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Megrongálták a
cserkészek kútját
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Mikor kezdődik el a termelés
a volt dohánygyár
épületében?
A héten
Lapszélre

duplaszám!
Figyelem!
DUPLASZÁM
31- 32.
A 2007-es év elején az olasz
Campagnaro Elettrotecnica cég
lett a volt dohánygyár tulajdonosa. Májusban megalakult a
CE EUROPE részvénytársaság, amely az említett ingatlan termeiben aktív termelést
szeretne mielőbb beinditani.
Olyan elektromos és elektrome-

chanikus alkatrészek bizonyos
elemeit gyártanák itt, mint pl. az
indukciós tekercs és transzformátor. Czakó Attila mérnöktől,
a részvénytársaság igazgatójától megtudtuk, hogy az épület
termeit, helyiségeit szükséges
átalakítani. Ezekben a napokban készülnek el a tervek s a jövő

hónapban a cég versenyeljárást
hirdet a rekonstrukciós munkálatok kivitelezésére úgy, hogy az
építőmunkálatok szeptemberre
megkezdődhessenek, s 2008 januárjáig, a termelés beinditásáig
be is fejeződhessenek.
kd/va Fotó: a szerző

HIRDETÉS

AKCIÓ:
parasztkolbász 140 Sk/kg
sertészsír 28 Sk/kg

Műanyag
ablakok
787 Sk

2049

Vasút u. 9, Rimaszombat
2227

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

Sztrájk a Sewon cégben?
A Gömöri Hírlap 29. számában
már foglalkoztunk a közelmúltban városunkban megtelepedett
Sewon ECS Slovakia céggel, a
„Kinek akaródzik itt dolgozni?”
című cikkünkben. E írás megjelenése előtti hétvégén, a Sewon
cégben kisebb sztrájkot tartottak,
mivel a dolgozók elégedetlenek

voltak a ﬁzetésükkel. Beszéltünk
a cég dolgozóival, akik közölték, hogy a ﬁzetésük lényegesen
alacsonyabb volt a szokásosnál,
ezt utólagosan úgy magyarázták
nekik, hogy a vállalatnak jelentős
anyagi kiesése volt, mivel a KIA
cég csökkentette a megrendelést.
Folytatás a 2. oldalon

Marta Kanalová
főszerkesztő

LILIPUT
gyermekruha

Nagy nyári leárazás
- 30%
szebb lakás,
szebb körülmények + tetők.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.

2293

Vadex, k.f.t,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat

Tisztelt Olvasóink,
a nyárra és a szabadságokra való
tekintettel, ezen
a héten duplaszámmal jelentkezik a Gömöri Hírlap 20 oldalon
14 koronáért, de annál színesebb
olvasnivalóval a városunk-, megyénk életéből, a közélet, kultúra
és a sport területén is újdonságokkal szolgálunk, s reméljük, hogy
mindenki megtalálja a számára
érdekeset.
Legközelebbi számunk augusztus 13-án, hétfőn jelenik meg.
Továbbra is örömmel fogadjuk
regionális hetilapunkkal kapcsolatos észrevételeit, ötleteit, javaslatait esetleg cikkeit, melyeket a marta.kanalova@rimavskasobota.
sk e-mailcímre küldhetnek, vagy
személyesen is elhozhatják a
Svätopluk utca 5. szám alatti szerkesztőségünkbe.
Lapzárta minden csütörtök 12 óráig.

- Pólók 100,- Ruhák 120-től
- Rövid nadrág 110-től

Rimaszombatban a posta
mellett.
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Aláírásgyűjtést kezdeményeztek
Petíció az osgyáni és a tornaljai elkerülő utak „sztrádadíja“ ellen
Több mint hatvan község kapcsolódott be
a múlt héten abba az
aláírásgyűjtési akcióba, amellyel szeretnék
elérni, hogy megszüntessék az Osgyánt és
Tornalját elkerülő gyorsforgalmi utak sztrádadíját.
A kevesebb baleset és több
befektető érkezése reményében sokak megnyugvására
még múlt év december 4-én
átadták Osgyán és Tornalja
településeknél a gyorsforgalmi kerülőutakat. Az utak

6,1 és 10,6 kilométeresek.
Költségük három milliárd
korona volt, melyet állami
és EU-s pénzforrásokból ﬁnanszíroztak. Az egyébként
R 2-nek nevezete útszakasz
Osgyánnál a községet és
egy veszélyes szerpentint, a
Füge és Tornalja közötti részen Oldalfalát és Bejét, valamint a várost kerüli meg.
Az építésüket Tornaljánál
2003 elején, Osgyánnál
2004 végén kezdte el a
Strabag és Doprastav vállalatok megbízásával a Nemzeti Autópálya Társaság.
Akkor még senki sem sejtet-

te, hogy ﬁzetőssé teszik az
alig 17 km-es útszakaszt.
Sőt a tehermentesített közlekedést örömmel fogadták
az érintett települések lakói,
nem beszélve a zaj és környezetszennyezés csökkentéséről, a városok könnyebb és
gyorsabb megközelítésérõl,
mely ösztönzőleg hathat
a befektetõkre. Egyelőre
azonban csak névleg van
szó gyorsforgalmi utakról,
hiszen ezek valójában standard, kétsávos utak, ezért
sem értették sokan, hogy
miért kell rá sztradadíjat ﬁzetni.

Simon Zsolt a tiltakozók élén
Simon Zsolt parlamenti
képviselő, a Rimaszombati MKP járási elnöke
(képünkön) lett a petíciós bizottság vezetője, aki
lapunknak elmondta, logikátlannak tartja, hogy
ugyanannyit kelljen ﬁzetni
egy ilyen jellegű kétsávos
útért, mint a klasszikus
sztrádáért. „Szociálisan
igazságtalannak tartjuk,

hogy pont annak a régiónak kellene hozzájárulni
az illetékﬁzetéssel az útépítési befektetésekhez, ahová
már egyébként sem tervez
a kormány beruházásokat,
s ahol a legtöbb a munkanélküliség, s legkisebbek
a béranyárok.”- mondta
Simon.
A petíciós íveket eljutattják
Gömör és Nógrád megye

minden önkormányzatához, az aláírásokat szeptember végéig gyűjtik, s az
ősz folyamán eljuttatják a
Szlovák Köztársaság kormányához, s ha nem érnek
el erdményt, akkor más
módszerekkel is hajlandóak fellépni az effajta igazságtalansággal szemben.
HomolyE.
Fotó: Cornix, archív

Elégedetlenkedők a Sewon-ban?
Folytatás az 1. oldalról

Abban a bizonyos időszakban kevesebbet
dolgoztak a cégnél, mert Lednicrónáról
/Lednické Rovné/ nem küldték el a kábeleket, amelyeket Rimaszombatban kellett
volna feldolgozni, mint a folyamat részeként a következő
termelési lépésben. Beszélgetéseink után a dolgozók
teljes anonimitást kértek.
Megtudtuk viszont, előfordult már olyan eset, hogy a
kóreaiak kiabáltak a dolgozókkal, megtiltották számukra az egymás közötti kommunikációt a munkahelyen, vagy
a kezeikre ütöttek. Főleg a kezdeti időszak
volt nagyon nehéz. Több embert elengedtek
már a cégtől, olyan esetek is előfordultak,
hogy azért váltak meg a dolgozótól, mert elmondásuk szerint - nem maradt ott előző
nap túlórázni. Olyan eset is akadt, hogy azt
engedték el, aki a már elengedettek pártjára
állt, védelmére kelt...

Az alacsonyabb munkabérekről Patrik
Puchonnál (képünkön), a cég személyzeti menedzserénél érdeklődtünk, aki
Lednicrónáról telefonon keresztül informálta lapunknak. „A KIÁ-nak nem volt
szüksége olyan mennyiségű anyagra, mint
eddig, bizonyos helyiség-átalakítások végett.
Az alkalmazottak standard ﬁzetést kaptak,
nem volt túlóra, ezért jött ki kisebbre a ﬁzetésük.”
Miről is van szó, akkor? Az alkalmozattak
félelméről, hogy a
munkáltató nem tisztességesen ﬁzet, vagy
arról, hogy egy-egy
munkás nem tudja,
hogy mennyit is dolgozott valójában. Mindenesetre az ügy meg
van rekedve az információhiány szintjén.
Rimaszombatba érkezett egy külföldi

vállalkozó, munkát teremtett, csak nehéz
a munkavállalói és a munkaadói oldalt közös nevezőre hozni. Az új helyzetet, az új
körülményeket, feltételeket bizony nem
könnyű megszokni, egy ideig még el fog
tartani, amíg azt feldolgozzák, azokhoz
aklimatizálódnak a „munkapadok” mindkét oldalán...
kd/va, Fotó: a szerző és he
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A községeket folyamatosan azonos gondok gyötrik
SZK roma közösségért felelős új kormánybiztosa járásunkba látogatott
A közelmúltban járásunkba látogatott Anina Botošová, a Szlovák Köztársaság kormányának
- a roma közösségért felelős új
meghatalmazottja. Azon községek polgármestereivel találkozott, amelyekben magas a roma
lakosság lélekszáma. A munkamegbeszélésen jelen volt Alena
Horváthová, a roma közösségért
felelős meghatalmazott Regionális Irodájának főtanácsadója,
valamint Jozef Šimko, a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat
kisebbségi politikájának fejlesztéséért felelős alelnöke.
Bátka, Gesztete, Baraca és
Radnót polgármesterei elsősorban az iskolák, óvodák, iskolai
étkezdék siralmas, balesetveszélyes állapotáról számoltak be,
hogy mennyire szűkében vannak
az anyagiaknak, amelyekre viszont nagy szükségük lenne. Az
európai uniós alapokból szeretnének pályázati forráshoz jutni az
említett problémák enyhítésére,
azonban a tervdokumentációk

kidolgozására sincs pénz... A kormánymegbízott asszony jobb koordinációt ígért. S arról értesítette
a jelenlévőket, hogy új szakosztályok létesülnek a közeljövőben,
amelyek előnyben részesítik majd
a romákat érintő fejlesztési terveket, projekteket. Létesül továbbá
egy állami segédalap is roma tervdokumentációk kidolgozásának
a ﬁnanszírozására. A polgármes-

terek megemlítették még, hogy a
járás romák lakta községei nagy
munkanélküliséggel küzdenek,
hiányzik a vízvezeték, a szennyvíztisztító, elsősorban a Bátka–
Rimaszécs tengely mentén fekvő
községekben. Az utak, kultúrházak állapotán is sürgősen javítani
kellene.
Füge környékén sok a baleset,
már nagyon hiányzik a kerülő-

Városunkban is van Békítő Tanács
Keresik a hatékony civil megoldást az összetűzésekre és a vitákra
Már többször találkozhattak olvasóink a Békítő Tanács (Zmierovacia
rada) főképpen szlovák kifejezésével,
mely nem takar mást, mint olyan különböző munkaterületek segítőinek
a közösségét, akik azt a célt tűzték
ki, hogy megpróbálnak közreműködni a konﬂiktusos esetekben, s
igyekeznek a pereskedés útját elkerülni, s azt sugallni a klienseiknek,
hogy bírósági beavatkozás nélkül
is képesek megoldást találni felmerülő gondjaikra, nézeteltéréseikre.
A rimaszombati járásban a Tanács
nyolc szakembere, akik a pozsonyi
Partners for Democratic Change
Slovakia polgári társulás iskolázásán
vettek részt, és közvetítőként működnek, tehát mediálnak a két fél között.
A képzésen elsajátították az értő ﬁgyelmet, a kliensközpontúságot és az
empátia képességét. Most önkéntes
mediátorként tevékenykednek, s körülbelül kéthavonta hívják össze az
esetmegbeszélő találkozót.
„Békítő Tanács az országban Rimaszombaton kívül még két helyen -

Késmárkon és Eperjesen fejt ki tevékenységet. „Az alapvető módszerünk,
hogy úgy közvetítsünk klienseink
között, hogy abból a bírósági eljárás
kimaradjon. Megoldást keresünk a
szomszédi-, munkahelyi-, polgári
összetűzésekre, de ugyanakkor foglalkozunk a csoportos konﬂiktusokkal is. A Tanács tagjaiként az esetek
tárgyalásában függetlenként veszünk
részt. A mi feladatunk megtalálni azt
a kedvező megoldást, amely mindkét
fél számára egyaránt elfogadható. A
mediáció viszont csak akkor hatékony,
ha mindkét oldalnak őszinte érdeklődése van a probléma kezelése iránt.”
– tájékoztatta lapunkat Mgr. Andrea
Kosková (képünkön) a Békítő Tanács
helyi koordinátora.
Minden érdeklődőt várnak, s bővebb
információval a 0907603 370-as mobilszámon vagy
a www.zmierovaciarada.szm.sk
honlapon szolgálnak.
D. Pavlíková/homoly
Fotó: a szerző

út, amit jelenleg már építenek. A
kormánymegbízott asszony a találkozó végén hangsúlyozta, hogy
a falvakat a lehető legnagyobb
rendben és tisztaságban kell tartani, a médiákban a romákról ne
csak negatív hírek szerepeljenek,
s a nem romáknak a szebbik oldalukat igyekezzenek mutatni.
„Először találkoztam a községek
polgármestereivel, s igyekeztem
nagyon ﬁgyelmesen meghallgatni a gondokat. A következő találkozón már konkrét lépéseket
is kidolgozunk a roma lakosság
életkörülményeinek javítására. A
romaügyekért felelős kormányhivatalnak nincs hatáskörében a
roma közösség gondjainak megoldása, csak koordinálhatja azokat,
illetve a megfelelő szaktárcákhoz
irányíthatja további jogorvoslásért. Mi igyekezni fogunk a legégetőbb problémákra rávilágítani” – mondta Anina Botošová a
találkozó után.
M.Kanalová/va
Fotó: a szerző
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Megrongálták a cserkészek kútját
Ismeretlen vandálok gúnyt űztek a helyiségnévből
A Szőlő határában, a Téhányi erdőtől nem messze, a rimaszombatiak által csak Gernyőnek vagy
Görnyőnek nevezett határrészben található a hatalmas nyárfa
alatt egy bővizű forrás azaz kút.
A rimaszombati cserkészeknek
még évekkel ezelőtt ajándékozta
ezt a területet egykori tulajdonosa, a néhai Varga Zoli bácsi, aki
tavaly hunyt el, ő gondozta a kút
környékét, s maga is gyakran eljárt a cserkészek, elsősorban az
öregcserkészek közé. Az övé volt
a kút környéki terület, melyet a
4. sz. Hatvani István Cserkészcsapatnak adományozott. Tábort, cserkésznapot is tartottak

már itt a cserkészek, valamint a
Rákóczi Szövetség Balogvölgyi
helyi szervezetének is itt volt az
V. Alkotótábora.
Idén tavasszal, amikor a cserkészek kinn voltak az általuk táblával is megjelölt kútnál, még minden rendben volt. Néhány napja,
amikor ismét kimentek a kúthoz,
annak tetejét s oldalát már nem
találták, a tavaly rendbetett kutat
valamilyen ártó kezek szétszedték, fadarabjait eltüzelték. A kút
melletti lóca s asztal deszkáiból
is tüzet raktak, szétrombolták
azok egy részét a táblát kitörték,
elmozdították, s nevét átalakították a gonosz kezek, mint

ahogy az a képen is jól látszik.
Vajon ki tehette e galád tettet
s miért? A cserkészek és segítőik természetesen amennyire
lehetett rendbe tették a kút
környékét, s hamarosan ismét
befedik s táblával jelölik meg

a helyet. S ha netán megint
szétszedik, elrondítják a kutat, akkor ismét rendbe teszik,
ha kell ezerszer is. S jaj annak,
aki bántani meri e kutat!
Gyepüfarkas
Fotó: he

A HARASZT ZÖRRENÉSE
Nem kaszálnak a lakótelepek gyalogútjai mentén?
Mintha egy városszéli, elhagyatott tájon járnánk. Pedig
ezen járda mellett nap mint nap
mennek el a város polgárai. A
gyalogút összeköti a Rima lakótelepet a volt dohánygyár menti
főúttal. Némi túlzással azt is
mondhatnánk, hogy az áruházakat kapcsolja a lakótelephez.
A gyalogutat gyom szegélyezi /
úgy, mint a város jó néhány más
lakótelepi útját/. Miért?
A gyomnövényekkel nagy
„harcban állnak” a kép alján
kissé nehezen felismerhető, a
bérházak ablakai alá „szerkesztett” kiskertek virágai. Még valahogy tartják magukat szegények. A „kiskerttulajdonosok”

megvédik őket a gyomtól, /a
szárazsággal már több a baj/. Az
elgyomosodás jelensége úgy látszik nemcsak a vidékre jellemző,
burjánzik a járási központ lakótelepén is. Vagy a gyalogút mentén már nem is fognak kaszálni?
Ez már egyfajta „ipari terület”?
A rossz pletyka szerint ugyanis,
ide valakik egy bekötő utat szeretnének építeni - hadd legyen
mindkét oldalon autóforgalom
az itt lakók ablaka alatt -, mert
a lakótelepet autóval máshogy
nem lehet megközelíteni. Tényleg nem? Ha ez igaz, akkor már
nem kell kaszálni se... Virág meg
pláne nem kell...
k, Fotó: a szerző

Tőkés László Alapítvány
Ösztöndíj a Tompa Mihály Református Gimnázium
diákjainak
Az idén első alkalommal részesült a Tompa Mihály Református
Gimnázium három diákja a Tőkés László Alapítvány ösztöndíjában,
amelynek értéke havi 5000 Ft. Az ösztöndíjat az alapítvány 2007.
áprilisától folyósította. A támogatásban részesült diákok Hegedűs
Nikoletta, Kis Angelika és Tóth László, akik az idei tanévben érettségiztek. Minthogy az ösztöndíjak kiosztására idén először került sor,
ezért azt ünnepélyes keretek között, egy összegben adták át. A magyarországi Kisvárdán még a rendszerváltozás előtt, 1989. szeptember 29-én döntött úgy a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete,
hogy a rendszerváltást követő új feladatok támogatására alapítványt
hoz létre. Abban az időben a román diktatúra fő célpontja Tőkés László református lelkész volt. Ezért nevezték el róla az alapítványt. Az
alapítvány céljai között akkor a magyarságtudat elmélyítésére nyári
szabadegyetemként iskolaközpont létrehozása, a magyar nemzetiség
érdekében kifejtett tevékenységért egyéni díj odaítélése és a magyar
nyelvű teológus képzés támogatása szerepelt. Az alapítvány egyéni
díját 2005-ben Dr. Erdélyi Géza szlovákiai református püspök kapta. 2004-ben az alapító kezdeményezte a tevékenység átalakítását.
Ennek eredményeként az alapítvány 2005-től a szülőföldjén magyar
nyelven, magyar iskolában tanuló diákok támogatását kezdte meg.
Ezzel függött össze az is, hogy az alapítvány közhasznúságát kezdeményezték, és 2004-ben a státuszt el is nyerték. A Tompa Mihály
Református Gimnázium lelkésze, Vincze Árpád megkeresésére az
alapítvány pozitívan reagált, az elmúlt tanévben három diák részesült
ösztöndíjban, és a 2007/08-as tanévtől az intézmény öt diákjának támogatására tett ígéretet. Ezzel az iskola diákjainak támogatására
létrehozott, és a tanulmányi ösztöndíjak fedezését is biztosító Bodor
István Pénzalap Nonproﬁt Szervezet mellett tovább bővült a diákokat
közvetlenül is támogatók sora.
csk
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Biztos pont egy falu életében
Hetedszer rendeztek falunapot Balogfalán

2001 nyarán, Magdolna-napon
rendezte első falunapját Balogfalva, s az egyszeri alkalomból
hagyomány lett, ma már szinte mindenki várja ezt a napot,
amikor az egész évi gondokat, a
munkát feledve felhőtlenül szórakozhat, s találkozhat barátokkal, ismerősökkel, rég nem
látott rokonokkal, egykori falubeliekkel, akik a halottak napja
mellett ilyenkor látogatnak el
egykori szülőfalujukba.

Az idén külön alkalmat adott
az ünneplésre, hogy a falut 580
éve, 1427-ben említik először
egy adóösszeírásban, bár a falu
jóval régebbi keletkezésű. A
falunapra elkészült Nepomuki
Szent János falu főterén álló
szobrának felújítása is, amelyet
a vasárnapi istentisztelet után
ünnepélyesen meg is szenteltek.
Az óvodában megtartott ünnepi fogadáson a helyi képviselők
és díszpolgárok mellett Balog-

fala testvérfalujának, Borsodszentgyörgynek a képviselői is
megjelentek Németh Gyula polgármester vezetésével. A Fő téren rendezett szabadtéri műsorban a helyi óvoda és alapiskola
résztvevői mellett láthattuk a
Fürtöcskék asszonykórust, a
gesztetei Barkó menyecskekórust, a Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Verseny
országos döntőjének harmadik
helyezettjét, Oláh Balog Líviát,
valamint Kovács Tamást és Kovács Norbertet, akik az Ismerős
Arcok és a Republic együttes
számait adták elő. A szabadtéri
műsort, amelyet a helyi Csemadok alapszervezet állított össze
a nagykürtösi Triász Varietas
műsora követte, akik musical
és ﬁlmdalokat adtak elő. A szabadtéri mulatságon, amelyen

nem csak a falu, hanem a környék lakossága is részt vett, egy
rimaszombati banda húzta a
talpalávalót, ifj. Lévay Tibor vezetésével. Az idén is osztatlan
sikert aratott a tűzijáték. A falunap, ahogy mindig, ezúttal is
vasárnapi szent misével zárult.
Július 21-én a falu apraja-nagyja kint volt az utcákon, jelezve,
hogy a falu születésnapjaként
is számon tartott falunapra
égetően nagy szükség van, hisz
a gondok közepette is kell egy
nap, amikor egy percre megáll
az élet, hogy megújult erővel
vághassunk neki az egyszerűbbnek nem ígérkező, de talán a hagyományok által mégis
könnyebben elviselhető hétköznapoknak.
giv
Fotó: Gecse Attila

Bőséges olvasnivaló
VI. Falunap Feleden
gulyásfőző verseny,
a Balogfalai Hírmondóban Tenisz-torna,
íjászat, karaoke show
A falunapra ezúttal is megjelent a
Balogfalai Hírmondó c. közlöny,
amelyben bőségesen olvashatnak a
falu életéről, az itt működő civil szervezetek, az iskola és az óvoda mindennapjairól. A lap közli G. Kovács
Gyula helytörténész rövid ismertetőjét a falu múltjáról, s bemutatkozik
Mihályi Molnár László publicista,

tanár, aki szintén innen származik.
Ahogy Csörnök György polgármester írja a helyi lapban, a falu nincs
könnyű helyzetben, hisz elég magas a munkanélküliek száma, s
az új kormány nem is igen óhajtja

ezt a régiót támogatni, de mégis
az ösztönző munkában részt vevő
munkanélküliek bevonásával megpróbálják legalább a környezetüket
szebbé varázsolni. Az idén felújították a községházát, Nepomuki Szent
János szobrát, de új külsőt kapott a
kultúrház is. Tavaly novemberben,
ha hosszú lejáratú hitelből is, de új

aszfaltburkolatot kaptak a falu mellékutcái is, s a tervek között szerepel
az iskola udvarának parkosítása valamint a sportöltöző felújítása is.
giv, Fotó: Gecse A.

Feled község önkormányzata
július 21-én, szombaton egész
napos rendezvényre várta a
lakosokat, a környező települések polgárait, polgármestereit, hivatalos szervezeteinek
képviselőit. A vendégek között
üdvözölhették Simon Zsolt
országgyűlési képviselőt és
a testvérközség, Pétervására
polgármesterét Pál Lászlót is,
akivel ez alkalommal – mint
ahogyan azt a község polgármesterétől Mihály Gábortól
megtudtuk, megújították az
együttműködési szerződésüket. „Továbbra is szeretnénk
elmélyíteni nemzetközi kapcsolatainkat, s folytatni azo-

kat a hagyományokat, amelyek Feleden az évek során
kialakultak.
Mindemellett
pedig minden évben tökéletesítjük rendezvényeinket szolgáltatásainkkal és a programok színességével.” – mondta
lapunknak a polgármester. A
falunapon egyébként minden
korosztályt szeretettek volna
megszólítani, ezért úgy állították össze a műsort, hogy
abból mindenki kivehesse- s
megtalálhassa a részét. Többek a programban szerepeltek
kulturális fellépések a helyiek,
egriek és klenóciak bemutatásában, futball torna, amelyen
Feleden maradt a kupa, gasztronómia, ahol minden gulyás
győztes lett, íjászbemutató,
melyet a fülekiek tartottak. A
legkisebbeknek pedig lovaglási lehetőség, kutyakiállítás állt
rendelkezésükre. Az éjszakába nyúló mulatságot, melyet
a karaoke verseny és a Carlos
Santana show allias Campe
tett emlékezetessé, a tűzijáték
színesítette. D.Pavlíková/he
Fotó: a szerző
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Gömörben a GÓJOK

HÍRMORZSÁK

Az utóbbi hónapokban a Gój Motoros
Egyesület többször is szervezett túrát
Felvidékre. A keleti, zsigárdi és tátrai túráik mellett Gömörországot is többször
úti célba vették. Először május elsején ismerkedtek meg a rimaszombati és balogvölgyi testvéreikkel, akik között motoros barátokra is leltek. A B.
Kovács István tartotta városnézés után „bevették“ a füleki várat,
s már akkor ígéretet tettek, hogy hamar visszatérnek szűkebb
pátriánkba, Rimaszombatba. A találkozásra nem kellett sokat
várni, hiszen Kaszás Attila posztumusz díszpolgárra avatásáról
sem hiányoztak, s ekkor június 16 és 19. között újabb felvidéki
túrára került sor, amelynek megszervezésében Simon Gyula és
Fehérné Tamás Judit valamint barátaik oroszlánrészt vállaltak,
s igyekeztek bemutatni a budapesti motorosoknak Gömör legszebb részeit. Így elmotoroztak Sajógömörre, Krasznahorkára,
Berzétére, Betlérbe, Szalócra - a Pálos kolostor romjaihoz, emlékjelhagyásra, Rimaszombatba, ahol a városnézés mellett a
Tompa Mihály Alapiskola kisdiákjait is megmotoroztatták, de
voltak Rimajánosiban, Hanván, Csízben, Ochtinán, Ajnácskőn
s Füleken. Vezetőjük Mészáros Imre lapunknak elmondta, hogy
csapatuk már 25 éve motorozik, de hivatalosan 2006-ban alakult meg az egyesület. Céljuk a magyar nemzeti, valamint a keresztény eszmék és értékek megőrzése, nemzeti hagyományok
ápolása, a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire motoros túrák szervezése. Együttműködés és kapcsolattartás más
hasonló célú magyar és külföldi szervezetekkel. Végezetül csak
annyit tett hozzá, hogy „Fogjunk össze, mert nagy bajban vagyunk”, melyre motoros társai a következő jelszavukkal reagálHomoly E.
tak: „A gumid kopjon, ne a hazád!”

Ismeretlen tettes a múlt héten kirabolt egy Rozsnyóhoz közeli településen egy családi házat. A lakásból egymillió korona értékben eltűntek
ékszerek, elektronikus berendezések – a tolvaj még a ruhákat is elvitte,
sőt a tulajdonos autójába pakolt, s azzal távozott.

Tornagörgő

Barka

Idén július 14-én és 15-én zajlott Rozsnyótól 23 kilométerre a barkai
búcsú a Skapulárés Társulat kezdeményezésére – feltételezhetően ez a
legrégebbi civil társulás a térségben. Jövőre ünnepli fennállásának 250.
évfordulóját, s a hívők is kétszázötvenedszer zarándokolnak majd el a
Csermosnya-völgy felső részébe.
Derencsény

Július 21-én negyedszer rendezték meg a Nyitott udvar nevet viselő falunapot, ahol a hagyományos ételeket, ﬁnomságokat a látogatók szeme
előtt készítették és árulták. Idén is nagy volt az érdeklődés, a szomszédos völgyekből, s a Meleghegy-i tótól is meglátogatták az ez alkalomra
díszbe öltözött községet.
Derenk

Jabloncától három kilométerre a szlovák–magyar határtól nem messze,
idén, július 22-re esett a derenki búcsú. 1943-44-ben egy rendelet alapján a falut kitelepítették, mivel vadas parkot szerettek volna a tőszomszédságában létesíteni Őfm. Horthy Miklós részére. A holt falu hajdani
utcáiba sok zarándok érkezett Lengyelországból, de Magyarhon más
tájairól, sőt a Felvidékről, Gömör több falujából is.
Feled

Zsarolás bűntényével és uzsoravétséggel vádolják a feledi 29 és L.T.-t és
az 56 éves L.S.-t. 2006 áprilisától adtak min. 100%-os uzsorakamatra
pénzt a szintén feledi anyagilag megszorult 36 éves férﬁnek, aki nem
tudott ﬁzetni, és életveszélyesen megfenyegették. L.T.-t letartóztatták,
és előzetesbe vették, L.S. azonban szabadlábon van, s nem tudni, hol
tartózkodik. A bűnelkövetőket hat év szabadságvesztésre is ítélhetik.
Hírügynökségek nyomán/moly

Fotó: a szerző

Barlangi bemutatóhely Tornalján
alakú üreg, melynek alja 55 méter széles, s lenti forrásból táplálkozik” - mondta Gaál Lajos.
Az évi középhőmérséklete 16
fok Celsius, mélysége 38 méter,
számtalan érdekes kagyló és tengeri sün–lenyomat is található a
mélyében, amelyek kora mintegy
23 millió év, valamint sok érdekes egyéb élőlény, időszakosan
megjelenő apró, barlangi rákoktól kezdve a csukákig, amurokig, angolnákig, amely halakat
később telepítettek be. Édesvízi
teknőst is megﬁgyelhet a látoga-

Újabb érdekes természeti látványossággal bővült a tornaljai
strand. 2007. július 20-án adták
át rendeltetésének a tengerszem
barlangi bemutatóhely nevezetű
létesítményt, amely az ún. Feneketlen tavat, mint természeti
képződményt mutatja be. A város és a Szlovák Barlangok Igazgatósága is képviseltette magát

a megnyitón. Mint azt Dr. Gaál
Lajostól, a Szlovák Barlangok
Igazgatóságának barlangkezelési osztályvezetőjétől megtudtuk, a tengerhez a tónak semmi
köze. „Egymillió évvel ezelőtt, a
negyedidőszak elején alakult ki,
mintegy 60 méter átmérőjű, kör
alakú, melegvizű tó. A tó tulajdonképpen barlang, egy harang

tó a tó közepéig vezető mólóról,
melynek végén plexiüvegen keresztül lehet a kéklő mélységbe
pillantani. Ismertető táblák a
bejáratnál illetve a fa mólón is
találhatók. Naponta délelőtt és
délután, tehát két alkalommal
van nyitva a strand felől a bemutatóhely.
Hasonló látványosság Szlovákiában más helyen nincs, s
Közép Európában is ritkaságszámba megy.
he,
Fotó: Vörös Attila
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Méhi község
sem henyél

Nagybalogiak Csetneken
Gyöngyösi István felújított síremlékét megint friss koszorúk borítják
A 17. században fénykorát élő
Balogvár bástyái már régen az
enyészet martalékai, de egykori kapitányának, Gyöngyösi
Istvánnak neve egyre sűrűbben jelenik meg a tömegtájékoztatásban. Nem csoda, hisz
a középkor legkiemelkedőbb
elbeszélő költője volt, a ’’magyar Ovídius’’. Kultuszát megőrizendő, minden év július 24
-én, halálának évfordulóján,
tisztelegnek kései író és költő társai, valamint tisztelői
Csetneken (Štitník), felújított
síremlékénél. Barokk költőnk
síremlékének felújítására, annak a fellelése után, négy évvel
ezelőtt került sor. Nagybalog
-Veľký Blh polgárainak és a
helyi Csemadok szervezetének
képviselői: Miko Éva, Molnár
Jolán és Koós István immár
másodszor helyezték el a megemlékezés virágait egykori
kapitányunk sírján. A Magyar
Írók Szövetségének, a Szlovákiai Magyar Írók Szövetségének,
a szlovákiai egyetemek magyar
katedráinak, a rozsnyóiak és

a csetnekiek koszorúi között
helye van a nagybalogiakénak
is, hisz emlékjelként 2006.
szeptember 23-án Gyöngyösi
emléktáblát is avattak a művelődési ház homlokzatán.
Gyöngyösi
1629ben
Radváncon, egy ungvár melletti falucskában született, köznemesi család sarja, igazi nagy
karriert futott be. Sárospatakon, Coménius tanítványaként
lett ügyvéd. Közben alaposan
megismerkedett Ovídius, római költő műveivel, ami későbbi költői tevékenységét meghatározta. 1653- ban Rozsnyón,
Gömör megye táblabírájává választják, később a füleki várhely
őrségének bírója, Koháry István
várkapitány mellett. Titkárként
szolgálta Wesselényi Ferenc nádort és nejét Széchy Máriát, aki
1668- ban Balogvár kapitányává nevezte ki. 1686-tól Gömör
megye alispánja 7 éven át, majd
1700-ban újraválasztották. Alispánként, ügyintézés közben
hunyt el Rozsnyón, 1704. július 24-én. A nyolc gyermekes

édesapa családjával ezidőtájt
Cseteneken élt. Gyöngyösi
István, a magyar Ovídius, sok
nagyterjedelmű elbeszélő költemény szerzője. Múzsájának
Murány és Balogvár lenyűgöző
szépségű úrnőjét, Széchy Máriát
tartotta. Hozzá s róla írta legszebb elbeszélő költeményét,
a Marssal társalkodó Murányi
Vénusz-t. Ez a költeménye 981
négysoros versszakból áll, de
ennél jóval terjedelmesebb a
Kemény János emlékezete c.
történelmi tárgyú műve. Írt verset Koháry Istvánhoz, Andrási
Miklóshoz, Thököly Imre és
Zrínyi Ilona házasságáról, de
több történelmi személyiségről
és eseményről is. Gyöngyösi
István élete során több átváltozáson ment át, mindig a kor politikai és gazdasági változásait
követve. Sok tekintetben kiváló
ember volt: mint gondoskodó
apa, sikeres ügyvéd, Gömör
megye szinte nélkülözhetetlen
politikusa és remek költő.
Koós István

IRÁNY GÖMÖR - GÖMÖR-KÁRTYÁVAL!
Kevesen tudják, hogy 2005-től
létezik a Gömör-kártya, melynek
felmutatásával a belépőjegyek
árából kedvezményt biztosítanak és a látogatást pecséttel
igazolják. A kártya hozzáférhető helyszínei a következők
(ezek a helyszínek egyidejűleg
az elfogadóhelyek is!): betléri
Andrássy-kastély, krasznahorkai
vár, Rozsnyói Turisztikai In-

formációs Központ, aggteleki
barlangpénztár, vörös-tói barlangpénztár, jósvafői tájház,
Mézeskalácsos-ház (Aggtelek),
Gömörszőlősi Oktatóközpont,
Gömöri Múzeum (Putnok), Ércés Ásványbányászati Múzeum
(Rudabánya). Amennyiben ezek
közül legalább hetet meglátogatott, és kártyáját nevének és lakcímének feltüntetésével beküldi
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az aggteleki Tourinform Iroda
(3759,
Tourinform-Aggtelek,
Baradla oldal 3.) címére, az év
végi sorsoláson értékes ajándékok nyertese lehet. A sorsolásra
minden évben december 30-án,
a Baradla-barlang aggteleki
Hangversenytermében megrendezésre kerülő „Óévbúcsúztató
Operettgála” keretében kerül
Balázs Emese
sor.

Méhiben az utak felújítása már
majdnem kész, s most tervezik a
kultúrház tetőszerkezetének kijavítását illetve a halottas ház új fedelének a felillesztését. Szeretnének
a faluban tíz alacsonyabb egységű
lakást is felépíteni, az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatásával
(ŠFRB). „Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy a leendő építkezési terület a falu tulajdonába kerüljön. Az
anyagiakat Európai Uniós forrásból
is igyekszünk majd fedezni, de mint
minden településnek, nekünk is a
tervdokumentációval van a legtöbb
gondunk. Igyekszünk azonban elképzeléseinket mielőbb kivitelezni“
– nyilatkozta lapunknak bizakodva
Kosztúr Tibor polgármester.
kan/he

Hanván is
befejeződött
az aratás
A napokban fejeződött be az aratás
a járás több pontján, így Hanván is
a helyi Agrárius Kft.-ben. Mintegy
500 ha búzát arattak a helyiek, s a
termés igen jó minőségűnek mutatkozik, legalábbis az első mérések, elemzések alapján. A hektárhozam átlagosan kb. 30-35 mázsa
volt, de 40 mázsa feletti is akadt bőven. A búza minősége megközeliti
a Nyugat–Szlovákiai értékeket, ami
nagyon jó. A szárazság s a nagy
meleg miatt korábban éredt meg
a gabona, kisebb volt a sűrűsége,
bokrosodása, alacsonyabb a szára,
de jelentős mennyiségbeli veszteséget ez nem okozott. A búzán kívül 80 ha rozst, 80 ha tavaszi árpát,
300 ha repcét, 220 ha napraforgót,
120 ha kukoricát is termel az Agrárius I-és II kft.-tudtuk meg Lukács
Tibor agrármérnöktől.
he, Ill.felvétel: a szerző
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KÖZÉLET

JELES NAPOK
Az Európai Unióban ismeretlen
a polgárőrség fogalma, Magyarországon viszont 1995 óta
rendezik meg az országos POLGÁRŐR NAP-ot július harmadik vasárnapján. Az eltelt évek
bebizonyították a polgárőrszervezetek létjogosultságát. A lakosság széles körben felismerte
az önszerveződés fontosságát,
ami abban is megmutatkozik,
hogy nemcsak a városokban,
de már a kisközségekben is
működnek polgárőrségek a
határ másik oldalán. Nálunk
még nem igazán hallani a rendfenntartás effajta eszközéről,
de például a szomszédos Füleken nagy sikerrel működnek az
önkéntes roma rendőrök, akik
négyen járják Fülek utcáit, és
hasznosan teljesítik feladatukat
és ügyelnek a közrendre. Mint
ahogyan az alábbi írásból is kiderül Rimaszombatban kevés a
moly
járőr.

Kevés járőr,
könyörtelen pedálozók?
Egyik olvasónk ﬁgyelmeztetett
a Rimaszombat gyalogútjain
közlekedő nem körültekintő
biciklistákra. „A könyvtár előtt
jártam éppen, amikor egy kerékpáros a hátamnak ütközött,
de még közönségesen vissza is

2007. júl. 30.

A rend őreinek a napján…

szólt.“ – mondta az egyik neheztelő.
E tekintetben megkérdeztük a
Városi Rendőrség parancsnokát, Peter Bereczát, aki elmondta, hogy hosszú távú probléma
a kerékpárosokra tett panasz,
de ilyen jellegű polgári bejelentést még nem kaptak. A Fő tér
egyébként be van kamerázva,
a felvételeken fel is tűnik, hogy
a járdán bicikliznek, de nehéz
őket beazonosítani, hiszen a
kerékpárokon az autókkal ellentétben ugye nincs rendszám.
„Tavaly is volt olyan eset, hogy
a SNF utcán az egyik biciklis a
járókelőbe ütközött, amit rögzített a kamera. El akart menekülni a kiérkező járőr elől, de
az arra járók feltartóztatták.
Végül a rendőrség vizsgálta ki
az ügyet.” – mondta a parancsnok, aki még hozzátette, hogy
a megoldást abban látná, ha
város utcáit gyakrabban ﬁgyelnék a járőrök, de ez a jelenlegi
állapotban, amikor csak kilenc
városi rendőr van, kivitelezhetetlen. „Már előkészítettük a
létszámbővítésre a javaslatot,
amelyet szeptemberben tudunk
előterjeszteni a városi képviselőknek” – mondta Berecz.
kan/he
Illusztrációs felvétel: kan

Elszaporodtak a lopások
Jó időben, nyáron is érheti az embert kellemetlen meglepetés. Sajnos az
utóbbi időben elszaporodtak városunkban a lopások, autófeltörések. Oda
kell ﬁgyelnünk, ha magára hagyjuk az autónkat. A legfontosabb hogy
semmilyen értéket ne felejtsünk látható helyen, például cégi pecsétet és
fontos iratokat az ülésen, mert azok könnyen rossz kezekben végezhetik,
kézitáskánk, kameránk főleg a hátsó ablakban, minden tolvaj számára
olyan, mintha arany tálcán kínálnánk nekik. Autórádiónknak a helye az
autóban van, de a leszedhető beállító-gombok nélkül, amit magunkkal
tudunk vinni, senkinek sem jut eszébe ellopni. Bevásárolt dolgainkat a
csomagtartóban helyezzük el, mivel ott nincs szem előtt. Parkoljunk jól
belátható, és ha van rá lehetőség őrzött parkolókban. Figyeljünk oda
mindig az autók körül ólálkodó emberekre. Nem biztos, hogy érdeklődésük az autónk kinézetének vagy a műszaki állapotának szól. Sajnos
az embert kár érheti a zsúfolt utcán, bevásárlás közben, fürdőhelyeken
és a városi tömegközlekedésen is. Az elkövetők kiﬁgyelik az ember pillanatnyi ﬁgyelmetlenségét, és sajnos megvan a baj, ezért a pénztárcánkat,
iratainkat, mobil telefonunkat sosem hagyjuk a táska tetején, a hátizsák
divatosan megvarrott zsebeiben, a nadrágunk vagy az ingünk zsebében.
A táskából, zsebből kilógó pénztárca tökéletes célpontul szolgál a tolvajok számára. A táskánkat sosem rakjuk le a lábunk mellé, a szemünk, de
még jobb, ha a kezünk is mindig a holminkon pihen. Ha véletlenül mégis
megtörténik a lopás, akkor azonnal jelenteni kell a rendőrség 158 segélypd
hívószámán.

Brutalitás 2150 koronáért?

Rimaszombatban a Kishonti utca
(Malohontská u.) egyik tömbházánál múlt hét hétfőn nem sokkal éjfél után két hernádfői (Vikartovce)
húsz év körüli suhanc a vendéglőből kicsalt egy ötvenes éveiben járó
férﬁt, azzal hogy menjenek együtt
a városba inni. Ahogy kiért az útra,
azonnyomban az egyik ﬁatal hátulról elgáncsolta, kirúgta a lábát,
s amikor a megtámadott a földre
esett, mindketten elkezdték az
arcán ütni. Addig verték, míg azt

a látszatot nem keltette, hogy már
halott. Aztán a hasára fordították,
s a nadrágja zsebéből kivették a
pénztárcáját, amiből 150 koronát
loptak el, s elmenekültek. Ezen
kívül, ahogyan lapunkat Petra
Babulicová, a besztercebányai kerületi rendőrség szóvivő helyettese tájékoztatta, a sértettnek eltűnt
az órája és a szemüvege, amelyre
kétezer korona kárt állapítottak
meg, továbbá a férﬁ hét napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett a
fején. Rögtön nyomozási eljárást
indítottak az ügyben, s szerdán
már elő is kerítették az elkövetőket, s bűncselekménnyel vádolták
meg M.T-t és J.L-t, akik előzetes
letartóztatásba kerültek. Az ilyen
jellegű bűntettért akár nyolc év
börtönbüntetés is kiróható.
H
Illusztrációs felvétel: va

Kifosztottak egy ötvenes
éveiben járó polgárt
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A kerékpárosoktól féltik az erdőt?
Közkedveltté válik, de Abszurd törvénymónem tömegsport a ke- dosítás az erdőt járók
ellen
rékpározás
Az utóbbi évtizedben egyre jobban
tért hódított a hegyi kerékpározás
/mountainbiking - MTB/. Ezen
típusú szabadidő- és versenysport
űzéséhez elengedhetetlenül szükségeltetik két dolog: kerékpár és
megfelelő úthálózat. Az utóbbi
alatt erdei és mezei utak értendők. Az MTB biciklik speciálisan
ilyen terepviszonyokra lettek
megalkotva, aszfaltozott utakon
nem igazán nagy élvezet rajtuk
tekerni, és valljuk be a forgalmas
és veszélyes közutakat hacsak

teheti, mindenki nagy ívben
elkerüli, már ha van aki ott
tekerjen. Gömörországban
ugyanis egyelőre nem tömegsport a bringázás. Szép
idő esetén sem lepik el a kerekezők az erdőket, eróziót
okozva a talajon és messzire
űzve hetedhét országon is
túlra a vadakat. A téma körül
érdeklődőknek pedig hajlandó vagyok bármikor a gyakorlatban is bebizonyítani,
hogy mik a talajerózió valódi
okai. A gépesített fakitermelés /tervezett és illegális/, az
e célra sebtében kialakított,
gyenge alapú erdei utak, a felelőtlen motorkerékpárosok,
az egyre jobban tért hódító
úri sportként is űzött négykerekűek a quadok-, nem pedig
az ökológiailag tiszta, zajtalan kétkerekűek adnak igazi
okot az aggódásra.

Ugyanis a napokban nagy port kavart Ivan Gašparovič államfő július 17-én aláírt, sokak által bírált
törvénymódosítása, amely szerint
ezentúl csak speciális jelzésekkel
ellátott utakon, ösvényeken lehet
kerékpárral és lóháton közlekedni
a szlovákiai erdőkben. Ha valakit
azon érnek a hatóságok, hogy az
erdő más részén kerekezik vagy
lovagol, ötezer koronára is bírságolhatják. Az aktív szabadidőtöltés
hívei valamint a kerekezők értetlenül állnak a döntéssel szemben.
Régiónk földrajzi, ökonómiai

helyzetét, infrastruktúráját és
természeti adottságait ﬁgyelembe
véve csöppet sem irigylésre méltó
helyzetbe kerültek a bringázók.
Míg a hátizsákos turisták számára elégséges mennyiségű jelzett
turistaút van a környékünkön,

addig a kerékpárosoknak mostantól nincs életterük. Mert ugye
a turistautak nem nekik lettek
megalkotva, sőt többségük nem
is járható kerékpárral. Hivatalosan jóváhagyott kerékpárutak
járásunkban nincsenek, a félhivatalosak pedig csakis aszfaltozott,

gépkocsik által is használt útszakaszok. Járásunkban ez 30 km-t
jelent a Chorepa-nyereg –Klenóc
– Nyustya – Ratkó irányú 526-os
főúton. Tehát a tisztelt képviselők
által olyan gyakran emlegetett érv,
miszerint a kerékpárosok számára elégséges távhosszú jelzett kerékpárút van létrehozva, végképp
nem felel meg a valóságnak. Erős
a gyanúm, hogy a honatyák egy
részének halvány fogalma sincs,
mire adta áldását mikor rábólintott erre a nonszensz törvényre.

Kinek az érdekében
állhat, mi lehet a
valódi ok?
Ez a törvény az aktív szabadidőt
kereső emberek többsége számára elfogadhatatlan. Ez egyáltalán
nem járható út az erdővédelem terén, csupán egy látszatmegoldás,
mely sehová sem vezet. Egyfajta
megoldást jelentene bizonyos engedmények jóváhagyása, például
előre tervezett, csoportos túrák
lebonyolítása szakképzett, természetbarát vezetők kíséretében. A
Rimava Kerékpáros klub e téren
nagy gyakorlattal rendelkezik,
nyitottak minden ésszerű, reális
megoldás felé. Sokunkban azonban felmerült a kérdés: vajon mi
lehet az igazi ok egy ilyen radikális döntés hátterében? Miért kell a
természetbarátokat távol tartani
az erdőktől? Azért hogy minél kevesebb ember láthassa, hogy mi
folyik erdeinkben? Hogy egyszerűbb legyen a vadászat, az egyre
gyorsabb ütemű fakitermelés?
Tényleg a turisták, kerékpárosok
okozzák a legtöbb kárt a természetnek? Valószínűleg az asztal és
a szék között megrekedt a józan
ész... Azzal, hogy az államfő aláírta ezt az értelmetlen törvénymódosítást emberként, jogászként és
államfőként is csődöt mondott, s
igazolta, hogy nem minden szlovákiai polgár elnöke, hanem bizonyos érdeket szolgál–jelentette ki
múlt héten Mikuláš Dzurinda, a
Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió elnöke, aki köztudottan
szeret kerékpározni. Nyilvánosságra hozta, hogy tervükben szerepel az Alkotmánybírósághoz
fordulni jogorvoslatért. Az ellenzéki pártelnök azt is bejelentette,

hogy miután szeptember elsején
hatályba lép a törvény, a pozsony
környéki erdőkbe szerveznek kerékpártúrát, hogy így tiltakozzanak a törvény ellen.

A Rimava kerékpárklub
tagjai sem értik
Kerékpáros klubunk már lassan
egy évtizede működik, számtalan túrát bonyolítottunk le ez
idő alatt, nemcsak Szlovákiában.
Több ezer kilométert barangoltunk erdőn-mezőn, hegyenvölgyön keresztül, így aztán el
nem tudom képzelni, mi módon
ártanánk e sportág űzésével a

természetnek. Hisz, aki szereti
a kerekezést, az szívvel-lélekkel
imádja a hegyeket, óvja és védi
azt, örömmel keresi fel újra meg
újra az év bármely szakában. Az
is igaz viszont, hogy erdeink rossz
állapotban vannak, betegek a fák,
szennyezett a talajvíz és nagyon
sok helyen illegális szemétlerakat,
veszélyes hulladék található. Úgyszintén nem ismer határt az erdei
gyümölcsök, gombák, védett növények és állatok szedése, gyűjtése. De ezek nem a természetet
szerető emberek művei, sokkal inkább a felelőtlen, hanyag egyének
és ipari vállalatok gazdálkodásának a szomorú eredményei. Ezekre a problémákra kellene hathatós
megoldást találni!
Merem remélni, hogy nem kell
eladnunk kerékpárjainkat, de ha
mégis, akkor talán beállunk majd
erdőőrnek. Degeszre keresnénk
magunkat, hisz ezt a komolytalan
törvényt aligha fogja valaki betartani.
A cikk írója az SCK Rimava kerékpárklub elnöke, gondolatait e
non-proﬁt szervezet nevében tolmácsolta. (szerk. megj.)
Maksi István
Fotó: a szerző
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ÉLETHELYZETEK ,,Ki“ és ,,be“- főzés nagyi módra
Napi téma mostanság vonaton,
állomáson, piacon a befőzés.
Persze, nem a férﬁak körében.
Ők inkább a kifőzésről futtatnak eszmecserét. A múlt évi
meggy- és ribizlibor már rég
megtette hatását, itt az ideje
a frissről gondoskodni. Amíg
ők a jó hangulatot, a hibátlan
étvágyat és vérképet segítő
nedvről gondoskodnak, addig
a gyengébb nem a befőzésről.
Persze, akad férﬁú is, aki eme
hobbinak is szentel néhány
órát. Tisztelet nekik!
A kert ontja gyümölcseit. A
piac, az áruházak kínálata is
pazar (bár van kivetnivaló).
Nem marad más hátra, mint
hogy a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag gyümölcsökből
elraktározzunk
magunknak egy keveset. Hogy
munka van vele? Egyetértek.
De csak akkor, ha kevés időt
szentelünk rá. Akkor rohanva,

fáradtan nekiesünk, mert a
gyümölcs bizony gyorsan erjed. Kinek lenne még a kedve is
jó hozzá! Haragosan válogatjuk, dobáljuk szegénykéket,
mert az elején úgy tűnik, sose
fogy el. Pedig a kompótos üveg
falai mögül kedvesen mosolyognak vissza ránk. Amikor
– tételezzük fel – egy egész
szabad délutánunk van (nehéz
megszervezni, de nem lehetetlen), akkor esetleg egy jó kis
szórakozásnak is beillik a télirevaló palackozása. A nagyi ezt
úgy csinálta, hogy arra az időre
– szó szerint – kiköltözött az
udvarra. Kicipelt három-négy
mosogatótálat, olyan korabelit, egy halom kompótos
üveget és a befőzendő gyümölcsöt. Bizony, elfoglalta a fél
udvart. Körberakta magát az
említettekkel, ő maga meg egy
háromlábú alkalmatosságon
foglalt helyet. ,,Nos, gyerekek!

Kezdünk!” És komótosan elmosta három vízben az üvegeket, majd gondosan száradni
hagyta. Még lassabban, precízebben mosta és válogatta
a nedvdús termést. Közben a
konyhában rotyogott a sziruplé, amit szintén kint töltött az
üvegekbe. Örültünk, hogy segíthettünk, mert ez a nyár legfontosabb teendői közé tartozott. A kész befőttekre kockás
anyagból készített kalapot. Ezt
már egyedül is felrakhattam.
Miután katonás sorban álltak
a kecses poharak, hirtelen a
zsebébe nyúlt és felkiáltott:
„Jé, EZEK meg itt maradtak!”
És EZEK voltak a legédesebb
barack- ,cseresznye- és szilvaszemek, aminek íze még most
is a számban van.
Jó ki- és befőzést! És ne feledjék: csak komótosan!
Csank Katalin
Fotó: homoly

SZIPORKÁK

BESZÓLUNK

Töredékek, emlékek, ízek

Úton – útfélen körbe a városon

Nem szoktam a mindennapok zűrzavarában odaﬁgyelni mindenre, a médiára – a reklámokra, az egészséges táplálkozásra,
hogy mit együnk és mit ne. Korunk emberei, gyerekei eszik pl. a
müzlit, barna kenyeret, az egészmagos kiﬂit. Minap az ismerősöm is cipelt haza népes családjának egy tele szatyrot. Gabonaterméket vitt, merthogy a családja imádja, csak leöntik tejjel, s
úgy eszik reggelire...
Emlékszem, gyermekkoromban volt egy kis apró tejbolt az utca
végén, ahol laktunk. Tejcsarnok. Kicsi, hűvös és csak úgy áradt
belőle reggelente a friss kenyér, kiﬂi, de még a vaj, tej illata is. Az
volt ám a friss kiﬂi, méghozzá vajas! Most is van, persze, de nem
olyan. Fel lehetett széltében vágni, és meglehetett kenni ﬁnom,
friss házi vajjal, amit kilóra mértek, és szeletekben árultak.
A mostani reggelikhez ugyan megpróbálhatjuk azt a kőkeményen ropogós kiﬂit „felszabdalni”, de ugyancsak nem sikerül.
Ez a modern kiﬂicske eltörik, szétterül, elmorzsálódik és csakhamar tele lesz vele az asztal. Nagyon ritka a jó kiﬂi, a ﬁnom kisült kenyér. A boltok polcai tele vannak, csak úgy roskadoznak,
de az nem olyan, mint a régi idők pékáruja.

A reggeli autóbuszok a Nyugat-lakótelepen egy kicsit a ﬁgyelem központjába kerültek.
Nem akar az ember valami
különöset sem égbekiáltót,
csak éppen beérni a reggeli
autóbusszal mondjuk a munkahelyre, az orvoshoz, a piacra, az idősebbek is mindenfele
mennének, s hogy ne kelljen a
hosszú kilométereket gyalog
bejárni. Az iskolaévad befejeződött, gyerekzsivajt kora reggel nemigen lehet hallani. Az iskolabusz nem közlekedik. Az a másik pedig hagy kivetni
valót maga után. Egy nap fültanúja voltam, amikor a buszsofőr mesélte,
két autóbusz bent maradt a SAD területén, elfelejtették, hogy iskolaszünet van, tehát automatikusan nem mentek, csak másnap reggel. Egy
másik jött helyette, jó 15 percnyi késéssel. No, és? - kérdezhetnénk, de a
munkahelyre időben be kellene érni. Nem beszélve arról, hogy a kórház
dolgozói panaszkodtak egymás közt, hogy az éjjeli műszak után – reggel
végképp nem tudnak busszal hazajutni a Nyugat-lakótelepre, gyalog kell
megtenniük az utat, pedig egész éjjel dolgoztak, segítettek az embereken
a kórházban.
Az új bevásárlóközpont építése miatt lezárták a Riso előtti kereszteződést,
az autóbuszok kénytelenek körbejárni Nyugat-lakóteleptől a Mezőgazdasági iskoláig, ott elfordulnak a Rima mellett a Diagnosztikus központ
előtt, a gyógyszertár mellett, az iskolánál, átjutnak a hídon a posta túloldalán a Hét törpe mellett, a Kereskedelmi akadémiáig halad a busz. Vissza
felé körbe megy a Nyugat-lakótelepen, befordul a benzinkútnál és úgy áll
meg az első megállónál. Hát, azért a tíz koronáért legalább megutaztatnak
minket, körbe a kis városunkban.

BA, Fotó: he

ba
ill. felvétel: archív
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Ahol megvan az összetartó erő
Járásunk Csemadok mellett működő folklór-csoportjaiból
Mint ahogyan arról a múltkori számunkban hírt adtunk, idén tizenhatodik alkalommal rendezték meg
a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyét ezúttal Serke községben.
Az alábbi képeket a rendezvényen
készítette Gecse Attila - a fellépő
járásbeli hagyományőrző csoportokról. Az esemény kapcsán kérdéseinkre Sebők Valéria, a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmányának elnöke válaszolt.
Hány Csemadok alapszervezete van a
rimaszombati járásnak?
Attól már nagyon messze állunk, amikor még arról beszélhettünk, hogy 79
szervezetünk van, s milyen jó volna, ha
a 80-at is meg tudnánk alakítani. A rőcei
járás azóta már nem tartozik hozzánk, s
nagyon sok szervezet meg is szűnt, úgyhogy jelenleg 27-28 szervezet működik.
Két-három éve alakult újjá Jesztén,
Détérben, vannak a TV-nek alapszervezetei, amelyek hagyományosan nagyon
jól működnek, általában azok, ahol van
folklór csoport, ahol van összetartó erő
az emberek között. Akár éneklő- akár
tánccsoport – rájuk úgy tekinthetünk,
hogy ők a kultúra magjai, ők az össze-

Mennyire nehéz a mai időkben a
gömöri magyaroknak a fáklyát vinni?
Nehéz. Még ha csak a média, informatika csábítása lenne, de vannak ettől
rosszabb dolgok ami felé a ﬁatalság
tendál, de ha megvan az ősök felmutató
fáklyavivő szép példája, akkor a ﬁatalok tudnak utánuk menni, s lehet, hogy
nemcsak a kocsma felé veszik az irányt,
hanem tényleg az értelmes hagyományőrzés- és szórakozás felé.

Rozmaring cigányzenekar – Csoltó

A nehéz anyagi helyzet mennyire befolyásolja a meglétet, magát a létet?
Alanyi jogon egy koronát sem kap a
Csemadok egyetlen alapszervezete,
sem a Csemadok TV. Az a bizonyos százalék, amelyet a tagsági díjból megtart,
abból nem tud mozogni. Csak pályázati
úton keresztül juthatnak a Kulturális
Minisztérium anyagi támogatáshoz.
Ebben az évben még meg van a tavalyi
szint, úgyhogy ki lehet gazdálkodni a
rendezvényt…
Homoly E.
Fotó: Gecse Attila

Palóc Menyecskék – Óbást

Gömördétéri Asszonykórus

Szivárvány népdalkör – Nagybalog

tartó erő, és a Csemadok tagsága már
mögéjük fel tud sorakozni.

Mákvirág tánccsoport – Serke

Barkó Menyecskék – Gesztete
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Gömörszőlős, a
szerves kultúra
szigete

A szlovák-magyar határ mentén Kelemértől
2, Putnoktól 11 km-re ma Borsod-Abaúj
Zemplén megye közigazgatási területén
találjuk Gömörszőlőst. Először 1232-ben
Poszoba néven említik az oklevelekben
(Ila Bálint: Gömör megye 3.köt.233.old.),
1879-ben egy árvíz lerombolta, de újra felépült. 1906-tól a szőlőkultúra emlékeként
lett Gömörszőlős. Ma az egyetlen magyarországi település, ami nevében még őrzi a
történelmi Gömör-Kishont vármegye nevét.
1993-ban indult a „Gömörszőlős, a fenntartható falu”elnevezésű program, melynek
keretében régi épületeket újítottak fel és
elősegítették a népi mesterségek, hagyományok továbbélését. Látnivalói: népi műemléki épületek, néprajzi gyűjtemények (közlekedési és gazdálkodási eszközök), népi
faműves munkáit bemutató gyűjtemény,
kisgaléria, kazettás mennyezetű református
templom, a közel százéves gépekkel működő gyapjúfeldolgozó műhely, az Ökológiai
Intézet Oktatóközpontjának környezetbarát
berendezései és bemutató biogazdasága. Az
idevezető útról É.Kovács László vall, akit a
„falu megmentőjeként” szokás emlegetni:
„Szülőfalum a Sajó-balparti dombvidék legkisebb települése. Néhai édesapám mellett
jómagam is vágtam a fát, hántottam csert és
fuvaroztam is, több éven keresztül. Ő a századforduló idején cseperedett uradalmi cselédlegénnyé, később alkalmi favágóvá, majd
amerikás magyarrá. Kinn jó néhány gyárat és
bányát megjárt. Haszna, hogy holdnyi örökségéhez még hetet ragasztott. Falunkban
sok volt az „amerikát járt”ember, viszont a
község társadalmi változására mindez kevés
hatással volt. Jelentős uradalmi földterületek felvásárlásával nincstelenek kerülhettek
kisparaszti kategóriába. A kisparaszti életforma azonban megkövetelte, hogy minden
elérhető jövedelem kiegészítéseként szolgáló kereseti forrást felkutassunk. Velem
együtt sok más hasonló korú legényke bújta
az erdőt... A falu szegényparasztjainak és
birtokon kívüli rétegének, hasonló sorsú szegényeinek évről évre keresetet adott a téli favágás, tavasz eljöttével a cserhántás, a cserhordás-kötés, a szénégetés és a fuvarozás.
(v.ö. Ujváry Zoltán által szerkesztett Gömör
Néprajza sorozatban megjelent É.Kovács
László: Favágók, cserhántók, szénégetők és
fuvarosok a magyarországi Gömörben című
könyv, Debrecen, 1990)
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Gömörszőlősi nap a Gömör-Tornai Fesztiválon
Hetedik alkalommal került
megrendezésre július 19-29.
között a Gömör-Tornai Hagyományőrző és Művészeti
Napok kiemelkedő eseménye
a Gömör-Tornai Fesztivál. A
programsorozat jelentőségét
az országhatár átjárhatóbbá
tételében, a történelmi gyökerű térségi kapcsolatok erősítésében, a régió vérkeringésének felpezsdítésében látják a
szervezők. Az idén először 11
naposra szervezett határon átnyúló rendezvény során 15 település különböző helyszínein
közel 100 fesztiválprogramból
válogathattak az érdeklődők.
Július 25-én a 15 település
egyike egy teljes napon ke-

resztül a ma alig száz lelket
számláló Gömörszőlős volt.
A „Gömörszőlősi nap” délelőtt 10-kor kezdődött a Néprajzi Gyűjtemény udvarán egy
kerekasztal-beszélgetéssel,
melynek témája: Falvak a 21.
században Magyarországon.
A mozi-sátorban késő estig
folyamatos vetítés zajlott elsodort falvakról. A Kakasvári
Portán asszonyi gömöri ünnepi viseletet mutattak be. A
népviselet tervezésének és kivitelezésének műhelytitkairól
Neszádeliné Kállai Mária tartott előadást. Badin Ivett munkáiból a hagyományos gömöri
viseleteket tekinthették meg
az érdeklődők, majd két ki-

állítást: először Barczikay
Ildikó és Barczikay Tamara
mézeskalács munkáiból, és
Szabó Ilona gobelinművész
alkotásai kaptak teret, ahol a
tárlatvezető maga az alkotó
volt. Az Ökológiai Intézet Oktatóközpontjában kézműves
foglalkozások zajlottak: mézeskalács-készítés, nemezelés. A délutáni faluséta után
Mizser Attila és Szászi Zoltán
felolvasó estje következett.
Levetítették Jirí Menzel által
rendezett Az én kis falum című
csehszlovák játékﬁlmet, végül
pedig a Múzeumkertben az
Esztenás Együttes koncertje
zárta a Gömörszőlősi napot.

Együtt könnyebb
Egy éve testvér-települési együttműködés Naprággyal
Gömörszőlős ma a gazdagszegénység, a szerves kultúra
egyik szigete a globalizáció
tengerében. Nem a fejlesztések, s nem a fejlesztők, hanem a hagyományos, emberkörnyezet viszony túlélte,
azaz a szerves kultúra avatja
fenntarthatóvá. A kérdés:
vajon meddig? 1993-ban az
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
átfogó felmérést készített a
faluról, amelyben számba
vette a lakosság szociális
helyzetét, a gazdasági tevékenységeket és a környezet
állapotát. A felmérésből kiderült, hogy Gömörszőlős mint
tipikus aprófalu magán viseli
az aprófaluk jellemzőit: ezek
a népesség számának csökkenése, a ﬁatalok elvándorlása, a lakosság elöregedése,
a lehetőségek beszűkülése,
a helyi piac összeomlása, a
szerves kultúra elvesztése.

A felmérés ugyanakkor azt
is megmutatta, hogy a helyi
erőforrásokra épülő kismesterségek, a földhasználat illenek a fenntartható fejlődés
gondolatához, és azok felelevenítése a helyi közösség
fejlődését szolgálhatja. Ezt
a gondolkodásmódot követve: nem a gazdasági haszon,
hanem a helyi társadalom
fejlődése és a környezet megőrzése az igazi nyereség.
Közös cél és érdek, hogy a
tevékenységekbe minél több
helyi ember vehessen részt, s
mindezek közepette a természetes környezet se sérüljön.
Az együtt könnyebb elvét
alapul véve: minden tevékenység összekötődik egy
másikkal, feltételezi annak
létét, egymást támogatja.
Ha valamelyik veszteséges,
még nem kell föltétlenül felszámolni, a másik nyeresége
támogathatja fennmaradá-

sát. Így a kitűzött szociális és
környezeti cél akkor is teljesülhet, ha a tevékenység nem
gazdaságos. Az együtt könynyebb elvét vették alapul akkor is, amikor elhatározták,
hogy egy felvidéki gömöri
községgel testvértelepülési
együttműködést kívánnak
kötni. A választás Naprágyra
esett, ahová akár gyalog is
átsétálhatnak az erre a célra
kijelölt turistaúton. Július
28-án egy éve annak, hogy
Kovács László gömörszőlősi
és Kovács Katalin naprágyi
polgármesterek együttműködési megállapodást kötöttek a két település közötti
sport, kultúra és a közművelődés területén közös rendezvények szervezésére, egymás
kölcsönös segítésére.
Oldalt írta: Balázs Emese
Fotó: Benedek László
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Elhunyt a legidősebb felvidéki öregcserkész
Újabb nagy öregünk ment haza a teremtőjéhez: Orosházy Lajos bá. Felvidéken a nagy
öregcserkészeink sorában ő volt a legidősebb.
1917. március 12-én született és 2007. július
13-án hunyt el. Megjárta a Don-kanyart, majd
14 évig a Gulagon raboskodott, ahonnan hitében, magyarságában még jobban megerősödve
tért haza. Fafaragó, tanító, amatőr csillagász,
cserkész és egy igazi Ember volt, aki mindig a
Magyarságot tartotta a szeme előtt. Tőle tanultuk a regőshétvégeken, a cserkésztáborokban:
Maradj Magyar! Temetése Oroszkán volt július
18-án tisztelői, bajtársai és cserkészei körében. Jó munkát! Kismedve
A 4. számú Hatvani István Cserkészcsapat cserkészei valamint a helyi öregcserkész klub tagja ezúttal is fájó szívvel búcsúznak Lajos bától, aki többször is járt
Rimaszombatban, sok barátja, ismerőse volt a városban. Nyugodjon békében.

Nyári Kézműves Tábor Sajógömörön
Sajógömörön
A Csemadok Területi Választmánya, a
Sajógömöri Csemadok Alapszervezete,
Sajógömör Önkormányzata a Szlovák
Köztársaság Kulturális Minisztériuma
anyagi támogatásával Nyári Kézműves
Tábort szervez 2007. augusztus 13 és
17. között 8 - 15 éves gyerekek részére. Több foglalkozást is szerveznek az
ügyeskezűeknek, úgymint gyöngyfűzés,
tojásfestés, fonás, szövés, batikolás,
agyagozás, kosárfonás, nemezelés, csu-

hézás, gyékény- és szalmadíszek készítése, tanulhatnak ezen kívül népi gyermekjátékokat, népdalokat, néptáncokat. A
szabadidőben pedig kirándulnak, természetbeni sétákat tesznek. Az ügyeskezű
gyerekek jelentkezését a következő elérhetőségeken várják: Cseszkó Líviánál,
hétköznap 9- 16 óra között Tornalján a
Rákóczi Magyar Házban /Béke utca 90/,
vagy a 047/5524454
telefonszámon.

VII. Magyar Sziget

Augusztus 1-én, szerdán kezdődik az a tábor,
amelyben egy hétre leomlanak a határok, s a Kárpát-medence minden magyar honﬁtársa felhőtlenül szórakozhat, művelődhet, barátkozhat. Verőce-Kismaroson idén hetedik akolommal rendezi
meg a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
a Magyar Sziget. A HVIM-es szervezők ezúttal
is gazdag programot kínálnak, melyek az Attila
király nagyszínpadon, a Hamvas Béla előadóteremben és a Harcmezőn váltakoznak, este pedig
Koncertek zendülnek fel a tiszta környezetben.
Mindenki megtalálhatja a számára érdekes és értékes feltöltődési lehetőséget, részletes program a
http://magyarsziget.hu/program2007 honlapon.
H, Fotó: szentkoronaradio.com

A könyvajánló mindazoknak
szól /meg másnak is/, akik
nem vettek részt a Városi Futball Klub első nyilvános gyűlésén 2007. július 25-én, este
hat órakor a városi kultúrház
esztrádtermében, de érdekli
őket a rimaszombati foci sorsa.
Esterházy focirajongása jutott
eszembe, amikor megláttam
kevéssel hat óra előtt azt a néhány érdeklődőt - később kábé
harmincvalahányan
lettek,
akik leültek a polgármesterrel
meg a VFK többi új vezetőjével szembe, hogy tájékozódjanak a jelenlegi rimaszombati focihelyzetről. Esterházy
Péter 2006 májusában járt
Rimaszombatban, éppen itt
a kultúrházban, s dedikálván nekem az eddig összes
megjelent könyvét, kivéve az
Utazást .... Az utolsó beírással
már jó ismerősként üdvözölt
- elkápráztatta sziporkázó leleményességével és nyelvi virtuozitásával a hallgatóságot.
Viszont akkor nem beszélt
a futball iránti vonzalmáról.
Nos, ezért is aktuális az Utazás... elolvasása /nemcsak a
rimaszombatiak számára /.

Jacsmenyík József kiállítása
Rimaszombatban

2007. július 19-én az Oxymoron Polgári Társulás, a Rovás Polgári Társulás, a Rimaszombati Városi Művelődési Központ Jacsmenyík József füleki festőművész 50.
születésnapja alkalmából kiállítást szervezett a VMK
Ganevia Galériában „Az idő szárnyán” címmel. A kiállítás, melynek kurátora Szászi Zoltán 2007. augusztus
24-ig megtekinthető. A festőről és eddigi életművéről
Fotó:he
következő számunkban olvashatnak.

Esterházy Péter:
Utazás a tizenhatos mélyére

KÖNYVAJÁNLÓ

Esterházy könyve német kiadójának, a Berlin
Verlagnak a felkérésére
készült, ott már 2006
februárjában meg is
jelent. A cselekmény
szerint a német kiadó
megkérte az írót, hogy
emlékezzen vissza hajdani
foci-élményeire,
utazzon el a német helyszínekre is, ahol valaha
járt, és a foci-világbajnokság alkalmából írja
meg a maga foci-könyvét. Az író ﬁatal korában a
Csillaghegyi Munkás Torna Egylet igazolt játékosa volt. Öccse, Esterházy
Márton pedig komoly
labdarúgó karriert futott
be. Focizott a Fradiban, a
Honvédban, a válogatottban, az AEK Athén-ban.
Az idősödő szerző (aki

előbb volt futballista, mint
író), a focin keresztül felidézi a Kádár-rendszerben
leélt ifjúkorát, az NDK-s
lányokat, a német egyesülést, foglalkozik a magyar
és a német nép karakterével, és azzal, hogy van-e
ilyen, sőt például mellesleg
beszél a pacalpörköltről
és a fröccsfajták magyar
elnevezéseiről is. Közben
feleleveníti a focitörténet
nagy fejezeteit, főleg a dicsőséges hajdani magyar
aranycsapat emlékét, de
végső soron az öregedő futballista keservein keresztül
nem a fociról, illetve nem
csak arról beszél, hanem a
ﬁatalság, a dicsőség, a jó és
rossz dolgok elmúlásáról,
a saját élet megéléséről a
kollektív foci-emlékezeten
keresztül. A labdarúgás
mesterségét az írói mesterséggel vonja párhuzamba,
gyakran jut el egyiktől a másikig. Felidézi korábbi műveinek foci-vonatkozásait
is a Termelési-regénytől A
szív segédigéi-ig. A kötetbe
az író beépíti az elmúlt évtizedekben újságokban megjelent foci-tárgyú cikkeit
is. Aki elolvassa, az rögtön
megírja régi rimaszombati
fociélményeit.
kt
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A gimnázium épületét sokszor csodálom, s ha valaki annak idején azt
mondja nekem, hogy csupán másfél
év alatt épült fel, hihetetlennek tartom, nem hiszem el. Azt az utcát,
ahol ez a monumentális tömb található, magunk közt az egyszerűség
kedvéért Gimnázium utcának nevezzük, így azonnal betájolható.
Szeptember elején szorongó szívvel
haladok át a kapun és lépek be a gimnázium épületébe immáron gimnazistaként. Noha az épület egy része
ismerős, idegennek érzem magamat
komor, vastag falai között. Azt tudatosítom, hogy egy korszak lezárul:
vége a gyermekkornak, azt ellenben
nem, hogy ennek okán másnak kellene lennem, mint amilyen valójában vagyok, vagy másként kellene
viselkednem, mint ahogy általában
viselkedem. Nem a beilleszkedés

IRODALOM
sabbak tőlem, ők egyszeriben megnyúlnak már nyolcadikos, kilencedikes
korukban, közelítik a száznyolcvan
centit. Ez nemigen zava r, megszokom a magasságomat, jól megférek
vele, noha valahol a lelkem mélyén
szeretnék én is legalább akkora
lenni, mint ők. A mi családunkban
azonban lassúnövésűek a férﬁak. A
körülbelüli százhetven centis magasságom nem végleges, van remény ezt
túlszárnyalni még egy-két centivel.
Az osztályok ajtajára kifüggesztett
névsorok alapján rátalálunk az I. Cre. Az általános iskolában mindvégig A osztályba járok, a C itt most a
magyar tanítási nyelvű osztályt fedi.
Végigolvasván a névsort, elkönyvelem: osztálytársaimnak legalább az
egy negyedét nem ismerem. Ők nem
ugyanabból az iskolából érkeznek, a
többiek mind helybéliek és ismerősök vagy barátok. A leendő osztályfő-

dönteni.
Időtöltés gyanánt a folyosó falán
függő régebbi tablókat nézegetem.
A képek alapján csupán két tanárt
ismerek személyesen: Vörösnét és
Kovalčinnét. A többiek ismeretlenek, a Kukutyin nevű professzort
hiába keresem, nincs ilyen nevű.
Megjegyzem magamnak viszont
Igor Chamula nevét.
A következő napon sorra jönnek az
órák és a tanárok, bemutatkoznak,
mi is bemutatkozunk. Hogy ki lesz
az osztályfőnökünk, még mindig
kétséges. Egy biztos: Boros csupán
helyettesíti a leendő osztályfőnökünket, ki még betegszabadságát tölti.
Boros aztán közli: Bachňákné lesz az
osztályfőnök.
A Kukutyinnak mondott (vagy elhallott?) tanár neve valójában Bokotej, ő
az I. A osztályfőnöke. Nekünk a földrajzot fogja tanítani, s mellékesen el-
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történelmet, Kmeťovát – szilárd akarása és jelleme okán – ennek ellenére
megkedvelem. [A későbbiekben én
vagyok nála a legelső felelő, önként
jelentkezem, az osztályzat egyes.]
Mrázné, az orosztanárnő mutatkozik a legszigorúbbnak. Noha
választékosan és kellemes hangon
beszél magyarul, nem kedvelteti meg
magát az osztályunkkal. A volt osztálytársak közül többen egyetértünk
abban, hogy amit az általános iskolában Éliás Ferikénél tanultunk, az
Mráznénál alig jelent majd valamit;
vagyis rádöbbenünk: orosztudásunk
milyensége valószínűleg nullával
egyenlő. Mrázné bizalmatlan szigora
nosztalgiát ébreszt néhányunkban
Éliás Ferike iránt, hisz az ő idejében
más volt a helyzet, lényegében élvezet volt nála a tanulás! Mráznénál
már a kezdetben elmegy a kedvem
az orosz nyelv kötelező tanulásától.

Csordás János: Mozaikok a gyermekkorból [7.]

[Részletek egy készülő regényből]

kérdéséről van szó, hanem valami
másról: a felnőtté válás kezdeti szakaszáról. Ennek az ideje jött el. A
beilleszkedéssel nincs gondom, ez
bizonyára most is menni fog egyéniségem feladása nélkül, mint már
megannyiszor. A változások korát
élem, ám nincs igazán szándékomban lényegesen megváltozni, egyelőre nem óhajtok felnőtté válni és nem
óhajtom utánozni a felnőttes magatartást, amennyiben erről szólna
ez az időszak. Barátaimnál az eltelt
hónapokban olyatén apró mozzanatokat ﬁgyelek meg magatartásukban, amelyek váratlanok, s őszintén
elszomorítanak. Nincs egyéb lehetőségem, elfogadom őket olyanoknak,
amilyenek. A felnőtté válás kezdetét
némileg másként képzelem el; nálam
ez olyan, mint a gyümölcsérés: lassú
és alig észrevehető.
A gimnázium épületének belső légköre sejtelmes, az emeleti folyosókon elhelyezett vitrinek és tablók
sokasága leginkább egy múzeum
benyomását kelti bennem, semmint
egy középiskoláét. A hatalmas vitrinekben kitömött állatok: madarak,
kisemlősök és egyéb furcsaságok
láthatóak, az alkoholban úszó embrió látványa sokak számára kissé
taszító, mindazonáltal leginkább ez
kelti fel az újonnan ideérkező diákok
érdeklődését. Az épület földszintjén
és az első emelet egyik felében szlovák tanítási nyelvű általános iskola
működik, a gimnázium lényegében
a második emeleti részen és az első
emelet fennmaradó helyiségeiben
található. Az alagsori étkezde, a tornaterem és az udvar közös.
Feszengek egy kicsit, amiért a barátaim, Adi, Laci, Dodi sokkalta maga-

nök neve nem szerepel e papiroson.
Amíg semmi sem történik, kint vagyunk a folyosón, várjuk a hozzánk
érkező tanárt. A szemem azonmód
megakadt egy ismeretlen diákon.
Első ránézésre két méter magasnak
tűnik, Adi, aki száznyolcvan centis,
szinte eltörpül mellette. Felfedezem,
hogy ennek az óriásnak a társaságában van egy tőlem is sokkalta alacsonyabb ﬁú, ami némileg jobb kedvre
derít, legalább a tornaórákon, a magasság szerinti sorakozóknál most
sem kell a sor végén álldogálnom. A
legmagasabbik ﬁút Pólos Árpádnak
hívják, a legalacsonyabbikat Feledy
Zoltánnak. Mind a ketten Feledről
jönnek, ott laknak. A harmadik társuk Csobó Árpád.
Beszédbe elegyedem a többiekkel is,
megszólítom az egyik magányosan
ácsorgó lányt, aki éppen támasztja
a folyosó hidegtapintású falát. Őt
most látom először, nem a Šrobár
utcai általános iskolából érkezik, a
neve Olga. Alkatra amolyan nekem
való típus: karcsú, vékony, alacsony,
az arca borongósan mosolygós.
Miközben a nyári élményekről esik
szó, valaki azzal a hírrel siet fontoskodóan az osztályba, hogy Boros,
az egyik legszigorúbbnak vélt tanár
lesz az osztályfőnökünk, a felsősök
rebesgetik. Aztán valamilyen Kukutyin nevű professzorról hallok, akiről
mindenkinek rossz véleménye van,
az egyik lányt szinte kirázza a hideg
e név hallatán. Olybá tűnik, mintha
mindenki alaposan informált lenne,
ámde ez engem csöppet sem zavar: a
pletyka nem érdekel. Azt évekkel korábban már megtapasztalom, hogy
olykor a látszat néha csalóka, nem
szabad elhamarkodottan hinni vagy

mondja, Cserencsénben, a hegy tetején lakik. Valamilyen oknál fogva ezt
szerfölött fontosnak tartja, amiért
nekem azonmód szimpatikussá válik
az öregúr. Szépen beszél magyarul,
még nem tudjuk, hogy kárpátaljai
származású, három nyelvet beszélő
ruszin. (Az I. B osztályfőnöke hogyhogy nem, Chamula lett.)
Danisné, az iskola igazgatónője a
magyar nyelvtant és a magyar irodalmat tanítja. Szigort parancsoló
magas alakja, konzervatívan kedves
viselkedése,
fegyelmezetlenséget
nem tűrő egyénisége a kezdetben
fagyos légkört teremt az osztályban.
Rádöbbenek: nála bizony tanulni
kell majd, nincs mese. Valószínűleg
ﬁgyelembe veszi, hogy hatodikos
korom óta, négy éven keresztül egy
padban ültem Pistivel, a ﬁával az
általános iskolában. Ő az első tanár,
aki mindjárt házi feladatot ad.
Sokak számára óriási meglepetés
a történelmet oktató tanárnő személye. Kmeťovától, a szigorúnak
mondott tanárnőtől szinte mindenki
tart, az óráján jóformán megmerevedve ülünk. Beszéde hangos, töri
a magyar nyelvet, s amennyiben
nem tudja magát helyesen kifejezni
magyarul, elmondja azt szlovákul.
Minthogy az általános iskolában
csupa magyar anyanyelvű pedagógus tanított, érthetetlen számomra,
hogy a gimnázium magyar tanítási
nyelvű osztályában az egyik legfontosabb tantárgyat, a történelmet
nem magyar anyanyelvű tanár tanítja. Nem gyanítom ennek okát, bizonyára nem véletlen, hogy így alakult.
Az, hogy a tanárnő férje a múzeum
igazgatója, e tekintetben talán mellékes. Minthogy szeretem tanulni a

Még senki sem sejti, mekkora kényszerré válik ennek a nyelvnek a mechanikus tanulása, s hogy Mrázné
lesz az a tanárnő, aki alaposan megnézi, kinek milyen osztályzatot adjon; nála az első jegy lesz a mérvadó:
aki négyessel vagy ötössel kezdi, az
várhatja a bukást...
Igyekszem az eszembe vésni újdonsült osztálytársaim nevét, ez nagyjából, egy-két kivétellel sikerül. A
szemüveges ﬁút, ki a szélső sorban
egyedül ül leghátul, Vezér Józsefnek hívják, a magas csinos lányt
Czene Ágnesnek, a törékeny alkatút
Nádasi Katalinnak. A feledieket már
ismerem, s ott vannak a bátkaiak: a
két sötéthajú lány, Kresnye Aranka,
Mikó Mária, s a többiek: Fonó László, Kovács László; a IX. B-sek, őket
mind ismerem: Geduly Laci, Lénárt
Jóska, Kökény Béla. Az osztály létszáma meghaladja a harmincat, a
társaságnak a magvát az egykori IX.
A tanulói képezik.
Olga, az újdonsült osztálytársnő
vonzza a ﬁúk egy részét. Megdöbbenésemre Laci startol rá a legintenzívebben. Olga nem az a típus,
aki után tudtommal Laci futna,
imigyen meglepő a dolog, aligha
találok rá megfelelő magyarázatot.
A szünetekben Laci egyre gyakrabban társalog Olgával, olykor Adi
és Dodi odacsapódik hozzájuk.
Olga közkedvelt lesz a körükben.
Kiderül, pornó történeteket írogat,
egy ilyet később a nagyszünetben
felolvas. Jómagam határozottan lemondok róla, világosan látom, Olgánál nem rúghatok többé labdába,
meg már nincs is szándékomban az
ilyesmi; maradok a régi barátnőm
kegyeiben.
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NYÁRI TÖRTÉNET, ANNO…
A család, már évek óta 2-3 hetes
kirándulást, nyaralást szervez.
Nyaralásukat többnyire saját
tervük szerint választják meg
autóval. Idén a Balaton a cél,
a balatonfüredi kemping. Itt
már máskor is járt a háromtagú
család. Ideális helynek tartják,
azért választották újra ezt a helyet. A kempingben, a családi
motelben szállnak meg újra,
mert az kényelmes, és közvetlen
a tópartján van. Az önkiszolgáló
étterem is mindjárt ott van a közelben, ahol fürdőruhában lehet
étkezni és ez a jó!
Megérkeztek. A motel előtti
autóbeállóban leparkolnak. Miután a holmijukat behordták,
máris fürdőruhába öltöznek. A
motel túloldali széles üvegajtaján lépnek ki a pázsitra. Innét
már csak pár lépésre van víz, az
óhajtott Balaton! Jól megmártóznak benne, úsznak egyet a
ﬁnom selymes vízben. A parton
járva csorgatják le magukról a
vizet. Közben szemügyre veszik
a környéket, nincs-e ismerős a
strandolók között, de egyelőre
nem találnak.
Visszamennek a motelhez, kirakják a nyugágyakat „saját”
pázsitjukra, és élvezik a semmittevést. A szomszédok szin-

tén nyugágyban ülnek, kölcsönösen fejbólintással üdvözlik
egymást, bemutatkozásra még
lesz alkalom. Már lassan esteledik. „Ma itthon vacsorázunk
- mondja az anya, „megesszük
a hazait.” Persze, szinte fölösleges mondani, máskor is így
csinálták. Ragaszkodnak régi
szokásaikhoz.
A reggel fényesen érkezik, a tó
vize tündököl a napfényben, jól
látszik az üvegajtón keresztül.
Kati öltözik elsőnek, szatyorral a kezében indul reggelire
valót vásárolni, és az újságot
is megveszi. Amint kilép a motel „autós” oldalán, látja, hogy
a ﬁatalabbik szomszéd bácsi
is akkor lép ki. Mint jól nevelt
kislány már csókolomot akar
köszönni, de a szomszéd megelőzi, s vidám „Kezét csókolom” köszönés hangzik el! Kati
szinte megremeg. Neki szól ez
a hölgyeknek kijáró köszönés?
Gyorsan „Jó reggelt” köszönéssel válaszol. „Látom a szomszéd kisasszony is korán kelő”
- mondja a szomszéd és vár, míg
Kati az autót megkerülve hozzáér. „Láttam tegnap érkeztek.”
Kezet fognak, s kölcsönösen bemutatkoznak, és beszélgetésbe
kezdenek. Kati megtudja, hogy

a szomszéd mérnök, az édesapjával jött, mert a felesége egy
sürgős tudományos munkát ír.
Kati közli, hogy gimnazista, a
szülei pedig a gimnázium tanárai. A patika elé érve, a szomszéd közli, hogy édesapjának
gyógyszert kell vennie, és újabb
„Kezét csókolom”–al elköszön.
Kati pedig bevásárol.
Hazaérve anyjának újságolja el
a „nagy eseményt”, hogy neki
először köszönt felnőtt kezét
csókolomot! Anyja mosolyog.
„Nagy lány lettél! Ezután ezt
meg kell szoknod!”
A szülők a reggeli után olvasnak.
Így Kati fürdőruhában, hóna
alatt labdával megy a homokos
partra. Egy ﬁú nekiszalad, és
elkapja a labdáját, majd nevetve
kiált: „Vedd vissza!” Kati elbizonytalanodik, majd odakiált:
„Hozdd ide!” A ﬁú labdázva
közeledik. „Ugye megijedtél?”
Mikor közelebb ér, Kati látja,
hogy milyen izmos a ﬁú, ezért
így válaszol: „Én nem vagyok
izompacsirta!” „Én sem, Nagy
Zoltán vagyok!” Erre Kati kezét nyújtja, „Én pedig Kovács
Kati” - és már ő is nevet! Labdáznak. Száll a labda és a vidám
beszélgetés. „Este diszkó lesz,
eljössz velem?”„El, ha a szüle-

im is jöhetnek.”„Persze, az én
szüleim is jönnek, de a diszkó
melletti kávézóban lesznek, az
„ﬁnomabb” hely, és a zenéjük
is más.
Hazaérve Kati elmeséli anyjának, hogy megismerkedett egy
Nagy Zoltán nevű ﬁúval, és
este diszkóba megy vele. „Ti is
jöhettek apával, mert az ő szülei is jönnek. Jaj, de jó, hogy ide
jöttünk anya! Máris két nagy élményem van!”
Vörös Ilona

Horváthné Zsíros Ivett verseiből
Tövisek és csillagok

Mégis …

Ne bánts!

Színfoltok

Bilincsbe vert kezeimmel
töviskoszorút fonok;
bilincsbe vert életemmel,
önmagam ellensége vagyok.

Kint kopog az eső,
hallom apró lépteit…
s tudom, hogy érted jött
kint már süt a Nap
eljátssza,
hogy minden rendben van.

Ne bánts, ha
fáj a lelkem,
ne bánt, ha
könnyes szemem,
ne bánts, ha
fuldokló magányom,
ne bánts, hisz
éget a fájdalom.
Ne bánts engem,
mert én is bántalak
ne bánts, mert
százszor meg kínozlak –
ne bánts, mert,
elmegyek messze
kóbor szívem megfagy örökre …

- kék égbolt,
kék szem volt,
kék ne felejts,
kék sírba temess;

- Tudom:
én vagyok a vétkes,
hisz az ember alkot,
az ember rombol,
s mindent megmérgez Uram!
Hát ez az én művem?
- porba hullott könnyeimtől
meg remeg a térdem. Kérdő tekintettel,
csillagot számolok,
nincs itt semmi baj,
hiszen csak ember vagyok.

De láttam,
hogy elmentél,
s most,
szívemben dúl a zivatar.
- Nem jössz,
már mondták –
mégis olyan, mintha végig
itt maradtál volna.

- piros hajnal,
piros ének,
piros vérem,
piros téren;
- lila akácok,
lila virágok,
lila álmok,
lila parázsok;
- fekete karácsony,
fekete magányom,
fekete a hó is,
fekete a szív is …
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VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban 2007. július
24-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Ladislav Bódy, Ivan Brezáni,
Ondrej Iždinský, Jozef Sokolovský, František Kubačka, Miroslav Švoňava, Jaroslav
Baláž, Gabriel Šimon, Juraj Lacík, Igor Andráš, Tomáš Kočiš
Rimaszombatból, Peter Slezák, Juraj Beník, Ján Babarík ml.
Susányból, Ružena Báštyová, Vojtech Bášty Lőkösházáról,
Roman Šotek Tiszolcról, Štefan Vývlek Rimaráhóról, Richard
Bálint Klenócról, Róbert Varga Oldalfaláról, Mária Dobošová
Gömörpanyitról.
Először adtott vért: Marcel Radovský Rimaszombatból.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

a

ENTES, s.r.o
adminisztratív munkaerőt keres

Feltételek: - főiskolai végzettség vagy teljes középiskola végzettség
érettségivel - idegen nyelvek tudása Angol nyelv, Német nyelv,
Magyar nyelv - számítógép kezelése, Excel, Word ... stb. - jó organizációs, kommunikációs képességek és rugalmasság
Kínálat: - biztos munkahely egy stabil organizációba - standardon
felüli ﬁzetés - felvétel rögtön
Kérvényeket és az önéletrajzokat postával vagy személyesn fogadjuk az alábbi címen:

Entes, s.r.o., Čerečianska 3631,
97901 Rim. Sobota. Tel.: 047/56 31 995

SLOVENSKÁ BRYNDZA
S
Szlov
zlovák
ák juhtúr
juhtúró
ó

Szuper akciós árak!
Konyha bútor – méretre:
•
•
•
•

konyhai bútor 2mx60 cm, szekrénnyel, mosogató résszel már 10 500 Sk-tól + DPH
ülőgarnitúra 3+1+1
már 12 800 Sk-től + DPH
billenős heverő
már 1 500 Sk-tól + DPH
garnizs
már 120 Sk/bm + DPH

Eladás QUATRO részletre is!
Cím: Hajdú Bútor (Nábytok Hajdú), Rimajánosi (Rimavské Janovce) a
kastélyban.
Nyitva tartás: H-P 9-től 17 óráig, szombat 9-től 12-ig.
Tel: 0905 566 298, 0907 586 809

2625-50

2784

RENT – A – CAR
Személyi- és
haszon járművek

Mobil.: 0918 038 797
2782

az újonnan megnyílt üzletünkben
a rimaszombati piacon
2781
Stavebniny Ádám s.r.o – cég
/Cintorínska 712. Rim. Sobota/
raktárost és eladót keres.

ANITA

Az építkezési anyagok ismerete
és a számítógéphasználat előny.

Ajándékok
Szuvenírek
Díszítőelemek

Telefon: 0905 702 105

SNP 12, Rimavská Sobota

HIRDETÉS: tel.: 56 04 673,

fax: 56 33 742, e-mail:

friss juhtúrót vásárolhatnak

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

2783

A Munka- , Szociális- és Családügyi Hivatal - Rimaszombat
érteísti Önt, hogy 2007. auguzstus 6-án reggel 9 órakor
VERSENYELJÁRÁS lesz a LIDL SR v.o.s új bevásárló központ
következő funkcióiba:
* üzletvezető helyettes (1 munkahely)
* eladó - pénztáros (12 munkahely)
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* Eladó mérleg, amely 2 mázsáig
mér. Tel: 559 22 70, 0902 367
448.

BÚTOR - GYÁRTÁS ÉS ELADÁS

846-33

* Eladó ülőgarnitúra sértetlen
plüssel, továbbá eladó daráló termésre. Tel.: 0915 512 700.
852

* Eladó száraz asztalos fűrészelt
faúru. Tel.: 047/5695571.
856-34

* Fuvarozás szekrényes Áviával.
Tel.: 047/5694 274, mob.: 0904
592 962.
Nyitva tartás: H. – P. :9:00– 17:00
Sz.: 9:00– 12:00

LAKÁS-BÉRLET

841-34

Bérbe adok egyszobás berendezett lakást egy fő részére
Rimaszombatban Tel: 0905
556 425.

* Eladó Serkén (Širkovciach
č.d.165) négyszobás földszintes
családi ház, 15 áras kert Ár: 320.000,-.Infó. 0915807022.

1582

ÁLLÁS

767-31

* Eladó ötszobás családi ház a Tégla
utcában (Tehlová 7.), egy és fél szintes + konyha, fürdőszoba, új tető,
garázs. Ár: 1.450.000,- Sk. Infó::
0907884276, 0918072191.

* Kőműves munkához keresek
kisegítőt, lehet képzetlen is. Tel.:
0911 506 505.

641-31

* Tető tatarozást, javítást és átrakást vállalok. Tel. 0908 451 418.

* Eladó egyszobás lakás a
Malahontská 20. sz. alatt, átalakítás
közben – lehet a vevő óhaja szerint.
Tel.: 0914196233.

* Eladó PEUGEOT 306 XRD
94-es évjáratú. Telefon: 0908 387
298.

tel.: 047 56 21 748

827

lehetőséget kínálok. Tel.: 0907
857 026.

849

* Eladó kisebb telek, tégla +
alkotóelemek Rimaszombat
Tel.: 047/5694 274, mob. 0904
592 962.

* GROS INTERNET, telefon vonal
nélkül, garantált gyorsaság 1536/
256 kbps-től, HATÁRTALAN ÉS
INGYENES HÉTVÉGÉK már
401 Sk-tól DPH-val havonta. Info:
047 4513153, 0903 544 040.

842-34

2795-34

800-31

Szeretné cégét reklámozni?

Hirdessen a Gömöri Hírlapban!
Kedvező áron s feltételekkel.
Informálódjon hirdetési menedzserünknél:
a 0907 255 600 vagy a 0910 913 191 telefonszámokon.

859-33

kirendelték: Hatvaniho I, 2., Rimaszombat,

ÁLLATOK

tel./fax: 56 31 055, email:predajna.rs.datex.sk

786-31

* Kicserélek kétszobás lakást a
Rima-lakótelepen egyszobásra +
különbözet. Tel: 0905 710 225
634-32

* Háromgyermekes, foglalkoztatásban álló nő sürgősen bérbe
vesz egy vagy kétszobás lakást.
Bútorozott előnyben. Tel.: 0910
615108
737-37

* Eladó kétszobás saját tulajdonban lévő szövetkezeti lakás
erkéllyel a Nyugat lakótelepen. (na
sídl. Západ) Infó.: 0903 542 869,
047/5623 433 – este hat után.
805-31

* Eladó családi ház Nagybalogon
(Veľký Blh) Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0911 675 426.
825-31

* Eladó épülőfélben lévő családi ház
a IBV Sobôtka építkezési területen
(az építmény nagy része már tető
alatt). Tel.: 0905 446 136.
835-33

* Bérletbe kínálok berendezett
irodahelyiséget a Hviezdoslav u. 8
szám alatt Rimaszombatban. Tel.:
047/5632 446.
860-35

*A SHR Ján Gombala, Rimavské
Janovce rimajánosi vállalkozó
eladásra kínál 5-6 kg-os pulykát
továbbtartás céljából. Információ a köv. tel.sz. 0903 807 840.
810-33

*Eladók pudli kutyakölykök,
különböző színben. Ár: 2000 Sk
+ megegyezés. Tel.: 0918 599
501.
823-33

Eladók „brittkék szőrű”
macskák, augusztustól aktuális,
ár megegyezés szerint. Tel.: 0949
329 266, 0903 260 426.
*

851

* Eladók választott malacok.
Kedvező áron. Tel.: 0905 54 48 91.
1580

EGYÉB
* TV, DVD, Video, Sat. javítás
Viktor Jabarov, Družstevná 28/
11, tel. 0905323277.
762-31

* Megbízható emberekre van
szükségem. Tel.: 0918 561 363.
799-33

* A megszokottól eltérő kereseti

Notebook FSC Amilo Pro V3515:
procesor Intel Celeron M450 (2GHz),512MB RAM,80GB merevlemez,
DVD író, 15,4“ LCD képernyő, LAN, WLAN (Wifi), 4 x USB2.0, op.
rendszer Microsoft Windows XP Home CZ
(ár DPH -val együtt):

19 990

Minden számítógépes összeállításhoz ﬂash árjegyzékből ingyen 1GB USB!
Rendeljen közvetlenül a gyártótól

Bartók Béla u. 6., 97901 Rimaszombat
Mobil: 0905 274 324, 0905 711 656
Tel.: 047/56 348 78, 56 319 39 Fax: 047/563 19 41
Mail: polux@stonline.sk, www. Polux.sk

Eladás Quatro
hitelre is

AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

AKCIÓ: 5-kamrás profil – 4-kamrás árában

Műanyag ablakok
20%-os kedvezmény

Német ALUPLAST proﬁl
MACO vasalás
beüvegezés U =1,0 Wm2/K

Az ablakok és ajtók magasfokú minősége EU-s szinten igazolt.
ISO 9001 és ISO 14001
Függőleges ablakredőny 180 Sk/m2 (24 órás expressz szállítási lehetőség)
• Úszópadló
– 10%
• Garázskapuk
– 10%
• Műanyag kinti redőny – 10%
• Ablakredőny műanyag és euro-ablakokra * enteiőr anyag redőny * római
redőny * svéd ablak és ajtó tömítés * hajtjhatós kapu fóliák * bogárelleni hálók
* biztonsági ajtók és rácsok
• A külső műanyag ablakok alumínium lamellával is.

ERKÉLYEK BEÜVEGEZÉSE REDŐNYMÓDSZERREL

2623
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15 éves a női foci Rimaszombatban
1992. május 22 -én alakult
Rimaszombatban a Közgazdasági Akadémia égisze alatt
- Galamb Róbert tornatanár hathatós támogatásával - a város
első női futballcsapata, amely kezdedben ﬁúkkal edzve - hamarosan benevezett az első ligába.
Belková , Moravová , Hroncová,
Syc - Krivánová vagy Hatalová
neve ismerősen csengett az eredményhirdetésekkor, de nem egyszer a válogatottak névsorában
is. Később kapcsolódtak hozzájuk olyan nevek, mint Stavinová,
Juhászová,Ninczová, aki később
Ziar nad Hronom - ban játszott,
de emlithetnénk még további
neveket, akik eljutottak a szlovák
női fociválogatottba.
A sikereket beárnyékolta, hogy
nem volt a női focicsapatnak saját futballpályája. Igaz ,ezt a hiányosságot tudták egy ideig pótolni, úgy, hogy vidékre jártak.

Megjelent a női foci Osgyánban,
Nagytöréken,
Nagybalogon,
Rimajánosiban, Bátkában és
Újbáston.
Egy szezont lejátszott a rimaszombati női focicsapat a
kurinci pályán is, ahol a női fociválogatott is játszott meccset
Görogországgal.Az akkori szlovákiai női fociválogatott edzője - Tarcala úr - is elismerőleg
szólt a rimaszombazi női fociról.
1998. július 30 - án megoldódni
látszottak a női foci problémái,
amikorra - nem kevés munkával sikerült alkalmassá tenni a jelenlegi Hostinsky Alapiskola melletti focipályát, amit Rimaszombat
Város tizéves használatba adott a
klubnak, de később fel is mondta
ezt a szerződést, ami ismét viszszavetette a női focit városunkban. Mindezek ellenére - és talán
a következőkben még
lehetne részletezni e sportág ri-

maszombati alakulását - sikerült
megszervezni július 29 - én - NŐI
FOCIVAL A DROG ELLEN
gondolat jegyében - három régió
női futballtornáját - Rimaszombat - Losonc - Salgótarján - a

A rimaszombati futball
új filozófiájáról
is szó volt - meg sok más
egyébről is - a Városi Futball
Klub első nyilvános gyűlésén,
amire Cifrus István a város
polgármestere invitálta Rimaszombat / és vidéke / minden futball / meg a futballhoz
kapcsolódó közéleti kérdések
/ iránt fogékony és érdeklődő
polgárt 2007. július 25 - én
hat órai kezdettel a kultúrház
esztrádtermébe.
A Városi Futball Klubot működtető polgári társulás elnökeként a polgármester
felvázolta a valamivel több
mint harminc / 30 ! - enynyi volt a résztvevők száma a
gyűlésen / érdeklődőnek azt a
kényszerhelyzetet, ami a várost - a képvislőtestület döntése nyomán - ahhoz vezette,
hogy megoldja azt a helyzetet,
ami a korábbi klubtulajdonos - melynek kézzelfogható
eredményeit nem vitatja senki
- visszakozása után kialakult
a rimaszombati futballban. A
polgármester hangsúlyozta,
hogy az új vezetés folytatni és
továbbépiteni kivánja Rima-

szombat focihagyományait,
nagyobb lehetőséget biztositva
az ifjúsági és hazai nevelésű
futballnak, nem pedig egyfajta zsoldosfocit működtetni.
Elmondta, hogy Rimszombat
városa hárommilliós ,, gyorssegélyt,, küldött a klubnak,
hogy a focisták májusi és
júnusi járandóságait rendezni
tudják, lévén azoknak még érvényes szerződésük a klubbal.
A Klub sportigazgatója, Szántó Gábor tájékoztatta a hallgatóságot , hogy az ,,iﬁk,, nevelésének koncepcióján már
dolgozik Vaszily Béla, ismert
ifjúsági futballedző. Ő is a
hazai játékosok nagyobb mértékű ,, favorizálását,, - ligaszerepeltetését - tette a koncepció
középpontjába.
Cifrus István a Klub stratégiáját ismertetve kifjtette, hogy a
Klub stabil pénzügyi helyzetét
részben szponzori támogatásokból / 75 % / részben a
polgári társulás önerejéből
/25 % / kivánják biztositani.
Egy első ligás futballcsapat
működtetése - az elmondások

szerint - cca 10 millió koronát
feltételez : a pályák karbantartása, az edzések, mérkőzések
szinvonalas bebiztositása, a
sportobjektumok esetenkénti
bérbeadása stb.
A Klub távlati célja egyelőre /a
meg/maradás az első ligában,
s természetesen a szinvonalas,
a rimaszombati focihagyomány szineinek megfelelő
/ford: -k-/
meccsek.

Besztercebányai Önkorményzat
támogatásával. A focitornáról
következő számunkban részletesen beszámolunk.
red /rövid./ford:-k-/

A kis SK-TEMPUSosok
focisikere
A
Besztercebányai
megyei
önkorményzat
támogatásával
- a megnyitón Városunkat Pavel
Piliarik képviselte - kupatornát
szerveztek a legkisebbek számára /
2000. évi születésűek /a TEMPUS
sprttelepén , ahol a rimaszombati kis
TEMPUSosok a II. helyet szerezték
meg, miután legyőzték Kassa, Léva,
Poprád A és B hasonló korcsoportú
csapatát, s csak a nyitrai csapattól
szenvedtek /0 : 1/ vereséget.
/ford : kt/

Magától távozott
távozott

Reagálás a cikkre - Elkezdődött az őszi labdarúgóidény
Az előző számunkban - értékeltük az elmúlt szezon területi
bajnokságának egyes csapatait
- az V. ligában szereplő Nagybalog véleményezése kapcsán
Roman Kudlik, aki korábban a
Nagybalogiak edzője volt telefonon kommentálta az értékelést.
Kommentárjának teljes terjedelmében helyet biztositunk:
„Három évig voltam Nagybalog
edzője, s két fordulóval a szezon

vége előtt önszántamból távoztam - nem rúgtak ki - ,mert külföldi munkalehetőségem akadt. Egy
ideig még külföldön dolgozom,
aztán meglátjuk. De Nagybalogra már nem térek vissza - számomra ez egy lezárt fejezet - , bár
azt gondolom Nagybalog előrehaladt, mig ott dolgoztam“.
kan
ford -k-
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Kispályás labdarúgó
torna Bátkában
Balogvölgy falvainak találkozóján
megrendezett mini-futball eredményei:
Öregﬁúk Bátka – Radnót
Rakottyás 1 – Roma Bátka
Iﬁ Bátka – Rakottyás2
Baraca – Újfalu
Öregﬁúk Bátka – Rakottyás1
Baraca – Iﬁ Bátka
Döntő: Öregﬁúk Bátka – Baraca

4:0
1:0
2:0
1:0
1:0
0:0 – 11-kel 3:2
0:0 – 11-kel 1:3

Hibajavítás
Múlt heti 30. számunkban a Medves Kupa Óbáston című
cikkünkben rosszul írtuk a helységnevet. Ezúton kérünk
elnézést olvasóinktól az elírásért, s helyesbítünk: Újbást/
Egyházasbást (Nová Bašta).
szerk

Balogfala és Síd mérkőzése

Szombaton rajtol a
kerületi bajnokság
Szombaton elindul a labda a kerületi labdarúgó bajnokság három osztályába is. A III. ligában régiónknak csupán egy csapata van, ez pedig a
MFK Rimaszombat tartalékgárdája, amely Túrócszentmártonon (Martin)
játssza mérkőzéseit. Az első fordulóban a rimaszombatiak Námesztóra
(Námestovo) utaznak.
A IV. ligában már több csapattal is képviselteti magát régiónk. Az első
fordulóban csapataink párosítása a következő: Tiszolc (Tisovec) – Kálno
(Kalinovo), Nagyrőce (Revúca) – Ajnácskő (Hajnáčka), Hliník – Feled (Jesenké). Az V. ligában Nagybalog (Veľky Blh), Nyustya (Hnúšťa),
Lubény (Lubeník) és Rimajánosi (Rimavské Janovce) képviseli régiónkat.
Az őszi nyitányon a műsor a következő: Nagybalog – Fazekaszaluzsány
(Hrnčiarské Zalužany), Nyustya – Lukanénye (Nenince), Ipolynyék
(Vinica) – Lubény és Ragyolc (Radzovce) – Rimajánosi. A lubényiek továbbra is szombaton játsszák hazai bajnoki mérkőzéseiket.
sz

Az I. liga 2007/2008-as bajnokságának állása a 3. fordulója után:

Ahogy az elmúlt években, az idén is gazdag program várta a balogfalusiakat a hetedszer megrendezett falunapon.
Reggel az óvodások és az alapiskolások számára rendeztek ügyességi versenyeket a játszótéren, majd a helybeli
focicsapat mérte össze erejét a sídi csapattal, s a gólzápogiv
ros mérkőzésen a hazaiak 7:4-re győztek.

KÖZLEMÉNY
Cserencsényi Sport Klub (Športový Klub Čerenčany)
lehetőséget kínál ﬁatal tehetségeknek, akiknek lenne
kedvük és tehetségük, hogy az ifjúsági utánpótlás
csapatában játszanak. Feltételek: jó egészségi állapot
és a 14. életévnek a betöltése. Az érdeklődők augusztus 10-ig jelentkezhetnek a következő telefonszámon:
0905 344 853.

Forrás: futball.zoznam.sk

Megérdemelt hazai siker
VFK Rimaszombat – Inter Bratislava 2:1 (0:1)
Az I. labdarúgó liga harmadik fordulójában hazai pályán fogadta a VFK
Rimaszombat csapata az
Inter Bratislava (Pozsony)
együttesét. Az 1020 néző
előtt lejátszott találkozón a
hazaiak a következő összeállításban léptek a pályára:
Pulen – Janečka, Kaščák,
Tomáš, Mráz – Pisár,
Živanovič, Filo, Lazúr /
Sihelský/ - Líška, Čižmár.
Az első játékrészben az
történt a pályán, amit a
vendégek akartak. egy
formás támadás végén a

24. percben Hodek révén
a vezetést is megszerezték,
majd kihagytak egy ordító helyzetet. A mérkőzés
végleg eldőlhetett volna
javukra, ha a játékvezető
megadja a második félidő
elején szerzett góljukat,
de szabálytalanság miatt
érvénytelenítette a gólt és
„feltámadt” a hazai csapat. Elsősorban Pisár volt
elemében, aki sokat mozgott, jól adott be a kapu elé
és lőtt egy parádés szabadrúgás-gól a 72. percben.
A rimaszombatiak tovább

támadtak, nem elégelték
meg az egy pontot és a 81.
percben siker koronázta
az igyekezetüket. Pisár a
tizenhatoson belül okosan játszott Živanovič elé,
aki megszerezte a győztes
gólt.
Mindent egybevetve, megérdemelten tartotta otthon
a három pontot a rimaszombati csapat, amely
a negyedik fordulóban
Tőketerebesen (Trebišov)
lép pályára.
sz
Fotó: he-archív
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Az I. ligás ,,Városi Futball Klub Rimaszombat” hivatalos tablóképe
a 2007/2008-as idényre

Alsó sor balról: Martin Kuciak, Branislav Mráz, Rudolf Michálek - masszőr, Marián Kudlík – másodedző, Gabriel Szántó – sportliga-igazgató,
Mikuláš Komanický – főedző, Ján Oštrom - csapatvezető, Jozef Pisár, Gejza Pulen
Középső sor balról: Lukáš Migaľa, Roman Kučerňák, Martin Tomáš, Nenad Živanovič, Július Nôta - az edző asszisztense, Gergely Geri, Richard Rubint,
Martin Čižmár, Marek Janečka
Felső sor balról: Michal Filo, Stanislav Morháč, Marián Pčola, Rastislav Kaščák, Juraj Líška, Nikola Vukanac, Peter Šándor, Roman Lazúr, Milan Siheľský
Foto: Jaroslav Podhorský

Gömöri
Regionális hetilap

2007. július 9., hétfő
28. szám

Ára 9 Sk

40. évfolyam

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja a Rimaszombat-i Városi Hivatal.
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Hirdetések felvétele: tel. 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk .
Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők.

