiatalét, aki előtt még ott van az élet, esetleg egy édesapáét, akire a családjának még
szüksége van.Ezért az érzésért, a hála könnyeiért és egy köszönő kézfogásért érdemes áldozatot hozni. Megértem ezt, annál
is inkább, mivel lélekben én is az egészség-

ügyben dolgozók közé sorolom magam,
akik az emberéletet mindenek fölé helyezik.“ – mondta ünnepi beszédében Cifrus
István.
A véradókat évente egyszer Nyustyán,
Tornalján és Tiszolcon is fogadják a polgármesterek, tudtuk meg Majerčík Máriától, a
Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi Egyesületének igazgatójától. A fogadások célja, hogy az önkormányzatok nevében köszönetet mondjanak nekik, és hogy
ilyen módon is felhívják a lakosok figyelmét
e nemes emberi cselekedetre. Idén első alkalommal Dr.Kňazovický emlékéremmel
is kitüntetik az önkéntes véradókat. Azoka
a férfiak kaphatják meg ezt a kitüntetést,
akik több mint százszor adtak vért, illetve
azok a nők, akik több mint nyolcvanszor.

Cifrus István, Rimaszombat polgármestere az önkéntes véradók fogadásán.
Fotó és szöveg: M. Kanalová

Csízfürdő,
járásunk
büszkesége
Egy borongós napon a rimavarbói asszonyok kis csoportjával ellátogattunk a csízi
fürdőbe. Még egyikünk sem járt itt, annál
nagyobb kedvvel élveztük a valóban
teljeskörű ellátást. Reggeltől a miénk volt
az egész fürdő, no meg a takarító személyzeté. Amikor otthonról elindultunk,
bizony, esett az eső, ám Csíz környékén
ragyogó napsütés fogadott. Csoportunkat nagyon szívélyesen fogadták a fürdő
munkatársai, akik végigvezettek az egész
létesítményen. Egy-egy pillanatra milliomosnak érezhettük magunkat, a szobák
berendezését látva pedig a szánk is tátva
maradt. Le a kalappal a tulajdonos előtt,
és köszönet az Uniónak a segítségért. A
strandon úgy lubickoltunk, mókáztunk,
mint a pajkos gyerekek. Gondolom, meg
is érdemeltük a kikapcsolódást a gyerekeknek készült színházi előadás estébe
nyúló próbái után. Remélem, hogy
műsorunkat a környékbeli falvakban is
bemutathatjuk majd. Az asszonyokkal
pedig megegyeztünk, hogy a sikeres
kirándulást megismételjük. Hiszen nem is
fontos a tengerhez utazni. Elegendő egy
pár korona, egy szuper autó, és kész a
nagyszerű kirándulás.
Ľuba Hrušková
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Újraalakult a Tompa Mihály Klub
Megtartották első klubestjüket

A Rimaszombat város jeles szülöttjének, Tompa Mihály magyar
költőnek, lelkésznek, Petőfi és
Arany barátjának nevét viselő
klub 2007. márciusában önálló
polgári társulásként szerveződött újjá, megtörtént hivatalos
bejegyzése.
1962-ben a magyar kultúra terjesztése, művelése és az identitástudat megőrzése érdekében
tenni kész lelkes emberek alakították meg. A rendszerváltásig a
Csemadok városi alapszervezete
mellett működött, majd 1992től a 4-es számú Hatvani István
Cserkészcsapat égisze alatt fejtette ki közművelődési tevékenységét egészen 1998-ig.
A kommunista rendszerben sokszor a Tompa Mihály Klubnak (
„TMK” ) volt egyedül lehetősége megszervezni, hogy a kb. 100
lelket számláló tagság és a más
érdeklődők neves magyarországi
előadókkal találkozhassanak.
A jelenlegi Tompa Miháy Klub
„TMK” feladatának tekinti a helyi

és a környék magyarsága kulturális igényei fejlesztését és ápolását.
Ezért megalakultak szakmai bizottságai (természettudományi,
művészeti és irodalmi), melyek
vezetői saját szakterületükön belül szervezik a tevékenységüket.
A tervek között szerepel előadások, beszélgetések szervezése,
tehetséges fiatalok önmegvalósításának támogatása, a kulturális
értékteremtés, az értékmegőrzés,
a szellemi és az épített örökség
védelme és ápolása, a magyar–
szlovák kapcsolatok erősítése,
valamint a rendezvényszervezés.
Az újjászerveződött Tompa Mihály Klubnak húsz alapító tagja
van, elnöke Vaskői Károly pedagógus, aki korábban is a munka
oroszlánrészét vállalta, ügyvezető alelnökének Házik Zoltánt választották, akik Ezúton is kérik a
kisebbségek identitástudatának
művelése és ápolása érdekében
szorgoskodókat és tevékenykedőket, hogy céljaik magvalósításának érdekében támogassák a

polgári társulásulást.
2007. június 21-én, csütörtök
18.00 órai kezdettel Rimaszombatban a TÁTRA SZÁLLÓ emeleti helyiségének kongreszteremében KLUBESTET szervezett
a Tompa Mihály Klub, Helyünk
a világban című témával, az est

vendége Solymos József, gyógyító, közíró volt. Az estről, ott
elhangzottakról, hogy valójában
hol is a helyünk a világban részletesebben következő számunkban
olvashatnak.
Homoly

Életnagyságú szobrot emelnek Tompának
Ha valahol akkor Hanván ápolják leginkább a Rimaszombatban született pap-költő
Tompa Mihály hagyományait. A bimilénium
évében a Tompa hagyományokat ápoló, s a
falu jeles papköltőjére mindig is büszke itteni kicsi, de lelkes közösség megalakította a
Tompa Mihály Baráti Kört. Czókoly Mária a

kb. húsz tagot számláló lelkes „csapat” vezetője, már az alakulás évében kezdeményezte
az idegenforgalmat, az ideérkező bel – és
külföldi érdeklődők, turisták vagy éppen irodalmi kiránduláson lévők informálását szolgáló Tompa emlékszoba létrehozását.
Közös összefogással minden évben zajlik
a községben Tompa
emléknap,
vagy
tudományos
konferenciával, vagy
ismeretterjesztő
előadásokkal, istentisztelettel
koszorúzással egybekötött
megemlékezés. Az
emlékszoba
megtekintése
A község képeslapján is látható az a mellszobor, melyet életnagyságú
mindenkor
szoborral helyettesítenek majd
új erőt és

fogódzót ad a további tudományos munkához az ideérkezőknek. A Tompa-sírkert a
költő mellszobrával egyetemben, az országos vers- és prózamondó verseny résztvevőinek is minden évben zarándokhelyévé vált.
Rimaszombatból külön autóbusszal érkeznek ide és az istentisztelet után a szobornál
is lerójják kegyeletüket.
A falu református hívei akkor is elkötelezett
hívei voltak Tompának, amikor ötven ökrös
szekérrel mentek érte Kelemérbe, hogy lelkipásztorukká válasszák és akkor is, amikor
a helyi rezes banda a második világégést követően a hangszerek árából állíttatott neki
mellszobrot. Áldozatot hoztak az felek és
áldozatot vállalnak a jelenben is, hisz ezév
januárjában döntött a baráti kör arról, hogy
életnagyságú szobrot emelnek a nagy gömöri költőóriásnak. Erre az elhatározásra
azért jutottak, mivel a mellszobor legutóbbi
restaurálásakor azt észlelték, hogy azt az idő
vasfoga alaposan kikezdte, s többször már
nem lehetne felújítani. Az életnagyságú szobor, mely bronzból készülne a tervek szerint
a jelenlegi mellszobor helyén, természetesen megfelelő talapzaton lenne elhelyezve.
A szoborállításhoz szükséges anyagiakat,
pályázati úton és közadakozásból szeretnék
előteremteni.
Polgári László

2007. jún. 25.

1967
Ha az ember a főtér felől érkezik a
peremvárosba, végig kell haladnia
az enyhe ívű Tamásfalvai utcán,
hogy elérje a Rima hídját. Áthaladván rajta, baloldalon, közvetlenül
a parton, a Mező utca kanyarulatában kis épület áll, alapterülete
tíz-tizenöt négyzetméter. Hosszú
ideig borbélyműhelyként működik, aztán alakítják át üzemmé.
Két alkalmazott szódát készít itt a
spriccelős palackokba az arra alkalmas új berendezésen. A helyiek
természetesen az épületet azonnal
szódagyárnak nevezik el.
A Mező utca kanyarulatának másik
oldalán emelkedik egy belvárosi
jellegű, masszív saroképület, melynek hosszabbik oldala a Mező utca
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dupla keksz, egy kilencven. Egy
szelet csokoládé ára kettő ötven, a
nagytábláé három vagy öt korona.
A drágább az már inkább töltött
csokoládé. A limonádé, legyen az
bármilyen ízű, üzletben kilencven
fillér. Ennyibe kerül a kofola is. Ha
üvegestől akarjuk elvinni, plusz
egy koronát kell ráfizetni.
Egyik délután egyedül térek be az
üzletbe. Teljesen ismeretlen formájú, de mégis furcsán ismerős
üvegek vonják magukra a figyelmemet a polcon. Karcsúak, sötét
színű folyadékot tartalmaznak,
régi amerikai filmeken láttok ilyesmit, s az van rájuk írva: Coca-Cola.
Egy cetlin az áruk: 4,50 Kčs.
Valamiféle belső izgalom fog el,
noha kifejezetten drágának tartom

aztán mintegy félóra múlva megjelenik az ellopott kerékpárral. Arra
a kérdésre: Ki lopta el a gyerektől?,
a vajda azt feleli: Most a név kell
vagy a bicikli?
***
Tomi ha nyáron a nagyanyjánál
tartózkodik és nincs más elfoglaltsága, rendszerint beszól hozzám.
Az egyik napsugaras délelőtt egy
ilyen alkalomkor a kedvenc helyünkre megyünk, a szakadékhoz.
Ez a hely a temetőhöz felvezető kocsiút melletti meredek hegyoldal.
Ide gyalogosan vagy kerékpáron
Adival gyakorta kijárok.
Biciklizéseinkkor nem egyszer
kipróbáljuk, miként lehet fékezés
nélkül lejönni a meredek kocsiúton. Az út felülete kemény, viszont


otthon tartózkodik a lakója?
A szakadék általunk kedvelt területe a kocsiút alsó szakaszán emelkedik, közvetlenül Tomi nagyanyjának a portája mögött, szélessége
nem több négy-öt méternél, s egy
keskeny része teljesen növénymentes. A szakadék tetejére az útról
fel lehet mászni, ha megkapaszkodva a fák törzseiben, gallyaiban
betartjuk a helyes irányt a négy-öt
méteres sáv peremén. Aki nem ismeri ezt az útvonalat, könnyedén
visszacsúszik a kiindulópontra.
Nekem sem sikerül olykor elsőre
lentről felmászni a tetőre, ezért
hogy ilyesmi ne forduljon elő, Tomival elhatározzuk, délelőtt gyakorolni fogjuk a felfelé mászást.
Egy idő múlva zseniális ötletünk

Csordás János: Mozaikok a gyermekkorból [2.]

[Részletek egy készülő regényből]

felé nyúlik, a keskenyebb a Gottwald utcára néz. Állandóan poros
és piszkos ablakaira mind a pince
szintjén, mind a magas földszinten vasrácsot erősítenek. Ebben
az épületben vegyeskereskedés és
raktár helyezkedik el. Bejárata az
épület csapott sarokrészéből nyílik, négy vagy öt lépcsőfokon át
lehet bejutni az üzlethelyiségbe. A
hosszú pult mögött ott serénykedik
Kroó Feri, a kereskedő. Segítője
egy nő, aki az élettársa. Mindenféle
élelmiszert, italt, háztartási cikkeket lehet itt vásárolni. Pult mögötti
kiszolgálás zajlik, Kroó Ferinek és
segítőjének kell a polcokról, rekeszekből, fiókokból a pultra rakniuk
a kért árut. Ha valami éppenséggel
nincs az ezernyi tárhely valamelyikén, bemennek érte a raktárba. A
vegyeskereskedésnek nagy a forgalma, a peremváros egyik felének
a lakosai, főleg az asszonyok, napi
rendszerességgel járnak ide. Minthogy a peremváros másik végében
még egy vegyeskereskedés működik, a Blahotáé, a két kereskedő
igyekszik megtartani vásárlóközönségét.
Iskolából hazajövet Adival gyakorta bemegyünk Kroó Ferihez, hogy
vegyünk egy-egy ostyát, kekszet,
csokoládét, limonádét, vagy bármit, amire vágyunk. Mindkettőnket ismernek, a keresztnevünkön
szólítanak bennünket. A frissítőt
ott helyben isszuk meg, az édességet útközben rágcsáljuk el. Kedvenc nyalánkságunk a Horalky és a
Princesky. A Horalky ára egy korona húsz fillér, a Princeskyé, amely

a limonádétól ötször drágább amerikai italt, elhatározom, veszek belőlük. Ennyi pénz pont akkor nincs
nálam, ezért hazasietek, elújságolom Anyunak, hogy Kroó Ferinél
lehet kapni Coca-Colát, kellene egy
tízes. Hosszas rimánkodás után
megkapom, visszarohanok az üzletbe, veszek két üveg Coca-Colát.
Otthon kiteszem a konyhaasztalra,
sokáig nézem, s azután kóstolom
meg. Anyunak is ízlik, de mikor
megmondom az árát, nem akarja
elhinni, hogy annyiba kerül, úgy
véli, becsaptak. [Akkor arról nincs
tudomásom, hogy próbaképpen
Rimaszombatban néhány üzletbe
szállítottak csak ki ilyesmit, a Kroó
Ferié volt az egyik.]
A vegyeskereskedés mellett a Gottwald utca vonalán Horváthéknak
a háza áll. Ezt a házat beljebb építik a járda vonalától, előtte kerítés
húzódik. Itt lakik Prüli az öt testvérével. A ház mellett még egy apró,
de emeletes lakóépület látható, s
közvetlenül e mellett lehet bejutni
a Seregbe. Az apró, emeletes épület homlokfala a Seregbe vezető
útra néz. Valamikor régen színesre
festhették, még látszanak a sárga,
a kék, a zöld és a piros szín megfakult árnyalatai.
Egy alkalommal Adi kerékpárját a
vegyeskereskedés elől egy óvatlan
pillanatban ellopja az egyik ólálkodó lurkó, s elillan vele a Sereg
mélyére. Adi otthon elmondja ezt
az apjának, aki azonnal besiet a
Seregbe, megkeresi a vajdát. A
vajda csupán annyit közöl Andris
bácsival, hogy várjon egy kicsit,

köves. Esőzések alkalmával a víz
folyamatosan elmossa a felső földréteget, így az út mindinkább kövesedik. A legtöbb kő a lejtő aljában
halmozódik fel. Annakelőtte, valószínűleg valamikor nagyon régen a
kocsiutat kivájják a hegyoldalban,
aminek következtében a hegy temető felőli oldala úgy néz ki lentről,
mintha az szakadék lenne. Az igen
meredek, néhol már-már majdnem
függőleges hegyoldalból az idők
folyamán fák és bokrok nőnek ki.
Mi két fát elnevezünk példát véve
Daniel Defoe regényéből. Az egyik
nagy fa a Robinson nevet kapja, a
másik a Pénteket. Néha azon vitatkozunk, melyik fa a Péntek, és
melyik a Robinson. Hogy ebből ne
legyen többé vitánk, egyedi módszerrel megjelöljük mind a kettőt,
hogy mindenkor felismerhető legyen hármunk számára.
A kocsiút másik oldalának lenti
szakaszán putrik zárják a lakott területet, ez a szeglet amolyan kis Sereg. Itt lakik többek közt a Csancsu
és a családja. Feljebb, a kocsiút
mentén, a fák árnyékában, a lejtő
aljában patak húzódik. Partjának
egyik oldalán furcsa lyuk található, melybe könnyedén be lehet
mászni; mi rókalyuknak nevezzük
el, noha valójában nem ismerjük
keletkezésének az okát. Valaki
azt állítja: a víz mosta ki, de ez a
lehetőség számomra nem elhihető. Egyesek állítólag bele mernek
mászni, engem azonban nem sikerül rávenniük erre. Rossz ötletnek
tartom, meg félek egy kicsit. Mi
van akkor, ha tényleg rókalyuk, s

támad, mivel lefelé is nehéz jönni
ugyanazon az úton. Azt találjuk
ki, csússzunk le valamiképpen,
úgy egyszerűbb és az is eléggé izgalmas foglalatosság. Kérdéses,
mi legyen az az eszköz, amelyen
lecsúszhatunk. Megpróbáljuk a
cipőnk talpán, de a talaj rücskös,
orra lehet bukni, s a cipőnk se
megfelelő. Bőrtalpú bakancs volna
jó. Kiötlöm, hogy a legideálisabb
a lavór lenne; abba bele lehet ülni,
olyan, akár a szánkó. Nem kell kétszer mondanom, megyünk Tomi
nagyanyjához lavórt szerezni. Az
udvarban az öregasszony észrevesz
bennünket, utánunk jön, s elveszi a
lavórt drágalátos unokájától, aki
azt valahonnan csendben elemeli.
Gondban vagyunk, mert Tominak
a közelben lakó keresztanyjáék
nincsennek otthon, így lemondunk
a lavórról. Nem marad más, mint
a kartonpapír. Pedig nagyszerű
élmény lenne lavórban ülve csúszkálni lefelé a szakadékon...
A kartonpapír hamar elkopik
alattam, ráadásul az előző nap
vásárolt tornanadrágomat viselem, melynek a súrlódások
miatt kilyukad és felszakad a feneke, amit egyáltalán nem érzékelek. Mivel piros színű a glottgatyám, és kilátszik, a kerten át
megyek délben haza. Anyu pár
nap elteltével keresi az új tornanadrágot, hogy kimoshassa,
de valamilyen oknál fogva nem
találja meg. Keresem én is, de
én sem találom. Valószínűleg
eltűnhetett...
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Három próbatétel után a bronzfokozatig vitte

Már az is sikernek számított, hogy
a Rimaszombati Középfokú Gépészeti Szakmunkásképző Iskola
másodikos tanulója Váradi Iván
Losoncon a „Spoznaj slovenskú

reč– Ismerd meg a szlovák nyelvet” kerületi elődöntőjéből továbbjutott az országos döntőbe.
Meglepetés volt, hisz Hanván él
abban a faluban, ahol aránylag
keveset beszélnek szlovákul, ráadásul a roma etnikumhoz tartozik, ahol talán még kevesebbet
forog közszájon a szlovák nyelv.
Minderre rácáfolva Iván jól teljesített, majd három hete volt a felkészülésre. Miközben az iskolában is finiselni kellett, közeledett
az év vége, a jegyek lezárása, a
felkészülést sem hanyagolta el.
Június 13-15-re szólt a meghívó
Udvardra az ottani Mezőgazdasági Szakmunkásképzőbe. A jók
közül is a legjobbak jöttek el ide,
hogy három napon keresztül több

próbatételben is összemérjék
felkészültségüket és tudásukat.
A szakmai értékelést végző zsűri
mindvégig figyelte és értékelte
munkájukat. Először egy kötelező
szöveg volt mindenkinek felolvasva. Az aránylag hosszú szövegnek összefüggő tartalmát kellett
ezek után reprodukálnia minden
versenyzőnek. A második témát
fogalmazásnak is nevezhetnénk
a szó klasszikus értelmében. Tizenöt témakör volt megadva, s
ebből kellett önálló szövegalkotás
keretében egy érdekes történetet
kreálniuk. A harmadik próbatétel
a spontán beszéd, az összefüggő
szövegalkotás feladata volt. Mindössze öt szót úgy is mondhatnám kulcsszót adtak meg a ver-

IX. Egressy Béni Országos
Színjátszó Fesztivál
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából
a Csemadok Kassa–környéke Területi Választmánya meghirdeti a IX. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált (Falusi Színjátszó
Csoportok IX. Országos Fesztiválja), amely
2007. november 15-e és 18-a között kerül
megrendezésre Szepsiben és Buzitán.
A csoportok a következő műfajokban jelentkezhetnek 2007. augusztus 19-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. A fesztiválon nem indulhatnak azok az előadások, amelyek már szerepeltek az ez évi Jókai Napok versenyprogramjában. 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.
Információk és jelentkezési lapok beszerezhetők a Csemadok Területi Választmányain, illetve e-mailben a Csemadok Kassa-környéke
Területi Választmányán.

senyzőknek, akiknek ezek után
egy „kerek szöveget, történetet”
kellett elmondaniuk a kulcsszavakat kiemelve illetve köréjük szőve
a mondanivalót.
A versenynek veszteseiről és
győzteseiről itt már nem beszélhetünk, csupán a helyezettjeiről.
Iván nem vallott szégyent, hisz
ún. bronzfokozatot kapott, és a
verbális értékelés folyamán is elismerően szóltak teljesítményéről.
A siker mögött persze ott áll az iskola tanári kara és természetesen
szlovák szakos tanárnője Beňo
Mária. A 2.M tanulója jövőre a záróviszgákra készül majd, de még
így is szeretne versenyezni, s ha
sikerül ismét ott lenni az országos
seregszemlén.
Polgári

Pályázati felhívás
Putnok Város Önkormányzata, a Péczeli József
Általános Művelődési Központ és a Holló László Galéria a Gömöri Nyár rendezvénysorozat
keretén belül pályázatot írt ki képzőművészeti
alkotások készítésére. A pályázat témája: Gömör természeti szépségei. Pályázni több önálló
alkotással is lehet a következő kategóriákban:
festmény, grafika, tűzzománc, kerámia, selyemfestés, fafaragás, de további képzőművészeti technikákat is elfogadnak. Beküldési
határidő 2007. július 15-e.
A beérkezett alkotásokat szakemberekből álló
zsűri értékeli. A pályaművek a Holló László
Galériában kerülnek kiállításra, az eredményhirdetés és a kiállítás megnyitója 2007. július
20-án lesz.
A pályaműveket névvel és címmel kell ellátni,
hogy az eredményről értesítést tudjanak majd
küldeni.
po

Óvodások műsora - felléptek a kis tehetségek
Június 6-án a rimaszombati kultúrházban került bemutatásra a
város óvodásainak kultúrműsora. A program kísérő rendezvénye egy, a Fő téren bemutatásra
kerülő kiállítás volt, melyen a
gyerekek munkái voltak láthatók. A rendezvény védnöke az
M. Elznicová asszony elnöksége
alatt dolgozó óvodai oktatással foglalkozó egyesület volt. A
színpad, hála gyerekeknek megtelt szépséggel, vidámsággal,
játékossággal és spontán örömmel. A gyerekek tánccal, ma-

zsorett-fellépéssel, népi játékokkal igyekeztek örömet szerezni a
nézőknek. Fellépett a Slniečko
és a Speváčikovia énekkar, és
bemutatkoztak az óvodások
városi szavalóversenyének és
dalversenyének győztesei is. A
programot különböző tornaszerekkel végzett műsorszámok
tarkították. A délután legmeghatóbb pillanata a sérült gyermekek jógagyakorlata volt, akik
szeretetük és bátorságuk révén
saját vágyuk teljesítve bizonyítottak. Nem is hiányoztak a

meghatottság könnyei a nézőtéren ülők szeméből. A műsor
egy közösen előadott dallal ért
végett, melynek szövege egyben
a kezdeményezés vezérfonala is:
a világ gyerekekkel van tele, s mi
tudjuk, hogy minden gyermeknek szüksége van szeretetre,
odafigyelésre, és minden gyermek megérdemli az esélyt, mely
kaput nyit a nagybetűs életebe.
Az immáron tizedik alkalommal megszervezett óvodások
kultúrműsora igényes feladat a
szervezést és az előkészítő mun-

kákat illetően. A tapasztalatok
azonban igazolják, hogy a népes
nézőtábor előtt szereplő gyermek urallja a félelmét, bizonytalanságát, egészséges öntudatra
tesz szert, megtanul fellépni,
odafigyelni az összmunkára, a
közös feladatokra, célokra. Felfedheti, mire képes, s büszke lehet a tehetségékre, képességeire. Köszönjük a gyerekeknek, az
óvónéniknek és a szervezőknek,
hogy hozzájárultak a műsor létrejöttéhez.
Z. Jačmeníková
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A Háj ifjú táncosainak országos bravúrja
A Varannói járás egyik községe, Dlhé Klčovo
ad otthont immár évek óta a falu szülötte, a
népi hagyományőrző Juraj Šaffa emlékére
rendezett néptáncverseny országos döntőjének, amelyre idén június első hétvégéjén került sor. A verseny három napján 149 kitűnő
táncos mutatkozott be egész Szlovákia területéről, akik hét kategóriában versenyezve 77
táncot mutattak be 61 zenész kíséretével.
Mint arról már korábban hírt adtunk, városunk egyik folklórcsoportja, a Háj is „érdekelt
volt” a versenyben. Az estét a névadó születésének 100. évfordulójára rendezett csaknem
kétórás monotematikus ünnepi emlékműsor
és könyvbemutató töltötte ki. A verseny zárónapján a résztvevők elsajátíthatták a névadóról elnevezett táncot, majd következett az
eredményhirdetés és a győztesek gálaműsora. Városunk folklórcsoportját, a Hájt két fiatal táncos képviselte a G kategóriában (12-16
évesek), mégpedig Alžbeta Mlynárová és Filip
Balciar, akik a kelet-szlovákiai Parchovany
község jellegzetes táncát mutatták be nagy

sikerrel. A koreográfiát, az igényes lépéskombinációkat tökéletesen elsajátították, és
ők maguk is élvezték a fellépést. Elismerően
szólt a teljesítményükről Parchovany folklórcsoportjának a vezetője, Michal Hirko is, aki
külön kiemelte a népviselet eredetiségét. A
ruhákat a csoport tagjai hímezték és díszítették ki, miután a faluban alaposan áttanulmányozták az eredeti viseletet. A koreográfus,
Zuzana Bartová is autentikus archív felvétel
alapján dolgozta ki a csárdás elemeit. Nagy
elismerés volt számukra, mikor a felvételen
szereplő táncos fia kijelentette: „olyan jól járták a csárdást, mint a született parchovanyi
lakosok”.
Az eredményhirdetést megelőző feszült várakozás egészen a vasárnapi gálaműsorig
tartott. Akkor derült ki, hogy megérte a várakozást. Az elismert szakemberekből álló
zsűri első helyezéssel jutalmazta a fiatal rimaszombati táncosok teljesítményét. Így Betka
és Filip elhozták Juraj Šaffa sarkanyúját, ez
volt a győztesek jutalma, s ez egyben azt is je-

lenti, hogy a Háj néptánccsoportnak sikerült
Szlovákia legjobb ifjúsági párosát kinevelnie.
S ez nagy buzdítást jelent a többiek számára
is. A csoport másik tagja, Zuzana Bartová is
versenyzett a C kategóriában (16-35 évesek).
Zuzana a kassai Hornád tánccsoportnak is a
tagja. Ottani partnerével, Stefan Šteccel szintén kelet-szlovákiai összeállítással szerepeltek, és szintén első helyezést harcoltak ki.
Nagyszerű teljesítményükkel a Háj táncosai
nemcsak a szakemberek és a zsűritagok figyelmét hívták fel magukra, hanem a közönség körében is elismerést arattak. Rimaszombatot még sokáig emlegették a gálaműsor
befejezte után is. Mi sem bizonyítja mindezt a
legjobban, mint az, hogy a csoportot meghívták a legnagyobb szlovákiai folklórfesztiválra,
Východnára.
Minden győztesnek köszönettel tartozunk
Rimaszombat jó hírének terjesztéséért.
Miriam Szántóová

Közösen

a diszkrimináció ellen

Köz-és iskola rádió
a Dúsa úti iskolában
A Dúsa úti óvoda és iskola épületében már április óta sugároz az
iskolarádió. A következő fázisban
szeretnék ezt közrádióvá is fejleszteni, amely projektet a Modifikáció polgári társulás bonyolítja a
Szlovák Gázművek támogatásával
összesen 287 500 korona értékben.
A rádió működését azért tartják
fontosnak, mert a dúsai lakosok
kiesnek az információáramlatból, s az amúgy is több mint
ezer hátrányos helyzetű polgár
kevésbé értesül a számára is

fontos hírekről, érdekességekről.
„Ezúton is szeretném megszólítani az összes érdekelt köz-illetve
állami hírforrásokat, ahogyan a
helyi vállalkozókat is, hogy azon
információkat, amelyeket fontosnak tartanak a közlésre küldjék el
az e-mailcímünkre (modifikacia.
epr.21@zoznam.sk, predseda_oz.modifikacia@zoznam.sk ),
hogy még hatékonyabban fejthessük ki tevékenységünket.”– teszi
hozzá Házik Zoltán, a Modifikáció
p.t. elnöke

Május végén a Városi Hivatal adott otthont annak az
összejövetelnek, amely során találkoztak a pozsonyi
székhelyű Szlovák Nemzeti Emberi Jogi Központ és rimaszombati regionális irodájának képviselői, a zsolnai
Euformes Társaság tagjai, valamint az államigazgatás, az
önkormányzat és a civil szervezetek képviselői, hogy létre hozzák a Központ regionális irodájának új munkatársi
és helyi partnerek hálózatát. Tomáš Földes szekcióvezető
ismertette meg a közönséget a Szlovák Nemzeti Emberi
Jogi Központ tevékenységével, amely Szlovákiában egyedül jogosult elbírálni az egyenlő elbánás elvének betartását. Egyúttal bemutatta a most folyamatban lévő, illetve
a tervezett aktivitásaikat is. A tanácsadó-szolgáltató projekt szakértőinek csoportjából Vladimír Klein elemezte
az eddig megtett lépéseket és a továbbhaladás lehetőségeit helyi szinten. Ez csak valamennyi szakember, vezető
személyiség és aktív polgár kölcsönös és jól koordinált
együttműködésével valósítható meg. Mindnyájan egyetértettek abban, hogy leginkább az emberi jogok betartásának területén kell növelni a polgárok tájékozottságát,
beleértve a 2004-es antidiszkriminációs törvény alapelveit és a gyermekek jogainak érvényesítését is. Még ma
sem elhanyagolható azon esetek száma, amikor valakit
életkora, neme, egészségi állapota, származása, anyanyelve, szokásai vagy vallása miatt ér megkülönböztetés,
és a sértett személyeknek csak nagyon kis százaléka tudja
megvédeni és betartatni a jogait.
A Központ regionális irodája és a helyi partnerek elkövetkező együttműködésének egyik fő célja tehát éppen az
lesz, hogy javuljon az alapvető emberi és szabadságjogok,
valamint a gyermekek jogainak betartása és a polgárok
jogi tudata egyaránt.
Mgr. Andrea Kosková
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A RENOVA s.r.o felvesz építésvezetőt, építkezési
mestert és adminisztratív munkaerőt az építkezésekhez.
Iskolai végzettsége: felsőfokú + hároméves szakmai
gyakorlat. Munkába állás lehetséges dátuma: 2007.
július 1. Jelentkezési lapokat a személyzeti osztályra
küldjék.
Cím: RENOVA s.r.o., Školská č. 6., 97901 Rim. Sobota.
2273
Info: 047/58 11 907

Az AGROBAN s.r.o, Bátka

igazgatósági TITKÁRNŐT keres, teljes állásba, minimálisan középiskolai végzettséggel. Előny a mezőgazdaságban szerzett gyakorlat.
Feltételek: Nyelvi ismeretek: alapfokú angol-, esetleg magyar
nyelv Kereskedelmi ismeretek: adminisztrációs, gépírás, üzleti
levelezés, alapfokú kettőskönyvelés, irodai technika kezelése (fax,
fénymásoló, mobiltelefon)
További elvárások: kellemes megjelenés, kommunikációkészség,
felelősségtudat, önállóság és rugalmasság.
Jogosítvány: B típusú
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken 2007. június 27-ig lehet.
Cím: Agroban s.r.o, 98021 Bátka 160.
Tel.: 0905/663 129 (Očenášová Monika), E-mail: ocenasovam@
gmail.com.
2772

Megemlékezés
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Július 2-án halálának első évfordulóján fájó szívvel emlékezünk
Komlósi Gyulára.
Felesége, fia, lánya és unokája

tulajdonban lévő tizedik emeleti,
63 m²-es lakás Rimaszombatban
a Rima lakótelepen. Tel: 0905
470 529
 Keresek egy-két szobás (tel:
0915 867 006) illetve háromnégy szobás (tel:0914 257 237)
lakást.
1565

 Eladó négy darab duplaüveges
ablak 160x120 cm méretben. Tel:
56 21 227

668

A PRIMAX s.r.o rimaszombati
építkezési vállalat felvesz eladóraktárost. A szakmai gyakorlat előny.
Infó: személyesen vagy levélben a
következő címen: PRIMAX IBV
spol. s.r.o, Školská 3215, 97901
Rim. Sobota


679

Eladó négyszobás, kétgenerációs, átépített lakás a Nyugat
lakótelepen az uszodával szemben.
Ár megegyezés szerint. Tel: 0910
339 636


680

Kiadó háromszobás lakás a
Rima lakótelepen. Tel: 0905 922
995


689

Tetőcserép olcsón eladó, cca 2
500 db. Tel: 0905 418 194


691

Eladó Mazda 323 1,7-es, jó
műszaki állapotban. Ár megegyezés szerint. Info: 0908 393 829


693



Eladó háromszobás személyi

2007. jún. 25.

Magyarországi munkahelyre komáromi ipari parkba keres

GYÁRTÓSORI O P E R ÁT O R O K A T ,
telefonok összeszerelése
Folyamatos mĬszak 12 óra - 3 munkanap,3pihenĞnap
, Szállás biztosítva, napi 2 x térítésmentes étkezés
Elvárások: sikeres teszt + 4 napos oktatás
Kereseti lehetĞség 10 – 12 000,- Sk tisztán
HĖadá do Mačarskej republiky – KOMÁROM

O P E R Á T O R O V – montáž mobilných telefonov
MožnosĨ zárobku 10 – 12 000,- Sk Āistý príjem
pracovná doba 12 hodín - 3 pracovné dni, 3 dni voĖna
Ubytovanie zabezpeĀené, strava zdarma 2x denne
Podmienky: mačarský jazyk, uspešný test,+4 dni školenia

PREZENTÁCIA – TOBOROZÁS – T E S T
28.06.2007 o 09.00 hod v TORNALI-Burza práce
Miesto konania: UPSVAR, TORNAĕA, ul. Mierova 147
2007.06.28 09.00–kor a TORNALJAi munkabörzén
A Tornaljai Munkaügyi hivatalban Mierová u. 147
OĀakávame všetkých záujemcov !Prijímame aj brigádnikov !
Várunk minden érdeklĞdĞt ! Brigádosok jelentkezését is várjuk !

Kontakt : 035/7730 644,

0911/431 442
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Egyéb
Eladó 2 szobás lakás Rimaszombatban. Tel.: 0905 716 480.


603- 26

Eladó 3 szobás lakás Hrnčiarska Ves,6 lakásos tégla épületben.
Balkon,pince és garázs. Ár: 200 000
sk, vagy megegyezéssel.Tel.. 0915
655 798.


622-26

Eladó 2,5 szobás lakás a Rimava
lakótelepen. Tel.: 0908 930 777,
0911 930 777.



628

Eladó jól működő butik az
új postánál Rimaszombatban.
Információ:0905 349 773, vagy a
butikban.


Kicserélek 2- szobás lakást a

629-26

Rimava lakótelepen 1- szobásra + különbözet. Tel.: 0905 710 225.

634- 32

Kiadó 3 szobás lakás a Nyugat
lakótelepen,a L. Szvoboda utcán.
Tel.: 0903 450 490.


607-27

Keresek 3 - 4 szobás lakást. Tel.:
0914 257 237.


1565-26

 Keresek 3 - 4 szobás lakást. Tel.:
0914 257 237.
1565-26
 Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.

812-30

Építkezési, belsőlakás átépítési, demolációs és ásatási munkát vállalunk. Tel. sz.: 0910 667
325.


602 – 26

Eladók fajtiszta Labrador
kutyakölykök, július 14- étöl aktuális. Tel.: 047 56 96 353, 0904
577 200.


616-27

Készülnek
a rimaszombatiak
Nagyban készülnek a MFK Rimaszombat labdarúgói a nemsokára megkezdődő új bajnoki
idényre. Az első előkészületi
mérkőzésen 0:0 döntetlent ért
el Mikuláš Komanický a terncséniek ellen, majd szombaton
Besztercebányán a Duklától
szenvedett a csapat 1:0-ás vereséget, úgy hogy a hazaiak azt a
90. percben adták.
A rimaszombatiak összeállítása a következő volt: Kuciak –
Janečka, Kaščák, Tomáš, Mráz,
Fiľo, Živanovič – Sihelský, Pisár, Lazúr – Líška, csereként játéklehetőséget kapott: Rubint,
Hílek, Morháč és Králik.
A felkészülési mérkőzéseken
már nem játszott Tesák és Simon, akiknek lejárt a szerződésük, továbbá Šivčevič, akit

minifutball

a Dukla Banská Bystrica próbál,
valamint Gibala, aki Zlaté Moravcébe távozott. Visszatért viszont
Rimaszombatba Milan Sihelský,
aki egy évet Tiszolcon futballozott. Jaroslav Hílek, aki az elmúlt
évben a csapat egyik erőssége volt
a cseh ligában volt próbajátékon,
de még nem tudni, hogy leigazolja-e őt a České Budejovice csapata.
Szombaton június 30-án hazai
pályán fogadja az MFK Rimaszombat csapata a magyarországi
Kaposvárt, ami szintén elősegíti a
csapat jó felkészítését az új bajnoki idényre. Annak elején nem is
akármilyen ellenféllel kezdenek a
rimaszombatiak, ugyanis az első
fordulóban július 17-én Losonc
lesz a vendégünk.
Sz

Eredményesek
voltak a cselgáncsozók
Június 9-én és 10-én a lengyelországi Bochniában a város
Nemzetközi Nagydíjáért rendezett cselgáncs-versenyen
vettek részt a rimaszombati
Mladosť és a Lokomotíva versenyzői. A 223 méterrel a föld
alatt egy sóbányában megrendezett viadalom hat ország
374 versenyzője rajtolt.
Az idősebb diákok korosztályában Gódor Jakab /66 kg/
lett a harmadik, Michal Sojka
/44 kg/ és Adam Durec /60
kg/ az ötödik, Juraj Sirotiak
/46 kg/ pedig a hetedik helyen
végzett.
A fiatalabb diákok kategóriá-

jában Kristián Slíž /48 kg/ a
harmadik, Richard Utis /27
kg/ a negyedik, Ján Durmis
/27 kg/ pedig az ötödik helyet
kapta. Ebben a korosztályban Kónya Zsolt és Rastislav
Vilček nem ért el értékelhető
eredményt.
Sikeres volt azonban Juraj Antal /27 kg/, aki a mini-kategóriában az első helyen végzett,
míg Andrik Bence /27kg/ a
második, Ádám Jakab /24 kg/
és Farkas Denis /44kg/ a harmadik, Jakab Károly /40kg/
pedig a negyedik helyezést
érte el.
Antal

A minifutball
eredményei
A Minifutball Bajnokság 22. fordulójában a következő eredmények
születtek:
* VTJ Juve Rožňava – Rimatex 7:5
(Barkasz 4, Vávra, Handlovič, Husvár – Sihelský 3, Šándor, Pekarčík,
sárga és piros lapot kapott: Handlovič – Šándor)
* ŠK Tempus – Flamengo 11:4
(Horváth, Sihelský 3, Špaček, Udvrady 2, Vrábeľ – Brezovický 3, Újpál, piros lapott Nincz kapott)
* Euromotel – Mátyás 5:0
(Ladislav Štavina inzultálta a játékvezetőt.)
* SBS Security – FCK Athletico
Tatra 12:3
(Goceliak 4, Repka, Kočiš, Fízel 2,
Machyniak – Vrábeľ 2, Póša)
* Autopulír – Nemocnica NaP 10:1
(Vrábel 6, Csarnakovics, Perdík,
Németh, Adam, Šiška).

Végső táblázat:
1. RIMATER
20
2. EXPRESTRANS 20
3. MATYAS
20
4. EUROMOTEL 20
5. ROŽŇAVA
20
6. SBS CONSULT 20
7. AUTOPULÍR 20
8. TATRA
20
9. FLAMENGO 20
10. NEMOCNICA 20
11. SK TEMPUS 20

16
15
13
13
11
10
9
8
3
1
2

1
2
3
2
1
1
2
1
2
3
0

3 140:54
3 107:49
4 95:62
5 82:64
8 102:74
9 101:77
9 90:92
11 98:129
15 79:147
16 55:135
18 62:144

A Területi Labdarúgó
Szövetség kupájának
győztesei
1991 és 1993: Bátka
1994: Osgyán
1995: Nagytörék
1996: Osgyán
1997: Rimaszécs
1998: Feled
1999 és 2000: Nagytörék
2001: Bátka
2002: Ajnácskő
2003: Tornalja
2004 és 2006: Feled
2007: Nagybalog

49
47
42
41
34
31
29
25
11
6
6
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Nagybalog lett a kupagyőztes
Megrendezték a TLSZ idei tornáját a kupáért
Vasárnap, június 24-én Feleden
került lebonyolításra a Területi
Labdarúgó Szövetség kupájáért
megrendezett labdarúgó torna,
melyen a negyedik ligás feledi
csapaton kívül résztvett az ötödik ligás Nagybalog és Lubeník
valamint Ózd csapata.
A délelőtti első mérkőzésen Feled csapata még egy aranyban legyőzte Lubeníkot (góllövők: Mogyoródi 2, Czene, Trizna – Gača.)
A mérkőzés egész folyamán a hazaiak játszottak fölényben, és egy
pillanatig sem volt kétséges győzelmük. A hazaiak kezdőcsapatában helyet kapott egy tizenhat
éves tehetséges játékos, Bálint
Attila is.
A délelőtt másik mérkőzésén

Nagybalog sima 9:1-es győzelmet
aratott az ózdi legénység ellen,
amely játéktudása alapján nagy
csalódást keltett. A balogiak góljait Gubala 4, Doležal 2, Domík,
Sarvaš és Šimon szerezték.
Délután először a harmadik helyért csaptak össze a délelőtti vesztesek, ám a Lubeník-Ózd találkozón 3:3-as döntetlen született, és
így a büntető rúgások döntötték el
a haramdik hely sorsát. Az ózdiak
bizonyultak szerencsésebbeknek,
mivel ötből háromszor találtak a
kapuba, míg ellenfelük egyszer
sem volt eredményes.
A döntőben Feled és Nagybalog
vívott nagy csatát, de ezúttal nem
sikerült a feledieknek negyedszer
is elhódítaniuk a kupát. A nagybalogiak kemény, erőszakos játéksí-

A 2007-es kupagyőztes nagybalogi csapat

tulusa hatásos volt a fiatal feledi
csapattal szemben, és Valkučák
illetve Gubala góljaival megérdemelten szerezték meg a győzelmet. A felediek játékán látszott
Váradi és Figei hiánya valamint
az is, hogy a csapat a kimerítő
idény végére nagyon elfáradt.
A két csapat összeállítása a kévetkezőképpen alakult:

Feled: Benko – Radič, Fekiač,
Trizna, Petříček, Lukács, Lakatoš, Laczko, Farkaš – Mogyoródi,
Czene. Cserejátékosként játszott:
Boros, Gombala és Bálint.
Nagybalog: Czene Norbert – Laco,
Drugda, Sarvaš, Petrík – Oštrom,
Vrábeľ, Kret, Valkučák – Gubala,
Doležal. Cserejátékosok: Murín,
Iványi a Šmíro.
Sz

Igor Molnár a dobogón
Siker a ifjú karatézók Európa kupájának 11. évfolyamán
Tíz ország részvételével került
lebonyolításra
Pozsonyban
a karatézók gyermek és ifjúsági Európa kupája, melyen
részt vettek a rimaszombati
URAKEN versenyzői is. A nagyon erős mezőnybe verekedte

magát és végül a negyedik helyen végzett. Szintén a negyedik
helyet szerezte meg az idősebb
diáklányok között Dorota Balciarová.
A legsikeresebbnek ezúttal
us Igor Molnár bizonyult, aki

Igor Molnár a dobogón balról az első:
I. Molnár, J. Debrecéni, F. Pipíška a M.Urík

Gömöri
Regionális hetilap

2007. június 25., hétfő
26. szám

Ára 9 Sk

40. évfolyam

az idősebb ifjúságiak között a
második helyet szerezte meg,
miután a döntőben alulmaradt
a csehországi Jakub Debrecénivel szemben.
Ing. Molnár
Az eredményes versenyzőink
közül Igor Molnár
és Martin Antal

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja a Rimaszombat-i Városi Hivatal.
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