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Tatarozzák a téli stadiont

A napokban intenzíven folynak a
rimaszombati téli stadion átalakítási munkálatai. Ahogyan azt a Városi Hivatal illetékes szakemberétől, Pásztor Istvántól megtudtuk,
áprilisban kezdődtek el a munkálatok, amelyeknek a kivitelezője
a pozsonyi ZIPP cég. A városi
képviselők ez évre erre a projektre
23,4 millió koronát hagytak jóvá.
Az egész projekt 64 millió koronába kerül. Ez magába foglalja a téli
stadion körbefedését, a jégfelület
technológiájának a kicserélését,
az egyes helyiségek teljes felújítását valamint az öltözők és szociális létesítmények megújhodását.
Cifruš István polgármester szerint
a felújításra már nagy szükség
volt, balesetveszélyes állapotok

uralkodtak az épületben, valamint
az ammónia is szivárgott a berendezésekből. Az alapvető higiéniai
normák sem voltak betartva, s
évek óta kolaudációs végzés nélkül
üzemelt az épület. Jelenleg a létesítmény tetőkonstrukcióját festik,
a lelátók kereteit betonozzák, s
annak födémjének egyes részeit
fogják kialakítani. A stadion oldalainak burkolatán és a padlózat
elkészítésén is most dolgoznak.
Ami a jégfelületet illeti, modern
s alacsonyabb ammóniatartalmú
lesz. A hűtőkompresszorok Dániából érkeznek majd. A jégfelület
felújításával ez év december elsejére végeznek.
kan/v
Fotó: a szerző

Új köntösben a múzeum
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum felújítási munkálatainak
befejezését a kivitelezők augusztus végére tervezik. A felújítást még
múlt év októberében kezdték, amely folyamán teljes födémcserére
került sor, rekonstruálták az épület homlokzatát, szigetelték az épület régi szárnyának alsó részeit. Amint azt a Múzeum igazgatónőjétől,
Oľga Bodorovától megtudtuk, a felújítási munkálatok összkiadása
meghaladta a tíz millió koronát, amelyre támogatást a Besztercebányai Megyei Önkormányzat nyújtott. Jelenleg az épületet környékének
a rendbetétele folyik.
kan/fotó:h
folytatás a 3. oldalon

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

meghívja Önt:
A BUDAPESTI
MESTERSZAKÁCSUNK
VILÁGJÁRÓ
ÍNYENCSÉGEIRE
ELSZÁLLÁSOLÁS
69 SK-TÓL

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk

lapszérle

Lelki
szegénység
Egy katolikus egyetemen tanuló diáknak nemrégiben
a rimaszombati,
Fő téren található
Római katolikus
Plébániahivatal elől
ellopták a biciklijét. Annál is kellemetlenebb volt ez számára, mivel
másnap egy magyarországi túrára
szándékozott kerekezni a kerékpárjával. Elképesztő, hogy ez fényes
nappal történt, és senki sem vett
észre semmit az arra járók közül. Az
emberek úgy látszik közömbösek
a mások ügyei, dolgai iránt... Az
enyveskezűek ilyen tevékenysége
sajnos városunkban nem egyedi
eset. A templom melletti sekrestyéből mise alatt már tűntek el táskák,
sapkák, szemüvegek és egyéb
tárgyak. A tolvajoknak semmi
sem szent, az Istentől sem félnek.
Hasonló problémáik vannak az új
egészségügyi központ tulajdonosainak is a Dobšinsky utcában,
ahol az utóbbi időben a toalettről
tűnögetnek el a higiénia kellékek.
Az elektromos kézszárítóknak
is lába kelt... Feltehetjük a költői
kérdést-milyen emberek azok,
akik már a toalettpapírt is lopják?
Ha kenyeret, vagy tejet lopnának,
mondhatnánk, az éhség miatt tették. Ezek a szarkák azonban olyan
dolgokra specializálódtak, amelyek
nem szükségesek a túléléshez.
Nagy lelki szegénységre utal ez,
nem érzik át, hogy így a károsultaknak kellemetlenséget, fájdalmat
okoznak. Ez őket egyáltalán nem
érdekli...
Marta Kanalová
főszerkesztő

Műanyag
ablakok
787 Sk
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40x40, fehér, barna, billenős,
lakássejtekbe, garázsokba
MONTAG , Hatvani utca
0905 705 966, 0905 924 921.
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Romák csereprogramja
Egy hete
kedden
ért véget
az a csereprogram,
amelyet
a Roma
Információs Központ valósított meg Rimaszombatban. A
tanácsadással, drogprevencióval,
szociális segítségnyújtással foglalkozó központ vezetője Gazsó
Zita lapunknak elmondta, hogy
a IUVENTA Európai Uniós alap
támogatásával valósult meg akciójuk, melynek lényege, hogy a
vegyes párkapcsolatokban rejlő
esetleges problémákra hívja fel
a figyelmet. A projektet még tavaly elkezdték, felkészítő tanfolyamokon vettek részt, a bevont
személyek pedig kérdőíveket
vettek fel, hogy megtudják az
emberek álláspontját pl. a vegyes
roma-magyar, szlovák-magyar

2007. aug. 20.

Nem okoz problémát Rimaszombatban
a vegyes házasság…

párkapcsolatokról. Az eredmény
azt tanúsítja, hogy a legtöbb embernek ez nem jelent problémát,
nem aszerint választja meg élete párját, hogy szlovákul vagy
magyarul beszél-e, hogy roma-e
vagy sem.
A nemzetközi projekt záró részeként tehát augusztus 7-14-ig
tartott városunkban a szerbiai,
horvát, spanyol és szlovákiai fiatalok találkozója, összesen 43 fő,
akik között a programba 13 hazai
kapcsolódott be, közülük is 8 volt
a magyar roma, 2 magyar, 3 pedig

szlovák. Mintegy ünnepélyes zárásként augusztus 13-án délután
a Főtérre hívták az érdeklődőket,
ahol a Végtelen történet kérdőjellel… című műsorban bemutatkoztak a projektben résztvevő
fiatalok, aki dramatizáltak egy
valós élethelyzetet, melyben minden szereplő a saját nyelvén kommunikált a másikkal. Szinpadra
lépett még a losonci Cespom
polgári társulás roma tánccsoportja, Szendreiék Kokaváról és
Horváth Mónika vezetésével a
rimajánosi táncosok. Mindany-

nyian a roma néphagyományt, a
tánc és énektudást közvetítették.
Gála műsornak is beillett a délután, melyen azonban csak egy
nyelven – szlovákul konferáltak a
mintegy fél száz magyarul beszélő közönségnek.
Gazsó Zitától a szervezet motorjától még megtudtuk, hogy
nagyon sok tapasztalatot szereztek a projekt által, sok fiatallal
sikerült kapcsolatot teremteniük,
s némi inspirációt adni a nyelv
fejlesztésének fontosságára és a
tradícióik megismerésére. Azok
számára, akiknek bővebb információra esetleg tanácsra vagy
bármi nemű segítségnyújtásra
lenne szükségük rendelkezésükre állnak az Iskola úti irodájukban naponta reggel nyolctól
délután kettőig. (Informačné a
poradenské centrum Rómov ul.
Školská 7, e- mail: ipcr@nextra.
sk, tel./fax 047/5634228)
Homoly
Fotó: Dósa

ankét

Hogy tetszett a romák
műsora a Főtéren?

Nálunk is működik „az emberi jogok”
regionális irodája
A Szlovák Nemzeti Központ
emberi jogok regionális irodája,
mint Szlovákia egyedüli intézménye bírálja az egyenlő bánásmód alapelveinek szabályos
betartását. Szlovákia hét városában kezdték meg működésüket
regionális irodákként, így Rimaszombatban is. A regionális
iroda tevékenysége az emberi
jogok és szabadság vizsgálatára irányul, beleértve a gyerekek
jogait is, a megkülönböztetés
és az intolerancia áldozatainak
segítségére és tanácsadására az
emberi jogok területén, külön
tekintettel az egyenlő bánásmód
alapelveire a megkülönböztetés-ellenesség törvénye szerint,
a népművelés és megelőzés érdekében ebben a régióban. A
2004-es évben lépett életbe ez a
törvény, amely nem szabályozza

az egyenlő bánásmód alapelveit
általánosan a társadalmi élet
minden körzetében, de összpontosít a szociális támogatás területére, az egészségügyi, áru és
szolgáltatás ellátásra, a műveltségre, a munkajogi és hasonló
jogi kapcsolatokra. A megkülönböztetés oka sokféle lehet: faji,
nemi, nemzetiségi vagy etnikai,
bőr szerinti, vallási, egészségügyi, életkori, szexuális, családi
állapot és hasonló.
A rimaszombati regionális iroda törekvése a helyi partnerek
(közigazgatás, civil szervezetek
és az emberi jogok területén
tevékenykedő
egyéniségek),
együttműködésével egy reális
kép kialakítása a körzetben betartott emberi jogok állásáról,
együtt keresve megoldást a megkülönböztetés kiküszöbölésére.

Mi segíteni akarunk ott ahol az
antidiszkrimánciós törvény engedi, esetenként tájékoztatni az
ügyfelet arról milyen lépések a
megfelelőek és ki az illetékes a
más jellegű gondok megoldásánál.
A rimaszombati regionális iroda hatáskörébe tartoznak a
következő járások, Rimaszombat, Losonc, Poltár, Rozsnyó,
Nagyrőce, Nagykürtös és a
Kassai járás és környékének egy
része.
A regionális iroda székhelye:
SzNF utca 15, 2. emelet, Rimaszombat, tel.: 047/286 50 11,
mobil: 0918 370 006, email.:
koskova@snslp.sk.
Mgr. Andrea Kosková, a regionális iroda megbízottja,
Ford.: Dósa A.

Dávid
Veronika, Rimaszombat

Nagyon tetszik az előadás, többször
is
lehetne
ilyen jellegű
műsor. A losonci fellépők is tetszettek, de a rimajánosiak voltak a
legjobbak. Úgy érzem, el vannak
nyomva ezek a hagyományok, és
örülök, hogy így felszínre kerülhetnek a roma népszokások, legalább e műsor előadásával.
Kovač
Albert,, Rimaszombat

Kíváncsiak
voltunk hogy
kik lépnek fel.
Szépen daloltak és táncoltak a műsorban, sok ismerőssel
is találkoztunk. Tetszik az egész
rendezvény, nagyon jó, mert lehetőségük van a tehetséges romáknak, hogy valahol fellépjenek, és
így legalább azzal tudnak foglalkozni, amihez valójában értenek.
Kérdezett: he
Fotó: da

3

VÁROSUNK ÉLETÉBŐL

2007. aug. 20.

Felújították a 125. éves műemléket
A Gömör Kishonti Múzeum néhány adat és szám tükrében
folytatás az 1. oldalról

A múzeumban egykor laktanya volt, később pedig leányiskola és postahivatal,
1910–től ad otthont az épület a múzeumnak. A tatarozásra nagy szükség volt már,
mivel a beázások veszélyt jelentettek a kiállítási tárgyakra is. A épület födémje s
homlokzata volt különösen rászorulva a
felújításra. A megújult épület ünnepélyes
átadására szeptember 6-án kerül majd
sor, amikor is a Gömör–Kishonti Múzeum megalapításának a 125. évfordulóját
ünnepli a város. Ebből az alkalomból két
új kiállítás is nyílik majd. Az első a múzeum történelmét, a második pedig a gyűjteményei legértékesebb darabjait fogja
bemutatni.
A múzeumot Fábry János gimnáziumi ta-

Kit zavart a bakti
felkelő emlékszobra?
Két héttel ezelőtt lefestették a bakti, Rimaszombat
városrészében található
Ján Ušiak mellszobrát. A
szobor fejét pirosra festették, a talpazatára pedig
értelmetlen szöveget firkáltak szószerinti fordítás
szerint: „Őt nem kell, ő egyedül”… Nem tudni, hogy az elkövetőnek milyen szándéka volt
a szobor megrongálásával. A felkelő a losonci
járásban Budaszálláson (Budiná) született,
a második világháború idején, 1944.9.25-én
a Ján Žižka által vezetett partizáncsapat első
parancsnoka volt, ahol több mint kétszáz felkelőtársával együtt életét vesztette.
A megrongálás ügyében folyik a nyomozás,
keresik a tettest/eket.
dósa, fotó: Farsang Erik

nár kezdeményezésére alapították meg, ő
volt a múzeum első igazgatója is. Először
Gömör megye régészeti kiállítását nyitották meg 1882 szeptember 3-án, ez a dátum tulajdonképpen a múzeum alapítási
dátuma is. Az első tárgyakat különböző
magánszemélyek, szervezetek ajándékozták a múzeumnak. 1910-ig több épületben is volt a múzeumi gyűjtemény / pl.
a régi gimnázium épületében is /, míg otthonra nem talált az egykori tüzérkaszárnya falai között. 568 kezdeti tárgy volt az
első években a múzeum leltárában, ma
már több, mint 62 000 a gyűjtemény darabjainak száma. Az ötödik legrégebben
alapított múzeum Szlovákiában a rimaszombati. Jelentős paleontológiai, geológiai, archeológiai, történeti, néprajzi és

képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik a
Gömör-Kishonti Múzeum. A múzeum történeti
könyvtárában 32 734 kötet, irat található.
VA, Fotó:h

BEFEJEZŐDTEK A CSERKÉSZOTTHON
FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI
A napokban befejeződtek a Daxner /volt
Ferenczy/ utcai cserkészotthon külső felújítási
munkálatai. A már több hónapja tartó munkálatok során új külső és belső festékréteg
került az évszázados falakra, megjavították a
csatorna s a tető bizonyos részeit, rendbetettek
részben a pincét. Persze tennivaló még akad
bőven, ám csak lassan, pénz, idő és emberi erő
okos beosztásával lehet haladni a felújító tevékenységgel – tudtuk meg a csapatvezetőitől.
A cserkészszülők, öregcserkészek, a Kerületi
Cserkésztanács tagjai nagyon sokat dolgoztak
a házon, köszönet jár a segítőkész szakembereknek, támogatóknak s a városnak - nélkülük
nehezen tudták volna befejezni a rekonstrukciós munkálatokat. Az otthon cserkész-zöld falá-

ra jóleső érzés ránézni. A cserkészet 100
éves fennállását tehát így új színekben
ünneplik a rimaszombati cserkészek.
Szöveg és fotó: he

A nyár folyamán új arculatot kapnak városunk a gyalogútjai
Már előző számainkban is hírt adtunk
róla, hogy a Városi Közterület-fenntartó
Vállalat a nyári hónapokban a város útjainak és a járdáinak a javítására, építésére
is nagy gondot fordít. A megszépült múzeum előtt a gyalogosok az új járdával is
elégedettek lehetnek, hiszen a napokban
ugyan még tartanak a munkálatok, de
már kirajzolódott, hogy milyen arculatot
vált a gyalogút. Alább látható a változás
felvételünkön, mely a SzNF utca egyik
oldalának és másik oldalának a járdáját
ábrázolva, vagyis, hogy milyen most és
milyen lesz a város Tompa teréhez közeli
járda, amely egyébként akadálymentesített is.
Fotó és szöveg: he
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Jól sikerült a felsővályi falunap

Nyiladozik a roma tehetség
Rimajánosiban

Ez év júliusában, pontosabban 2007. július 28–
án, falunapot rendeztek a felsővályi református
erődtemplomban. Az esemény megnyitó beszédjét a falu polgármestere, Herényi Károly mondta.
A volt iskolaudvar területén az eme alkalomra felépített és a falu címerével ellátott színpadon folyt
a rendezvény. A fellépők sorában volt a magyarországi mazsorett csoport, a helyi énekkar, Pál Lajos
saját megzenésített és énekelt verseivel valamint
Rák Magda és zenekara. A mulatság hajnalig tartott, és a kétszáz fős nézőközönség irgalmatlanul
da
jól érezte magát.

Tömeges elbocsátás Tornalján

Rimajánosiban egy éve alakult meg a
SUGÁR CSAJOK tánccsoport Horváth
Mónika vezetésével. A táncos csajok kicsattanásig voltak jókedvvel, amikor a
fellépésükre készültek a múlt héten. Lapunknak elmondták, hogy a csapat főképpen családtagokból állt össze, s úgy tudnák
megfogalmazni, hogy húzza őket a zene,
kiskoruktól táncolnak, s nagyon szeretik.
A közönséget mindig elkápráztassák varázsukkal, melyből „sugárzik” a cigány temperamentum. Szerb, oláh és cigány zenére

mozognak, lépik a ritmusokat. Felléptek
már a Gesztetén a falunapon, de kaptak
meghívást Rimajánosiba, ahol múlt vasárnap tartottak összejövetelt vagy éppen
Dobocóra, ahol pedig augusztus 25-én
lépnek közönség elé közvetítve szép hagyományukat. Végül álljon itt az együttes tagjainak neve: Bohó Edit, Veronika, Zsanett,
Berki Éva, Cibula Alexandra és Szófia. Találkozunk még velük…

Cserkésznagytábor

Körülbelül huszonöt vállalat (autó-, ruha-, cipőipari, elektronikai cégek) vett részt múlt hét kedden azon az állásbörzén, amelyet az Ozeta Neo
cég szervezett Tornalján. Augusztus végével 618
alkalmazott kénytelen elhagyni a „gatyagyárként“ elhíresült varrodát. Sajnos nem volt elég
népszerű ez az üzem, hiszen annyira kevés megrendelést kapott az , hogy kénytelen a teljes állományt elengedni a cég, ezért számukra rendeztek
állásbörzét, hogy segítség az új munkahely megtalálásában egykori alkalmazottaikat. Már csak
remélni lehet, hogy a tömeges elbocsátás után
sikerül mindenkinek megtalálni az új állását,
Tornalja város tervezi, hogy 370 dolgozót átvesz,
s továbbfoglalkoztat szeptembertől, de ehhez
előbb a tulajdonjogok rendezése szükséges.

he, Fotó: da

moly

Szilistye 2007- a cserkészet 100 éve jegyében
Tizenhetedik nagytáborát tartotta Szilistye határában a 4. sz.
Hatvani István cserkészcsapat. A rimaszombati cserkészet 1990ben éledt újjá, s 1991-ben szervezte első Nagytáborát a szilistyei
barlangász-ház tőszomszédságában. Azóta minden évben megvalósulnak a nagytáborok, melyek az egészévi cserkésztevékenységnek a csúcsát jelentik. Idén a világcserkészet megalakulásának
100. évfordulójának a jegyében szervezték a tábort a cserkészek.
Lord Baden-Powel 1907-ben alapította meg a cserkészetet alig
kéttucat gyermekkel s mára a mozgalom többmilliós tagsággal
rendelkezik a világon. Rimaszombatban 1913-14-ben alakult
meg az első őrs, majd csapat, az Egyesült Protestáns Főgimnáziumban. A Hatvani István Cserkészcsapat pedig 1934-ben kezdte
el tevékenységét a helyi polgári iskolában.
Az idei tábor alatt felelevenítették a cserkészet történelmének
főbb állomásait a táborozók. Ezen kívül az egyes napokon különböző érdekes, cserkészettel kapcsolatos dolgokkal ismerkedhettek a táborozók. Volt rádiós nap, vízicserkész nap kenuzással a
meleghegyi tavon, barlangászat, íjászat, méta, portya a dereneki
várhoz, számháború. Az új parancsnok és segítői valamint valamennyi cserkész jelesre vizsgázott. Az időjárás is kegyes volt a
cserkészekhez, az utolsó napi esőt kivéve. Minden segítőkész embernek köszönik a rimaszombati cserkészek a támogatást, segítséget. Új barátságok, kapcsolatok is szövődtek, budapesti , brazíliai származású valamint csehországi cserkészek is részt vettek
a táborban, s már alig várják, hogy a téli tábor alkalmával ismét
találkozhassanak egymással Gömör kies tájainak lankáin.
Fotó: Benedek László
Gyepűfarkas
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VENDÉGCSALOGATÓ A GÖMÖR-TORNAI-KARSZTHOZ
A Gömör-Tornai-karsztot a legtöbb ember
a világ kulturális és természeti örökségének
kitüntető névsorába fogadott barlangjai miatt ismeri. A Baradla-barlangot évezredek
óta látogatják. Az őskor embere számára
csak a menedéket jelenthette? Vajon a barlang méretei és cseppkőalakzatai milyen
hatást válthattak ki belőle? Mindenesetre
a Baradla a látogatók százezreinek nyújt
testi és szellemi felfrissülést, a légzőszervi
megbetegedésben szenvedőknek enyhülést, sokszor teljes gyógyulást. A karszt növény-és állatvilága, táji szépsége, kulturális
emlékei már régóta a kirándulások kedvelt

célpontjává tették. A trianoni határok kettészakították ezt a történelmében, gazdaságában és hagyományaiban egységes
tájat. Ma ismét adott a lehetőség, hogy az
Aggtelek és a Szlovák Karszt Nemzeti Park,
valamint a két ország vállalkozóinak, civil
szervezeteinek és településeinek együttműködése révén ez az egykor gazdag vidék
új fejlődési pályára kerüljön. A Baradlabarlang egyedülálló természeti adottságú
Hangversenytermében egyszerre akár ezer
vendég élvezheti a Gömör-Tornai Fesztivál
és az Aggtelek-Jósvafői Hagyományőrző és
Művészeti Napok keretében megrendezett

BEMUTATJUK JÓSVAFŐ-t
Az Aggteleki Nemzeti Park
központi települése a Jósva-,
a Kecső-, a Kajta- és a Tohonya-patakok összefolyásánál, a
sziklás hegyoldalak által körülzárt völgyben fekszik. A Jósvafő
(Ilsuafey)név – a Jósva-patak
forrásvidékét jelölve - egy 1272.
évi oklevélben már szerepel. A faluséta során a látogatók megcsodálhatják Jósvafő természetes,
épített és kulturális környezetének harmóniáját, megismerhetik az ősi településszerkezetet, a
népi építészet jellemző vonásait
és épületeit, valamint tanulmányozhatják a hagyományos paraszti gazdálkodás színtereit és
eszközeit. A jósvafői faluséta
ajánlott állomásai: Jósva-forráscsoport, Tengerszem tó, malomárok, kenyérsütő kemence,

nép-, könnyű-és komolyzenét egyaránt tartalmazó koncertsorozatot. Minden évben
több és több látogatója van a határ mindkét
oldalán szervezett falunapi ünnepségeknek
és kulturális rendezvényeknek, sporteseményeknek. Salamon Gábor, az Aggteleki
Nemzeti Park igazgatója szerint a karszt
értékeinek megőrzése nem lehet kizárólag a
nemzeti park feladata: „E táj sajátos, múltat
idéző hangulatának megóvása mindanynyiunk közös felelőssége és kötelessége.”
– mondta.
Balázs E.

Harmónia, szépség, tisztaság, nyugalom

a Tájház kapujával szemben álló
felújított épület, mely eredetileg vízimalom volt, utóbb zsidó imaterem, ma mint fogadó
várja vendégeit. A látogatók elé
tárulnak a Jósvafői Tájház-Falumúzeum egy jellegzetes jósvafői,
falusi porta lakó és gazdasági
épületei, melyek a helyi lakosság
gyűjtéséből múlt századi bútorokkal és használati eszközökkel
lett berendezve, továbbá a 18.századi, barokk harangtorony, a
domboldalon álló mai református templom, régi faragott fejfákkal teli temető, a karsztvidék
és azon belül is a barlangkutatás
ihlette művészi alkotásoknak
otthont adó Baradla Galéria,a
régióban alkotó képző-és iparművészek munkáit bemutató
Balda Galéria, a patak partján az

ún. Kúria épületegyüttes. Ezen
kívül tereplovaglásra és sétakocsikázásra is nyílik lehetőség.
Vezetővel kb.3 óra alatt járható
be, előzetes bejelentkezés (minimum 7nap) alapján az érdeklődő
vendég aktív részese lehet egy
hagyományos kenyérsütésnek.
A túrák nyáron naponta 11 órakor, télen előzetes bejelentkezés
(minimum 3 nap) alapján 9 és
13 óra között indulnak. Jegyek
a Baradla-barlang jósvafői kijáratánál válthatók. /Felhasznált
irodalom: Az Aggteleki-karszt, a
Szlovák-karszt (Gömör-Tornaikarszt) és a Cserehát Turistaatlasz és útikönyv, Cartographia
Kft, Budapest 2003/
Balázs Emese
Fotó: Benedek László

Kalandnap Nagybalogon a Cifra kertben
Az egykori Koháry kastély parkja, más néven Cifra kert szolgált otthonul a nagybalogi
kalndnapnak, amelyet 2007. augusztus 15-én
délután rendeztek meg. A Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi helyi szervezete valamint a nagybalogi Községi Hivatal által szervezett rendezvényen több mint százan fordultak meg.
Többtucat gyermek és szülő látogatott ki a
hatalmas fák hűvösében zajló programra. A
rimaszombati 4.sz. Hatvani István cserkészcsapat cserkészei rohampályát építettek ki a
gyermekek számára, ahol hét akadályt kellett
leküzdeni az érdeklődőknek. A gyermekek
nagy kedvvel és ügyességgel vették a rohampálya akadályait. Közben a helyi Agrotrade
Kft. jóvoltából a katlanokban már rotyogott a
gulyás, ínycsiklandó illatokat lehetett érezni
a fák alatt. Később lovas fogatban kocsikáz-

hatták körbe a parkot a gyermekek, majd Forgács Tibor jóvoltából egy íjászbemutatót is
megcsodálhattak a kastélykert egy zugában
a kíváncsi gyermekszemek. Dr. Czenthe Zoltán gömörkutató, fotográfus és helytörténész
is tiszteletét tette, feleségével e jeles napon,
melyet a Nemzetközi Ifjúsági Nap alkalmából szerveztek, hogy a szülők és gyermekeik
együtt szórakozhassanak, sportolhassanak.
A jókedv, játék no és persze a finom falatok
együttesen tették kerekké a délutánt, melyet
jövőre is szeretnének ugyanitt megszervezni,
hiszen támogatását biztosította a polgármester, Csúr Tibor is, mellyel a civil szervezetek
és a nagybalogi önkormányzat között együttműködési kapcsolat alakult ki.
osati
Fotó: he
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JELES NAPOK Augusztus 20., nemzeti ünnepünk margójára
A Szent Istvánra való emlékezésnek ugyan ezeréves hagyománya
van, augusztus 20-a, mint nemzeti ünnep azonban mégis rövid
múltra tekint vissza. Az államlapítás ünnepe a körmenetből nőtte
ki magát a 20. században. A középkorban az egész Kárpát-medencében élt Szent István kultusza, amely a török hódoltság alatt
eltűnt. A kultusz fontos eleme volt
a búcsújárás és az Aranybullában
(1222) is meghatározott „szent
király ünnepe”, amelyet Székesfehérváron tartottak, bár kezdetben nem augusztus 20-án. Az első
világháborúban és az azt követő
években a nagyszabású ünnepsé-

gek elmaradtak. A Horthy-rendszerben fektették le augusztus
20-nak, mint nemzeti ünnepnek
az alapjait. A korábbi szokások
közül megőrizték a Szent Jobb
körmenetet, a lóversenyt, amelynek tétje a Szent István-díj volt és
az ünnepi mulatságot, amelyet
rengeteg programmal bővítettek
ki. Az új és a ma is létező szokások közé beemelték a tisztavatást, az ünnepélyes őrségváltást,
a néphagyományok ápolását és
a tűzijátékot. Kevés ünnep van,
amelynek annyi elnevezése alakult ki, mint augusztus 20-nak.
A kifejezések szaporodása az elmúlt ötven év termése, a második

világháború előtt szinte egységesen a Szent István-nap szóhasználat dominált. 1945 után már
nem volt ennyire egyértelmű a
helyzet. Kezdetben csak a szent
jelző fogyott el István király neve
előtt, majd 1948-ban felütötte a
fejét az új kenyér kifejezés, ezt
pedig az alkotmány ünnepe követte. elfelejtett aratóünnepségek
propagálása nem a kommunisták
ötlete, már a 20. század legelején
mozgalom indult a népszokás érdekében. Az új kenyér kifejezést a
Horthy-rendszerben is használták. A diktatúra saját gyártású
elnevezése az alkotmány ünnepe.
1949-ben lépett életben a legfőbb

törvény, s mivel az elnevezés saját
fejlesztés volt, a hatalom birtokosai előnyben részesítették az
új kenyérrel szemben. Többféle
verziója alakult ki: az alkotmány
évfordulója, az alkotmány napja
vagy akár a népi hatalom ünnepe. A hetvenes években új divat
ütötte fel a fejét: augusztus 20-át
hármas ünnepként jellemezték, a
fent említett két elnevezés mellett
újból megjelent István király neve
is. Első királyunk és munkássága
több formában köszönt vissza, a
leggyakoribb az államalapítás kiemelése volt.
Összeállította: he, forrás: www.
unnep.eu

RÉGI ÜNNEPEK A KONYHÁBAN

A fotó tavaly augusztus 20-án készült Sajóvelezden, ahol a sajóvelezdi és a felvidéki gyerekek együtt ünnepelték az új kenyér
ünnepét. Fotó: Benedek László

„A teremtő, midőn enni kényszeríti az embert, hogy élhessen, az étvágygyal szólít fel erres az élvezettel jutalmaz meg érte!” (Brillat-Savarin)
Egy-egy ünnepnapnak megvan a sajátos hangulata, melyet a hagyományos ünnepi étrend még emelhet. Ma is vállaljuk régi táplálkozási
szokásainkat és konyhánkat is, amely kertünket, erdeinket, rétjeinket
képviseli. Nevezhetjük ínyencségnek, de talaló a bölcsesség kifejezés
is. Bölcsesség, amely belátja, hogy mindaz, amit annyi korszakon át a
tapasztalt ízlés összeválogatott, kialakított, nem tűnhet csak úgy el a
feledés homályában. Őseink szakácsművészetének a lényege az, hogy
a sült-főtt ételekben is megőrizze az elemek üzenetét és összjátékát.
Jellemző a konyhánkra, hogy a magyar ember a szomszéd főztjét megízleli, értékeli, megbecsüli, tanul belőle, de mindig megkülönbözteti a
magáét. A jó étel készítésének ugyanaz a titka, mint a jó életnek: nem
elég a recept, hanem jó szív is kell hozzá.
A kenyérsütés dédnagyanyáink idejében egy napos munka volt, a kemencében sütött kenyér viszont két hétig is elállt.
BE

István, az első keresztény magyar király
Államalapítás és egyházszervezés
I. (Szent) István király a magyar
történelem egyik legfontosabb
személyisége: az első keresztény magyar király, a magyar
állam megalapítója és a magyar
keresztény egyház megszervezője. Istvánt az ezredfordulón,
kb. 1000 karácsonyán koronázták királlyá Esztergomban a II.
Szilveszter pápa által küldött
koronával, ami azt jelentette,
hogy a pápa őt független keresztény királynak ismerte el.
Ezzel megalakult a független
keresztény Magyar Királyság.
István a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel,
vagy békés úton hajtotta uralma
alá, a lázadásokat pedig leverte.
Uralkodása alatt a magyar tör-

zsek szövetségéből létrehozta az
egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot.
Ennek területén félszáz királyi
vármegyét és 10 püspökséget
szervezett, falvaiban templomokat építtetett. A 10 egyházmegye a következő: az esztergomi, a veszprémi, a kalocsai,
az egri, a győri, a pécsi, a váci,
a csanádi, a bihari és az erdélyi.
István többek között folytatta és
befejezte a pannonhalmi bencés
apátság építését, megalapította
a veszprémvölgyi apácakolostort, a bakonybéli apátságot és
a pécsváradi monostort, felépítette az esztergomi és a székesfehérvári székesegyházat és az
óbudai Szent Péter és Pál-temp-

lomot. Az apátságok, kolostorok
keretén belül iskolák működtek, és azok váltak a művelődés
szellemi központjaivá. István a
pogány szokásokat igazságos
törvényekkel szorította ki, a
kereszténységet pedig megerősítette. Bőkezűen adakozott az
egyházaknak, gyakran látogatta
őket, és személyesen felügyelte
javítgatásukat, tatarozásukat.
István király 1038. augusztus 15én halt meg Székesfehérvárott,
ott is temették el. Népe három
évig gyászolta: Az államalapító
István királyt augusztus 20-án
ünneplik Magyarországon, és ez
a magyarok legnagyobb nemzeti
ünnepe.
Összeállította: kt
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SZIPORKÁK Újra bővül kis városunk
Újra szebbek leszünk, ezt tanúsítja a hamarosan készen lévő új üzletközpontunk: a LIDL.
Nap – mint – nap elmegyek a Nyugat lakótelep felé a református templomtól
a RISO felé vezető útszakaszon.
A régi romos udvar - raktár, a gaz, burnya eltűnt, a gyommal benőtt terület
új köntöst kapott. Szemet gyönyörködtető új utak, gyönyörű aszfalt és impozáns épület varázslódott a régi romok helyére.
Már az is jó, hogy közelebb van a Nyugat lakótelephez, nem kell az embereknek kilométereket gyalogolniuk a Kuafland, a Billa vagy éppen a Hypernova
üzletközpontok felé. Jó, hogy rendbe lett városunk egy fontos része, jó az,
hogy szépül a város.
Csak legyen kereslet a megszámlálhatatlan áru és gyönyörű választék mellett
ebben a még mindig sok munkát kereső emberrel teli városban.
ba

ÉLETHELYZETEK

Szemünk fénye a gyermek

Fiatal házasok költöztek lakótelepi lakásunkba, az alattunk
lévő emeletre. Kisgyermekesek.
Nem tudom pontosan, de azt
hiszem kettő van, egy nagyobbacska és egy pici.
Sokszor nem lehet aludni ilyen
lakótelepen, vagy fúrnak, vagy
kopácsolnak, vagy a zene-bona
üvölt a közeli szabadtéri színházból, vagy koncertet hallani
Kurinc felől. Nem ritka hogy
vonít egy kiskutya vagy ugat,
ha éppen úgy tartja kedve, hiszen azért kutya. A kellemesebb
,,zaj” ugye mégis a zene. Viszont
más is bánthatja az ember fülét.
Sok szülő mindenét odaadná
egy kisgyermekért, jómagam is
sokat vártam. Más meg…

A szomszédból nagyon gyakran
hallani a gyereksírást. Azonban
ez nem sírás, ez üvöltés. Érzékeny természetem lévén kinézek
az ajtón, látom ahogy mennek a
lifthez. A kismama ordít, „azért
sem viszel le semmit, megmondtam”. A kisgyerek arcán
patakzik a könny, az édesapa
tehetetlenül áll kezében a sportkocsival. Eszembe jut, amikor
két esztendőt töltöttem óvodában, sok pici volt a gondjaimra
bízva. Az első napokban bizony
sírtak, amíg megszokták, hogy
elszakították egy időre őket a
szülőktől. Nagyon kellett rájuk
vigyázni, hiszen húszan is voltak.
Elmúlt egy nap, másnap este-

felé újra ordítás, ezúttal az udvarról. Lenéztem az erkélyről.
A kismamát már felismertem
frissen fodrászolt hajáról. Jöttek felfelé, a kicsi alig kapott
levegőt. Amikor meghallottam
a párnázott ajtómon keresztül,
hogy kegyetlen erővel csukódik
be az ajtó, és a pici kint zokog,
„maminka…”, „nem…”, „kérlek, kérlek” – hallatszott, kimentem és szóltam hozzá, majd
az ajtó kipattant és a gyermeket
bevitte valaki.
Szomorú lettem. A huszonegyedik században élünk, valahogy
sokunkból kihal a megértés, a
türelem, a szeretet…
ba
Fotó: illusztrációs felvétel

Ahogyan nagyanyáink készitették
Augusztus 20-a, mint az új kenyér ünnepe
Alkotmányunk és Szent István király ünnepe, és mint az alkotmány
ünnepe az új kenyér megünneplésének is alkalma. A kenyér az újkorban alapvető néptáplálék. A falusi lakosság és a városi családok
egy része a 20.századig maga készítette. A házikenyér nyersanyagában és készítésmódjában sokféle változat fordult elő. Általában
búzalisztből készítették, de rozslisztből és a kettő keverékéből is,
valamint kukoricából is sütötték.
Búza-és rozskenyér sütésének első
mozzanata a kovászolás, melynek során a liszt egy részéből az
erjesztőanyaggal(élesztő) kovász
készül. Érni hagyják, majd a töb-

bi liszttel és folyadékkal tésztává
dagasztják. A dagasztást a tészta
érlelése, majd kiszakítása követi.
A kiszakított tésztát gömbölyűre
alakítják, majd kelesztik. A sütést
általában házi kemencében végzik. Sütőedénybe csak a szétfolyó
kukoricakenyeret teszik. A kisült
kenyerek súlya a kiszakított darabok nagyságától, formája viszont
az alapanyagok tulajdonságától és
a készítés módjától is függ. A házikenyerek átlagos súlya 4-5 kg. Kenyértésztából általában egy kisebb
kenyeret, cipót is szakítanak, s különféle kenyérlepényeket sütnek.
A lepényt, illetve lángost 30-35
cm átmérőjű, lapos kerek darab-

bá alakítva a kemence fűtésének
utolsó szakaszában a parázzsal
beterített kemencefenék megtisztított közepére fektetve sütik meg.
A kenyértésztából egyéb lepények,
sütemények céljára is elvettek.
Ilyen a szilvalekvárral töltött vese
nevű és alakú sütemény és a sokféle néven készített zsíros, réteges
leveles lepény. A háztartásban kenyérkészítés, mely 18-20 órát vesz
igénybe, 1-3 hetes időszakonként,
többnyire kéthetenként ismétlődik. Általános gyakorlat, hogy a
kovász érlelését, a dagasztást éjszakára időzítik. Ehhez déltájban
áztatják az erjesztőanyagot, este
szitálják a lisztet és kovászolnak.

Hajnali 2-3 óra körül dagasztanak, 5 óra körül vetik be a kemencébe a kenyeret, és két órán át
sütik. A házi kenyérkészítés női
munka, különös gondot, figyelmet kíván. A kenyérrel kapcsolatos különböző mágikus eljárások
és hiedelmek élnek. A kenyér alapvető táplálék volt, mint ilyen lett a
termékenység, a bőség szimbóluma, áldozati étel. A kenyeret Isten
áldása néven emlegették, nem volt
szabad rálépni, eldobni, ha leesett
a földre, meg kellett csókolni, de
legalább ráfújni. /Felhasznált irodalom: Szakál László: Régi ünnepek a konyhában. Minerva/
Balázs Emese
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KÖSZÖNTJÜK Jacsmenyík József festőt 50. születésnapja alkalmából
A júliusi hónapban Rimaszombat
városában, a Városi Művelődési
Központ GANEVIA Galériában,
Jacsmenyík József művei bemutatásának megnyitójára került
sor. A rendezvény az Oxymoron
Polgári Társulás, a Rovás Polgári
Társulás és a rimaszombati Városi Művelődési Központ közreműködésével, a jelen Magyar festőművészei projekt bemutatójának
alkalmából került megrendezésre, amelyet a Kulturális Minisztérium támogatott. A kiállítás a
festőművész 50. születésnapja
alkalmából született meg, amely
augusztus 24-ig tart. A bemutató
,,AZ IDŐ SZÁRNYÁN” címet
kapta. Ötven darab festményt
állítottak ki, amelyek különböző
technikai módszerrel készültek,
többek között olaj és akvarell
darabokat. A képek erőteljes vonalvezetésűek és impulzívabbak
mint Füleken, az ,,ÉLETÚT”
című, a Koháry Társulás felkérésére, Estefán László elnökkel az
élen nyitott kiállításon. A füleki
rendezvény 2007. szeptember

12-ig tekinthető meg, a város múzeumi galériájában, melyet Szabó
Kinga, a kiállítás kurátora nyitott
meg. A képeken a természet vonásai, a füleki vár és a város légkörének ábrázolása tekinthető
meg. A festő művei attól egyedülállóak, hogy a természetet áhított
nyugodtsággal és érzéssel ábrázolja, és a táj kerül munkássága
középpontjába. Az ember jelenléte érződik mindazon műveiből
is, melyeken nem ábrázol alakokat. Egy fantasztikus szelet az

KÖNYVAJÁNLÓ
című kis kötete része volt annak a megemlékezés – ünnepléssorozatnak, amely
Mikszáth Kálmán születésének 160. évfordulója jegyében / Mikszáth 1847. január
16–án született Szklabonyán/ egy időben
Mikszáthfalva, ma Sklabiná/ zajlott az
egyetemes magyar irodalmi és kultúréletben, s ami lényegében 2007–ben egész
évben tart. Nekünk itt, Rimaszombatban
„csak” kapcsolódnunk kéne ehhez a szellemi intellektuális hagyatékápoláshoz az
ősszel egy kivételes alkalomból. Mikszáth
Kálmán Rimaszombatba érkezésének a rimaszombati /régi/ gimnáziumba való
beíratásának - 150. évfordulója lesz idén
október 10–én.
Praznovszky Mihály fent megjelölt kötete
- egy nagyobb munka része – Veszprémben került kiadásra, 2006- ban, mely kapcsolódik az évfordulóhoz: kibővítve monografikus igénnyel mutatja be Mikszáth
diákéveit. Ebben a kötetben két iskola, a rimaszombati egyesült evangélikus-protestáns gimnázium és a selmecbányai evangélikus líceum tanáraival – meg Mikszáthoz
kapcsolódó más „relikviákkal” - foglalkozik a szerző. Ismert tény, hogy Mikszáth
1857-től 1863-ig volt az 1853-ban – az
osgyáni evangélikus és a rimaszombati református kisgimnáziumokból – létrejött

életútból. Ahogyan azt a hosszú
évi baráttól és kurátortól, Szászi
Zoltántól megtudtuk, a képekről sugárzik a mozgás, az ecset
vonásai hallhatók és úgy tűnik,
mintha még mindig befejezésre
várnának.
Jacsmenyík József 1957. augusztus 24-én, Füleken, a magyarok által is lakott Dél-Szlovákia
dimbes-dombos palóc városkájában született. Ma is ott él, a vár
alatti kúria épületében működő
múzeum mindenese, igazgatója,

restaurátora, minden felmerülő
problémák megoldója. A SZABÓ
GYULA társaság tagja. Régi tárgyakhoz való viszonyát, a kézművesség, a fa, kő vagy festék felmagasztalt szeretetét az ipolynyitrai
nagyszülői házból örökölte, ahol
a nagyapja asztalos műhelyében
meghatározó élmények érték.
Művei megtalálhatók hazai és
külföldi magángyűjteményekben
is.
Tanuló évei alatt a felvidék legnagyobb magyar városába, Kassára
került. Ott tanulta a restaurálás,
a grafika és a festészet mesterfogásait. Feld Lajostól 1904–1991,
grafikai technikákat, kompozíciós elméletet, anatómiát, anyagismeretet és restaurálási technikát
tanult.
A művész egyéni kiállításai megtekinthetőek voltak már Füleken,
Kassán, Zsolnán, Salgótarjánban, Budapesten és Szécsényben
is, társas kiállításai pedig Losoncon, Füleken és Szepsiben.
Dósa Andrea
Fotó: Faršang Erik

PRAZNOVSZKY MIHÁLY:
A hatodik, hetedik ember az országban

rimaszombati középiskola diákja 1863 –tól
a hátralevő két évet a nagyhírű selmecbányai líceumban fejezte be három év alatt.
A gimnázium hetedik osztályát meg kellett
ismételnie iskolalátogatási hanyagsága
miatt – írja Praznovszky Mihály a kötet
első fejezetében. Minket a/z/ – évforduló,
a rimaszombati beiratkozás / is / kapcsol
a Mikszáth – megemlékezésekhez, no meg
azok a prózai művek, amelyek Rimaszombatot és Gömör – Nógrádot az egyetemes
magyar irodalom részévé tették /határok
nélkül/. (Az összeállításunkat ezen művek
részleteiből pár hét múlva az IRODALOM
rovatban olvashatják.)
A történetet – a Rimaszombatba érkezésről és annak előzményeiről, valamint
a beiratkozás körülményiről már többen
is megírták, és sokan méltatták, kötetben
feldolgozták / Kálniczky, Rejtő István stb./.
Minden úgy történt, ahogy Mikszáth János
azt beírta a kalendáriumba: „....Kálmán
fiamat október 10 – én kell beíratni Rimaszombaton, ha addig mást nem gondolok.”
Nem gondolt mást, s felesége el is hozza
a kisfiút Rimaszombatba. Rimaszombatban aztán a rimaszombati tanárok – Baksay
István, Fábry János, Miklovics György,
Severlay Károly, Szeremley Károly, Terray
Károly, Gáborhelyi Endre és Tóth József - ,,

kezelésbe veszik,, a kis Mikszáthot. A tanárokról – életrajzuk, tevékenységük, publikációjuk, Mikszáth visszaemlékezései műveiben
volt tanárairól – részletes ismertetést közöl
kt
Praznovszky Mihály könyve.
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XVII. Palóc Napok Füleken
Ebben az évben is megrendezték
a Füleki Palócnapokat, amelyre
2007. augusztus 10–12. között
került sor. Az ünnepi megnyitó a
Vigadó udvarában volt, ahol az
ünnepi köszöntőt Agócs József,
Fülek polgármestere és Milan
Murgaš, a besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöke mondta. A napok főszervezője a füleki
Városi Művelődési Központ volt,
a Csemadok füleki helyi szervezet, a Szülőföld polgári társulás és
a Rakonca Egyesület társszervezésével. A rendezvény támogatói,
fülek városa, a beszetercebányai
Megyei Önkormányzat és a Szlovák Köztársaság Művelődési Minisztériuma.
A pénteki napon került sor
Jacsmenyík József „Életút” című
jubileumi kiállítására a Városi
Múzeum galériájában. A gyerekek számára színes gyerekműso-

rok is készültek, Danyi Irén és a
Spirit tánccsoport szórakoztató
műsora keretén belül, ezek mellett volt ugrógála a gumivárban,
felfújható mászófal és gumicsúszda. A budapesti Sziget Színház előadásában bemutatásra
került a ,,JÁNOS VITÉZ ’’ című
daljáték.
A szombat mese-délelőttel és
gyermekrajzok kiállításával kezdődött a városi könyvtárban. Ezt
követte a Játszóház a Magyar Közösségi Házban a Csemadok helyi szervezete szervezésében, ahol
kézművesség, versenyek, bábszínház és gyermekmozi is volt.
A kora délutáni órákban ,,Határtalan Palócország” a Jó Palócok
Regionális Népművészeti Egyesület csoportjainak néptánc gálája kezdődött. A fellépők között
voltak: a Vidrócki NTE /képünkön/ (Gyöngyös), Kenderszer

NTE (Bodony), Karancs NTE
(Karancslapujtő), Palóc Táncműhely (Fülek), Rakonca Ifjúsági
NTE (Fülek), és a Kis Rakonca
Gyermek NTE (Fülek).
A kora esti órákban a füleki Zsákszínház rendezésében mutatták
be J. Garner az „ÉBREDÉS”
című Jókai Napok fődíjas darab-

ját, ami egyben a Magyar Színjátékos Szövetség ARANY fokozattal minősített előadása is.
A Palóc Napokat a népszerű magyarországi KORÁL együttes
koncertje zárta, ami iránt nagy
volt az érdeklődés.
Dósa A.
Fotó: Faršang Erik

Pénteken városunkban ad koncertet Kárpáti zenekar
Rimaszombatba látogat az a budapesti magyar nemzeti-rock együttes, amelyik a legnépszerűbb az ezen stílust kedvelők körében.
A Kárpát-medencében ugyanis a KÁRPÁTIA
EGYÜTTES-nek van a legtöbb fellépése. Szűkebb pátriánkba augusztus 24-án, pénteken
lép fel az öttagú formáció, melynek vezetőjével, Petrás Jánossal alakulásukról, fellépéseikről beszélgettünk.
* Mikor alakult a zenekar?
- 2003 szeptemberében, októberében három
taggal Csiszér Levente, Bankó Attila és jó
magam alakítottuk, 2004 elején csatlakozott
Galántai Gábor billentyűvel és Bíró Tamás gitárral. Az első koncertünket 2004. május 24-én
tartottuk. Azóta öt
lemezt adtunk ki, s
tele vagyunk ötletekkel.
* Mikor jártatok
először Felvidéken?
- Már előző zene-

karainkkal is jártunk itt, de én azt hiszem 1998/
99-ben léptem fel először. Azóta pedig már egyre
többször jövünk. Az idén Dunamocson, Rimaszombatban és Dunaszerdahelyen lesz fellépésünk az országban.
* A Kárpát-medencében ti vagytok a legtöbbet
fellépő nemzeti rock-zenekar. Mit szólsz ehhez?
- Büszkék vagyunk rá, s drukkolunk a többi zenekarnak is.
* A TV-ben nem látni benneteket?
- Nem, de nem is baj. Így legalább meg tudunk
maradni, nem kell félnem attól, hogy azért jönnek a lányok-fiúk mert hallották, hogy ilyen és
olyan szponzor által nyerhetnek valamit. Mi
alulról építkezünk. És szerencsére van egy olyan
tömegbázis, aki minket segít, tetszik neki a munkánk, a gondolataink, amelyet közvetítünk.
* Ez által nem irányít benneteket senki.
- Így van. Valószínűleg sokkal biztonságosabbnak tűnne, ha megmondanák, hogy ide vagy oda
kell menni, de mi megoldjuk ezt magunk is, s kitaláljuk, hol lépjünk fel.
* Dalaitok népszerűek, énekli veletek a közönség. Te írod a szövegek nagy részét. Honnan
merítkezel?
- Először is a saját tapasztalatok, történelmi utána olvasás és nagyon-nagyon sok beszélgetés
azokkal, akik megélték a II. világháborút, vagy
akár 56-ot, esetleg az őszi budapesti eseményeket vagy éppen az elszakított országrészeken
a szép és csúnya napokat.
* Milyen küldetéstudat vezényel benneteket egyegy fellépés alkalmával?
- Hogy az emberek bizonyságot kapjanak arról,
hogy nagyon sokan vagyunk, bármit is ír meg
a nagymédia. Az összetartozási élményt erősítjük.

* Mit üzensz a felvidékieknek?
- Csak azt a szólás-mondást: Elment tarár, elment török, Trianon sem marad örök.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak
a Kárpáti együttes rimaszombati fellépésére,
augusztus 24-én, pénteken 20 órai kezdettel,
a tervezettől eltérően sajnos nem a szabadtéri színpadon (tehnikai okokra hivatkoztak a
VMK), hanem a Városi Művelődési Központ
színháztermében. A szervezők a HVIM GömörNógrádi szervezete a biztosításról és a fellépésről gondoskodik.
he, Fotó: a szerző

Ziglozzi bácsi bábcirkusza Rimaszombatban
A Rimaszombati Városi Művelődési Központ nyári programkínálata augusztus
24-re, péntekre szól, amikor is 17 órai kezdettel Rimaszombat Fő terén a budapesti
Figurina Animációs Kisszínpadot látják
vendégül. Ziglozzi bácsi bábcirkuszában
élőjátékkal ötvözött óriásbáb-játékot láthatnak a gyerekek és felnőttek. A nézők
között belépőjegyeket sorsolnak ki a Harry
Potter és a Fönix Rendje című film rimaszombati mozivetítésére valamint további
két belépőjegyet az aznapi Kárpáti zenekar
koncertjére. A belépődíj: 20,- Sk. Az előadás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta. Minden kedves érdekelődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt sok szeretettel
moly
várnak.
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Letavy- a nyári müvészeti tábor huszonkettedik
évfolyama kezdődött el Kopárhegyen
Középeurópa legnagyobb művészeti tábora kezdődött el augusztus 12-én a festői Kopárhegyi
üdülőközpontban .A résztvevők
száma meghaladta a háromszázat. Minden este érdekesebbnél
érdekesebb programok, zenei va-

lamint szinházi fellépések, bemutatók várják a táborozókat. Az idei
tábor a handlovai illetőségű gitárvirtuóz, René Lacko nyitókoncertjével kezdődött. A tizenhat
alkotóműhelyből kilenc képzőművészeti, két-két irodalmi illetve

digitális valamint három szimházi
tartalmú.Az
alkotóműhelyekben lehetőség nyilik a különböző
technikákat felügyelő szakemberek irányitása mellett elmélyülni a
grafika, kézmüvesség-keramika,
grafikai dizajn, szinészi improvizáció, digitális technikák, szobrászat, irodalmi tevékenység rejtelmeiben. Három , ezeddig még
itt nemlátott műhely is bemutatkozik : a textilmüvészeti, kovács
és Commedia dell arte műhelyek A Letavy megalapitójától,
Marian Lackotól megtudtuk,
hogy vannak, akik már hosszú
évek óta rendszeres visszatéröi
a tábornak, s vannak olyanok is,
akik először vesznek részt ezen a
müvészeti találkozón. Ugyanez
vonatkozik a foglalkozásokat vezető szakemberekre is.
A Letavyt tizenhét éven kersztül
Kurincon rendezték meg, ötödik éve ad otthont a tábornak
Krokava-Kopárhegy. A Letavy
szervezöje a Városi Művelődési

AngyalRockfesztivál Ajnácskőn
Öt rockkedvelő ajnácskői fiatal, Kovács Erik, Agócs Tamás,
Donauer Péter, Pál Dénes és Pataki László négy évvel ezelőtt
határozta el, hogy rockfesztivált szervez a helyi szabadtéri
színpadon. A lelkes társaság vezetője, Kovács Erik ekkor már
komoly zenei múlttal rendelkezett, hisz tagja volt az egykor sikeresen működő helyi Atropin együttesnek, s több környékbeli
zenekarban is megfordul(t). Az idén rendezték meg a fesztivál
harmadik évfolyamát, s amíg az első fesztivál költségvetése
12 ezer koronát tett ki, addig az idén már 120 ezerből gazdálkodtak. A fesztivál ötletét a helyi önkormányzat is felkarolta,
amely mind a színpadot, mind a vendégek elszállásolását saját
forrásaiból fedezte. Az első évben főleg környékbeli zenekarok
jöttek el, mint a salgótarjáni Saigon, amelyben Kovács Erik
egykor szintetizátoron és gitáron játszott, addig tavaly már a
rozsnyói Sexit és a somorjai Rómeó Vérzik volt a sztárvendég.
Az idén még magasabbra emelték a mércét, s olyan sztárvendéget hívtak a rendezvényre, mint a soproni Moby Dick banda,
amely az idén ünnepelte fennállásának huszonötödik jubileumát, s amely rendszeres fellépője a Sziget fesztiválnak is. Mellettük a Marián Greksa vezette pozsonyi Psycho, a Zoboraljai
Rockfesztivál győztese, a Trrr, a salgótarjáni Dark Eyes és a
rimaszombati The Butchers zenekar jött el Ajnácskőre, viszont a várt négyszáz ember helyett mindössze százötvenen
váltottak jegyet, akiknek a többsége távolabbról érkezett. A
helybeli fiatalok viszont elsősorban a magas jegyárak miatt
távol maradtak. De a szervezők ennek ellenére optimisták, és
bíznak abban, hogy az AngyalRock Fesztivál hosszú évekig nívós szórakoztatást tud kínálni a rockzene rajongóinak.
giv
archív felvételek

Központ valamint az Oximoron
polgári társulás.Rimaszombat
és Nyustya városa, a Kulturális
Minisztérium, az Orange Kontó
valamint a Nemzetközi Visegrádi
Alap is támogatta a közel egymillió koronás költségvetésü rendezvényt.A Besztercebányai Megyei
Önkormányzat az ezévi Letavyt
anyagilag nem támogatta...A
Letavy 2007.augusztus 19-én
zárja be kapuit.
osati, Fotó:kan
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1972
Egy napsugaras szombati napon kutyaugatásra leszek figyelmes, Muki
kutyánk furcsán ugat az udvarban,
ekként nem szokott ugatni. Apu és
Anyu a kertben dolgoznak, jómagam
olvasok. Hemingway-korszakomat
élem, a Búcsú a fegyverektől című
regényt olvasom éppen. Kimegyek,
megnézem, mi történik. A kutya sárga színű, pelyhedző kiskacsákat kerget az udvarunkban, hol az egyikük
után fut, hol a másikuk után, az orrával bökdösi és megugatgatja őket,
láthatóan játszik velük, nem ennivalónak nézi e csöpp teremtményeket;
ilyen apró és furcsa élőlényekkel
még nemigen találkozott. A megrémült kiskacsák ügyesen eltrappolnak előle hatféle irányban, a kutya
megzavarodik. Erélyesen rászólok,
megtorpan, felém néz. Eközben a
kiskacsák a baloldali szomszédunk

IRODALOM
amennyiben nem kerülnek elő azok
a kacsák. Andrik Eta tesz majd róla,
hogy a pletykás népség azt beszélje,
a mi kutyánk ette meg a kiskacsákat.
Kibandukolok a kertbe, beszámolok
az eseményről Anyunak és Apunak.
A pletyka természetesen elterjed, a
családunkban azonban a kutya se
törődik vele. Higgye mindenki azt,
amit akar, az eset úgyis kiderül, a hazug ember pedig lebukik.
Már feledésbe merül ez a kínos kacsa-ügy, amidőn egy este Anyu otthon vacsora közben derűsen megjegyzi: Andrikéknál hat kacsa hápog
a hátsó udvarban... Megnőttek!
***
Az ősz beköszöntével meglepetésemre a gimnázium valamennyi elsős és
másodikos diákját viszik krumplit
szedni Krasko környékére. Öt napon át fogunk társadalmi munkában
dolgozni. Na bumm! Furcsa szá-

a gyerekkel a tanulást, a társadalom
pediglen azért, hogy biztosítja a szülők és a tanítók működését. Felnőtt
korban mindenki dolgozhat eleget,
a gyermekkor nem arra való, hogy
a gyereket munkára fogják, hogy
elvégeztessenek vele olyasmit, amit
a felnőttek könnyűszerrel megtehetnének. Ha egy gyereknek van valamihez tehetsége, az úgyis megmutatkozik előbb vagy utóbb, ha valami
érdekli, azt alkalomadtán ellesi vagy
megpróbálja.
A krumpliszedés, vagy ahogy mondják: a krumplibrigád számomra
amolyan idegesítő kényszermunka,
nem szívesen nézek elébe. Viszont
érdekesnek találom, ilyesmiben nem
volt még részem. Sohasem lehet
tudni, mit eredményez…
Reggel bezsúfolnak minket két
autóbuszba, megyünk annak ellenére is, hogy enyhén szemerkél
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tályból. Eddig fel sem tűnik nekem a
jelenléte, ekkor figyelek fel rá. Ő szólít meg, láthatóan célzatosan. Első
látásra nem igazán abba a típusba
tartozik, amelyik tetszik nekem, de
ahogy egyre tovább beszélgetek vele,
annál vonzóbbá válik, s belátom, tévedek. Alakra majdnem olyan, mint
Lola, ez eddig jó, az arca viszont
szokatlan, nem feltűnő. Kiderül,
régebbtől ismer engem, s azonnal
bevallja, tetszem neki. Majd hanyatt
esem, elpirulok, nem is emlékszem,
mit mondok. Semmi baj, mondja ő
mosolyogva, ha esetleg van valakid,
majd kivárom a soromat.
Hazafelé menet a buszban úgy helyezkedem, hogy lássam őt. Se szó,
se beszéd, egyre jobban tetszik nekem, s ahogy rá-rápillantok, profilból vonzónak találom. Töröm a
fejemet, meghívjam-e randira még
aznap, vagy inkább máskor. Ideje

Csordás János: Mozaikok a gyermekkorból [8.]

[Részletek egy készülő regényből]

portája irányába menekülve eltűnnek az udvarunkból. Fura közjátéknak minősítem az esetet, nem érdekel a dolog, folytatom az olvasást,
szeretném végigolvasni a regényt.
Nem telik el fél óra, csengetnek. Kinyitom a kaput, Földi Borika keresi
a kacsáit. Borika tanárnő a gimnáziumban, kémiát tanít, nem a kedvenc
tantárgyam. Férjezett, Kovalčinné
a neve, az utcában a lánykori nevén
ismerik. Azt állítja, látták, hogy a
kacsák hozzánk jöttek be, ne is tagadjam le, a kutya biztosan megette
őket. Abban a magabiztos stílusban
mondja, ahogyan oktatni szokott.
Tátva marad a szám, efféle azonnali letámadásra nem számítok, nem
tudok mit válaszolni. Azon akadok
fel, hogy Borika nem magáz vagy
önöz, ahogy az iskolában teszi. Betessékelem őt az udvarba, a Mukit
hátrazavarom. Elmondom, mit láttam, de Borika nem hisz nekem, ez
módfelett zavar és némileg megaláz.
Bejárja az udvarunkat, keresi a kiskacsákat, akként jár-kel egy idegen
portán, mintha otthon lenne. Határozottan tagadom, hogy a Muki
felfalta volna a kiskacsákat, a kutya
délben kapott enni eleget, szőröset
meg nem eszik. Borika észreveszi
fokozódó dühömet, sarkon fordul,
s elhagyja az udvarunkat. Kimegyek
az utcára, Andrik Eta a kapujuk előtt
állva odaszól Borikának: Biztos,
hogy oda mentek be, láttam, a kutya
meg megette őket…
Többen kint ácsorognak a kapujuk
előtt, kíváncsiak a fejleményekre,
Borika nemcsak a közvetlen szomszédjait látogatja végig, sorra járja a házakat. Nincs mit tennem, a
pletyka hamarosan el fog harapózni,

momra, hogy a középiskolás diákok
takarítják be a szövetkezeti dolgozók
helyett a burgonyatermést. Meg kell
vallanom őszintén, nincs ínyemre az
ilyesmi, főleg ha kötelező. Morgok
is miatta otthon eleget! A szüleim
sohasem kényszerítenek semmilyen
munkára, csupán felajánlják, ha
nincs egyéb lehetőség, hogy ezt vagy
azt elvégezhetném. Mivel ismernek,
biztosak abban, hogy megteszem.
A szüleim mindent maguk végeznek, s a teljes önállóságot várják el
tőlem is. Ez amolyan hagyomány a
családban. És én szívesen igazodom
ehhez a hagyományhoz; lényegében
mindent el tudok végezni, ha úgy
akarom. Amikor valamivel megvagyok, végtelen a boldogságérzetem,
boldogít a tudat, hogy a mások által
esetleg lehetetlennek tartott műveleteket én mégis elvégzem, képes
vagyok rá mindenféle ráhatás vagy
kényszer nélkül.
Apu és Anyu azt hangoztatja, hogy
csak olyasmihez fogjak, amit szívesen végzek, aminek értelmét látom,
amiben az örömömet lelem, amivel
nem ártok senkinek és amit be is
tudok fejezni. Az, aki félbehagyja a
munkát, számukra megbízhatatlan
ember. A mások után való munkát
a családunkban senki sem szívleli, mindenkinek a saját dolgát kell
elvégeznie. A nőnek, a férfinak és
a gyereknek a családban megvan a
saját tennivalója, ez amolyan íratlan
szabály. A szüleim ehhez tartják magukat. Szerintük a gyerek dolga elsősorban a tanulás, a szórakozás és
a tapasztalatszerzés. A szülők azért
vannak, hogy biztosítják gyermeküknek a gondtalan gyermekkort, a
tanítók azért, hogy megszerettessék

az eső. Krasko környéke hegyes
vidék, arrafelé hűvösebb az idő,
jól beöltözöm. Van esőkabátom, a
zsebemben a régebbi bőrkesztyűm,
krumpliszedéshez jó lesz, lábamon
magasszárú téli bőrbakancs, melybe úgy gyűröm be a nadrágot, mint
ahogy a katonák teszik. Többen egyszerű sportcipőben jönnek, engem
páran megmosolyognak.
A krumpliföldeken várnak bennünket, elő van készítve a munkafolyamat a betakarítás elkezdéséhez. Az
eső továbbra is szitál, szemerkél,
délelőtt áll majd el. Tíz lépés után
mindenki bokáig sárossá válik, elnehezedik a lábbeli, minduntalan
ráragad a nedves föld. Kellemetlen.
Bakancsomban bátran mozgok,
nem kell attól tartanom, hogy átázik.
Másnap többen bakancsban jönnek,
hoznak kesztyűt, szóba elegyednek
velem.
Legizgalmasabbnak az egész heti
munkában az oda-vissza utazás és
az ebéd mutatkozik. Eme három
tevékenység ideje alatt nem kell
krumplit szedni. Viszont ebédre
rendszerint krumpliból készült ételeket tálalnak irtózatos mennyiségben. Az első napon káposztalevest és
ízes sztrapacskát adnak. Néhányan,
mint Pólos Árpi, Demeter Dodi,
Durdjak Tibo meg a többiek egymást
túllicitálva tömik magukba a tömérdek mennyiségű sztrapacskát. Én
két tányér után megállok, minthogy
a káposztalevesből is dupla adagot
eszem. Ebéd után nincs kedvem dolgozni, csak úgy tessék-lássék szedem a krumplit a szorgosabb lányok
társaságában.
Harmadnap, ebéd után egy csoportba kerülök az egyik lánnyal a B osz-

lenne járnom valakivel, ám egyelőre ezt tudatosan nem akarom. Futó
kapcsolataim bőséggel akadnak,
sok lány vonz, ám egyikükkel sem
alakítok ki komolyabb, hosszabblélegzetű kapcsolatot. Ennek az elhatározásomnak lényegében egyszerű
az oka: rengeteg időt emésztenének
fel a találkozások, kevesebb időm
maradna legfőbb kedvteléseimre:
az írásra, az olvasásra, a mozizásra,
a biciklizésre. Szabadidőmben otthon immáron kilencedikes korom
óta írással próbálkozgatom, ám
mind a szüleim előtt, mind mások
előtt ezt titkolom. Ha belevetem
magam egy kapcsolatba, az leginkább – akkor úgy vélem – az írás
rovására menne, következésképpen
meg kell fontolnom a lehetőséget.
Máskülönben azon a véleményen
vagyok, a lányt nekem kellene kiválasztanom, nem fordítva. Mindezek
ellenére, minekutána kiszállok a
buszból, azonnal hozzá csapódom,
s amint észreveszem, ő is pontosan
ezt teszi: keres engem. Nem vitás:
a lány felkelti az érdeklődésemet,
és én kifejezetten érdeklődő típus
vagyok.
Este a moziban új barátnőm azon
fáradozik, hogy karoljam át és csókoljam meg. Csupán a film felénél,
egy izgalmas jelenet közepette határozom el magamat a cselekvésre.
Eleddig nálam mindig a filmek az
elsődlegesek, ezért járok leginkább egyedül vagy a barátaimmal
a moziba; ez a folyamat ekkoron
törik meg. Másnap ennek ellenére
újfent megnézem a filmet, az előző
alkalommal ugyanis, a csókolózás
lehetőségét boncolgatva valahol elvesztettem a történet fonalát…
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Látja a különbséget?

841-34

* Méregtelenítő párnák jó árban.
Tel.:0907 881 584.
908-34

N1-es kiadás
DPH nélkül

* Eladó YORKSHIRE TERRIER
kölyök kutya. Tel.: 047/5632080,
0911 231672
936

N1-es kiadás
DPH nélkül

N1-es kiadás
DPH nélkül

SZOLGÁLTATÁSOK
* Jóslás kártyából (múlt, jelen, jövő).
Hétfőtől péntekig 8.30-15.30 óra
között, Čerenčianska 22 szám alatt
(a Munkaügyi Hivatal mellett) Rimaszombatban. Tel.: 0915 228 482.
895-33,35

* Csendestársat keresek. 100 000
koronás betétnél a havi nyereség
adózás után 20 000 korona (Szerződés a csendestársi viszonyról + a
csendestárs betéte biztosítás alatt).
Tel.: 0918 151 489, 047/5631800.

A különbség csak az árban van!
Használja ki a 19% - os adókedvezményt
a VW Fox, Polo, Golf, Golf Plus, Touran, Passat Variant és a Touareg
személygépkocsiknál és szerezzen magának egy ideális partnert vállalkozásához és szabadideje eltöltéséhez egyaránt.

Szeretettel az autóhoz!

Autocentrum Bistriansky spol. s.r.o.

Gemerská 2., Lučenec, eladás: 0905 556 425, 047 45 114 96, szervis: 0905 632 857, 047 45 122
46, alkatrészek: 047 45 122 47, e-m@il info@bystriansky.sk

901-35

* Szombaton 10 %-os kedvezmény
az egész 44-64-es méret kínálatára. Szelvények augusztus 31-ig.
Moletka, Železničná č.9, Rimaszombat
909-34

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

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

* Albérletbe adom háromszobás
lakásom a Rima lakótelepen. (sídl.
Rimava) Tel.: 0908 221 715.
878-34

* Eladó háromszobás ház, hat
lakás Árvaújhelyen (Orávka).
Bérleti díj nincs. Telefonáljon a
0907 197 523 vagy 0902 644 333
889-34
telefonszámokra.

* Eladó családi ház Ajnácskőn (v
Hajnáčke). Tel.: 0904 919 065.

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

890-35

859-33

* Legolcsóbb bérlet a városban!
/ČSAO Areál és a Gömöri Pékség./
Tel.: 0903 515 109.

* Sofőrt alkalmazok (MKD).
Tel.: 0903 515 109.

* El. motorok átfuvatása, hegesztők
javítása, szivattyú, elektromos fogyasztó. Rimaszombat Čerenčianska
1984. Tel. 047/5622067, 047/
5627362. Naponta 7.00 és 15.00
óra között.

891-36

* Kontrolőr állást vállalok helyi
önkormányzatoknál. Tel.: 0914
285 220.

910-34

880-51

* Építkezési területet árulok Feleden az Új utcában. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907859 683.
951-36

* Eladó garzon lakás, veszek egy
szobás lakást balkonnal. Tel.: 0907
966012, 047/5649116
949

* Bérbe adok egy szobás berendezett lakást. Információ: Tel.:
047/5624940
942

ÁLLÁS

* Könyvvitel, bérszámfejtés, kimutatások. Tel.: 0907 850 679.

* GYORS 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.

911-34

2795-34

892-35

* Felveszek fodrászt, lehet vállalkozási engedélyre is. Rimaszombat R.K. Štúdio. Tel.: 0903
551 931.

HIRDETÉS:

915-36

* Sörözőbe felszolgálót/felszolgálónőt keresünk, jó fizetési
feltételek. Tel.: 0903 693 793.
945-38

tel.: 56 04 673,
fax: 56 33 742, e-mail:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

EGYÉB

MOTOREST CIEĽ Č. Lúka
Meghívja Önt A FELÚJÍTOTT BOROZÓBA
egy kellemes leülésre élő zene mellett.
Mikor?: 2007. augusztus 24-én
20:00 órától
Zenél a Robi Ligárt
A BELÉPŐ INGYENES
Tel.: 047/5633949

* Eladó kisebb telek, tégla + alkotóelemek Rimaszombat Tel.: 047/
5694 274, mob. 0904 592 962.
842-34

* Eladó mérleg, amely 2 mázsáig
mér. Tel: 559 22 70, 0902 367
448.

LILIPUT
GYERMEKRUHA
Rimaszombatban a posta
mellett
Szeretettel meghívja Önöket
őszi bevásárlásra.

846-33

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

* Fuvarozás szekrényes Áviával.
Tel.: 047/5694 274, mob.: 0904
592 962.

- Szabadidőegyüttes
- Nadrágok, pólók
- Disney pizsamák
- Disney alsónemű
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VÉRT ADTAK

A rimaszombati kórházban, 2007. augusztus 14 – én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért: Iveta Špitálová,
Ján Galo, Iveta Baldovská, Milan Baldovský, Ján
Ľupták, Ľubica Borlášová, Ján Hank, Juraj Gál,
Karol Poznán, Milan Hutka Rimaszombatból,
Vojtech Kocka, Ján Kocka, Milan Pohorelský,
Jana Kožiaková, Jozef Kožiak, Jozef Kušpál,
Slavomír Kobyliak Nyustyáról, Erika Nosáľová, Jana Kretová, Ivan
Vrábeľ, Ivan Priatka Utekáčról, Štefan Vaš, Ján Vaš, Arpád CsíkFejes,
Gerhart Kubánek Bátkából, Alfréd Kövári Abafalából, Jaromír
Gembický Zeherjéről, Michal Slezák Szusányból, Ladislav Gemeši
Mezőtelkesről, Štefan Mede Feledről, Ondrej Jurčák Árvaújhelyről,
Iveta Kovaľančíková Kruzsnoról, Ladislav Vrbiňák Osgyánból, Iveta
Kvietková Dúsáról.
Először adtak vért: Ján Hanzel Klenócról, Peter Takáč Rákosról,
Zdenko Remper Köviről, Zsolt Fodor Guszonáról, PaedDr. Dana
Spišáková Rimaszombatból.

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

Minden véradónak köszönjük,
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

2007. szeptember 4-én kedden
20.00 órától

Értesítés
A LEGAMED s.r.o egészségügyi szállitó szolgálata, Cintorinska 1.,
Rimaszombat, értesiti a lakosságot, hogy a fönti cimről elköltözött
a Dobšinského 4007, (a volt laktanya) utcájába.
Kérjük a szállitásra jogosult pácienseket hogy kérvényüket a
következő cim alatti postaládába jutassák el 12.00 – óráig még a
kérvény kiadás napján :
1. DZS – Dobšinského 4007 – a volt laktanya
2. Egészségügyi központ – Dobšinského 4380 – földszint
3. AG Bank – Hostinského 4 – a KAMILKA gyógyszertár mellett

944-35

Megértésüket és bizalmukat KÖSZÖNJÜK,
LEGAMED s.r.o

Rimaszombat városa
Gömör – Kishonti vásárt rendez
szeptember 28. és 29. – én
a főtéri Jánošik utcában
Az engedélyeket a Városi Hivatal adja ki
Svätoplukova 5, Rimaszombat
2007. szeptember 3. – tól
Információ a következő tel. sz.: 047/5604628
5604665
5631139
Az árúsitó helyek számozottak lesznek.
A frissitős standok engedélyezve kell hogy legyenek a Regionális
Egeszségügyi Hivatal által

Jöjjenek – legyenek üdvözölve

Back to Black
koncert a rimaszombati amfiteátrumban.
Belépődíj: 200,- Sk (elővételben)
300,- Sk (a helyszínen)

Információk: vmk – Tatiana Koniarová, 0903-825 570

Üzlethelyiségek bérleti-díjcsökkenése
2798-36

Egyéb felmerülő kérdésükkel a következő telefonszámokat hivják:
047 56645 – 16.00 – óráig
0905 874 858 – Non Stop!

25 %-kal

2007. július 1-től
A valamikori Hadsereggel Együttműküdők Szövetségének
(Zväzarm) épületében,
97901 Rimaszombat, Malom utca 4.
Információ: tel: 0907 256 204, e-mail: feher@geniusnet.sk

ÉRTESITÉS: Eladok a következő gépjármű tipusokba való gáz
berendezést, minden tartozékkal és a szükséges iratokkal együtt :
Škoda – 1203 és TAZ – 1500, Škoda – 105 és Škoda – 120
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 047 – 5634645 (7.30órától – 15.30óráig), 0905 874 858
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Megérdemelt győzelem a listavezető ellen

VFK Rimaszombat-Slovan Duslo Vágsellye 2:0 /0:0/
Végre győzött a csapat! A rimaszombati labdarugóknak a második félidőben nyújtott jó játékkal
sikerült kétvállra fektetni a tabella
első helyén álló vágsellyeieket.
Nehezen indult a mieink számára
a mérkőzés, nem akart összejönni
a várva várt gól. A nézősereg létszáma is megcsappant, mindöszsze 765 fizető néző volt jelen. Ez
köszönhető az elmúlt időszakban
nyújtott játéknak, gondoljuk. De
azoknak volt igazuk, akik kilátogattak a stadionba s remek időben,
remek mérkőzésnek, s rimaszombati győzelemnek tapsolhattak a
végén.
Az első félidőben mezőnyfölényben játszott csapatunk, de gólt sajnos nem sikerült elérnie, márpedig
a meccseket gólra játsszák. Szünet
után nagyobb iramra kapcsolt a
csapat, s jobban is összpontosított
a helyzetek kihasználásánál, ami
természetesen meghozta gyümölcsét, a várva várt vezető találatot.
Előbb az 50. percben Lazúr játszotta magát tisztára a balszélen,
s okos lövése a felsőlécet találta

telibe. Néhány perc múlva ismét
ő volt a főszereplő. Közeli lövése
után, mely kipattant a kapusról,
jókor érkezett Martin Čižmár, aki
közvetlen közelről a hálóba helyezte a labdát. 1-0! Vezetünk! Ez
állt az 53. percben az eredményjelző táblán. A hazaiak nyomása
a sellyei kapura fokozódott. Az ellenfél erejéből mindössze néhány,
nem igazán veszélyes helyzetre,
támadásra futotta. A 70. percben
a hazai Líška hibázott nagy szóló
után, majd a 76. percben a mérkőzésvezető kiosztotta a meccs
egyetlen sárga lapját –kicsit talán
túl szigorúan - Filonak, a hazaiak
játékosának. A 77. percben Pisár
került nagy helyzetbe, de a vendégeknek ezúttal szerencséjük
volt. A 85 percben született meg
a győzelmet bebiztosító második
hazai találat, amikor Líškát viszszahúzták az ellenfél kapujától
mintegy 22 méterre, középtájt.
A megítélt szabadrúgást Pisár
bombázta kapura, a kapus védte a kiváló lövést, de csak a mezőnybe tudta öklözni a bőrt, amit

7 méterről Lazúr Roman fejelt a
hálóba. 2:0! Ezt követően Pčola
cserélte a góllövő Lazúrt, majd az
ellenfélnél Spánik állt be Dékány
helyére, de a vendégeken már a

vendégek kapusába. Nem számít,
a győzelmet a rimaszombati VFK
könyvelheti el – a három pont a
hazaiakat gazdagítja. Elmondhatjuk, megérdemelten. S noha még

cserék sem segítettek. A hazaiak
győztek, s a győzelem még nagyobb arányú is lehetett volna, ha
Pčola a 90. percben ki nem hagyja
a kihagyhatatlant - egy jobboldali
beadást követően 3 méterről lőtt a

bizony itt–ott akadozik a játék, de
kétségtelen, az éllovast legyőzni
mindig nagy fegyvertény, s ezt
most a rimaszombati labdarugók
megtették.

III. Gömöri Lovasnap - rimaszécsi sikerek
2007.
augusztus
18-án,
szombaton
egésznapos magas színvonalú találkozót
adtak egymásnak Serkén a lovassportok
kedvelői - megrendezték ugyanis a Rimaváraljai Lipicai Lovasudvar és Hagyományőrző
Lovasegyesület szervezésében a III. Gömöri
Lovasnapot. Mint ahogy a polgári társulás
elnöke Máté doktornő köszöntőjében elmondta, ezen akcióval szeretnék bemutatni
a lovasszakma eredményeit és munkáját.
Kisfaludi Nándor Serke polgármestere nyitotta meg a versenyt és a bemutatót, s felhívta
a figyelmet a jelentőségére, miszerint a széles
környéken ez az egyedüli ilyen jellegű rendezvény, s már hagyománnyá vált, s lassan-lassan
beírja a köztudatba magát ez a szép és nemes
sport. A megmérettetések elején egyperces
néma csenddel adtak tiszteletet Pál Imrének,
aki nemrégiben hunyt el. „Imre barátunk,
a lovasnemzetben örökké élni fogsz.” – búcsúzott tőle mindenki nevében Földi János.
A szép számban összegyűlt közönség tapsolhatott a helyi lovasok szép bemutatójának s a
füleki és hubói Western-lovasok fellépésének,
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valamint délután a füleki Szarvasűzők íjászbemutatójának is. Nagy érdeklődéssel kísérték
figyelemmel az 5 akadályban mérkőző 9 fogatot, melyben egyedüli gömöriként a rimszécsi
Gál Ferenc fogata nagyon szép eredményt
ért el, lovai Barta Barnabás lovas-farmjáról,
a főszervezőtől származnak. Aki lapunknak
elmondta, hogy jelenleg 11 lipicai lovat nevelnek Serkén, 16 éve foglalkozik lótenyésztéssel, 6 éve pedig versenyeztet is, amióta fia,
Barta Szilárd is komolyabban űzi a fogathajtást. Barta úr még hozzátette, hogy a céljuk a

Fotó és szöveg: Vörös Attila

AZ EREDMÉNYEK
Maratón (terep) fogathajtó, 5 akadály:
1. Torák Kornél, Karancsberény
2. Szarka Béla, Izsófalva
3. Gál Ferenc, Rimaszécs
4. Barta Szilárd, Serke, lovai: Borsodnádasd
Akadály fogathajtó verseny:
1. Torák Kornél
2. Ádám László, Sajómercse
3. Szarka Béla
Összesített maratón+akadály fogathajtó:
1. Torák Kornél
2. Szarka Béla
3. Gál Ferenc (képünkön)
Díjugrató verseny - 90 cm:
1. Jeriga Imre, Rimaszécs
2.és 3. Lucia Sihelská, Rimaszombat
Díjugrató verseny – 110 cm:
1. Vitkó Egon, Ózd
2. Jeriga Imre, Rimaszécs
3. Nagy Oszkár, Csíz

figyelemfelkeltés a sportágra, s egykoron
az országos szintű kettesfogathajtó terep
kiépítése is a serki kastélykertben a foci
pálya mellett, ami az idei lovasnap helyszínéül is szolgált.
Fotó és szöveg: homoly
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