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Hőségben
a
víz
mellé!
Kurincon a sportolási lehetőség s egy 25 méteres medence adott

A nagy városok kórházai állandó készenlétben vannak, a múlt
hét óta az országban átlagosan
harminc embert kellett újraéleszteni a hőség miatt. Mindezzel
ellentétben Szlovákiában, nincs
aki hőségriadót hirdessen, pedig
35-40 fokos forróság van, s még
lesz is előjelzések szerint a hét közepéig. A tropikus időjárás tehát
folytatódik, ezért mindenkinek
saját egészsége érdekében ügyelnie kell az óvintézkedések betartására. Tanácsokkal nem igazán
látják el központilag a lakosokat,
de azért az orvosok tanácsát érdemes megfogadni, ami a sok vízfogyasztást, s bőr védelmét, sapka
használatát illeti. A szomszédos
országokban megengedett, hogy
akár este tízig is nyitva legyenek
a fürdőhelyek. Városunkban a
vöröskereszt aktivistái osztottak
vizet a múlt héten. Nem messze
tőlünk, Losoncon a múlt héten
többször is megdőlt a hőségrekord.
Hát, ki ne vágyna ebben a hőgutában a víz után, hogy valamelyest
elviselhetőbbé váljanak a napok.
Múlt heti számunkban arról már
beszámoltunk, hogy Rimaszombat belvárosában sajnos a fedett

uszodán kívül semmi más fürdési várja, hogy ne csak az internet és
lehetőség nincs. Többen nehez- a táblák hirdessék a Zöld vizet
ményezik is, hogy a városi strand – az Aqvaparkot, ahová naponta
technikai okok miatt már több 3000-3700 vendéget várnának,
éve zárva tart, s az enyészetté lesz. hanem valóban megvalósuljanak
Viszont teljes egészében nem ma- mielőbb a tervezett elképzelések
radnak a rimaszombatiak sem a sport-zóna mellett az üdülővíz nélkül, mert Kurincon a Vá- telep, a melegvizes medence, a
rosi Közterület-fenntartó Vállalat szállodák kiépítésével.
üzemeltet egy 25-mes medencét,
Homoly E.
ahová a napi belépő gyerekeknek
Fotó: archív és Kanalová
20 Sk, felnőtteknek 40 Sk, s átlagosan naponta olyan 300-350
megmártózni vágyó látogatja is a
25 fokos vizet.
A Kurinci tó környezete egyelőre
elhanyagolt, nyilván anyagi gondok miatt, s a víztarolóban csak
saját felelőségre lehet megfürödni. A sport-rekreációs központra
valóban mindenki büszke lehet,
mert úgy kicsi, mint nagy megtalálja ott a kedvére való sportolási, kikapcsolódási lehetőséget. A
központot a város építette ki EU-s
alapokból, valószínűleg messzebbről jövő vendégek látogatásaira, nyaralásaira is számítva, de
egyenlőre a környékbeliek, s az a
nagyon kevés ide tévedő sátorozó
látogatja, a hőség végett azonban Kurinc a 70-es, 80-as években és
ők is csak az esti órákban. Azt hi- ma, 2007 nyarán
szem, hogy már mindenki nagyon

Lapszélre

Hatalmukba
kerítenek
a robotok?
Nemrég olvastam egy cikket
az önálló robotokról, akik
képesek emberi
utasítás nélkül
is dönteni. Egyelőre a háború területén kezdik használni, de már
az észak és dél Kórea közötti határrészen robotjárőr ténykedik.
Az ilyen robotok hallatán többen
a fejüket rázzák, s felteszik a kérdést: Ha valakit megölnek, ki hibája lesz? Néhány tudós azt állítja, hogy a súlyosabb problémák
akkor következhetnek be, ha
elkezdik használni a civil szférában is. Több futurista ﬁlm is van,
amelyben a robotok egy időben
irányításuk alá vették a Földet,
és kipusztították a népet. Nem
akarok katasztrófa forgatókönyvet előidézni, de az ilyen jellegű
művi inteligencia a jövőben valóban hatással lehet a következő
emberiség sorsára. Mi lesz ha egy
idő után főnökként kezd el viselkedni, s észleli, hogy az emberek
akadályozzák a létezését? És mi
lesz akkor, ha ezekkel a robotokkal valaki visszaél, s a saját romlott szándékát akarja érvényesíteni a világhatalom érdekében?
Fel van egyáltalán az emberiség
készülve a robotok érkezésére?
Legyen így vagy úgy, egy biztos,
ha ezek az önálló robotok a civil
életben is részt vesznek majd, az
embereknek fel kellene készülniük, s komolyan kellene venni a
ránk leselkedő veszélyt...
Marta Kanalová
főszerkesztő
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Emlékszem...
Gyermekkorom óta, már több
évtizede járok Kurincra fürödni.
Még emlékszem a régi erdészház
romjaira, melynek tőszomszédságában gombamódra szaporodtak később, a 70-80-as években
a nyaralók. Emlékszem a régi
mezőgazdasági iskola épületeire,
amelyek a szemünk előtt mentek
tönkre, az első vendéglőkre, büfékre.
A forró nyarakra, amikor remekül
lehett fürödni a tóban, a homokos
partra, melyen jól esett a fekvés, a
gondozott kismedencére, a zuhanyzóra, ahol kamaszfejjel bámultuk a zuhanyzó lányokat...
a büfék sokaságára, a gazdag
kínálatra. Az Astra vendéglőre, a

tettünk. Z. Bácsira és T. nénire,
aki még ma is kijárnak úszni! Ők
már kora tavasszal, márciusban
elkezdtek fürödni, s csak késő
ősszel, október végén hagyták
abba a mindennapos fürdőzést.
A horgászokra, akik hatalmas
pontyokat fogtak. S a magam
első kishalaira, melyeket tűvel és
sprágával fogtam. G. nénire, aki
rendszeresen orvhalászott, hatalmas csukákkal a kezében már
kora reggel igyekezett haza. Arra
amikor időnként télre leengedték a tavat, s hatalmas dézsákba
szedték össze a halakat, s az óriási
harcsa farkok kilógtak a tekenőkből. K. úr remek vízparti üdülőjére, B. bácsi sokáig legszebbnek

kerti táncparkettre, az esti zenés
mulatságokra, szórakozásra... a
hosszú úszásokra, arra, amikor
12 évesen először úsztam át a
tavat. Miron bácsira, a csónakmesterre, a zöld és piros színű
csónakokra, hosszú evezőkkel.
A túlsó parti őstölgyesre, 3-400
éves famatuzsálemeire, melyek
némelyike még ma is megvan, s
bizony nagyobb törődést, gondoskodást igényelne.
Az erdőre, melyben olyan jó volt
barangolni, madarakat lesni a
vízparton, elcsatangolni a II.
Világháborúban lezuhant amerikai gép roncsaihoz... . mind
megannyi kaland, amely a távoli gyermekkor szépségét idézi
elő. Eszembe jut Imre bácsi, aki
hosszában, oda vissza átúszta,
többször is a tavat, akit szájtátva
ﬁgyeltünk, s pédaképnek tekin-

tartott erdőszéli házára. A csókok
ízére, melyeket a vízparton kaptam, s adtam, a romantikus sátorozásokra. A sátortábor helyén
nyaranta gombostűt sem lehetett
leejteni, a több száz sátor és lakókocsi minden helyet elfoglalt. A
hajó-modell versenyekre, a rengeteg szebbnél szebb hajóra, F. és
V. barátaimra, akinek gyönyörű
modelljeik voltak, mindig csodálva néztem azokat. A focimecscsekre, mert azokat is rendeztek
Kurincon, a pályára, amelyen
egykoron a „Benjáminka” játszott, akit a legendás G. Józsi bá
edzett. A téli Kurinc méteres jegére, amelyen nagy hoki meccseket
játszottak, s néhanapján a bátrabbak még autóval is rámentek
a jégre. Igen, jó visszaemlkezni a
régi időkre, s szomorú dolog viszszazökkenni a ma valóságába. A

2007. júl. 23.

Gondolatok az egykori Kurincról
gyomos, benőtt strand szebb napokat látott.
Összeroskadt mólóján ülök néhány vízen úszó üveg, egy leengedett elhagyott gumikarika,
egy zokni és némi kutyaürülék
társaságában... a víz, melyben
az imént nagyot úsztam - remek,
jellegzetesen halszagú. Meglepően tiszta, nincs tele béka-petével,
piszokkal (leszámítva a szélén
úszó ﬂakonokat, sörösüvegeket).
Kevesen vannak kinn, mindöszsze egy büfé működik, estefelére
jár. Két sátrat, öt autót számolok
meg. A fenti, működő kis medence bezárt már, erősen esteledik. Páran az egykori csónakház
elüszkösödött romjai mellett
sétálnak. Kínai család
piknikezik, apró gyerekekkel. Egy ﬁatal pár
kutyát sétáltat, csend
van, csak a tücsök muzsikál. Néha nagyot
rikkant a szürkegém,
mióta kevesebben járnak Kurincra, a vízimadarak elszaporodtak. Nyár közepe van.
Nem sírom vissza az
„átkos” előző rendszert, volt szerencsém
találkozni
minden
mocskával, gonoszságával, de akkoriban, a
mostanihoz képest ez
különösen szembetűnő, törődtek Kurinccal,
sőt még később a rendszerváltás után is egy
ideig, de azután megszakadt valami...
Igen, épülni fog az Aqvapark
– bízzunk benne, de mikorra lesz

kész? Parkoló, közvilágítás már
van, de hol vannak a vendéglők,
szállodák, szolgáltatások, zuhanyzók. Mikorra ér ide a melegvíz s hány fokos lesz? Milyenek
lesznek az új strand árai?
Más helyeken, elég csak elugrani
a szomszédos Magyarországra
– Egerbe, Zsórba, Hajdúszoboszlóra – először a medencét, étkezőket, szálláslehetőséget építik ki, s
csak utána a többi, sportolási és
egyéb alkalmatosságot. A teniszpálya, golfpálya, röplabdapálya
rendkívül szép, ami igaz, az igaz,
jó, hogy megvan, de ki számára
készült elsősorban? Több napra,
hetelni, szórakozni csak a sportrekreációs központ kedvéért nem
jön senki. Az utakat is föl kellene
újítani, kaszálni a területet, öszszeszedni a szemetet... Igen, kellene. Persze a pénz, az anyagiak,
tudom, abból meg errefelé bizony
sajna kevés van...
Lassan felkerekedek. Néhány kerékpáros ﬁatal tart hazafelé. Az
egykori napozók romjait magam
mögé hagyva lassan én is elhagyom a „Zöld vizet”. Így hirdetik
az út menti táblák a város környékén a Kurinci tavat. A zöld a
remény színe, bízzunk a szebb,
zöldebb jövőben. Az a négy holland lakókocsis-autós is ebben
bízott valószínűleg, akik a múlt
héten szerettek volna itt táborozni, miután az interneten nyomára
bukkantak a „Zöld víznek”, de
ahogy észlelték az itt leleledző
állapotokat gyorsan elszeleleltek
Meleghegy irányába...
Vörös Attila
Fotó: homoly

BEMUTATJUK
SERKE

(Širkovce) község a járási székhelytől, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) 16 km-re délre
a vulkanikus eredetű Cseres-hegység
(Cerová vrchovina) északkeleti lábánál, a Rima folyó jobb partján fekszik. A
község beletartozik a Palócdombvidék
Mikrorégióba, melyet tizenegy község alkot Rimajánositól Dobfenékig.
A település története összefonódik a serkei várral, amely valaha a község fölött
állt. A vár legismertebb tulajdonosai a
Lórántffyak voltak. A 16. századtól a vár
fokozatosan hanyatlott, és mára már a maradványai is alig láthatók. Serke többször
szenvedett károkat a török harcok és a Rákóczi-féle felkelés idején. A 18. században
a serkei szolgabírói járás székhelye volt.
A község szakrális műemléke az 1718ból származó, reneszánsz-barokk stílusban épült református templom, melyben
1848-as magyar zászlót őriznek. (A tetőszerkezetet három éve újították fel, majd
a külső falat is renoválták és leszigetelték
az alapot.) Serkén a 19. században még
két kúria állt. Ezekből csak a Szilassyak
klasszicista kúriájának romjai maradtak
fenn. A községen áthalad a kék színnel
jelzett turistaútvonal, amelyet követve a

HÍRMORZSÁK
* Rozsnyó

Pár hete be kellett zárni az amúgy is
működési engedély nélkül üzemelő
strandfürdőt, de ezúttal vízszenynyeződés okán, amely az egyik közeli
kútban elszaporodó egészségre is
ártalmas amőbáktól származhat.
Vegyi tisztítás után újratöltötték a
medenvcét.

* Jéne
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Kéthete csütörtökön csontvázat
találtak ásás közben egy családi ház
udvarán. A valamikori pajta helyén

serkei váron és a Ragácsi hegyen keresztül eljuthatunk Ajnácskőre (Hajnáčka).

Serke kedvező feltételekkel rendelkezik
az agroturizmus terén való fejlesztéshez
és vállalkozáshoz. – olvasható a községet
bemutató gemer.org honlapon.
A falunak jelenleg 890 többségében magyar nemzetiségű, 50%-ban roma származású lakosa van, a munkanélküliség
aránya pedig 70% körül mozog. Aktivációs munkába 190 személyt kapcsoltak
be, akik a közterületeket és középületeket

egy több mint ötven éves, 35-40 év
körüli nő csontmaradványai kerültek
elő. A rendőrség gyilkosság gyanújával nyomoz.

* Tiszolc

Robert Fico államfő, július 14-én,
nagygyűlés keretében autót adott
át egy tiszolci mozgáskorlátozott
férﬁnek. Ugyanitt kezdeményezte,
hogy szeptember 26-án a kormány
Tiszolcon ülésezzen. Rimaszombatba is kapott meghívást, a Gömörexpora.

tartják rendben. Serkének
négy évfolyamos – kétosztályos alapiskolája van, negyven kisdiákkal, az óvodába
pedig huszonöt gyerek jár. A
statisztikai előrejelzések szerint szerencsére lesz utánpótlás. A serkei nyugdíjas klub

mellett a ﬁatalság is aktívnak
mondható, négy évvel ezelőtt
negyvenöt taggal alakult újjá
a Csemadok helyi szervezete,
melynek a megbízott vezetője Antal Mária, akik a július
14-i V. falunapon is közreműködtek, ahol helybéliekként felléptek az óvodások, a
csemadokosok tánccsoportja
és a Fekete Gyöngyszemek
együttes.
„Örülök, hogy már ötödik
alkalommal sikerült megrendeznünk a falunapot ebben a
szép környezetben, a parkkal
övezett Gömöry-Maróthykastély kertjében, s ez évben
külön örvendetes, hogy egyben szervezhettük a Gömöri
Magyarok Kulturális Ünnepélyével. /lásd a kultúra rovatot/. A Csemadok Területi
Választmány vezetősége szólított meg bennünket, hogy ez
évben nem lehetne-e a falu-

* Füge

Figyelmetlenség és
mobiltelefonhasználat végett árokba
borult egy kamion 14-én szombaton.
A jármű tulajdonosának 250 ezer, a
megrongálódott házkerítés tulajdonosának pedig ötezer korona a kára.

* Bátka

Több mint hét óráig bénította meg a
forgalmat a község határában I/50-es
úton felborult olajat szálító kamión.
A baleset során a 42 éves szenci söfőr
nem szenvedett sérülést. A jármű

ban megrendezni a GMKÜ-t,
mi pedig szívesen fogadtuk
ezt a felkérést és összekötöttük a falunappal. Nálunk
egyébként is minden évben
háromórás műsor szokott
lenni itt a szabadtéri színpadon. A kastélykeretet lehetőségünkhöz mérten újítgatjuk,
szépítjük, ezen alkalomra
minden évben kitisztítjuk,
az itt található halastavat is
rendbetettük, ahol majd, ha a
halak megnőnek, szeretnénk
halászversenyt rendezni. A
híresztelésekkel ellentétben
a tó tisztításakor semmilyen
aknát, gránátot nem találtak. Sikerült felújítanunk a
tekepályát is, ami szintén ide
vonzza a lakosokat, s később
nyilván versenyekre is sor
kerül majd.” – nyilatkozta
lapunknak Kisfaludi Nándor
polgármester.
Ha Serkéről beszélünk mindenképpen meg kell még említeni két dolgot. A Pohóczky
tiszteletes úr és ﬁa gépparkját, mely a polgármester úr
szavait idézve egy nagyon
szép kiállítás. „Nem csak
hogy a környéken, de lehet,
hogy az országban sincs enynyi gép összegyűjtve egy helyen. Nagyon örülünk neki,
hogy épp Serkében mutatják
be az érdeklődőknek ezeket a
régi cséplőgépeket, állómotorokat.” – mondja Kisfaludi,
s másodszor a Lovas-napot,
melyet a Barta-farmon rendeznek meg évente, ez évben
augusztus 18-án. „Községünkben lovaglásra is van
tehát lehetőség, sőt elmondhatom, hogy a hypoterápiát
is elkezdték a farmon” – teszi
hozzá a polgármester.
Homoly E.
Fotó: Mács István

kára 200, a pótkocsin pedig további
100 ezer korona kár keletkezett.

* Tornalja

A trencséni Penta cég megszüntette
üzemeltetését, s megkezdte a tömeges elbocsátást múlt hét kedden a
veszteséges Ozeta Neo ruhagyárban,
ahol 618 fő dolgozik. A város önkormányzata igényt tartana az üzemre,
s szeptembertől 370 főt foglalkoztna
tovább.

he
Hírügynökségek nyomán
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A munkanélküliség az érintettek szempontjából
Környékünkön korántsem olyan
egyszerű a dolgozó helyzete. Nem
ritkaság ugyanis, ha valakit nem
értékelnek kellőképp a munkahelyén, mindamellett plusszmunkát
is elvárnak tőle, de valahogy elfelejtik ezért megﬁzetni (először,
másodszor...). Mikor azonban az
illető szót emel a jussáért, megkapja, ami jár: ha nem tetszik, fel is út,
le is út, akad a helyére más jelentkező. Hát így válhat munkanélkülivé az ember.
Hogyha valamelyikünk némi lehetőségre vágyik, esetleg jobb
ﬁzetésre, színvonalasabb munkakörülményekre, kénytelen utazni a

munkáért: mégpedig vagy hazánk
nyugati részére, vagy egészen külföldre. A helyi munkahivatalok is a
külföldi ajánlatokra specializálódnak mostanság: ha ön marógéppel
dolgozó munkás, esztergályos,
kovács, esetleg festő, Csehországba már akár tegnap is utazhatott
volna.
Csakhogy nem mindenki számára
olyan egyszerű felkerekedni és elindulni a nagyvilágba.
Senki ne akarja nekem azt mondani, hogy normális dolog az, hogy
diplomás emberek inkább kétkezi munkát végeznek többszáz
kilométerre innen, mert itthon

a szakmájukból nem tudnának
megélni. Említenék más esetet is:
egy ismerősöm (frissen végzett
egyetemista) munkanélküliként
„rekvaliﬁkációs kurzust“ végzett.
Egy évig tartott ez a helyzet, mígnem ellátogatott fővárosunkba és
megtalálta a régóta áhított munkahelyét. Már évek óta él ott és nem
szándékszik visszajönni. Hát nem
abszurd a tény, hogy egyetemi végzettséggel sem lehet itt munkához
jutni?! Arról nem is beszélve, hogy
ugyanazt a munkát néhány kilométerre innen akár többszörösen
is megﬁzetik.
Azt gondolom, addig, míg a kör-

nyékünkön a minimálbérek képtelenek konkurálni a szociális juttatásokkal, semmi sem fog változni.
Az emberek nincsenek motiválva a
munkakereséshez mindaddig, míg
az ott kapott bérük csupán anynyi, amennyit az állam segélyként
amúgyis kiró nekik. A munkabérek
növelésével (legalább közelítve hazánk többi régiójához) valószínűleg a munka minősége is javulna,
mert az megérné a fáradtságot.
Sajnos azonban, attól tartok, hogy
ezek a változások hozzánk akkorra
jutnak csak el, mire ott már eljön az
ideje a következő változásoknak.
Tóth Veronika

Az iskoláinkban diáklétszám-csökkenés várható
A 2006/07- es tanévben a városban 6 általános iskola / ebből 3
magyar tannyelvű és a Dúsa útihoz óvoda is tartozik/ és 6 óvoda
kezdte meg a működését / ezen iskolákat és az iskolai intézmények
mindegyikét az önkormányzat
tartja fenn. Iskoláinkat összesen
2416 diák kezdte látogatni 120
osztályban, melyeknek a létszáma
az év végére 2403-ra csökkent,
aminek az oka elköltözés, külföldön tovább tanulás stb. volt.
Az óvodákba szeptemberben 703
gyermek kezdett járni, akiknek a
száma viszont az iskolaév végére
728-ra növekedett. A tavalyi évhez

viszonyítva a diáklétszám az iskolákban összesen 132 tanulóval
csökkent. Az óvodáinkat látogató
gyermekek száma viszont változatlan és állandósulni látszik. A
következő éveket a diáklétszám
csökkenése fogja meghatározni,
ugyanis annak ellenére, hogy az
iskoláinkba évről évre kb. az előző
évinek megfelelően érkeznek elsősök, a kilencedik osztályt befejező
diákok száma jóval magasabb,
tehát több tanuló hagyja el az iskolát júniusban kilencedikesként,
mint amennyi elsős jelentkezik
szeptemberben. Itt mutatkozik
meg tehát a folyamatos létszám-

csökkenés úgy a magyar, mint a
szlovák tanítási nyelvű iskolákban is. A művészeti alapiskola és
a Relax szabadidőközpont nagy
érdeklődésnek örvend, hiszen a
gyereklétszám ezekben az intézményekben évről évre szinte állandó. Köszönhető ez a minőségi
munkának éppúgy, mint ahogyan
gyermek érdeklődési körének
megfelelő kínálatnak is. A művészeti alapiskolát az elmúlt tanévben 549 diák látogatta a Relax
szabadidő-központot pedig 795.
S végül néhány egyéb statisztikai
adat a tavalyi tanévből: A Tompa
Mihály Alapiskolában 1-9. évfo-

lyamon összesen 337 diák tanult,
s ebből 325 sikeresen fejezte be a
tanévet, a Ferenczy István Alapiskolában 199 tanulóból 195 felelt
meg, a Dúsa úti alapiskolában
pedig 0-4. osztályon 107 tanulóból 91 abszolválta a 2006/07-es
tanévet.
Minden kedves pedagógusnak
köszönet jár az év folyamán kifejtett munkáért. S ezúton kívánunk
minden pedagógusnak kellemes
szünidőt és feltöltődést a szeptemberi újrakezdéshez.
Orosz István,
tanügyi szakreferens

Szünidei gondok,
avagy mennyire káros a számítógép!?
Forr a feje a szülőknek, terveznek, szerveznek, hogy a
gyereknek élményben gazdag
szünideje legyen. De bizony
minden igyekezet ellenére az
itthoni programok közül – kerékpártúra, foci, állatsétáltatás, szabadtéri bújócska stb.
– a legfelkapottabb a számítógépes játékok űzése. Harcolunk ellene, viták tömkelege
zavarja meg a nyári idillikus
hangulatot. Mindez a dobozba zárt hatalmas vonzerő miatt. Szakemberek, pedagógusok számtalan vélekedése ad
okot az aggodalomra.
A képernyők – legyen az tele-

vízió, videó vagy számítógép
– nagy és valódi veszélye, hogy
a mozgásigényű gyereket testileg és lelkileg is mintegy ,,lebénítja“. Testileg: ül a képernyő előtt, holott minél kisebb,
annál inkább áll az, hogy csak
mozogva tudja igazán átélni
és tanulni a világot. Lelkileg:
a képernyőn megjelenő kép
leállítja a fantázia működését,
a belső képkészítést, melyben
a gyerek feldolgozza a külső
világról és a saját belső világából nyert tapasztalatait.
A gyermek önbizalma, kapcsolatteremtő kézsége bizony
csak a személyes kapcsolatok-

ban nő. Mit tehetünk, ha már
ellepte otthonunkat a technika? Különösen, ha a szülő
munkaköri tevékenységéhez
tartozik a számítógép használata. Jó, ha a gyermek ismeri
azt, jó ha próbálgathatja, de
semmiképp ne napi többórás
elfoglaltságként.
Szabjunk
időt, amit szigorúan be kell
tartania. Itt ne legyen kompromisszum, mint a fagyi gombócok mennyiségénél.
Egy számítástechnikai főiskola elismert tanára cikkében olvasható, miszerint akik
nagyon korán tanultak bele
a számítógépbe, azok ugyan

nagy rutinnal kezelték, de a
második, harmadik szemeszterben lassan elkezdtek lemaradni a kreatív, új feladatoknál. Akik viszont később,
kamaszkorukban, vagy - után
tanultak bele igazán, azok vállalkozó kedve nem csökkent
az idő során.
Nehéz harc ez a gyerekekkel,
de mindenképp próbálkozni
kell, különösen ilyenkor a nyári hónapokban. Legyen előnyben a séta, kirándulás, úszás,
olvasás. Kívánom, hogy mindenki érezze ki, hol húzzunk
határokat, és hol engedjünk.
Csank Katalin

ÉLETHELYZETEK
Valamikor régen, egy festői falucskában Kelet-Szlovákiában
töltöttem minden szünidőmet.
Annyi szépet láttam ott nagyszüleimnél, hogy a mai városi gyerek bizony ritkán lát olyat. Kicsi,
apró ház, körbevéve fakerítéssel,
a nagy udvaron hosszú falóca és
kicsi virágoskert, tele gyöngyörű
virágokkal. A nagy, lombos diófa beárnyékolta a tulipánokat,
cíniákat és a kis apró őszirózsákat. A kicsiny virágágyások mellett zöldséges is büszkélkedett,
mindig gondosan ápolva, öntözve. Gang is volt, pitvar – vagy
úgyis hívtuk, tornác. Nagymamám ott tálalta az unokáinak az
ebédet. A tornácon körbe zöldellett a szőlő, és elődugták fejüket a
piros muskátlik is. A ház melllet
öreg hordó állt, esővíznek. És az
udvaron körbe mindenhol tyúkok, nyulak, galambok, kutya,
macskák és hízó. A porta kellős
közepén állt a vén eperfa. Ott
malom is volt, meg kicsi és öreg
kemence, hátul pedig sorakoztak

SZIPORKÁK
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A lakótelepek nem kívánatos állatai elszaporodtak

a szilvafák, cseresznye, málnabokrok, ribizli és egres. Legvégül
pedig végeláthatatlan búzatábla. Esténként lehetett hallani a
vár alatt, ahogy terelték haza a
bárányokat. Szaladtunk mindig
megnézni...
Az átlagos lakótelep nem büszkélkedhet ilyen gyönyörűséggel.
Néhol legalább az erkélyen ápolnak virágokat, talán hogy ennek
a felidézett falusi életnek az illúzióját keltsék. Viszont ez korántsem olyan, mint a kert, s az itteni
állatok is másak. Nem hozzott pl.
szerencsét a fecske.
Első évben ideköltöztek hozzánk,
a hetedik emeletre, az ablak sarkába. Valamikor anyu ugye azt
mondta, a fecskéket nem szabad
elüldözni, mert elviszik a szerencsét. Először becsületesen mostam az ablaktáblákat, kétszer is
egy héten. Azt mondják, ha már
lerakják a fészküket, elrepülnek.
Reggelente az egész család csiripelésre ébredt, néha már fél
ötkor. Így hát védekeznem kellett

a kis „piszkok” ellen, s az ablak
két felső sarkába műanyag zacskót ragasztottam. Úgy lengette a
szél, mint a zászlót. Mivel a fecskének nem tetszett, elrepültek
máshová fészket rakni.
Erre rá nem sokára méhek fészkelték be magukat az erkélyre.
Nagy nehezen sikerült őket kitelepítenem, ám rövid idő múlva
visszajöttek a másik sarokba....
Denevér is van szép számmal,
az erkély allatt este csak úgy
repkednek. Tücsök és a kis apró
fekete molylepke is nálunk „vendégeskedik”. A galambocska is
hozzánk költöltözött egy szép
napon, gyönyörűen trónolt az erkély közepén. Körbe rakta magát
szalmával és tojta a tojását, közben szorgalmasan dalolt. Reggel, este. Hát kénytelen voltam,
a sok piszkával együtt kirakni. A
szűnyogokat már meg sem említem...
Mostanában a természet nem
tudja, mit művel. Hiteles forrásból tudom, hogy a nagy fekete

Apropó, péntek volt
– tizenharmadika

Minden hét elején alig várjuk a hétvégét. A múlt héten is így volt, csak
nem mindig vesszük észre a dolgokat a mindennapos körforgásban, s
azon kívül. Ahhoz hogy célba érjünk
muszáj átrágni magunkat azon a fránya pénteken és még ha a 13-a is.
Valakinek ez problémát jelent, más-

nak meg végképp nem. Ahogy az a
bizonyos fekete macska! Kísértsük
a sorsot? Inkább kerüljük el azt a
macskát, mint őfelsége a forró kását.
Az ember sose tudja, hol égeti meg
magát ebben a fene nagy hőségben,
vagy nyugodtan meg is üthet minket
a guta! Jó lenne pl. sok sikert kívánni
azoknak, akik a föld alatt, nehezen
keresik a kenyerüket, a bányászok-

nak. Jobban mondva jó lenne, ha tudatosan elkerülnénk az akadályokat,
amelyek fenyegethetnek minket. Az
utakra gondolok itt, a városunkban,
ahol naponta ránk szaldhat egy motoros, amit ﬁatal férﬁ vezet, anélkül,
hogy sisak lenne a fején. Ha vigyázunk még szerencsénk is lehet. Mert
a szerencse vak, az nem jelnti azt,
hogy mi is azok legyünk. Vegyük észre, hol botolhatunk bele a szerencse
közepébe. És persze, legyen nyitva a
szemünk úgy estefelé kint az utcán.
A Kishont utca sarkánál, az
auljárónál bizony nagyon kell vigyáznunk, jelzőlámpa nincs. Nem
is volt tizenharmadika, csak egy kellemes este. A ﬁatalember csak úgy
húzott el a gyalogátkelőn, nagy sebességgel. A rock zene csak úgy harsogott az elegáns autójából, kezében
a mobil és még mutogatott is. Nem
tudom, hogy csinálta, de nem ütött
el, szerencséje volt. Vagy inkább nekem volt mázlim? Ha felismerném,
jól belerúgnék, hogy sose felejtse el,
Szlovákiában van a legtöbb karambol, autószerencsétlenség...
BM, llluszt. kép

varjak is elszaporodtak a városban, háromszáz is van belőlük.
Ha a temetőt járom, Hitchccok
madarai jutnak önkéntelenül az
eszembe, ahogy ott ülnek sorba
a fákon, és rikoltoznak. Otthon
az erkéllyel szembeni háztettőn
rengetek van belőlük. Kora reggel kárognak, hétvégén nagyon
hangosak. Pedig jó lenne egy
kicsit tovább aludni, de nem nagyon lehet...
Védjük a természetet, mondogatjuk. A kutyákat szó szerint, mindenhová viszik sétáltatni, ha esik
az eső jellegzetes szag terjeng az
erdő széléről a levegőben. A bejárati lépcsők alatt mindenféle élősködők lézengnek, közel a szeméttárolóhoz. Hogy mi lesz ebből,
ha mégjobban elszapordnak?
Le lehetne betonozni, úgy mint
más lépcsők allat, talán közös
erővel...
Hm. Csak úgy elmélkedem. Védjük a természetet és a környezetünket. Nekünk, magunknak!
ba

JÁRDAJÁVÍTÁSOK: A múzeum
előtti gyalogutat is átépítik
A rimaszombati Városi Közterület-fenntartó
Vállalat
munkatársai már pár napja
a Gömör-Kishonti Múzeumnál a SNF utcában és a Fábry
utca egy részében végeznek járdajavításokat. Nem
riszthathatja vissza őket a
hőség sem, amelyenek ugyan
a hidegebb-esős napok után
többen megörültek.
Lapunknak Rábely Pál a Városi Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója elmondta, hogy
a járda 180 méter hosszú és
2,5 m széles, melynek kiépítése és felújítása a mozaik-kő-

burkolat, a belső járdaszegély
elhelyezéséből, és a külső járdaszegély felújításából állt.
„A járdát úgy alakítjuk
át, hogy a járókelők és a
kerekesszékesek is akadálymentesen használhassák. A
javítási munkállatok összköltsége, amelyet beterveztük ez
évben 700 ezer korona körül
mozog. Feltételezzük, hogy
augusztus 20-ig be is fejeződnek a járdaépítések.” – mondta Rábely, s hozzátette, hogy
tervben van a városban más
járdáknak a kijavítása is.
Kan/he Fotó: a szerző
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Parázs vita és heves tiltakozás autonómia ügyben
Nagy nyilvánosságot kapott,
hogy Bósza János komáromi vállalkozó és több társa július 13-14én Dunamocson tanácskozott az
önrendelkezés alapvető jogának
az érvényesítéséről, amelyre a
Comorra Alula honlapon hívták
meg a nagyközönséget. Az MKP
nem vett részt ezen a megbeszélésen, mert amint azt már többször is kinyilvánították szerintük
„reális politikai lépésekkel lehetne hathatós eredményeket elérni” az önrendelkezés területén,
viszont a múlt héten diszkusziót
indítottak a témában.
Több vélemény is felszínre került
az ügyben. Ján Slota, a SzNP elnöke szerint azt akarják elérni,
hogy az egész Kárpát-medence
magyar legyen, ezért ősszel a
köztársaság védelméről rendelkező törvénytervezetet nyújt be
a parlamentbe. Pavol Hrušovský,

a KDNP elnöke azt várja az
MKP részéről, hogy világosan
határolja el magát az autonómia
törekvésektől. Ivan Gašparovič
köztársasági elnök hivatalos nyilatkozatában ítélte el és ártalmasnak nevezte a kezdeményezést,
ami szerinte az ország szétverésére irányul. A Matica Slovenská
székházában a Délen Élő Szlovákok Találkozójának szervezői memorandumot adtak ki,
melyben felszólítják a tanácsot,
hogy ne szítson feszültséget etnikai alapon. Stanislav Bajaník, a
Matica slovenská vezetőségi tagja pedig azt is bejelentette, hogy
büntetőjogi feljelentést terveznek
a Dél-fölvidéki Önrendelkezésért
Tanács kezdeményezői ellen, s
ellenlépésként polgári társulást
hoznak létre Az egységes Szlovákiáért és a szlovák népért néven.
Sajtóértesülések szerint Robert

KÖZLEMÉNY

Az utóbbi napokban több médium is megfelelő információ
hiányában félretájékoztatta a
nyilvánosságot.
Az említett tanácskozáson semmi más nem történt, minthogy
néhány meghívott illetve bejelntkezett (A www.commora.
hu személyes honlapomon június elején találkozóra invitál-

Fico kormányfő a szlovákiai függetlenségi nyilatkozat múltheti
15. évfordulójáról emlékező nyilatkozatában, annak ad hangot,
hogy azt szeretné, ha „a lojális kisebbségek Szlovákiában nyugodt
és valódi otthonra, hazára találhatnának”. Čaplovič, a kisebbségekkel való kapcsolattartásért is
felelős miniszterelnök-helyettes
helyesnek tartja, hogy az ünnepi
nyilatkozatban ez helyet kapott,
és az ő véleménye is az, hogy a
kisebbségeknek elsősorban lojálisnak kell lenniük ahhoz az államhoz, amelyben élnek.
A témával kapcsolatosan Simon
Zsolt országgyűlési képviselőt,
az MKP rimaszombati járási elnökét kérdeztük:
Helyi szinten milyen álláspontjuk van az autónómia
törkvésekre?

Úgy gondoljuk sokkal fontosabb
dolgokkal kell törődnünk, úgy
mint az életszínvonal és életkörülmények növelése, az úthálózat tovább fejlesztése, a ﬁatalok
megtartása Gömörben. Nagyobb
hangsúlyt kell fordítanunk az
anyanyelv megőrzésére.
Ön szerint elképzelhető, hogy
minden itt élő polgár érdekeit
ﬁgyelembe véve elérik az autonómiát?
Nehezen tudom elképzelni a területi autonómia megteremtését,
nem lehet az elmúlt több mint 60
év változásait kitörülni, semmissé nyilvánítani.
Mit jelenthet Ön szerint ez az
autonómia
kezdeményezés
Gömör számára?
Nagyon semmit. Nekünk mindnyájunknak együtt kell tennünk a
régió felemelkedéséért.
he

Bósza János nyilatkozata a július 13-14-én Dunamocson tartott tanácskozásról

tam azon személyeket, akik érdeklődnek, szimpatizálnak az
említett honlap témájával. lásd.:
vitaindító) vendég tanácskozott
az autonómiáról, az önredelkezés formáiról és egy esteleges
polgári társulás létrehozásáról,
ami az autonómia fogalmát rehabilitálná, és közérthetővé tenné mindenki számára.

A médiumokat a SITA hírügynökségen keresztül tájékoztattam az összejövetelről, ahol a
résztvevők bemutatkoztak, megismerkedtek egymással, s véleményt cseréltek a témában, majd
másnap kezdődött a konkrét elképzelések vázlatos kidologozása. Több szlovákiai televízió társaság, néhány hetilap és napilap
is megjelent az említett hétvégén, ahol mi ugyan igyekeztünk
korrektül az addig történtekről
tájékoztatatni őket, sőt vasárnap
ki is adtunk egy előzetes információt alapcéljainkról és leendő
tevékenységünkről, amit tudomásul vettek, de egyben nem
közölték, hanem mint részinformációkat, saját belátásuk szerint
tettek közzé.
Futótűzként terjedt a félretájékoztatás, melyet a személyemhez kötnek, hogy etnikai alapon
akarok autonómiát a felvidéki
magyarság számára kikényszetríteni. Az igazság az, hogy mindig is a polgári területi autonómiának a híve voltam és vagyok
is. Mivelhogy szerintem, az etnikai alapon történő autonómia
létrehozása
elképzelhetetlen
Szlovákiában. Úgy gondolom,
hogy a félremagyarázás alapja
abban lehet, hogy a szlovák köztudatba úgy került bele maga az
autonómia kifejezés, mint egy

lépcsőfok az önállósodás felé.
(Lásd. wikipédia.sk) A Szlovák
Nemzeti Párt elnöke, Ján Slota
nyiltakozataiban az ország védelmére szóltja fel a szlovákokokat, és a szlovákiai pártokat,
közös fellépésre kér mindenkit
az országhatár megvédésére,
merthogy ő úgy gondolja, hogy
alkotmánysértő magatartást tanúsítunk. Ján Slota nyilvánosan
ki is jelentette, hogy felkéri a
Belügyminiszérium munkatársait, hogy akadályozzák meg a
leendő polgári társulás bejegyzését, ami szerintem durva módon
beleavatkozik a jogállamiságba.
Az én szemszögömből viszont
az autonómia egy jó problémamegelőzési forma a nemzetiségi
kérdések kezelésében.
Amióta honlapomat elindítottam
minden megnyilvánulásomban
igyekeztem kihangsúlyozni a határok sérthetetlenségét, a szlovák
törvények és az alkotmány tiszteletben tartását. Ami július 13-14-én történt, nevezetes, hogy 24
fő az ország különböző tájairól
tanácskozott Dunamocson az
önrendelkezésről, annak békés
és demokratikus formáiról,
abban semmilyen törvénysértőt
nem látok, s véleményem szerint
nem is követtünk el semmilyen
törvénybe ütközőt.
Bósza János

2007. júl. 23.
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Az autonómia szó meghatározásai
Az autonómia fogalom görög eredetű szó, melynek jelentése a következő: önkormányzat; valamely
testületnek az a joga, melynél fogva saját ügyeit, törvényhozói-, végrehajtó- és bírói-hatalmát más
hatóságktól függetlenül gyakorolja, tisztviselőit maga választja. Beszélnek tartományi, kerületi,
városi, valamint egyházi autonómiáról. Az autonómiára való jog és igény tehát általános emberi
tulajdonság.
A (I.)jogban megkülönböztetnek (I.1.)szűk körű (börtön, elmegyógyintézet…), és (I.2.) széleskörű
fajtáját, ez utóbbi az alulról építkezés elvén érvényesül.
A további csoportosításban (II.)létszám szerint egyén és csoport autonómiát ismerünk. (II.1.)Autonóm egyén az, aki önállóan választja meg nyelvhasználatát, céljait és hovatartozását - külső erőktől
függetlenül. (II.2.)Autonóm csoport az a közösség, amely önmagát „kormányozza”, azaz az önkormányzat, vagyis az államalakulaton belül önigazgatási forma.
Ilyen önkormányzat lehet továbbá (II.2.1.)TERÜLETI vagy (II.2.2.)KÖZÖSSÉGI. A területi
besorolás alá további két csoport tartozik a (II.2.1.1) nyelvterületi autonómia, amely működési
elve azon alapszik, hogy a felsőbb szintű döntéshozatalban részt vesz és együttműködik a nemzeti
önazonosság megőrzése, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, a politikai hatalomhoz
való hozzáférés és a gazdasági esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Erre számtalan példa van
szerte a világban (pl. Belgium, Finnország, Franciaország, Nicaragua, Olaszország, Spanyolország,
Svájc…). A másik csoport a (II.2.1.2.) magasabb területi egység önkormányzata, amely minden országban másképpen alakul, nálunk 8 kerületekből áll. A közösségi önkormányzaton belül találjuk a
(II.2.2.1.) nyelvközösségi autonómiát, amely nem mást foglal magába, mint a kultúrát és felvidéken
két tömörülés tartozik főképpen ide az egyéb civil szervezeteken kívül: a Magyar Koalíció Pártja és a
Csemadok Magyar Kulturális Egyesület.

Rimaszombati
siker a
CISCO OLYMP
nemzetközi
versenyen

Összeállítva lexikonok alapján/he

DR. DANIS TAMÁS, AZ ÉLETUTAK
SOROZAT SZEZONZÁRÓJÁNAK A VENDÉGE
Május 29-én volt Tornalján az Életutak kulturális rendezvénysorozat nyári szünidő előtti szezonzáró rendezvénye, melynek vendége Dr. Danis Tamás nyugalmazott
középiskolai tanár, aki az életéről, gondolkodásmódjáról, élettapasztalatairól és a B. Kovács István által
szerkesztett Gömör-Kishonti Téka sorozatban nemrég
megjelent Visszapillantások című könyvéről beszélt.
„Boldogan vettem részt a számomra megtisztelő „Életutak” kedves összejövetelen.”- írja a beszélgetés végén
a mindenki általt tisztelt és szeretett Tanár Úr az Életutak krónikájába, ahová a megszokottól eltérően most
így kerülnek be a női nevek: Pálné Kresnye Piroska,
Majorosné Viczén Albinka, Hupkáné Ragályi Tünde
– hogy csak néhány nevet említsek. Visszaemlékezvén
is: mintha egy osztálytalálkozón lett volna az ember, egy
kedves baráti társaságban, ahol az egymással való újra
találkozás és az ez okozta öröm érződött a levegőben. És
az a kérdés a tanítványok tekintetén: Ugye, emlékszik
még a Tanár Úr ...? Aki mint a sok-sok kibontakozni
vágyó és önmagát kereső diák segítője, példaképe mindenre és mindenkire emlékezett. Ennek bizonyítéka az
est gyakorta elhangzott mondata, kis mosollyal és kéz-

mozdulattal vegyítve: „ Ugye, Piroska?” vagy „Igaz-e,
Borika?” A válasz megint csak szavak nélkül olvasható
a még mindig vagy a most már csillogó szemekből. Számomra a tanítványok tekintetén lévő válasz hasonló,
vagy lehet, hogy meg is egyezik a Danis Tamás áltál írt
Visszapillantások című könyv alapgondolatávál:
Mennyi jelentős eseménnyel, emberi kapcsolattal, értékkel volt tele az ifjúságunk, a környezetünk, melyet
életkorunknak megfelelően nem, vagy csak felszínesen,
a magunk módján fogadtunk be. Lehet, hogy ma már
erről többet szeretnénk tudni. Fordítva is igaz: azt, amit
megismertünk és nem mondunk el, veszendőbe megy.
Nem ismerjük városunkat, régiónkat eléggé. A Tanár
Úr azzal bíztat bennünket, hogy még felismerhetjük
feladatainkat, és amit annak idején csak érzékeltünk,
ma még tanúsíthatjuk. Végezetül a „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” – József Attila idézettel búcsúzott a jelenlétükkel
őt és az alkalmat megtisztelő résztvevőktől.
Balázs Emese
Fotó: Benedek László

A kassai ipari egyetemen június
végén rendezték meg a nemzetiés nemzetközi diákversenyt, mely
a Cisco Olymp nevet viseli, amelyben a középiskolások és egyetemi
hallgatók a számítógépes hálózatok világában mérhették össze
tudásukat.
A megmérettetésről nem hiányoztak a Rimaszombati Állami Gimnázium tanulói sem, akik a többiekkel egyetemben szintén a Cisco
Networking Academy programban
sajátították el a számítógépes ismereteiket. A nemzetközi versenyben összesen 47 diák Európa 7 országból kapcsolódott be az egyéni
illetve csoportos vetélkedésbe,
négy kategóriában, elméleti és
gyakorlati feladtokban, ahol bizonyítaniuk kellett az on-line megfelelő angol ismeretét, valamint a
megoldókészségüket a hálózatban
felmerülő esetleges problémákra.
A rimaszombatiak csapatát Varga Gábor, Pecsők János, Vladimír
Ďuro és Bredár Tamás alkották. Tamás mondható a legeredményesebbnek, hiszen a PT kategóriában
szlovákiai viszonylatban második
helyen, nemzetközileg pedig az
ötödik helyen végzett. János is
sikeresen szerepelt, a legigényesebb UNI kategóriában az ötödik
helyet érte el, s több egyetemistát
is megelőzött ezzel. Gábor a HS1
kategóriában ért el eredményt,
negyedik helyezést, míg a csapat
a HS3 versenyben a megérdemelt
hatodik helyet kapta.
Fotó és szöveg:
Ing. Krisztián Kovács/ he
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XVI. GMKÜ Serkében találkoztak a gömöri kultúra hagyományőrzői

A Gömöri Magyarok Kulturális
Ünnepélyét harmadik éve rendezik meg úgy, hogy falunappal
kötik össze. Három évvel ezelőtt
Szentkirályon, tavaly Bátkában,
idén pedig Serkében adtak egymásnak találkozót a gömöri kultúra iránt érdeklődők.
„Úgy gondolom, hogy ez jó a falunak is, mert így szélesítjük a kultúrműsorát, és a szűkös anyagiak
mellett mindkét szervezőnek így
kedvező.” – mondja a rendezvényen Sebők Valéria, a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmányának az elnöke, s hozzá
teszi: „A járás legjobb folklór- és
éneklőcsoportjai, egyéni fellé-

pői és szólistái kapnak helyet a
műsorban, s így áll össze a tarka
program. Akik közül nem hiányozhatnak a Palóc Menyecskék
Óbástról, a Szivárvány Népdalkör Nagybalogról, a Barkó Menyecskék Gesztetéből, de nagy
örömünkre szolgál, hogy vannak
újak is, mint a Gömördétéri aszszonykórus.” (Fotóriportunkat
Gecse Attila felvételeiből a következő számunkban láthatják.
megj. szerk.) Ebben az évben a
sztárvendég Agócs Gergely és
a budapesti Fonó zenekar (képünkön) volt, akiknek gömöri
népzenét feldolgozó lemezüknek
a helyszínen volt a felvidéki ősbe-

mutatója.
Az idei GMKÜ-t a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya,
a Gömör-kishonti Közművelődési
Intézet és Serke község önkormányzata szervezte a SZK Kulturális Minisztériumának és a község anyagi
támogatásával. Az akció további támogatói: a helyi és környék magánvállalkozói: Csomai László és Csomai
Jenő, Danko Barna, Köböl Alfréd,
Styavina László, Barta Béla, a Mihályi pékség, Böviba kft. Simonyiból, a
helyi vadásztársulat és az erdészet.
A rendezvényt, melyen megközelítőleg ötszázan vettek részt, a járás
több politikai és egyéb szervezetnek,
községeknek a képviselői és Simon
Zsolt, országgyűlési képviselő, az
MKP rimaszombati járási szervezetének elnöke is megtisztelte jelenlétével. Jövőre a XVII. Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyének házigazdája Nagybalog község lesz.

Napközis tábor Bátkában
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart
szeretete!“ (Zsoltárok 118,1)
Már három éve erőlködünk azon, hogy a nyári szünidőben egy hetes nyári napközis tábort
szervezzünk a Bátkai Alapiskola tanulói számára, és így tegyünk eleget a munkába járó szülők
kérésének. Már-már azt hittük, hogy az idén sem
lesz az elképzeléseinkből semmi, amikor június
elején Isten utat nyitott a megoldásra.
Egy rendhagyó hittanórára látogattak el hozzánk a jókai Gyermek-evangelizációs Közösség munkatársai, akikkel a hittanosaink már
hosszabb ideje leveleznek, és akik a napközis
tábor megszervezésében segítségünkre siettek.
A munkából és a szolgálatból sokan kivették a
részüket, ezért is tetszettek a gyerekeknek az itt
eltöltött napok. Reméljük az Úr jövőre is megsegít minket, és tudjuk majd fogadni az összes
érdeklődőt a nyári (talán nem is csak napközis)
táborban.
Köszönjük Andrássy Zsuzsa útmutatását, Nt.
Kiss Tibor lelkipásztor és felesége Kiss Zsanett

odaadó szolgálatát, Deák Janka zenei hozzáértését és Virág Szilvia szeretetteljes mosolyát,
akik egész héten Isten Igéjét közvetítették a
gyerekek felé. Köszönjük Valacsay Henriett,
Bodon Gabriella, Miko Eszter és Máté Aladár
kézügyességét, akik önként vállalták a szolgálatot, és segítségükkel a gyerekek gyöngyből állatﬁgurákat fűzhettek, papírcsodákat és díszes
cserepeket készíthettek. Köszönjük a bátkai
önkormányzat, Plánka Erika magánvállalkozó
és a FEROLLI cég támogatását, a szakácsnők
ﬁnom főztjét, az anyukák süteményét és a zsípi
polgármesternő, Nagy Pál Magdaléna irántunk
mutatott ﬁgyelmességét, mikor gyalogtúránk
alkalmával megtekintettük a zsípi református
templomot. Táborbontáskor minden résztvevő egy emléklapot kapott, amelyre a következő
Ige került: „Megáldja azokat, akik félik az Urat,
a kicsinyeket a nagyokkal együtt.“ (Zsoltárok
115,13)
Gyurán Ágnes

moly, Fotó: Gecse Attila

A művészet
nyári iskolája
A „Ne üljön otthon, hanem jöjjön a galériába” programot július 21-én, 25-én,
28-án, és augusztus 15-én valamint 18-án
a rimaszombati Városi Galéria szervezi
azok számára, akik kedvelik a művészetet, s szeretnének valami újat kipróbálni.
Amennyiben unatkozik, ne maradjon
otthon, hanem látogasson el a galériába,
ahol Katarína Czikorová és Juraja Valica
HOT DOG kiállításán engedje szabadon
a fantáziáját, s játssza el a művész és tervező szerepét, alkosson saját logót, fessen
trikót, minden olyat, ami minden elképzelését kielégíti. A nyári iskola fő célja, hogy
programot szervezzen az ifjúság, de az
idősebb látogatók számára is, ahol játékos
módon alkothatnak saját képzőművészeti
dolgokat, s a megszerzett tapasztalatok
alapján jobban megérthetik az egyetemes
művészetet.
E. Talianová/he
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A nemzetközi szakmai fórumon középpontban az oktatás
Gömöriek a Kárpát-medencei Nyári Egyetemen Nagyváradon
2007. augusztus 5-11. között,
immár 6. alkalommal kerül
megrendezésre Nagyváradon a
Kárpát-medencei Nyári Egyetem, ahová Gömörből 8 pedagógus kapott meghívást.
A rendezvény a kárpát–medencei főiskolások és egyetemisták
szakmai és tudományos műhelye, ahová a térség egyre több
országából: Ausztriából, Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, Szerbiából és Magyarországról érkeznek résztvevők,
kifejezve ezzel egyrészt a határon túli magyar kisebbségi identitás összetartó erejét, másrészt
a régió sokszínű etnikai örökségét. A résztvevők a nyári egyetemek jellegének megfelelően egy
olyan ﬁatal értelmiségi réteg
képviselői, akik fontosnak tartják ezt a különleges találkozást
magyarok és magyarok között,
illetve azt, hogy az augusztus
első hetét olyan programokkal
töltsék, melyek az egyén szakmai fejlődésére is lehetőséget
adnak.
A program ennek megfelelően,
és követve az immár 6 éves hagyományt, elsősorban kulturá-

lis, tudományos és szabadidős
programok ötvözete, melyek
szervezése során cél a közösség
és identitástudat fejlesztése. A
téma szempontjából már tavaly
előtt is az európai integráció és
az uniós csatlakozás adta a keretet, Románia csatlakozásának a
kérdéseit elemezve, tavaly is így
volt, amikor a régió csatlakozásának szakpolitikák szerinti
hatásának bemutatására került
sor.
Idén folytatva az integráció
nyújtotta téma lehetőségeket,
az OKTATÁS lesz a középpontban, olyan területei kerülnek
elő, mint a hallgatói ösztöndíjak
az EU-ban, milyen oktatásra
van szüksége az EU-nak, hallgatói érdekérvényesítés, oktatásﬁnanszírozás, stb.
A kárpát-medencei ﬁatal értelmiségi rétegnek ezáltal egyedülálló szakmai fórumát biztosítják
egy olyan helyszínen, Nagyváradon, mely tradicionálisan az itt
élő népek kulturális örökségének
megőrzője volt, és a szervezők
reménye szerint a rendezvény is
hozzájárul ahhoz, hogy a közös
európai gondolkodás kiemelke-

dő szellemi műhelye lehessen
a jövőben is. A Nyári Egyetem
ugyanakkor tudatos erőfeszítés
annak érdekében, hogy a maga
eszközeivel kifejezésre juttassa:
a mai magyar közéletben a határon túli magyar kapcsolatok
kérdései háttérbe szorultak. A
közvélemény tájékoztatása és
ﬁgyelmének felhívása mellett a
szervezők továbbra is különös
fontosságúnak tartják a határon
túli magyarság fennmaradásának kérdéseit.
A rendezvény a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete
(PKED), a Temesvári Magyar
Diákszervezet (TMD), a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája (HÖOK), a Rákóczi Szövetség, valamint az Antall
József Alapítvány (AJA) jelenleg
példaértékű együttműködése.
Idén kiemelkedik, hogy további
szervezetek csatlakoztak a Nyári
Egyetemhez, a Bécsi Magyar Diákok Egyesülete (MDE-VUS), a
Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) és a Romániai
Magyar Doktoranduszok Szövetsége (RODOSZ), további
partnerek pedig: a Diákhálózat

(DH), az Erdélyi Magyar Hallgatói Önkormányzatok Konferenciája (EMHÖK), a Kárpátaljai
Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szervezete (KMDFKSZ)
és a Vajdasági Ifjúsági Fórum
(VIFO).
A Nyári Egyetem programja:
az ökumenikus istentiszteletet
követi az ünnepélyes megnyitó,
melyet Tőkés László püspök, a
Partiumi Keresztény Egyetem
elnöke, Manherz Károly magyar oktatási szakállamtitkár és
Pásztor Gabriella román oktatási államtitkár tart. A résztvevők
hallgathatnak előadást többek
között a tehetséggondozásról, a
tudományos és a kutatói életpálya modellekrőlről, a bolognai
folyamatról, arról, hogy milyen
oktatásra van szüksége ma Európának. Továbbá szerveznek
kerekasztal és életút-beszélgetéseket, tanulmányi kirándulást
Kolozsvárra, esténként pedig
különféle kulturprogramokat.
A rendezvény lezajlásáról beszámolunk a későbbiekben.
Balázs Emese

Mesetábor Rimakokaván GIT vándortábor Várhosszúréten
A komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont nemcsak saját 1- 6. évfolyambeli tanulóinak, hanem más oktatási intézmények diákjainak is
üdülési lehetőséget biztosít, ugyanis hétfőtől, azaz július 23–29. között
Rimakokaván (Kokava nad Rimavicou) - pedagógusi felügyelettel
- rendezi meg idei Mesetáborát. A táborozókat festői környezetben,
egy hajdani kastélyban szállásolják el. A kis lakók egy-egy mesehős
bőrébe bújva, annak életét élik, miközben erdei túrázásokba, ügyességi versenyekbe, kézműves foglalkozásokba, mókás játékokba kapcsolódnak be. Tavaly a krasznahorkai várat, a betléri kastélyt és a közeli
aragonitbarlangot
szemrevételezték. Az idei
tervek között szerepel a premontrei apátság jászói kolostorának,
továbbá az ottani
és a gombaszögi
barlangnak, valamint a kassai
botanikuskertnek a megtekintése is.

A rozsnyói székhelyű Gömöri Ifjúsági Társaság idén nyáron
is megrendezi táborát VII. Gömöri Honismereti Vándortábor
címmel. A helyszín ezúttal Várhosszúrét, az időpont pedig
2007. július 30 – augusztus 4. A programban szerepelnek túrák:
Várhosszúrétre (barlang, faluséta), Krasznahorkaváraljára (vár,
mauzóleum, galéria), illetv lesz Éjszakai BuzgóTúra is. Kommunikációs gyakorlatok, kézműves foglalkozások, tábortűz, sportjátékok, activity, szalonnasütés, vetélkedők, fürdés Rozsnyón és
egyéb programok várják a résztvevőket, ahová az alapiskolák 6-9.
osztályos tanulóit, s legfeljebb 20 fő jelentkezését várták. A tábor
részvételi díja 1500 Sk, a rendezvényt támogatja a SzK Kulturális
Minisztériuma és helyi vállalkozók.

Az oldalonn illusztrációs felvéte lek:he
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Kiskoromban a mesék és az átélt
események kapcsán nem tudom
igazán megérteni, miért vannak
királyok és uralkodók, miért vannak szegények és gazdagok, vagy
miért vagyunk mi azok, akik és
amik vagyunk. Miért kell Istenben hinnem, ha sohasem látom őt
és csak a pap beszél róla, a tanító
nem. Miért élünk ott, ahol éppen
élünk, miért vagyunk mi magyarok, ha sokan nem azok. Miért
kell az orvos láttán bókolni, ha az
leggyakrabban észre se veszi az
embert, vagy némely úgynevezett
fontos ember előtt kalapot emelni,
ha az láthatóan semmibe veszi a
másikat. Mitől több a másik ember? Mitől több az, aki május elsején
cifra ﬁtyegőket visel a zakóján és mellét kidüllesztve vonul az első sorban?

IRODALOM
üzletekben árulják, megvásárlásához valuta (nyugatnémet márka,
amerikai dollár) vagy csehszlovák
tuzexkorona, azaz boni szükségeltetik.
Apu beleadja a derekát, váratlanul
szerez száz bonit Nagy Gézától.
Nagy Géza szintén a Közszolgáltató Vállalatnál dolgozik, s a seftelések terén az élen jár. Anyu sokallja,
hogy hét koronáért adja a bonit,
némi turpisságra gyanakszik. Akkortájt ennyiért lehet feketén hozzájutni, hét korona a legmagasabb
árnak számít, amiről Apu nem
értesül. Imigyen a pénzéhes Nagy
Géza galád módon becsapja őt.
A vásárlási szándék első felén sikeresen túljutunk: szerzünk száz
tuzexkoronát, az értéke felér egy
munkás egyhavi átlagﬁzetésének
az összegével. Olyan városba kell

granulátumra költjük. Ilyesmit
ott látok először, akárcsak eredeti
svájci csokoládét illetve más ﬁnomságokat.
Otthon a legelső dolgom az, hogy
miután kigyönyörködöm magamat a nadrág nézegetésében és
tapintgatásában,
felpróbáljam
azt. A farmer jobb hátsó zsebéből
kartonpapír lóg ki elfedve a zsebet,
ezen angol nyelvű szöveg és egy
rajzolt lovas cowboy látható colttal
a kezében, a színkombináció vonzza a szemet és illúziót kelt. A papírt
óvatosan kiemelem és elteszem.
Magamban büszkélkedem, hogy
Rifﬂe-tulajdonos lettem... Felveszem a nadrágot, a háromrészes
nagytükör elé állok, a két szárnya
behajtható, minden oldalról láthatom magamat. A farmert mintha
pontosan rám szabták volna, az
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közeli ismerőse, megérdeklődi
tőlem, Mit szeretnél, Janika?, kimondom: bőrzakót. Lőrinczné
mosolyog, s megmutatja, hol vannak a rám való bőrzakók. Az egyik
fekete színűt felpróbálom, kényelmes, nem szorít hónaljban, pont jó
rám, mindazonáltal nem is olyan
drága. A belső zsebén levő címkén
olvasható a gyártó neve: Odeva
Prostějov. Anyu megint nagyot sóhajt. Lőrinczné közben elmondja:
Most ez nagyon divatos, hordható
felöltő helyett, tegnap hármat vittek el belőle, Lénárt doktor úr is
vett egyet magának, a ﬁam is ilyet
hord... Illik a farmernadrágodhoz.
A Tuzexból van? A ﬁam Kassán
vett Rifﬂét, a szövetnadrágokat ki
fogja szorítani…
Egyik délután az utcán váratlanul megállít Házik Pali. Alaposan

Csordás János: Mozaikok a gyermekkorból [6.]

[Részletek egy készülő regényből]

A jól befűtött szobában a téli estéken sokat töprengek az ilyen
és hasonló kérdések felett, noha
nem igazán izgatnak, csupán a
válaszokra lennék kíváncsi. A kérdések részint megválaszolatlanok
maradnak évekig. Igaz, sokszor
meg sem kérdezem, nem szóban
várom a feleleteket. Apu egyszer
megemlíti, hogy a válaszokat majd
a személyes tapasztalatok adják
meg felnőtt korban.
***
Ez év kora tavaszán a szüleimet
igyekszem rábeszélni, vegyenek
nekem Rifﬂe márkájú, kék farmernadrágot, a környezetembeli
nagyobb ﬁúk már viselik, titokban
irigykedem rájuk, hogy könnyűszerrel hozzájuthatnak az ilyesmihez. Farmerutánzatú nadrágom
nekem is van, csak az hazai gyártmány, egyáltalán nem koptatható.
A városban egyre több ﬁatal hord
Rifﬂét, ez nem csupán a hippik
lenézett, kikoptatott, szakadozott
szerelésének számít, széles körben
és gyors tempóban divattá válik a
ﬁúk és a lányok körében. [A Rifﬂe
nevet fonetikusan riﬂének ejtik, ez
a név idővel ráragad a másmilyen
márkájú farmernadrág-típusokra is, riﬂe lesz a Levi’s Strauss, a
Jeans, a Lee Cooper, s minden,
ami kék és koptatható.] A valódi kék farmer Rimaszombatban
tagadhatatlanul a beatkorszak,
a hovatartozás és a „korral való
haladás” fontos kiegészítő elemének számít a hajviselet, a zenerajongás és a viselkedési forma
mellett. Mivel nyugati áru, a Tuzex

utaznunk, ahol Tuzex található;
Kassa vagy Besztercebánya jöhet
számításba, messzebbre nem akarunk menni. Besztercebányát választjuk. Apu ragaszkodik ahhoz,
hogy vonattal utazzunk; a vásárlásból egynapos családi kirándulás kerekedik.
Besztercebánya központjában, a
főtéren fedezzük fel a Tuzex üzlethálózat textilboltját. Az eladó
kirakosgatja a pultra a rám való
nadrágokat, lázban égek, az örömöm leírhatatlan, jóllehet nem
mutatom ki. A farmernadrágokból
mindenféle méret megtalálható, a
polcokon irdatlan mennyiségben
tornyosulnak a különféle méretű
Rifﬂék, kiválasztom magamnak
a legmegfelelőbbet, felpróbálom,
nézem magamon a tükörben.
Anyu arcán elégedett boldogság
látszik.
A Tuzexnek a különös légköre
kihat rám, ez merőben másféle
üzlet, egymásba nyíló helyiségből
tevődik össze, a tágas helyiségek
labirintusként tárulnak fel előttem, ámulva-bámulva végigjárom
mindegyiket, a polcokon nyugati
áru tornyosul, eleddig ilyesmiket
nem láttam. Mások a szagok is,
azonmód megérinti az orromat a
vadonatúj textiláru egyedi illata.
A nadrág mellé Anyu javaslatára
veszünk egy vékony frottíranyagból készült környakú pólót, a maradék bonit pedig a Tuzex üzlet
élelmiszer-részlegén, amely az
épületnek egy másik bejáratából
nyílik, két nagy doboz, tejbe szórható banánízű és csokoládéízű

anyaga kemény, hátul ott díszeleg
a bőrdarabka a felirattal: Super
Rifﬂe. A színe adja azt az ötletet,
hogy szükséges egy ugyanolyan
színű lábbeli, a nadrághoz mégsem vehetek fel akármilyen cipőt.
A meglévő bőrcipőim nem illenek hozzá, új cipő kell, amolyan
sportos formájú! Anyu észreveszi,
hogy valamin töprengek, s rögvest
megjegyzem, kellene egy megfelelő cipő, a Rifﬂehez nincs lábbelim.
Anyu nagyot sóhajt, ami azt jelenti, másnap benézünk a „Batyába”.
Másnapra van egy homokszínű
kordbársonyból készült mokaszinszerű divatos félcipőm, illik a
farmerhez, kényelmes, jól érzem
magamat benne. Ahogy Apu elnéz,
tesz egy óvatlan megjegyzést: Már
csak egy bőrzakó hiányzik, s úgy
fogsz kinézni, mint a ›bitliszek‹...
Pár nap elteltével a bőrzakó izgatni kezd. Nem huzakodom elő vele,
kivárom a megfelelő alkalmat.
Szeretem a zakókat, nem irtózom
a viselésüktől, mint néhány osztálytársam, kik fel nem vennék a
zakót hétköznapi viselet gyanánt.
Jómagam előnyben részesítem a
szvetterekkel és a pulóverekkel
szemben, praktikusabbak a zsebeik okán. A sötétszürke tweedzakót
és a mogyorószínű bársonyzakót
viselem leginkább sportos jellegük
miatt. Mindkettő jól illik a farmerhez, de a fekete bőrzakó mégiscsak
más.
Amikor legközelebb Anyuval
járjuk az üzleteket, unszolásomra benézünk a készruhaüzletbe.
Lőrinczné, az eladó, aki Anyu

szemügyre veszi a kék farmeremet,
hihetetlenkedve néz rám: Rajtad
meg mi van? kérdezi, miközben
hamarjában leellenőrzi a nadrág
hátulján levő márkajelzést. Mi lenne, mondom neki, Super Rifﬂe!
Pali nem szól semmit, elismerően
megveregeti a vállamat, aztán faképnél hagy.
A bőrzakót eleinte a szabadidőmben viselem, leginkább, ha moziba megyek, akkor is a nagykabát
alatt. Egyrészt azért, mert belátom: fura és feltűnő volna egy ilyen
ruhadarabban feszíteni az iskolapadban, másrészt, mert egyes pedagógusok nem megfelelő iskolai
öltözéknek tekintenék. Létezik egy
előírás, mely megszabja, mit nem
lehet az általános iskolásnak viselnie. Leginkább tiltott a koptatott,
vagyis a térd és a fenék felületén
kifehérített farmernadrág viselése.
Mivel az enyém (még) nem ilyen,
bátran viselem. Az előző évfolyamokban is hordok hazai készítésű
vászonnadrágot, s akkor sem szól
senki semmit.
Anyu javasolja, hogy a bőrzakót felöltőként hordjam majd,
ha melegebb lesz, imigyen a
tanítási órákon nem kell hogy
rajtam legyen, nem fog annyira
feltűnni. Ezután nagyon várom
már, hogy végre ténylegesen
kitavaszodjon. Addig is azon
töröm a fejemet, miféle ingeket kellene még a meglévőkhöz beszereznem... Leghőbb
vágyam egy afféle fazonú, mint
amilyet John Wayne visel a Rio
Bravoban!
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Július 14-én a Rimaszombat
– Losonc rangadó 2:0-ás győzelemmel kezdetét vette az őszi
labdarúgó idény az I. ligában.
Ám régiónk csapatai többségben
a kerületi labdarúgó bajnokság
három osztályában szerepelnek, ahol a nyitány augusztus
5-én veszi kezdetét. Nézzünk hát
utána, mi is a helyzet csapataink
háztáján a harmadiktól az ötödik
ligáig.

III. LIGA

A legmagasabb kerületi bajnokságba – a III. ligába – csupán egy
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hatáskörébe tartozik.
A legsikeresebb az elmúlt idényben
Tiszolc csapata volt, aki a harmadik
helyen végzett. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy az idény előtt
sokkal merészebb terveket szövögettek Tiszolcon és kimondottan
a felújítást tartottak fontosnak.
De álmuk újra nem vált valóra,
pedig kitűnően kezdték az idényt
és minden jel arra mutatott, hogy
végig ott lesznek a bajnoki címért
folytatott versenyben. Nem így
történt.
Nagyrőce együttese felemás tavaszi
idényt produkált. Megnyerték első

csupán hét pontot szereztek és
csapnivaló volt a csapat játéka is.
Aztán a vezetők visszahívták azt
a Szántó Istvánt, aki edzőként
sikeresen működött Feleden, majd
sportigazgatóként tevékenykedett
a klubnál. Az ő irányításával sikerült a bent maradás, ami annak is
köszönhető, hogy megváltozott a
játékosok hozzáállása az edzéshez.
Sikeresnek mondható a csapat
megﬁatalítása is, valamint az a
tény, hogy leigazolták a tapasztalt
kapust Benko személyében. A tavasszal már nemcsak eredményesen, hanem időnként tetszetősen

vesztették el, mivel olyan játékost
szerepeltettek, aki büntetés alatt
volt… Majd a csapat is hozzátette
a saját adalékát, miután olyan mérkőzést vesztett Lubényben, amit
nem lett volna szabad elveszíteni.
Ez Kudlik Roman edző székébe is
került, de a helyére lépett Marek
Valkučáknak már csak a Gömöri
Kupát sikerült megnyernie, a bajnokság viszont elúszott.
Nyustya harmadik helye megfelel
a valós helyzetnek, ugyanis a játékosok felkészítése munkahelyi
elfoglaltságuk miatt nem volt egyszerű dolog. Marian Petrok edző

Elkezdődött az őszi labdarúgó idény
Visszapillantás a kerületi labdarúgó-bajnokságok csapatainak tavaszi idényére

csapat képviseli a régiónkat, ez
pedig az újonnan alakult MFK
Rimaszombat tartalékcsapata.
Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy habár az együttes
Rimaszombat (Rimavská Sobota)
neve alatt szerepel, de a társaságot Turócszentmárton (Martin) volt csapatának játékosai
alkotják, és a mérkőzéseket is
Turócszentmártonban játsszák.
Rimaszombat csupán tartalékjait
küldi kisegítésre.
A csapat sokáig a kiesés ellen
küzdött a tavalyi idényben, de
végül sikerült kiharcolnia a bennmaradást. Most új edző került
a csapat élére Ľubomír Páleník
személyében, mivel az előző edző
Viliam Ilko Zólyomba távozott.
Jelenleg nehéz megjósolni, hogy
mi várható el az új csapattól, mivel
még nem ismeretes a játékos-keret, és azt sem lehet tudni, kiket
fog Mikuláš Komanický edző
Turócszentmártonba küldeni.
Érdekességként megemlíthetjük,
hogy Dubovszky László, Tornalja
(Tornaľa) polgármestere érdeklődést tanúsított a csapat átvétele
iránt, de a rimaszombati vezetők
inkább maradtak a tavaly bevált
turócszentmártoni együttműködésnél, valószínűleg a nem túl
sikeres egykori tornaljai együttműködés riasztotta el őket, de hogy jó
döntést hoztak-e, azt majd a most
kezdődő idény dönti el.

IV. LIGA

A kerületi bajnokság második
vonalában három csapatunk szerepel – Tiszolc (Tisovec), Ajnácskő
(Hajnáčka) és Feled (Jesenské)
– de ide sorolhatjuk Nagyrőce
együttesét is, amely hivatalosan a
Rimaszombati Területi Bajnokság

négy mérkőzésüket – igaz a szerencsével sem álltak hadilábon – majd
következett egy olyan negatív sorozat, hogy ha még több forduló lett
volna a bajnokság végéig, akár ki is
eshetett volna a gárda. A 7. helyen
végeztek ugyan, de volt már olyan
mérkőzésük is – Rózsaszálláson
(Ružiná) – amikor kevés játékos
miatt be sem fejezték azt…
Pataki József együttesének,
Ajnácskő csapatának az
volt a szerencséje, hogy az
őszi idény folyamán kellő
mennyiségű
pontszámmal rendelkezett. A
tavasszal
ugyanis már
közel sem volt
eredményes a
csapat és befutott néhány
olyan súlyos
vereségbe,
mint a Szelce
(Selce) elleni
0:7, Feleddel 0:4, Tiszolccal 0:6.
Most már csak az a kérdés, milyen
játékos-állimánnyal kezdi el az őszi
idényt a csapat, ugyanis olyan hírek
keringenek, hogy Budai János
Hrnčiarské Ves-be, Ruszó Béla
pedig Rimajánosiba (Rimavské
Janovce) távozik. Az amúgy sem
túl erős gárda ezt valószínűleg nem
fogja tudni kiheverni. Mint azt Tóth
Tamás klubelnöktől meg tudtuk, a
tavasszal is Pataki József irányítja
az együttest.
A Feled-i csapatot az őszi idény
után már „eltemették”. Milan Mihók edző irányítása alatt ugyanis

is játszott a ﬁatal feledi csapat, és
nem véletlenül maradt a negyedik
ligában. A feledi vezetők most
azon dolgoznak, hogy egy-két
poszton megerősítsék a csapatot,
mivel Váradi Erik csapatkapitányt
megoperálták, és az idény nagy
részében nem áll majd az együttes
rendelkezésére.

V. LIGA

Négy csapatunk szerepelt az elmúlt
idényben a kerületi bajnokság V.
ligájában. Nagybalog (Veľký Blh)
és Nyustya (Hňúsťa) az élbolyba
tartozott, de Lubény (Lubeník) és
Klenóc (Klenovec) eleve úgy rajtolt, hogy elkerülje a kiesést.
Nagybalog, mint újonc kellemes
színfoltja volt a bajnokságnak.
Talán ők maguk sem hitték el
eleinte, hogy akár fel is juthatnak
a negyedik ligába, ám amikor ez
valószínűnek látszott, akkor jött
a baj. Először a vezető betliztek,
miután a megnyert Klenóc elleni
mérkőzést a zöld asztal mellett

sikeresen tevékenykedett, sőt még
játékosként is a csapat erőssége
volt. Mint azt Milan Tazberík elnök
elmondta, elégedettek a csapat teljesítményével, de nem mondanak
le ez évben a feljutás lehetőségéről
sem. Majd meglátjuk mire lesz elég
a lelkesedésük.
Lubénynek sikerült gond nélkül
a bennmaradás, és a megszerzett
8. hely sikerként könyvelhető el.

Ha még hozzáadjuk a hat elvont
pontot is, akkor ez mindenképpen
előrelépés az elmúlt évekhez képest. Nem sikerült viszont a bent
maradás Klenóc együttesének.
Annak ellenére sem, hogy a zöld
asztalnál hat pontot is visszakaptak
elvesztett mérkőzések után. Helyüket az új idényben a Rimajánosi
csapata veszi át, akik július óta
játékos-edző irányításával simán
nyerték meg a járási bajnokságot.
Kíváncsian várjuk, mire lesz képes
a társaság a magasabb osztályban.
sz, illusztrációs felvétel:h
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Az I. liga 2007/2008-as bajnokságának állása

Nem megy a góllövés
A szombati mérkőzés Stará
Ľubovňa – MFK Rimaszombat között 1:0/0:0/ lett. A hazaiak egyetlen találata a 85.
percben született. Az MFK
Rimaszombat
összeállítása:
Pulen-Janečka, Rubint, Mráz
– Sihelský, Fiľo /Tomáš/,
Živanovič, Lazúr – Pisár /
Čižmár/, Liška. Annak ellenére, hogy rengetek helyzete volt
a vendégcsapatnak, a hazai
újonc együttes szerezte meg a
három pontot. Újra bebizonyo-

Forrás:fudbal.zoznam.sk

Sorrend

Klub

Győzelmek

Döntetlen

Vereség

Gólarány

1.

Inter

2

0

0

9:2

6

2.

Šaľa

2

0

0

4:2

6

3.

Prešov

1

1

0

1:0

4

4.

Podbrezová

1

1

0

2:1

4

5.

Rim.Sobota

1

0

1

2:1

3

6.

St.Ľubovňa

1

0

1

1:1

3

7.

Prievidza

1

0

1

4:6

3

8.

Trebišov

1

0

1

3:5

3

9.

Michalovce

0

1

1

1:2

1

10.

Košice “B”

0

1

1

2:4

1

11.

Humenné

0

0

2

1:3

0

12.

Lučenec

0

0

2

1:4

0

Medves Kupa Óbáston

Nagy érdeklődés, szépszámú közönség, jelentős nézősereg előtt zajlott le az idei Medves Kupa – melynek ezúttal Óbást volt a házigazdája. A következő
falvak csapatai mérkőztek meg egymással: Óbást
(Stará Bašta), Ójbást /Egyházasbást/ (Stará Bašta),
Tajti (Tachty), Medveshidegkút (Studená), s a követ-

Gömöri
Regionális hetilap

2007. július 9., hétfő
28. szám

Ára 9 Sk

40. évfolyam

Pontok

sodott, hogy nem megy a góllövés a rimaszombatiaknak. Elég
volt, hogy öt perccel a mérkőzés
vége előtt hibázzon a védelem,
amit a hazaiak ki is használtak,
és megszerezték a győzelmet.
A mérkőzés jegyzőkönyvéhez
tartozik még, hogy a gól után
Rubint, akik a rimaszombatiak
Diósgyőrből igazoltak, fölöslegesen állítatta ki magát, miután
vitába keveredett egy labdaszedővel.
sz, illusztrációs kép: he

A 3. forduló meccsei:

Szombat július 28. 18.00 óra: Rimavská Sobota - Inter, Šaľa - Stará
Ľubovňa, Podbrezová - Humenné, 20.00 óra: Prešov – Lučenec
vasárnap július 29-én 10.30-tól: Košice “B” - Michalovce, Trebišov
– Prievidza

MEGHÍVÓ
Rimaszombat város polgármestere, Cifruš István minden
kedves érdeklődőt ezúton is meghív a Városi Futball Klub
első nyilvános gyűlésére, amelyet 2007. július 25-én, 18 órai
kezdettel a Városi Művelődési Ház gömbtermében tartanak.

kező eredmény alakult ki:
Újbást-Medveshidegkút
1:0, Óbást-Tajti 1:0, a 3. helyért Tajti Medveshidegút
8:2, a Döntőben ÚjbástÓbást 1:0.
Az idei Medves Kupa tehát Újbásté lett, akik nagy
küzdelemben diadalmaskodtak a remekül játszó
óbásti csapat ellen. A harmadik helyet Tajti szerezte meg, a tavalyi győztesnek, Medveshidegkútnak
csupán a 4. hely jutott. A
jó hangulatú, kiváló szervezésű kupanapon a hazaiak többféle gulyással
és büfével gondoskodtak
a résztvevők ellátásáról. A
rekkenő hőségben mind a
négy csapat s a közönség
is nagyon jól helyt állt.
Fotó és szöveg: VA

Feleden maradt a kupa
VI. Falunap alkalmából nemzetközi labdarúgó tornát
rendeztek Feleden, melynek győztese a hazai csapat
lett. A nyitó találkozón még bukdácsoltak a felediek
és Rimajánosi csapata ellen csak büntetőrúgások után
jutottak tovább, de a döntőben – főleg az I. félidőben
– parádés játékot produkáltak és győztek a harmadik
ligás Fülek ellen. Az eredmények: Feled-Rimajánosi
0:0 /büntetőrúgások után 8:7/, Fülek-Pétervására 4:3,
a 3. helyért: Pétervására – Rimajánosi 5:0, döntő: Feled-Fülek 3:2 /a hazaiak góljait Lakatos2 és Mogyoródi
szerezték/.
sz

Tanácskoztak a csapatok
Rimaszombatban tartotta idény előtti tanácskozását a
Területi Labdarúgó Szövetség, melyen részt vettek a területi bajnokságokban szereplő csapatok képviselői is.
Mint azt Forgon Jánostól a TLSZ titkárától megtudtuk,
az idén az első osztályban 12, a második vonalban 10
és a harmadik osztályban 6 csapat szerepel, bár még ez
utóbbiban lehetnek változások. Az első őszi fordulót augusztus 19-re tervezték. Az egyes osztályokban szereplő
csapatok névsorát a közeljövőben ismertetjük.
sz
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