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Szeptember elején
megnyitják a Lidlt

Az elmúlt héten Rimaszombatban
átadták a Lidl épületét. Az építésszabályzat, beruházási és közlekedési részleg vezetője, Csincsíková
Anna lapunknak elmondta, akadt
néhány hiányosság, amelyet az
érintett hivatalos szervek kifogásolnak, s ezeket az írásbeli állásfoglalásuk is tartalmazni fogja.
A Lidl nyilvános üzleti társaság
(Lidl SR v.o.s., Nemšova) mint
befektető, mindent meg tesz

majd ezen kifogások pár napon belüli kiküszöbölésére. A
szupermarkettet szeptember 6–
án szeretnék megnyitni, hétfőtől-péntekig 07.00 órától 20.00
óráig, és vasárnap 09.00 órától
20.00 óráig nyitva-tartással. A
mintegy 1065 négyzetméter területű üzletet április végén kezdték
építeni, ami magába foglalta az
elektromos csatlakozók kiépítését, a közvilágítás áthelyezését,

Elhagyott
kiskutyák

a terület beparkosítását, a logóoszlop kihelyezését zajcsökkentő
fallal, külső megvilágítás kialakítását, a körülkerítést és a tűzoltó
tartályt.
A parkolóban ötven férőhely található, amelyből öt a mozgássérültek részére lett kialakítva, és tolókocsisok
számára a befektető az épületbe való
bejutást akadálymentessé tette.
kan/da
Fotó: a szerző

Fellobbant a Magyar Szolidaritás Tüze
Rimaszombatban is
A rimaszombati 4. sz. Hatvani
István Cserkészcsapat néhány
tagja idén is csatlakozott ahhoz a
megmozduláshoz, melyet először
1993-ban Gödöllőn a jamboree
idején a Magyar Cserkészszövetség rendezett meg Magyar Szolidaritás Napja néven. Tíz évvel később, 2003-ban a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség újította fel, s
terjesztette el a Kárpát-medencében e hagyományt.
folytatás a 2. oldalon

Sajnos nem
egyedi Rimaszombatban
sem az elhagyott
kóborló kiskutyák
esete. Megtörténik, hogy a szülők gyermekeik
születésnapjára vagy karácsonyra
vesznek egy kutyakölyköt. Eleinte
gondoskodik is róla, sétáltatja,
bizonyos idő után, amikor lassan
felnőtt kutyává válik, megunja.
Így a kutyus az utcán marad, gondoskodás és szeretet nélkül. Ez
felelőtlen és kegyetlen hozzáállás. Hisz az állat is élőlény, vannak
érzései, szükségletei, személyisége. Ezért az embereknek a
vásárlásnál jobban meg kellene
gondolniuk, hogy valóban kell-e
nekik az állat, s tudnak-e majd
róla gondoskodni. A négylábúak
vására felelősségteljes hozzáállást
követel. A városi rendőrségnek is
vannak tapasztalatai az elhagyott
kutyákkal. Legtöbbször a polgárok figyelmeztetik őket, de csak
ketrecekbe tudják elhelyezni.
Majd a médián keresztül próbálnak a jószágoknak új otthont
és gazdát keresni. Szerencsére
mindig akadnak jó emberek, akik
hajlékot nyújtanak nekik.
Marta Kanalová
főszerkesztő

KIÁRÚSÍTÁS
2227
Vadex, k.f.t,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat

AKCIÓ:
vékony füstölt szalonna - 55 Sk/kg
lecsókolbász - 50 Sk/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat
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Túlterheltek és balesetveszélyesek az utak
Augusztus 17-én küldték el a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnökéhez, Milan
Murgašhoz azt a petíciót, melyet Abafala, Csíz, Rimaszécs,
Árvaújhely, Martonfalva, Pálfala,
Rimajánosi és Rimaszombat
polgármesterei írtak alá annak
érdekében, hogy megoldást ta-

láljanak a II/571-es abafalai és
a II/531-es pálfali-rimaszombati regionális útszakaszok
túlterheltségének kezelésére.
Az érintett utak burkolatának
technikai állapota nem megfelelő, gyakran közúti baleset
történik, úgymint nem is olyan
rég Rimaszécsen, amikor egy

veszélyes anyagokat szállító
kamion felborult. Azáltal, hogy
ezen falusi utakon keresztül jár
a teherautó-forgalom romlik a
házak statikája, nem beszélve a
zajról és kipufogógázról, mely
szennyezi a levegőt, s ártalmas
az egészségre. Ezért a petíciót
aláíró községek és Rimaszom-

bat polgármestere a lakosság
nevében kérik a megyei illetékeseket, hogy irányítsák át a
teherforgalmat az állami útra,
a nemrégiben épült E571-es
Tornalja és Rimaszombat közötti elkerülő gyorsforgalmi
útra.
H

A zajos fiatalok és szemetzavaró falfirkáik

OLVASÓI LEVÉL Öregcserkészek, régi barátok
A kecskeméti Piarista Gimnáziumban tartották
augusztus 14-17-én idei négynapos országos találkozójukat az öregcserkészek. Ezen a találkozón részt vett a rimaszombati öregcserkész klub
öt tagja is. Rajtuk kívül még a vajdasági, erdélyi
öregcserkészek voltak ott. Szentirmai Józsefné a
program szervezője elmondta, nem nosztalgiázni jöttek össze, hanem lehetőséget szeretnének
kínálni a régi barátoknak arra, hogy ismét együtt

lehessenek, találkozhassanak azok is, akik már
nem tudnak részt venni az aktív cserkészéletben.
Megromlott egészségük miatt sokan nem jöttek
el, de így is közel nyolcvanan vettek részt a programokban. Dzsemborit tartottak, részt vettek a
városnézésen és a bugaci kiránduláson.
Újj István
a rimaszombati öregcserkész klub parancsnoka

Mára Rimaszombat városában
is elterjedtek a falfirkák, amelyek
többnyire a város középületeinek
falain „díszelegnek”. A rajzok
többnyire fiatal készítői gyakorta
nincsenek tisztában azzal a ténynyel, hogy bűncselekményt követnek el. Peter Berecz, a városi
rendőrség parancsnoka elmondta,
hogy nehéz a firkásokat cselekedetük közben rajta kapni. Az is kérdéses, hogy valójában mi is az oka
annak, amiért ezt egyáltalán csinálják? Talán saját nyomukat szeretnék meghagyni az épületeken,
vagy esetleg szabad idejükben nem
tudnak magukkal mit kezdeni?
Nehéz eldönteni! Azonban lehet,
hogy a problémát szükséges volna
valamilyen módon kezelni. Külföldön az ilyen esetekben a város
külső részén falat húznak fel, hogy
a spray-esek szabadon kiélhessék
efajta szenvedélyüket...
A város polgárai is gyakran panaszkodnak az említett fiatalokra,
ugyanis szórakozásuk ideje alatt
gyakran hangosabbak a kelleténél,
az alkoholt sem vetik meg, és pl. a
szórakozóhelyül választott Daxner
tér közelében lakó embereket bizony sokszor zavarják hangoskoda, Képmontázs:he
dásukkal.

Magyar Szolidaritás Tüze: érződött az összetartozás ereje
folytatás az 1. oldalról

Augusztus 20-án, legnagyobb nemzeti
ünnepünk alkalmával nem először voltunk kénytelenek megtapasztalni a Magyarok Istene haragját. Az időjárás nem
kedvezett, hogy az alkotmány napján felgyulladhassanak a szolidaritás lángjai.
Észak-Magyarország több pontján, nagyobb városában, ahol tábortüzet vagy
tűzijátékot terveztek kénytelenek voltak
időpontot módosítani. Így Rimaszombatban is augusztus 21-én raktak tüzet a
helyi cserkészek, hogy legalább azon pár
óráig, amíg együtt lehettek, éreztették az
összetartozást, s közösen gondolhattak a
világban szanaszét szóródott magyarok-

ra. Az együvé tartozás, és az egységes
Magyarországba és magyarságba vetett
hit uralta azon néhány gyermek s felnőtt
által körbeállt tüzet, melyet nem sokkal
este nyolc óra után gyújtottak meg. Az
egybegyűltekben megerősödhetett a
hit, hogy bár szűk körben, de megfelelő
meghittséggel tudtak gondolni magyar
testvéreikre. Az együvé tartozás varázsát
erősítette a helyi cserkészcsapat mellett
a Tompa Mihály Klub-, a Modifikáció
polgári társulás-, a HVIM Gömör-Nógrádi szervezet-, a Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi helyi szervezet- és a Nyugdíjasklub néhány képviselője.
moly, Fotó: a szerző
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A KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA IS ÚJ KÖNTÖST KAP
A napokban is folynak Rimaszombatban
a Salva utcában a képzőművészeti iskola
épületének felújítási munkálatai. Ezek
már a múlt évben elkezdődtek a tetőszerkezet felújításával, hogy műtermeiket,
pontosabban két műtermet fokozatosan
ki tudjanak majd alakítani. Ez év július közepén elkezdődtek a beltéri munkálatok a
tetőtérben, többek között szigetelés, gipsz
falak felhúzása, világítás, vízvezetékek
szerelése, tetőtéri ablakok behelyezése
és a mellékhelyiségek kialakítása, ahogyan ezt a munkálatok vezetőjétől, a Stav
Mix tulajdonosától, Tankina Tamástól
megtudtuk. Eme munkálatok befejezése
2007. szeptember 30-ra tervezett, de ígéretet kaptak egy lehetséges korábbi, már

szeptember közepére várható befejezésre
is. A munkálatokat a városi hivatal támogatja, ahogyan ezt Mária Némethová, az
építészrendészeti, befektetési és közlekedési részleg vezetője elmondta, aki még
a következőket fűzte hozzá: az épület pincetérségében klubokat is szeretnének a
jövőben kialakítani a művészek örömére,
de ez a része az átalakításnak még kicsit
odébb van.
A felújítás teljes költsége 16 millió korona körül mozog, részletes költségvetés
egyenlőre nincs, az ez évi újítások összege
pedig 2 millió 584 ezer koronára rúg.
Felvételünk a kőműves munkák közben készült.
dósa
Fotó: a szerző

Az utak kifogásolható állapotban: Közlekedni azonban muszáj…
Még a múlt héten érkezett szerkesztőségünkbe a panasz, hogy a rimaszombati Akasztó hegy utcái és közterei
elhanyagolt állapotban vannak. A
Városi Hivatal Közlekedési és Közúti
Osztályán megtudtuk, hogy ezen utakat 1996-ban újították fel, ekkor leaszfaltozták az összes utat és a járdát. Azóta eltelt több mint tíz év, s nyilván az
útminőség ellen dolgozik az időjárás
és a természet adta körülmények, hogy
a hegyben lévő utcácskák mozgásban
vannak. Így valóban szemtanúi lehetünk, hogy repedezett az aszfalt többek
között a Vasutas, Mogyoró, Gesztenye,
Szél, Akácfa utcákon, az esővíz csator-

na besüllyedt (felvételünk a helyszínen
készült), megtörtek a járdaszegélyek.
Az ottlakóknak nyilván jogosan fontos, hogy ne legyen balesetveszélyes a
közlekedés. A Városi Hivatal viszont
több mint 150 km közútról kénytelen
gondoskodni. Ehhez képest a városban sajnos olyan utak is vannak pl. a
Kaszárnya környékén Tamásfalván
vagy a Virág utcában amelyek egyáltalán nincsenek kiépítve. Ahhoz, hogy
bármilyen felújítás történjen a város
területén önkormányzati döntés szükséges, melyet a szűkös anyagiak behatárolnak...
he, Fotó: a szerző

Hogy segítsenek az ínséges helyzetbe jutottakon
A Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal kéthete pénteken munkaértekezletet
hívott össze a járás szociális szakembereinek, hogy megvitassák, milyen módon
tudnának segíteni az ínséges helyzetben
lévő munkanélkülieken. A helyi metodikai koordinátor, PhDr. Roman Berka
szerint hatékonyabban fogják tudni segíteni a célcsoportot a „Községi kommunális szociális munka fejlesztése” elnevezésű
programmal. „A szociális munkások és
asszisztenseik, akik az önkormányzatok
alkalmazásában állnak, naponta találkoznak a terepen problémákkal. Foglalkoznak
a munkanélküliséggel, az életminőséggel,
lakásbeli gondokkal, egészséggel, szociális
integrációval és segítik a kliens szociális
ellátórendszerbe való bekerülését. A községek szociális munkájának fejlesztéséről
szóló program már 2005-től fut a Szociá-

lis Fejlesztési Alap támogatásával. A célja
az életminőség javítása és a beilleszkedés
elősegítése úgy, hogy az egyén speciális igényeire is odafigyelve nyújtsanak személyre
szóló segítséget.” – mondta Berka. A munkaértekezletet méltatta a MSzCsH egyik
részlegvezetője Dr. Anton Badáč is, aki
a következőképpen nyilatkozott. „Ilyen
formán is véleményt tudunk cserélni, s új
információkhoz juthatunk, annak érdekében, hogy célratörőbben és hatékonyabban
tudjunk segítséget nyújtani az arra rászorulóknak.” S hozzátette, hogy örvendne,
ha a munkanélküliség a járásunkban csökkenne, a megoldást pedig abban látja, ha
a regisztrált munkanélküliek képzettsége
nőne, mert nagyon sokuknak csak alapiskolai végzettsége van.
kan/he
Fotó: a szerző
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Az összeszokottság ló és gazdája között
Kéthete szombaton rendezték meg
a III. Gömöri Lovasnapokat Serkében. Lapunk múlt heti számában
már beszámoltunk az eredményekről, s a rendezvény sikeres lebonyolításáról, mely a serki Rimaváraljai
Lipicai Lovasudvar és Hagyományőrző Egyesület munkáját dicséri. A
szervezők idén is gondoskodtak a
kísérő rendezvényekről, így mielőtt
még a verseny kezdetét vette volna
a szép számú közönség tapsolhatott
Vahle Éva és Máté Anita szóló és páros díjlovagló bemutatójának, fellépett lovával Cikora Andrea Feldről
s őket követték a Western-lovasok,
akik egyedi színfoltot adtak a rendezvény hangulatához. A füleki
együttes szlovák melegvérű herélt
lovakon vágtázott, akihez Nagy
Oszkár és lánya is csatlakoztak, s
együtt töltötték ki közös műsorukkal a teret. Majd Bozó Józsefé (képünkön) volt a parkűr, aki prezen-

tálta az igazi cowboyülést, vágtatást
sőt bebizonyította, hogy a ló és a
gazdája között valóban mélységes
kapcsolat alakult ki. Lapunknak
elmondta, hogy gyerekkorától vonzódik a lovakhoz, de a természetes
lovaglással csak 12 éve foglalkozik
komolyabban. Hubón a régi szövetkezet helyén az Agroterra Méhi
Kft. farmján tartják szlovák félvéreiket. Bozó úr lova nyolcéves, s maga
nevelte fel, látszik is összeszokottságuk, hiszen a főprodukciójában
felállt lova hátára, szőrén is megülte, gyors vágtákra hajtotta végül
pedig otthagyta a tér közepén, mint
az igazi cowboy filmekben, amikor
a szalonba ment a lovas.
Barta Barna, főszervező műsora végén meg is jegyezte jövőre elképzelhető fogadó is lesz, ahová betérhet,
miközben a lova megvárja, anélkül,
hogy ki lenne kötve.
moly, Fotó: a szerző

HÍRMORZSÁK
BESZTERCEBÁNYAI KERÜLET
Múlt hét csütörtökön tartotta
a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviselőtestületi
ülését. Murgaš elnök javaslatot tett egy megyei televízió
társaság létrehozására, melyet
főképpen azzal indokol, hogy
szükséges a polgárok objektív
informálása. A tanácskozáson
elfogadták a 2007-2013-as
időszakra vonatkozó stratégiai
dokumentumot a gazdasági,
szociális és kulturális programot illetőleg, melyet hét prioritásban állapítottak meg.

melyen 43 kisdiák vett részt,
hogy együtt szórakozzon illetve
komolyabb dolgokkal, mint
az angol vagy éppen Mikszáth
Kálmán munkássága is foglalkozzon.

KROKAVA –KOPÁRHEGY
Két hete a Letavynak adott
otthont a kedvelt táborhely,
mint ahogyan arról a múltheti
számunkban beszámoltunk.
Akkor még nem tudtuk, hogy az
idei 22. évadban rekord is születik. Ami a látogatók létszámát
illeti, ez évben 360 személy volt
kíváncsi az amatőr művészetre. Összesen 14 műhelyben
alkothattak, amelyekben a
foglakozásvezetők neves mesterek voltak, akik az alkotások
közül kiválasztották a legjobbakat. Ezen munkák a Városi
Művelődési Központ galériájában kerülnek kiállításra.
A múlthéten pedig a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium szervezte
Kopráhegyre nyári táborát,

RIMARÁHÓ ÉS KORLÁT
Az állami tulajdonban lévő
kastélyok, melyek eddig gyerekotthonként szolgáltak, most
eladók. S amennyiben két egymást követő hirdetésre két-két
hét múlva sem jelentkezik vevő,
akkor már féláron is eladhatóak
lesznek a műemlékek. A korláti
épület már pár éve üresen áll,
a rimaráhóiból tavaly nyáron
költöztek át a gyerekek mintegy
harmincan a poltári gyerekotthonba.

RIMAKOKAVA
Hetedik éve rendezték meg a
roma énekesek fesztiválját a
BalvalFestet. Idén több külföldi
neves személyt is sikerült
megnyerni, hogy lépjen fel a
szabadtéri színpadon, így a
találkozó regionálisból nemzetközivé vált.

BEJE
Összeszorult szívvel kellett
elmenni még pár héttel ezelőtt
a Szentiványi klasszicista
stílusban épített kastély mellett,
hiszen évek óta az enyészeté.
Most azonban már új tulaj-

donosa van Ján Fabriczky
személyében, aki el is kezdte a
felújítási munkálatokat, melynek első fázisaként a tetőszerkezetét novemberre tervezik
befejezni. A teljes rekonstrukció
százezer korona körül lesz, s öt
évig tart majd. Hogy milyen célt
szolgáljon az épület, még nem
döntötték el.
SAJÓRÉDE
A sajátságos gömöri (a rozsnyói
járásban) faluban idén is megrendezték a folklór fesztivált immár 34. alkalommal. A látogatók a népi mesterségeket munka
közben csodálhatták meg a
kézműves -, juhász- és fafaragó
udvarokban. Nem maradt el a
kézimunka-kiállítás, a focimeccs
és a legjobb házipálinkáért
indított verseny sem.
SÁTOROSBÁNYA
Az állam a BBMÖ képviseletében elutasította a község azon
kérését, miszerint szerették
volna, hogy Somoskő vára
díjmentesen kerüljön a falu
használatába. Viszont felajánlották a megvásárlás lehetőségét
16,5 millió koronáért, amit az
önkormányzat nem engedhet
meg magának. A községnek a
várra már néhány éve rövid távú
bérleti szerződése van, évente
11 ezer koronát fizetnek érte az
államnak, a felújításokat pedig

önköltségesen végzik. Európai
Uniós támogatást csak abban az
esetben kaphatnak, ha tulajdonosai a területnek és a várnak…
POLTÁR
Kéthete hétfőn este egy 28
éves poltári és egy 26 éves
losonci fiatalember valamint
egy 17 éves losonci fiatal lány
erőszakkal betörtek Poltáron
a Vasút utcában egy 55 éves
polgár lakásába. Késsel fenyegetőztek, rákényszerítették,
hogy táncoljon, közben meg is
verték. Egész este a lakásában
maradtak. 17 ezer koronás kárt
okoztak neki. A legidősebb
garázda már börtönben van,
de a másik kettő még szabadlábon, 12 év börtönbüntetést is
kaphatnak.
LOSONCTAMÁSI/GÁCS
Egy fiatal nő tragikus halálát
állapították meg múlt hét kedden
lakossági bejelentés alapján.
Losonctamási és Gács között,
egy szántóföldi úton találták meg
annak a fiatal huszonkét éves
nőnek a holttestét, akit eddig egy
ismeretlen tettes éles tárggyal,
nyakán két szúrással sebesített
meg. A rendőrség gyilkossági
ügyben indított vizsgálatot.
Az elkövető 15-20-évig terjedő
szabadságvesztésre ítélhető.
Hírügynökségek nyomán
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VENDÉGCSALOGATÓ SAJÓGÖMÖRBE
Az első írásos emlék 1198-ból
való, ám a vár alatti település,
melynek mára csak nagyon kevés nyoma maradt fenn, valószínűleg még a 11. században
kialakult. Egy ismeretlen szerző
feljegyzéseiben Gumur lovag
székhelyeként Gumur néven emlegeti. A XIV. században a királyi
birtokban lévő település, mint a
megye második legnagyobb városkája, megyeszékhelyi rangot
kapott. A magyar történelem
ismert családjainak itt voltak a
birtokai. Közülük legismertebbek a Széchyek, a Wesselényiek
és a Csákyak. A XV. században
Gömör korlátozott városi jogokban részesült. Ekkor a Sajón két
hídon lehetett átkelni, amiért az
utazók hídvámot fizettek. Maga
a vár már Szent István idejében
állott. Nem igazi nagy várról, hanem inkább csak sánccal körülvett őrhelyről volt szó. A tatárjárás után az erődítmény helyén

várat építettek. A királyi várat a
Magyarországra is benyomuló
husziták elfoglalták, tőlük 1459ben foglalta vissza Mátyás király.
A későbbiekben többször gazdát
cserélt, a török időkben (a XVI.
században) pedig lerombolták.
Gömör község több alkalom-

mal is vásártartási jogot kapott.
A gömöri vásárokon főleg gyümölccsel, szőlővel, dohánnyal és
szarvasmarhával kereskedtek.
Az 1853. évi nagy tűzvészben a
templommal, paplakkal és kastéllyal együtt csaknem az egész
falu leégett, aminek a közművelődés is kárát látta. A községben
ugyanis már 1616-tól latin iskola működött, a XVII. századtól
magyarnyelvű magasabb iskola,
a XIX. században pedig messzi
földön híres evangélikus gimnázium. Ennek diákjai között olyan
híres szlovák személyiségek voltak, mint Jankó Matuška (a szlovák Himnusz szerzője), Pavel
Jozef Šafárik, Jankó Kráľ, Ján
Kalinčiak és mások. Sajógömör
neve Cinka Panna cigányprímás
révén is ismert. Vagy ki ne ismerné azt a Mátyásról szóló mondát, melyben az igazságos király
egész nap kenyéren és hagymán
kapáltatja a szőlőmunkásokat

lenéző urakat? Az utókort Holló
Barnabás 1917-ben közadakozásból felállított Mátyás-szobra
emlékezteti a történetre. Ez a
bronzszobor egyedülálló alkotás, hiszen egy uralkodót nem
fejedelmi vagy harci díszben,
hanem kapával kezében örökít meg. A község ékessége az
1882-ben neogót stílusban épült
templom. Ezt emelték az 1510ben megépült, ám 1881 -ben
lebontott régi templom helyett.
Sajógömör másik szép építészeti emléke a felújítás alatt álló 18.
századi neobarokk kastély. (Forrás: www.gemer.net ) Képünkön
a tavaly állított Gömörország
emlékművet láthatják, hátérben
az evangélikus templommal.
A jövőhéten beszámolunk a
faluban megrendezett képzőművészeti táborról és interjút
olvashatnak a község polgármesterével.
Balázs E.,Fotó: Benedek László

Menni vagy maradni? VI. Kárpát-medencei Nyári Egyetem értékelése

2007. augusztus 5-11. között,
immár 6. alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei
Nyári Egyetem Nagyváradon,
ahol Gömörből 5 pedagógus
vett részt. „Nagyon sok embernek okozott örömet az idei nyári
egyetemen való részvétel. Nekünk,
gömörieknek, mindenképp. Köszönet a lehetőségért a szervezőknek
és mindenkinek, aki hozzájárult,
hogy ez így, ilyen formában megvalósulhatott.”- válaszolja Bocko
Andrea, a harkácsi alapiskola
pedagógusa, amikor arról kérdezem, hogyan érezte magát a
nagyváradi szabadegyetemen. „A
hangsúly az együttléten van, ápolhatjuk a meglévő kapcsolatainkat,

újakra tehetünk szert,
gyarapítva ezáltal a
kapcsolati tőkénket.”folytatja Vezér Zsóka, a
tornaljai alapiskola pedagógusa. Az idei nyári
egyetemet az oktatás
témája köré szervezték,
azzal a céllal, hogy az
itt résztvevők tisztában
legyenek az európai oktatáspolitikával, illetve
a támogatási rendszerrel, munkaerő-piaci helyzettel. Úgy gondolom, ha a résztvevők hűségesen és
érdeklődéssel végiglátogatták az
előadásokat, akkor az oktatással
kapcsolatosan sok fontos dolgot
megtudhattak. Tőkéczki László,
akit a médiában való gyakori szereplése miatt inkább politológusként azonosítanak, a történész
közéletbeli szerepéről beszélt.
„A múltunk velünk van. Múltunk
megfejtése annyi, mint önmagunk
megfejtése. Az ember magát megismerve szolgálja a világot. A Kádár-rendszer akkor hal meg, ha az
utolsó ember is meghal, aki abban
a korban szocializálódott.”-vélte a
történész. Hogyan is kapcsolódik
ide az oktatáspolitika, ami az idei

nyári egyetem központi témája?
Tőkéczki László kedvelt foglalkozási területe a dualizmus kora, a
Horthy-kor, illetve a Klebelsberg
Kúnó kultuszminiszter élete.
Klebelsberg Kúnó oktatáspolitikájának alappillére a képzés fontossága az anyagiakkal szemben.
„A modern korban a humán erőforrásba érdemes és kell befektetni.
Mert a világot nem a pénz mozgatja, hanem a szellem és a lélek. Aki
elvesz ebből a beruházásból, ahelyett hogy áldozna rá, az gyakorlatilag a nemzet jövőjét és szellemét
pusztítja.”-fejti ki véleményét a témával kapcsolatban. A történész
szerint a Bolognai folyamat sajnos
nagyon kis részét ülteti valójában
gyakorlatba azoknak az elveknek,
ami alapján kigondolták. Az alaptézis az, hogy az egységes európai
piacra kell munkaerőt képezni,
elősegítve ezáltal a mobilizációt,
és megnyitva a világot az emberek
előtt. Az ember attól, mert elméletileg iskolai felkészültsége megengedné, hogy külföldön dolgozzon
és éljen, még nem feltétlenül fogja
elhagyni a hazáját. Azt a hazát,
melynek ismeri nyelvét, szokásait,
ahol családja és barátai élnek. A

történész szerint ez teszi abszurdummá a Bolognai folyamatot, és
ezt számadatokkal is bizonyítja:
az EU lakosságának a 97%-a ott
él, ahol nevelkedett. „Miért is kellene uniformizálódni?” - teszi fel a
kérdést. Elítélően beszélt olyan fogalmakról, mint a globalizáció és
multikulturalitás, hiszen mi lehet
értelmesebb annál, mint egy társadalom sokszínűségének és sajátos értékeinek megtartása, a tradícióink ápolása? Tempfli József
nagyváradi megyéspüspök szerint
a legnagyobb tett önmagunk megítélése. Arra a kérdésre, hogy ki az
elit, a következő választ adja: „Az,
aki azt mondja, amit gondol, és azt
teszi, amit mond.” És még hozzáteszi: „ Ki-ki döntse el, hogy a jóság
elitjei, vagy a gonoszság elitjei közé
szeretne tartozni.”
Meggyőződéssel állítja, hogy a
gazdasági érdek (a haszon) lelkiismeret nélkül tragédiába torkollik. Mondanivalóját a ma New
Yorkban élő Alföldi Géza szavaival zárja: „Csak a gyökér tartson ki, s nem lesz baj gyerekek.”
Balázs Emese
Fotó: a szerző
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Idegenként a szülőföldön

A fotó munka közben - London egyik speciális
iskolájában, autista gyerekekről készült

A hosszú évek utáni visszatérésem
szülőföldemre kellemetlenebb pil-

BESZÓLUNK

lanatokat hozott számomra, mint
amire számítottam. Munkát ke-

2007. aug. 27.

resve, eljutottam azon hivatalban
dolgozó emberek sora elé, akik
íróasztaluk mögül, véleményem
szerint a hivatásuknak nem megfelelő hangnemet és viselkedésmódot használnak. Az első ilyen
pofont a munkaügyi hivatalba
jelentkezésemkor kaptam, ahol a
hivatali alkalmazott közölte velem
személyes véleményét, mi szerint
nekem elment az eszem, hogy
ebbe az országba visszatértem,
itt ugyan soha nem fogok munkát
találni, és még jól ki is röhögött. A
második csapás már egy versenyeljárást követően történt, amikor
is a hivatalnok, ahelyett hogy az
őt érintő kérdésekkel foglalkozott
volna, az életrajzomat vizsgálgatta, és még bátorkodott olyan megjegyezést tenni, hogy mit akarok
én egy ilyen állásban, megfelelő
tapasztalat nélkül. A külföldön el-

da
Fotó: a szerző

Újra a piacról és az egészségünkről
Nap mint nap elmegyek a piac mellett,
gyönyörködöm a sok áruban így közel
nyár végén, augusztus közepén.
Már szóltunk az áru kiviteléről, nem is
emiatt ragadtam most tollat. Nagyvárosban lakó lányom panaszkodott a minap,
náluk azon a lakótelepen ahol laknak,
nincs piac, legalább négy kilométerre kell
mennie a legközelebbiig. Bizony mindent
megadna egy marék friss zöldségért vagy
gyümölcsért. Amit a nagy üzletközpontokban vásárolnak, az nem ugyanaz, mint
a piacon. A zöldbab ára hétfőn 100 korona volt kilóra, míg a Nyugat-lakótelepen
csupán 19 korona. Azonban nem erről
akartam írni, bár jó lenne, ha néha ezt is
megfigyelné valaki.

MEGJEGYZÉS

töltött éveim alatt soha még csak
hasonló sem fordult elő velem. Itt
külön ki kell hangsúlyoznom azt a
tényt, hogy a tizenkét év alatt kipróbáltam az életet öt különböző
országban az ilyenfajta kellemetlen és lenéző helyzetek nélkül.
Külföldön a munkáltatók nagyon
nagy figyelmet fordítanak az alkalmazottakra, az őket megillető
személyes és munkáltatói jogaikra. A fönti tapasztalatok alapján
arra a következtetésre jutottam,
hogy Szlovákiában van még mit
tanulniuk az embereknek az egyoldalú látás kiküszöbölése érdekében. Úgy vélem, sajnos még
elég hosszú ideig fog tartani,
amíg egyszer talán elérik a világ
többi országában lévő emberközikapcsolatok szintjét.

Hapci!!!

Az allergia napjainkban népbetegség.
Ha valaki eltüsszenti magát, kiütést
kap valamitől, könnyezik a szeme, rögtön rámondják, allergiás. Régen nagyanyáink nem ismerték ezt a frányaságot, a ma embere közt pedig szinte
mindenki küzd valamilyen nyavalyával. Az orvosok szépen meg is élnek belőle, hiszen hosszantartó betegségről
lévén szó felírják a drága gyógyszert,
egy-két sprayt orrba-szájba, s mehet a
beteg. Csak éppen ettől még nem erősödik meg az immunrendszere, viszont
negyedévente újra felkeresheti a rendelőt, már ha fogadja ott valaki. Történt

ugyanis a múlt héten, hogy az allergia
orvos előtt sor állt, nővér pedig sehol,
panaszkodtak is rendesen, de az ajtó
zárva maradt. A beteg gyógyszere elfogyott, az időpont egyeztetés nagyon
körülményes, újra csak pár hónap után
rendelik be az illetőt. Addig persze kap
orvosságot, csak az ellenőrzés marad el. Egy picit humbug-betegség ez
az allergia jószág, nemde? Valahogy
úgy érzem orvosainknak nem a tünetmentességet, hanem az egészséget, az
ellenálló-képességet kellene elősegíteniük, csak akkor abban hol lenne az üzhe, ill. rajz
let…

A minap olvastam az egyik budapesti piacon készített interjút, megvallom, sokszor
eszembe jutott nekem is a dolog.
Miről is van szó? Csak annyi, hogy a piactér
az út ,,autós” oldalán rakja ki az árut, mert ez
volt a regula. Az autók pedig reggeltől estig
ontják a kipufogó – gázokat a forró napon
egésznap aszalódó gyümölcsre, zöldségre.
A laboratóriumban vizsgált gyümölcsökön
és zöldségeken kimutatták a bacilust, ami
a tüdőt és a légzőrendszert károsítja, főként
kisgyermeknél. Hiába mossuk meg, az már
benne van. Apró, mindennapi dolgok ezek,
de talán még figyelemre méltóak.
B
Fotó: illusztráció
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Film készül Czinka Pannáról,
a cigányprímás lányról

Zsákszínház,
a Jókai Napok fődíjasa

Jövőre mutatják be a XVIII. századi cigány prímáslány, Czinka Panna életéről szóló filmet. A stáb július elején már Gömörben forgatott,
s az itt felvett jelenetekből, amelyek a cigánykaraván vonulását mutatják be, már összevágtak egy részletet. A Czinka Pannáról szóló
film a pozsonyi Attack Film és a budapesti Focusfilm koprodukciójában készül, költségvetését hetven százalékban szlovák, harminc
százalékban magyar forrásból biztosítják. A produkció elnyerte az
Eurimages támogatását is. Czinka Panna édesapját Galkó Balázs
játssza, a prímás szerepében Sánta Elek látható. Az 1711 körül született és 1772-ben elhunyt Czinka Panna nagybőgős és egyben kovácsmester férjével és annak két testvérével alakította meg az első, mai
értelemben vett magyarországi cigányzenekart. A nagyon mélyről
indult, de végül meseszerű karriert befutott lány megihlette Kodály
Zoltánt is, aki 1948-ban daljátékot szerzett róla, amelynek szövegét
Balázs Béla írta. A film rendezője Dusan Rapos, a forgatókönyvet
Lubormir Slivka írta. A zenéket Sárosi Bálint felügyelete mellett egy
budapesti stúdióban rögzítik. A júliusi, összesen 34 napos szlovákiai
munka után a magyarországi forgatás szeptember 20-án indul, akkor két hétig forgat a stáb a nádasladányi kastélyban. A filmet jövőre
mutatják be a magyarországi mozikban.

Az ez évi XVII. Palóc Napok keretében is bemutatta a füleki ZSÁKSZÍNHÁZ J. Garner: ÉBREDÉS című előadását. Erre a darabra
Nagy András, a Fülekről elszármazott, a Zsákszínház felfedezettje
és a füleki Gimnázium volt diákja ajánlásával került a választás, és az
idei Jókai Napokon fődíját kapta meg. Ezzel a darabbal Szlovákiában,
elsőként kapta meg a Magyar Színjátékos Szövetség Aranyfokozatát.
Nem először kaptak díjat, de ezen díj elhozatala is fölemelő érzés
– mondta lapunknak Mázik István, a darab rendezője, s hozzátette,
hogy két évvel ezelőtt Szepsiben az Egressi Bény országos színjátszó
fesztivál fődíját, a legjobb női alakítás díját, Bódi Andrea kapta.
A Zsákszínház 2000-től mint polgári társulás működik, Mázik István
vezetésével alakult meg, a Csemadok helyi szervezete csoportjaként
még 1979-ben. Első bemutatójukon rockoperával próbálkoztak,
amely Rocky Matyi címet kapta. A társulatnak akkor csaknem nyolcvan tagja volt. Azóta országos szinten is ismerté váltak, az eltelt 25
évben ott léptek színpadra, ahol az emberek nemigen találkozhattak
színjátékkal. A legkülönbözőbb szerzőktől játszottak már darabot,
repertoárjukból nem hiányzott a verses-drámai alkotás és a kabaré
sem. Érdeklődve várhatjuk következő fellépéseiket…

Forrás: MTI, H

Dósa A.

Újra benépesült a Kézműves Központ
Várhosszúréten

Augusztus első szombatján rendezték meg a II. Gömöri Kézműves Vásárt Várhosszúréten,
melyen közel száz kézműves
vett részt, s árulta portékáját.
A kézműves hagyományok
ápolói Fülektől-Kassáig jelen
voltak, s még a szomszédos
anyaországi megyékből is érkeztek, hogy népszerűsítsék
az ősi hagyományos kézzel
készített emléktárgyakat, használati eszközöket, játékokat. A
szervezők gazdag programról
gondoskodtak, melyben 230
szereplő lépett színpadra -

színesebbítve az egésznapos
rendezvényt. A fellépők között
Badin Ádám Meseszínházának (képünkön) is tapsolhatott
a közönség. A gyermekeket
játszóház is várta, s maguk is
kipróbálhatták a kézművesség
fortélyait. Járásunkból is több
kézműves mester vett részt a
vásáron, így többek között megcsodálhatták a hanvai László
Ottó kovácsmester munkáit.
Bátkából is többen ellátogattak
Várhosszúrétre, Gyurán Ágnes
(képünkön) többek közt a szalvétatechnikát ismertette meg

a gyerekekkel, míg a férfiak a
gasztronómiának áldozták idejüket, s finomabbnál-finomabb
gulyást főztek és kínáltak. Az
eseményt Csáky Pál nyitotta
meg, de képviseltette magát
Kassa megye és a magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén is.
Tájja községbeli Hegyaljai Mesterek Egyesületével együttműködési megállapodást kötöttek
a helyiek, melyet a főszervező
Nagy György, a Gömöri Kézművesek Társulatának az elnöke azért tart fontosnak, mert
ez is hozzájárul ahhoz, hogy
még jobban megismertessék
az emberekkel a régi hagyományokat. Lapunknak egyébként

azt is elmondta, hogy céljuk a
régi, gömöri mesterségek újjáélesztése és átadása az utókor
számara. Andrássy Dénes szülőházának udvarán kialakított
Kézműves Központot tavaly
építették a Kassai Vasgyár
négymillió koronás támogatásával, mint ahogyan azt Nagy
Györgytől megtudtuk saját maguk tervezték és készítették az
udvart a hagyományos gömöri
tornácos házzal, ahol az idei
Kézműves Vásáron az újonnan
épült kinti kemencét is felszentelték, s megáldották a benne
frissen sült újkenyeret.
moly
Fotó: Gecse Attila
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A pont nekem való humort Rejtő
Jenő (P. Howard) regényeiben találom meg. Az 1960-as évek végétől indult be az Albatrosz Könyvek
sorozata, benne a Rejtő-művek
ismételteni sokadik kiadása. Ebben az időszakban számtalan dolog egybeesik a kívánalmaimmal,
ezért amit csak lehet, kihasználok.
Elkezdem vásárolni az Albatrosz
könyveket és a hetenként megjelenő, újdonságnak számító Rakéta Regényújságot, mely kincsesbányának ígérkezik. Ezt a főtéri
trafikban dolgozó Karhút Juliska
néni, ki az utcánkban lakik, rendre félreteszi nekem. Képes vagyok
néhány Rejtő kötetet egy szuszra
elolvasni, vagy legalábbis egy-két
rövidebb, hosszabb szünettel.
Ezek a történetek alapozzák meg
számomra a korlátlan szabadság-

IRODALOM
amelyeket Poe elbeszélései alapján készítenek: A gödör és ingát
és a Korai temetést. A véletlen úgy
hozza, hogy a Rejtelmes történetek pont akkor kerül a kezembe.
Azonnal megveszem. Poe-t megkedvelem, rejtelmes történetei
újabb dimenziót nyitnak a számomra. Minthogy ugyanekkor
Stefan Zweig Ámok című elbeszélése is a kezembe került, egy olyan
remekművet olvashatok, melynek
a stílusa megfog. Mind a történet,
mind annak a megírása lenyűgöz.
A versekkel nemigen barátkozom
meg, számomra kínt jelent egyegy kötelező vers megtanulása.
Lehet, pont azért, mert kötelező.
Többször egyszerűen nem tanulom meg a feladott verset vagy
versszakokat, ilyenkor vagy lapulva megúszom a felelést, vagy
őszintén bevallom, ha felelnem

elragadó, mosolygós szeme megbűvöl, alkata és mozgása mágnesként vonz. Azonnal beleszeretek.
Ő is „észrevesz”, mosolyogva néz
rám, tudom, hogy ez a mosoly
jelentéssel bír. Olvadozom, akár
a befagyott Rimán a jég február
havában.
Aznap otthon csak ülök, bámulom
a csupasz falat, hevesen dobogó
szívvel szövöm a terveket, miként
kellene megismerkednem vele.
Bosszant, hogy nem elegyedtem
rögvest szóba vele, talán várta,
hogy szólítsam meg. Az ilyesmi
nem egyszerű dolog, meg kell adni
a módját. Ott még nem tartok,
hogy elébe állok, és megszólítom,
holott ez lenne a legegyszerűbb
és leggyorsabb megoldás; be kell
tartanom az illemszabályokat, így
diktálja a kor szelleme és a szülői
neveltetés. Fontosnak tartom a
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körözni. Kezd sötétedni, ám még
jók a látási viszonyok. Ez fontos,
azt akarom, hogy lássanak. Megteszem az első kört az épület körül,
aztán a másikat, majd a harmadikat; lassan hajtok, szinte lépésben
haladok, mint akinek semmi fontosabb dolga nincs, csak szórakozásból pedálozik a járdán. Talán
két vagy három percbe telik, míg
megteszem a teljes kört. Közben
figyelek, nem akarom, hogy a
tekintetem elkerüljön bármiféle
apróságot is. A harmadik kör után
irányt változtatok, eltávolodom az
épülettől az új élelmiszerüzlet felé,
ahol megfordulok, és újra körözni
kezdek. És ekkor megtörténik a
csoda: Ružena kilép a bejáratból,
felém fordul, s megáll. A dolog félreérthetetlen. Ez engem annyira
meglep, hogy elkarikázom mellette, rá se nézek, s megszégyenülve

Csordás János: Mozaikok a gyermekkorból [9.]
[Részletek egy készülő regényből]
érzetet, a felhőtlen vidámságot, az
élet szeretetét. Rejtő regényei mutatnak rá arra, nincs lehetetlen, ha
van humorérzéke az embernek.
Mindenkor megnézem a térképen, nemcsak Rejtő esetében, hol
játszódik a történet, tisztában akarok lenni a helyszínekkel, zavar,
ha nem tudok beazonosítani egy
helyet. Rejtő kelti fel az érdeklődésemet többek közt a Szahara és
az oázisok egzotikus világa iránt.
Regényeit a legnagyobb nyári
melegben olvasom egy hűvös és
levegős helyen, télen soha. Téli
esténként, Karácsonytájt főleg
Agatha Christie művei kötnek le
a fűtött szobában. A többi könyvet
alkalomadtán, hangulatom szerint olvasom.
A gimnáziumban egyes tanárok rossznéven veszik, ha a diák
mondjuk Rejtő Jenőt, Agatha
Christie-t, Georges Simenont,
Raymond Chandlert olvas; pontosabban: ha az Albatrosz vagy
Fekete Könyveket olvassa. Ezeket
ponyvának tartják, noha ténylegesen nem azok. Ők ilyesmit bevallottan soha nem olvasnak, vagy
ha igen, féltve eltitkolják. Arthur
Conan Doyle Sherlock Holmesa
még-még belefér az olvasmányok
tárházába a Sátán kutyája révén,
ez ugyanis közismert mű és ajánlott olvasmányként szerepel a listán az általános iskolában.
Ezekben az években fedeztem fel
magamnak Edgar Allan Poe-t. A
hetvenes évek elején, az elkészültük után jó tíz évvel később mutatják be a csehszlovákiai mozikban
azt a két amerikai horror filmet,

kell, hogy nem tudom elmondani
(minthogy valójában nem érdekel). Persze erre ötöst kapok. A
rossz jegyeket a nyelvtan anyagából való feleleteimmel egyensúlyozom ki, a nyelvtant kifejezetten
szeretem, az érdekel. A nyelvtan
számomra olyan, mint egy feladat
a nyomozónak, mindig meglelek valamiféle érdekességet, ami
aztán a javamat szolgálja. Hiába
tanítják azt, hogy az „és” kötőszó
elé sohasem kell vesszőt tenni,
jómagam másként vélekedem: inkább hiszek a regények szövegében látottaknak, ahol az „és” előtt
bizony olykor kell a vessző!
***
Szerelmes vagyok! Voltam szerelmes futólag igen sokszor alapiskolás éveim során, főként Lolába,
Simon Évibe, N. Jutkába, de ez a
mostani érzés teljesen más. Egyfelől zuhatagként omlik rám, éget,
mint a delelő nap, beborít, nem
hagy békén, igen mélyről fakad,
másfelől kiegyensúlyozottságot
biztosít a számomra, habár úgy
érzem, lebegek a talajszint felett
legalább fél méterrel.
A lány neve Ružena, vékony, karcsú, energikus mozgású, mosolygós teremtés, hullámos sötétbarna haja a vállára omlik. Hasonló
ahhoz a képzeletbeli lányhoz, akit
megálmodok magamnak.
Legelső találkozásunk véletlenszerűen zajlik. Iskolából jövet hazafelé látom meg őt, az ámulattól
nem akarok hinni a szememnek,
szinte hihetetlen, hogy az általam
megálmodott teremtmény életre
kel, azazhogy létezik! Kedves arca

formát és a modort, nem lehetek
tolakodó és neveletlen. Előfordulhat könnyen, hogy az utcán
leszólított lány nem áll szóba idegennel, helytelennek tartja az effajta ismerkedési stílust, a szülei
nem erre nevelték. Mindenképp
meg kell találni a megfelelő és helyénvaló módot elkerülvén a kínos
„leégést”!
Barátaim mindenféle ravasz
csellel hálózzák be a kiszemelt
lányokat, Adi ebben a legsikeresebb. Jómagam szeretnék a saját
elképzeléseim szerint eljárni, nem
óhajtok mások esetleges hibájába esni, netalántán neveletlennek mutatkozni. Biztosra akarok
menni, bízom a véletlenben, nálam ez jön be.
A találkozás helyszínéből megítélve Ružena feltételezhetően abban
a híd előtti lakótömbben lakik,
amelyik a legközelebb esik a Rimához. Estefelé elbiciklizhetek
arra, hátha meglátom. Reggelente ki kell fürkésznem, milyen útvonalon jár az iskolába, és melyik
iskolába jár. Tervet készítek, aprólékosan elgondolok mindent.
Estig szinte lázban égek, nem találom a helyemet, hajt a vágyakozás. Aztán gondolok egy nagyot,
Anyunak azt mondom, megyek ki
levegőzni egy órára, s felpattanok
a bicajomra, elkarikázom a Rima
túlsó partjára. Ružena alakja lebeg
a szemem előtt, hevesen ver a szívem, a kelleténél gyorsabban hajtok. A paneltömb hátsó traktusa
előtti járda felé veszem az irányt,
hogy megkerüljem az épületet. Az
az ötletem támad, hogy ott fogok

elhajtok a környékről...
Otthon belátom, mekkora ostobaságot követtem el. Valószínűleg
Ružena meg akar velem ismerkedni, és én kihagyok egy ilyen remek
alkalmat. Szinte felkínálja magát
nekem, bízva abban, megszólítom őt! Sokáig szégyenkezem a
magatartásom miatt, de nincs
mit tennem, be kell látnom: kellő
tapasztalatok hiányában elszáll a
bátorságom. Rá kell döbbennem,
ez az első eset, amikor ismeretlen
lánnyal szeretnék megismerkedni.
Az iskolában, valamelyik napon,
a nagyszünetben, a kinti büfébe
menet a második emeletről rohanva le a lépcsőn, majdhogynem
összeütközöm egy felfelé igyekvő
lánnyal. Megfogom a vállát, nehogy elessen, bocsánatkérések
közepette mennék tovább, s ekkor
felismerem a lányban Ruženát.
Elakad a szavam, a mosolya megnémít. Ilyesmire nem számítok!
Aztán egyszeriben megszólítom:
Eljössz velem este a moziba? A
szívem a torkomban dobog, még
mindig fogom a vállát, testemet átjárja a forróság. Fogalmam sincs,
mit vetítenek aznap a moziban,
hajlandó vagyok bármilyen filmre
beülni Ruženával... Egymás szemébe nézünk, tekintete átható, a
boldogság reménysugaraként fúródik a lelkembe. Jó, ötkor várlak,
gyere értem, tudod, hol lakom…
Sarkon fordul, s fut felfelé.
Aznap a fizikaórán négyest kapok, szertelen boldogságomban
máshol jár az eszem…
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GYÓGYSZERTÁRAK VÉRT ADTAK

A készültségi ügyeletek ütemterve a 35. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál
17:00 óráig
Media Gyógyszertár
18:00 óráig
Kaufland Gyógyszertár
20:00 óráig
Szombaton
Media Gyógyszertár
8-tól–12-ig
ÜNNEPNAPOKON
augusztus 29-én, szerdán
Kamilka
szeptember 1-én, szombaton
Polianka
szeptember 2-án, vasárnap
a Kórháznál

A rimaszombati kórházban, 2007. augusztus 21-én
az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Barnabáš Múčik, Pavel Maňúr, Miloš Trocha, Štefan
Štanga, Jaroslav Turis, Jana Valovičová, Peter Daniš,
Jaroslav Dušek, Branko Bakša, Gejza Zibrin, Eva
Lenardová, Andrej Kubiš Rimaszombatból, Edita
Mihályová, Irena Duszová Harkácsról, Štefan Hanic, Štefan Gembický
Zeherjéből, Pavel Koščo, Mgr.Lýdia Selčanová Nyustyáról, Katarína
Zagyiová, Július Mihályi Gesztetéből, Ladislav Slávik Recskéről,
Ľubomír Blaho Cserenycsényből, Angel Rajnák Osgyánból, Kvetoslava
Gembická Meleghegyről, Peter Mihályi Rimajánosiból, Ján Kurčík
Csehbrezóból, Stanislav Kurčík Poltárról, Jozef Sarvaš Gortváról,
Marcel Bordáš Tóthegymegről, Anna Völgyová Bejéről, Branislav
Bakša Fazekaszaluzsányból, Pavel Varga Tornaljáról, Miroslav Výkrut
Kraszkóról.
Először adtak vért: Katarína Boráková Pápocsról, Mgr.Gabriela Szabová
Rimaszombatból.
Minden véradónak köszönjük,
a Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

MOZIMŰSOR
*********
AUGUSZTUS 27. 28. 29.
(HÉTFŐ, KEDD, SZERDA)

HARRY POTTER
ÉS A FŐNIX
RENDJE

Elkezdődik a lázadás?
Belépő: 75,Kiskorúaknak nem ajánlott,
Kaland-fantázia film
Nagy Británia/USA

*********

Értesítés

AUG. 31. - SZEPTEMBER 1-2.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

A LEGAMED s.r.o egészségügyi szállító szolgálata, Cintorínska 1., Rimaszombat, értesíti a lakosságot, hogy a fönti címről elköltözött a Dobšinsky utca 4007 szám alá, (a volt laktanya épülete).
Ezért kérjük azon személyeket, akik szállítást igényelnének, hogy kérvényüket még a kiállítás napján
jutassák el 12.00 óráig a következő címekre:
1.) DZS – Dobšinského 4007 – a volt laktanya
2.) Egészségügyi központ – Dobšinského 4380 – földszint
3.) AG Bank – Hostinského 4 – a KAMILKA gyógyszertár mellett
Egyéb felmerülő kérdésükkel a következő telefonszámokat hívják:
047 56645 – 16.00 – óráig, 0905 874 858 – Non Stop!
Megértésüket és bizalmukat köszönjük.
LEGAMED s.r.o

SIMPSONÉK
FALUN

Homér elköveti élete legroszszabb cselekedetét
Belépő: 65,12 éves kortól ajánlott,
Animációs USA

*********
944-35

Rimaszombat városa szeretettel meghívja Önöket

AUGUSZTUS 31., SZEPT. 1.
(PÉNTEK, SZOMBAT)

SZIKLÁK
SZEME 2

A szerencsésebbek hamarabb
halnak
Belépő: 65,Kiskorúaknak nem ajánlott,
Horror USA

a XXV. GÖMÖR KISHONTI VÁSÁRRA,
melyet 2007. szeptember 28-án és 29-én rendez

*********

a Kishonti (Malohontská) és a Jánošík utcákban valamint a Főtéren.

SZEPTEMBER 2.
(VASÁRNAP)

Az engedélyeket 2007. szeptember 3-tól a Városi Hivatal adja ki (Svätopluková 5, Rimaszombat)
Információ a következő telefonszámokon: 047/5604628, 5604665, 5631139
Az árusító helyek számozottak lesznek.
A frissítő standoknak szükséges a Regionális Egészségügyi Hivatal (RÚVZ) engedélye.

KŐKEMÉNY

Jöjjenek el – üdvözölve lesznek!
39

Meredek út lefelé
Belépő: 60,Kiskorúaknak nem ajánlott,
Krimi

*********

A Szlovák Vöröskereszt „gondozónői” tanfolyamot indít!
Külföldön szeretne gondozónőként dolgozni? Az idegen nyelv alapjain kívül „Gondozói tanfolyamon” való abszolvensi bizonyítványra is szüksége lesz.
A rimaszombati Vöröskereszt területi választmánya 2007. szeptember 17-től indítja tanfolyamát.
Információt és a jelentkezéseket a Vöröskereszt területi választmánya, Rimaszombat, Hurbanova
15. címen várják. Tel.: 047/5631734, 0903 558 926
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* 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.

szolgálónőt keresünk, jó fizetési
feltételek. Tel.: 0903 693 793.

647 976, 0903 043 289.

945-38

*Kölcsön – munkaviszonyban
lévőknek, nyugdíjasoknak, magánvállalkozóknak. Tel.: 0918
379 239

*Az UNIVERSAL ház részvénytársasága kereskedelmi ügynököket keres személygépkocsik
kötelező biztosításának eladására
a piacon működő összes biztosító-társaság részére. Tel.:0905 901
878, 0905 902 597.

890-35

* Legolcsóbb bérlet a városban!
/ČSAO Areál és a Gömöri Pékség./ Tel.: 0903 515 109.
880-51

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

SZOLGÁLTATÁSOK
* Jóslás kártyából (múlt, jelen,
jövő). Hétfőtől péntekig 8.3015.30 óra között, Čerenčianska
22 szám alatt (a Munkaügyi Hivatal mellett) Rimaszombatban.
Tel.: 0915 228 482.
895-35

* Eladó ötszobás családi ház a
Tégla u. 7. szám alatt. Ár megegyezés szerint, irányár: 1 450 000
Sk. Tel.: 0907 884 276

* 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.

954-38

901-35

* Eladó épülőfélben lévő ház
(nagyrésze tető alatt) az IBV
Sobôtka területén. Tel.: 0905
446 136

*Újonnan megnyílt üzletünkbe
- ,,BYTÍK” Nyugat-lakótelepen, a
posta melletti M–Market épületében az emeleten, szeretettel várjuk
vásárlóinkat, lakberendezési kiegészítőkkel, drogériával, írószerekkel és más árukkal is. Az önök
elégedettsége nekem fontos.

951-36

955-35

* Felújított vagy - előtt álló-, esetleg felkész házat veszek Rimaszombat vagy Tornalja közelében.
Tel.: 0911 974 942
958-36

*Garázst veszek a Rima-lakótelepen a CBA üzlete mellett. Tel.:
0905 459 417.
982-37

*Kétszobás lakást veszek Rimaszombatban. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0905 242 339
975-36

*Eladok felújítás utáni (víz,
elektromos áram, padlózat, ablakok) családi házat szép kerttel és
tóval. Tel.: 0907/ 853 711
973-40

ÁLLÁS
* Sofőrt alkalmazok (MKD).
Tel.: 0903 515 109.
891-36

* Kontrolőr állást vállalok helyi
önkormányzatoknál. Tel.: 0914
285 220.
892-35

* Felveszek fodrászt, lehet vállalkozási engedélyre is. Rimaszombat R.K. Štúdio. Tel.: 0903
551 931.
915-36

* Sörözőbe felszolgálót/fel-

960-38

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

KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS

959-39

860-35

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

990

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik 2007. július 31-én a rimaszombati temetőben kísérték utolsó útjára
felejthetetlen halottunkat,

BURSZKI JÓZSEF
nyug. ref. lelkészt.

Közös emlékeket és a tevékeny életutat idézve Ft. Dr. Erdélyi Géza, a szlovákiai református egyház püspöke vett végső búcsút lelkésztársától, a szeretett
férjtől, édesapától és rokontól. Köszönjük lelki megnyugvást adó szavait.
Fájdalmunkat enyhítették a távolból érkezett vigasztaló sorok és az élet
szépségét kifejező sok virág. Köszönet érte.
A gyászoló család.

2007. szeptember 4-én kedden
20.00 órától

981 + 38

*Eladok 4 méter hosszú, 20 négyzetméter fagerendát. Tel.:0905
459 417
983-37

*Cukrásztermékek! Tatiana
Longauerová Cukrászata, Ušiak 1,
Nyugat lakótelep (M-Market épülete), széles cukrásztermékek választékát kínálja különböző alkalmakra.
Újdonság: - ehető fényképpel
ellátott torta (saját kép), 50 fajta
sütemény – közvetlen eladás jó árakért. Látogassanak meg bennünket,
szeretettel kiszolgáljuk!

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

984-37

EGYÉB
*Eladok szénagyűjtő és forgató
gépet. Tel.: 0904 827 658.
986

*Eladó 120L Skoda, jó állapotban, érvényes STK és EK-val. Ár:
13.000 korona.
Info: 047/56 91 243
961

*Eladok Fiat BRAVO 1,4 ; 98-as
évjárat, STK – 08, benzin/gáz. Ár
megegyezés szerint. Tel. sz.: 0911

2798-36

INGATLANOK

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

ÉRTESÍTÉS: 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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Három forduló után elégedetlenség
A kerületi labdarúgó bajnokságban szereplő csapataink már túl
vannak három fordulón, sőt a legmagasabb osztályban már négy
mérkőzést játszottak a csapatok.
Az eddigi eredmények alapján
bátran állíthatjuk, hogy Ajnácskőt
kivéve, nem szerepelnek rosszul
csapataink.
A III. ligában a VFK Rimaszombat tartalékcsapata képviseli régiónkat, mely hazai mérkőzéseit
Túrócszentmártonon játssza. Ed-

dig ötvenszázalékos a teljesítményük, de a Füleken elért győzelem
kellemes meglepetés volt. Kár,
hogy Purdek kiállítása árnyékot
vetett a sikerre. Az IV. ligában
bomba-meglepetésként hatott,
hogy Tiszolc csapata hazai pályán
szenvedett csúfos 0:4 arányú vereséget az újonc Újbánya ellen,
annak ellenére, hogy egy héttel
előbb Poltáron diadalmaskodtak.
Jól kezdte az idényt Feled csapat
is és két döntetlen után, három

Sajógömör imponáló rajtja
Augusztus 19-én rajtolt a területi labdarúgó bajnokság I. és II.
osztályának az őszi idénye. Sajnos már Kálosa csapata nélkül,
mivel a Végrehajtó Bizottság kizárta a csapatot a bajnokságból.
Érdekességként kell megemlíteni azt a tényt is, hogy törölték a játékvezetők névsorából Július Bálintot, aki hosszú ideje fújja már a
sípot… Az I. osztályban nem történt az első forduló során meglepetés, hacsak a Szárnya Rimaszécs győzelmet nem nevezzük annak. Nagyszerűen kezdte az idényt Sajógömör csapata, mely hazai
pályán 6:1 arányban lépte le Hanva együttesét. Győzelemmel rajtolt Osgyán, Murány és Bátka is, Nagytöréken pedig döntetlennel
sz
végződött a Klenóc elleni rangadó.

ponttal tért haza Nagyrőcéről,
ahol nemszokás a vendéggyőzelem. Továbbra sem megy az
ajnácskőieknek és három forduló
után nulla ponttal és 1:13-as gólkülönbséggel állnak a táblázat
utolsó helyén.
Az V. ligában a várakozásnak
megfelelően, mind a kilenc pontot megszerezték a nagybalogiak
és vezetik a tabellát. Ám a neheze
csak most jön, de remélhetőleg
nem követnek már el olyan hi-

AZ I. OSZTÁLY 1. FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI:
Nagytörék – Klenóc 2:2 /góllövők: Laššák, Máté – Barto, Parobek/
Sajógömör – Hanva 6:1/ Brindzák 3, Csutor, Drenko, Barczi – Zsíros/
Osgyán – Kisrőce 2:0 /M.Pisár, R.Pisár/
Bátka – Szentkirály 2:1 /Molnár, G.Gál – Kovács/
Rimaszécs – Szárnya 3:4 /L.Lakatos, Busa, Cs. Lakatos – Patinák 3, Farkas/
Murány – Guszona 4:0 /Velk 2, Verkin, Korin/.
A II. osztályban nyolc csapat kezdte el az idényt és meglepetésre csak
egy hazai győzelem született. Az első forduló eredményei:
Abafala – Zeherje
2:2
Tiszolc B – Oldalfala
2:0
Balogfala – Uzapanyit
0:3
Cserencsény – Jolsva
1:4.

Rajtolt a női foci is
Elkezdődött a női foci 2007/2008-as idénye, de sajnos nem a legsikeresebben, mert nem tudtuk megmérni erőnket az eperjesi csapattal, amely beadta
lemondását a versenyből. Így tehát a mérkőzés idejében egymás ellen játszottunk. Sajnos ez a kilencvenperces nehéz erőkimerítést nem tudja teljes mértékben helyettesíteni, de igyekszünk majd lassan a fiatal csapatunkat beépíteni a versenybe és idővel kiépíteni egy erős küzdelemképes kemény gárdát.
Természetesen támogatás nélkül ez nem megy, és örömmel jelenthetem ki,
hogy megtaláltuk az első segítőinket, akiknek nagy köszönettel tartozunk,
mégpedig Kónya Zoltán és Harnócz Zoltán uraknak.
VÉGEZETÜL AZ ELSŐ KÖR EREDMÉNYEI:
ŠKF Žilina - Lady team Bratislava
ŠK Selce - TJ Skloplast Trnava
ŠK Štich Humenné - MFK Ružomberok
1.DFC RS - DFK Prešov
Slovan Duslo Šaža -MŠK Slovan Trenčianske Teplice
ŠK Láb -ŠK Slovan Bratislava
MFK Malé Dvorníky -FC Union Nové Zámky

bákat, mint az elmúlt idényben,
és végig harcban lesznek a feljutásért. Nyustya csapata nem kis
meglepetésre hazai vereséggel
kezdte az idényt, de aztán gyorsan
összeszedték magukat és a következő két fordulóban hat pontot
gyűjtöttek be. Rimajánosi ugyan
hazai pályán vereséggel rajtolt, de
a vasárnapi Kékkőben elért 5:0-s
győzelmük arra enged következtetni, hogy nem kell félteni a lesz
génységet.

11:0
1:2
6:0
nem volt mérkőzés
elnapolva
0:6
1:1

Mgr. Galamb Róbert, a klub elnöke

A futballra is jellemző:
Ha nincs pénz – nincs szerelem
Ahogyan már erről előző számunkban is írtunk, Rimaszombat a Városi Futball Klub szemszögéből nézve
feketében volt feltüntetve. Az edző, Komanicky csapata először az újoncok területén, Terebesen (Trebišov)
szenvedett vereséget, ezt követte hazai pályán Losonc
(Lučenec) által való kiütésünk a szlovák kupából és harmadszorra a privigyei (Prievidza) csapat ellen való veszteségünk szintén saját pályán. Ebből egyértelművé válik,
hogy nemcsak a szurkolóknak vannak kétségeik affelől,
hogy mi is lesz tovább a rimaszombati futballal és az első
ligával. Erről feltehetőleg a támogatók ereje is dönt majd.
A probléma ugyanis abból is adódik, hogy nem találnak
Rimaszombatban teljes mértékű támogatókat az első ligás csapat segítségére. Ebből az alkalomból szólítottuk
meg a VFK rimaszombati elnökét, Cifruš Istvánt, aki a
következőképpen reagált: „Egy magyar mondás így szól,
ha nincs pénz, nincs szerelem, és ez a futballra is jellemző.
Ha lenne elég támogatónk, minőségi játékosokat is tudnánk hozni. Megteszünk mindent azért, hogy a szükséges
anyagi támogatást megszerezzük. Párhuzamosan szeretnénk dolgozni az új filozófiánkkal, ami arra alapoz, hogy
fokozatosan kapcsoljuk az ifjúsági játékosokat az első
ligás meccsekre. A fiatal csapatok fejlődésére a régi futballvezetők nem szenteltek elég figyelmet, és ezen változtatni szeretnénk. Ez a filozófiai felfogás türelmet igényel
a szurkolók részéről és néhány kemény sportévet, hogy a
fiatalokból éles játékosokat tudjunk nevelni.” – mondta
M. Kanalová/dósa
Cifruš.
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Verseny a minifutballban
Balogpádárban 2007. augusztus 18-án, szombaton versenyt rendeztek a
minifutballban, amelyre
tizennégy csapat jelentkezett, de sajnálattal csak
tizenegy vett részt: Rimaszombat-NET, Nagybalog,
Perjése, Kétkeresztúr, Hajnalka csapat, Meleghegyi
tűzoltók csapata, Rendőrség A, Rendőrség B,
Balogpádár A, Balogpádár
B. A középdöntőbe jutottak:
Balogpádár A–Rendőrség
B, ahol a 0:0 döntetlen után,
felkerült Balogpádár (6:5),
tizenegyesekkel, a második

középdöntőben felkerült a
Rendőrség. A 2:0 győzelmével Meleghegy ellen a
viadalt a harmadik helyért
a Rendőrség B nyerte Meleghegy ellen 1:0 arányban,
a döntőben a Rendőrség
A és a Balogpádár A 0:0
állása után úgy alakult, a
minifutball 1. évfolyamának vándor kupáját a hazai
csapat kapta, amelyik 3:1ra nyert. A meccset az üres
kapura való tizenegyesek
rúgása tarkította, győztese
Kiš Ondrej lett Meleghegyről. Nagyon örülök hogy
ez a kisméretű rendezvény

A VFK Rimaszombat
ificsapata
Tiszaújvároson
Tiszaújvároson idén augusztus 19-én negyedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi futballtornát, melyen
6 csapat vett részt, köztük a rimaszombati ificsapat 9
évesei. Rák Róbert edző kellemesen meglepődött, azon
ahogyan a játékosok betartották a technikai és taktikai
utasításokat, s lelkiismeretes játékot mutattak be, s az
előkelő másdodik helyen végeztek. Legvégül Túnyi Tamás a legjobb játékos, Balázs Adtrián pedig a legjobb
kapus kitüntetést is megkapta. (képünkön a díjakkal)

a falunkban létrejött, köszönet a támogatóknak:
Balogpádár községe, a
HÁJ
Vadásztársaság,
Agrotrade k.f.t., Fitty k.f.t.,
Gemerterm k.f.t., Balázs
T., Kováč P., Varga T., Varga G., Majoroš T., Bíró T.,
Ďurko J., és a község minden lakójának, akik a rendezvény megszervezésében
segítettek. Reméljük, hogy
minden résztvevőnek tetszett a verseny és örülünk a
jövő évi találkozásnak.
Szabó Attila,
polgármester/da

Kikaptak idegenben a lányok és a fiúk is
A rimaszombati lányok Rózsahegyen (Ružomberok) találtak ellenfelükre. Moravovának a
két helyzetét, vagy Murtinovának az üres kapuból kirúgott hazai játékos már gólnak látott
ziccerét be kellett volna rúgnunk. Nem beszélve arról, hogy tiszta helyzetben Moravovát
letarolták a tizenhatoson belül, de Chmúrny főbíró a tizenegyest nem adta meg, és kihozta
szabadrúgásra. Dicsértre méltó az egész fiatal csapat, hisz először játszottak nagy mérkőzést,
és még sok ilyen sőt még nehezebb vár rájuk. Csak nagyon fontos, hogy legyen támogatás,
mert különben nagyon nehezen vesszük fel a versenyt az ellenfelekkel. Ennek példája volt az
előmérkőzés, ahol majdnem három csapatra való gárda volt az ifi-csapatunk ellen. Különben
ez a mérkőzés 4:0-ra végződött. A női csapat legutóbbi felállítása: E.Janostaková M.Víghová,
A.Galambová, P.Jakabová, E.Tubová, V.Murtinová, L.Szabová, M.Máliková, SzabováMoravová, M.Sztazová.Következő mérkőzésünk csütörtökön lesz (augu.30-án, 12:00-tól.)
a MFK műpályán. Az I.liga, 2. kör eredményei: LT Bratislava - Nové Zámky(0:6), Slovan
Bratislava-Malé Dvorníky(9:0), Trenčianske Teplice-Láb (2:0), Ružomberok-Rimavská
Sobota(3:0), Trnava-Humenné(2:1), Žilina-Selce(5:0)
Mgr.Galamb Róbert
Harmadszor játszott az őszi idényben idegenben - mindig Kelet-Szlovákiában – az VFK I. ligás labdarúgó csapata, és mindhárom alkalommal vereséget szenvedett. Ezúttal Eperjesen, de
hozzá kell tenni, hogy jobbak voltak a hazaiak, és megérdemelten szerezték meg a három pontot. Ám az első gól előtt a rimaszombatiak is volt egy nagy helyzetük, de Lazúr labdáját Čižmár
nem tudta a kapuba juttatni. Az összesített táblázatban a csapat maradt a 7. helyen: Tatran
Prešov-MFK Rimaszombat 2:0 /1:0/. A 3 690 néző előtt lejátszott találkozón a rimaszombatiak összeállítása a következő volt: Pulen – Janečka, Kaščák /Migala/, Rubint, Mráz – Sihelský,
Pisár, Živanovič, Lazúr – Líška, Čižmár. Szombaton hazai pályán fogadja Mikuláš Komanický
edző legénysége Podbrezová (Zólyombreznó) együttesét.
sz

RIMATEX fővárosi győzelme
2007. augusztus 23-án Pozsonyban
játszott barátságos mérkőzést teremfociban a SLOV-MATIC B Bratislava
és a rimaszombati RIMATEX. A vási
csapatunk 5:3-ra (1:2) verte meg a
fővárosi csapatot. A góllövők és a

RIMATEX felállítása a következő
volt: Rasťo Koreň – kapus, Martin
Juhniak, Tibor Šándor – 1 gól Marian
Fekiač, Peter Šándor – 2 gól, Roman
Uhrín – 1 gól és Ladislav Šťavina – 1
gól.

FELHÍVÁS: A VFK Rimaszombat értesíti Önöket, hogy toborzást indítanak az 1995-2001 években született leendő kisfocisták részére. Az
érdeklődők hétfőn, kedden és csütörtökön 17 órától jelentkezhetnek a
stadionnál vagy a köv. telefonszámon: 0904 071 347.
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