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Szeretne
mellékkeresetet?
Ügyes lapterjesztőket
keresünk
a GÖMÖRI HÍRLAP
árusítására.
Közelebbi információ
személyesen a hirdetési
osztályon kapható a Svätopluk utca 5. szám alatti
épület földszintjén.
Tel.: 5604673.

lapszérle

Nem ártana
az óvatosság

Cifruš István polgármester
az iskola megnyitón
A nyári szünidő is gyorsan elszaladt, és egy héttel ezelőtt, a hétfői napon újra megkezdődött az
iskola. A 2007/2008-as tanévet
feszülten és türelmetlenül várták
az iskolások, néhány első kisosztályosnak bizony a könny is
kicsordult szeméből. Mozgalmas
és zajos volt a kezdés a rimaszombati Dobšinsky utca alatti Általános Iskolában is, ahová 720 diák
jár, közöttük 73 elsőosztályos. Az
ünnepélyes tanévnyitót az iskola
igazgatója, Ivan Gecko köszöntötte, aki hatalmas nagy ceruzával
ütötte lovaggá az elsőseit. Az első
iskolanapot szinezte fellépésével
a M.E.L.L. folklór zenekar, és a
nap versenyekben és vetélkedőkben is gazdag volt. Az iskolások
mellett üdvözölhették körükben
a város polgármesterét, Cifruš
Istvánt és a Városi Hivatal Iskolaügyi részlegének vezetőjét, Eva
Alevovát is. A polgármester sok
sikert kívánt az elsőosztályosoknak és az iskolának, erős idegeket
a pedagógusoknak. Zárásképpen
pedig fölkérte az iskola igazgatóját, hogy keményen dolgozva

keressenek futball tehetségeket,
s így a jövőben lehetőségük lesz
egy sportosztály nyitására. Városunk polgármesterét megkérdeztük az ő kisiskolás élményeiről, és
a következő választ kaptuk: „Nagyon régen volt az már. Általános
iskolába egy mesés kis faluba,
Récskére jártam, közel a valamikori Tornaljához. Szerencsés voltam,
mivel első osztálytól az ötödikig az
édesanyám volt a tanitó nénim, aki
nagyon szigorú volt. Jó osztálytársaim voltak. A hatodik évfolyamtól
a kilencedikig a legkedvencebb tantárgyaim a kémia,
biológia és a fizika
voltak. A matematikát nem szeretem.”
Cifruš azt is elárulta, hogy az alap és
a középiskolában
nem
verekedett,
viszont a főiskolás
évei alatt az igazság
elveiért küzdő aktivisták sorába állt
és bizony olykorolykor verekedett
is. Az új iskolaév a

polgármester számára a gyerekek
és pedagógusok örömét, és az új
virágok nyiladozását jelenti. Azt is
hozzáfűzte: „Az iskolai megnyitón
való részvételemmel egy kis erőt
és bátorságot szeretnék nyújtani a
pedagógusoknak, hogy ezzel is jó
irányba vezessék a gyerekeket”. A
polgármester meglátogatta még
a Nyugat lakótelepen a Daxner
Általános Iskolát és a Družstevná
utcai P.K. Hostinsky Általános Iskolát is.
kan, ford:da
Fotó: a szerző

A nyilvánosságot
megrázta az a hír,
hogy szeptember
2-án autóbusz
balesetben
Herencsvölgy
(Hriňová) mellett öt ember életét
vesztette, és tizenketten súlyosan
megsérültek. A beleset okozója az
ottani polgármester szerint a fék
meghibásodása volt. Ennek a hírnek hallatán rögtön asszociáltam
a két évvel ezelőtti szintén tragikus
balesetre Osgyánnál. Akkor
a távolsági autóbusz kamionnal
ütközött össze. A szerencsétlenség
négy ember életet és tíz sérültet
követelt. A komoly halálos balesetek száma régiónkban is gyakori.
Legtöbbször autóbalesetekről
hallunk, melyeknek oka különböző.
Valamikor az alkohol is közrejátszik.
A képességek felülértékelése, az
időjárási körülmények és a jármű
állapotának figyelmen kívül hagyása, kimerültség, figyelmetlenség,
gyorshajtás nem ér annyit. Az
óvatosság főképpen ilyen esős őszi
időben nem ártana. Ezért kérem
a sofőröket, hogy vezessenek óvatosabban és figyelmesebben.
Marta Kanalová
főszerkesztő
2227
Vadex, k.f.t,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat

AKCIÓ:

Hegyesi kolbász - 130 Sk/kg
Hurka - 65 Sk/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat
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Gyógyszertárat terveznek
a Nyugat lakótelepre
A városrészi önkormányzat
augusztusban
megtartott
ülésén a fő álláspont a Nyugat lakótelep, Szabadka és
Kelecsény területén való többfunkciós létesítmény létreho-

zása volt, ahol gyógyszertárat
és drogériát terveznek. Pavel
Törköly a bizottság elé tárta
szándékát, miszerint meg
szeretné vásárolni az Ušiak
utcai, a CBA üzlet mögött, a

jelenlegi vásárcsarnok melletti telket. A tervezet magába
foglalja egy játszótér és pihenő övezet létrehozását, valamint egy elkülönített tető alatti terület kialakítását a szilárd
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kommunális szeméttárolás céljára.
Az önkormányzat tagjai Pavel Törköly szándékát örömmel fogadták
és értékelték azon törekvését, hogy
ki szeretné építeni a legnagyobb
lakótelepet, ahol több mint 7000
lakos él. Már évek óta várnak a
fent említett tervezet megvalósítására mind a lakók mind pedig
az önkormányzat tagjai. Az ülésezés alatt a bizottság köszönetet
mondott a Közterület-fenntartó
Vállalat dolgozóinak, hogy kitisztították a Svoboda utcai játszóteret, és példamutatóan lekaszálták
a Nyugat lakótelep környékét a
nyáron. Megemlítették többek
között a Nyugat lakótelepen megjelenő rókákat is, melyeknek állítólagos odújuk van az évek óta nem
használt városi strand területén. A
városrészi önkormányzat elnöke,
Jozef Slávik felhívta a figyelmet
arra, hogy a Városi Közterületfenntartó Vállalat ugyan szépen
beburkolta a hidat, de a mellette
levő járdán mélyedés található, és
esős időkben a pocsolyán a járókelők nem tudnak átmenni. A városrészi önkormányzat következő
szeptemberi ülésezése ünnepéllyel
egybekötött lesz, mivel szeptember
15-én alelnök asszonyuk ünnepli a
70. születésnapját.
kan/da
Fotó: a szerző

A MEGOLDÁST A MEZŐGAZDASÁGON ALAPULÓ SZOCIÁLIS VÁLLALAT JELENTENÉ

A SZK kormány rimaszombati ülése előtt…
Rimaszombatban a Körzeti Hivatal Tompa téri épületének tanácstermében tartották szeptember 4-én a járás települései
5. munkaértekezletüket. A tanácskozásra Mgr. Jana Uhrinová
a Körzeti Hivatal elöljárója hívta meg a 104 község és 3 város
képviselőjét azon apropóból,
hogy közösen is alakíthassanak
a helyzetfeltáró prezentáción,
amelyet a SzK kormányának
szeptember 26-27. kihelyezett
Tiszolc-Rimaszombat-i ülésén
szeretnének előterjeszteni.

A szép számban megjelent
polgármesterek előtt az ülést
Uhrinová körzeti elöljáró vezette, aki mindenek előtt ismertette
azok névsorát, akik az elképzelések kidolgozásában a munkacsoportot alkották, ők a Városi
Önkormányzat, a BBKÖ, a
MSzCsH, a települések és Régiófejlesztési Ügynökség képviselői.

Mindenek előtt kigyűjtötték az
alapvető járásunkra vonatkozó
információkat, ami megerősíti,
hogy sajnos a legelmaradottabb,
legmagasabb munkanélküliségi
rátával és a legalacsonyabb fizetésekkel küszködik a járás. A
1471 km2-en élő 82 300 lakosság
jut összesen 107 településre, 532
vállalat, 3219 vállalkozás 27,3
%-os munkanélküliség arány van
nyilvántartva. A járás 57,8 %-a
rá van csatlakozva az ivóvízhálózatra, míg a csatornahálózat kevesebb, mint a fele településben,
41,2%-ban kiépített csupán.
A problémákat jól látva és megoldást keresve négy prioritást határozott meg a munkacsoport. Az
úthálózat területén a R2 ZólyomKassa gyorsforgalmi út kiépítését
tartják lényegesnek – összeköti
nyugatot, kelettel, s integrál a
gazdasági életbe. Az ipari övezetben tovább szeretnék rendezni
s hasznosítani az egykori rima-

szombati kaszárnya épületét, mely
márciustól a város
tulajdona, illetve a
nyustyai T-GUM
telepet, ami szintén városi tulajdon, s csarnokai,
irodái kihasználatlanok. A harmadik prioritásként
Kurinc továbbépítését, a téli sportok kedvelőinek
pedig Tiszolc-Klenóc rekreációs
központ létesítését tartják lényegesnek, számítva a magyarországi vendégekre is. Következő
prioritások a mezőgazdaság és
erdészet, mely a vidék tradícióra való tekintettel a legtöbb figyelmet érdemel. Itt érintettek a
hátrányos helyzetű csoportok is,
ezért a munkacsoport azzal a javaslattal áll elő majd a kirendelt
kormányülésen, hogy dolgozzanak ki innovációs programot a

mezőgazdaságon alapuló szociális vállalkozás területén. Lapunknak Koós István, a rimaszombati
Régiófejlesztési Ügynökség igazgatója elmondta, hogy mindez
a javaslattétel fázisában áll, s jó
lenne, ha e helyi kezdeményezést
a kormány pozitívan üdvözölné,
s a projektet kidolgoznák, s meg
is valósulnának az elképzelések,
mert ebben van munkahely-teremtési esély…
homoly
Fotó: a szerző
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Megépült a kerítés, és új futballpályát is kaptak
A Szlovák labdarúgó egyesület a 2007-es évben új tervezetet dolgozott ki, amely alapján
40 mini futballpályát tervez létesíteni egész
Szlovákia területén régióként elosztva. Egy
ilyen futballpályát sikerült létrehozni a rimaszombati gimnáziumnak, amely jelenleg
egyedülálló a besztercebányai kerületben, sőt
egész Szlovákia területén is. A Gimnázium
igazgatójától, Ján Čemantól megtudtuk, hogy
a fönt említett tervezethez ez év április végére magán forrásokból 254.000 Sk-át letétbe
kellett helyezniük. Több mint 50 %-át a fönti
összegnek az iskola megkapta egykori (fiatalon elhunyt) diákjának, Martin Sucháčnak
a szüleitől, az összeg hátralévő részét pedig
más vállalkozók és a város polgármestere adta
össze. A munkálatok április végén kezdődtek az alapok kiépítését a rimaszombati Ján
Podhradský cége végezte a Vágsellyei Sporter
vállalat követelményeinek megfelelően, amely
EPDM granuláttal és homokkal töltött mes-

terséges gyep telepítésével foglalkozik. A futballpálya Martin Sucháč nevét fogja viselni,
aki egy gyengéd fiatalember volt, és ezzel szeretne mindenki emlékezni rá. A futballpálya
átadására augusztus 28-án, kedden került sor,
az ünnepélyes megnyitót pedig szeptember
közepére tervezik, amelyre a magyarországi
testvéri iskolájukat is megszeretnék hívni.

Čeman azt is hozzátette, hogy az újonnan létesült pályát a környék többi iskolája is igénybe
veheti majd, akikkel remélhetőleg nagyszerű
meccseket fognak lejátszani a jövőben.
Ebben az évben az iskola körbekerítésére is
sor került a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat közreműködésével, amit már régóta
szerettek volna megvalósítani. Éppen ez év
augusztus 28-án négy éve annak hogy iskolájuk új otthont kapott jelenlegi épületükben, és
a TRANSEXPRESS PLUS, s.r.o., rimaszombati kivitelezővel a kerítés megépülhetett. A
munkálatokat augusztus 15-én kezdték és augusztus 31-én fejezték be. Az egyik legfőbb ok
az épület körbekerítésénél az volt, hogy megakadályozzák a környéken lakókat, hogy oda
hordják kisállataikat sétáltatásra, és az idegen
gépjárművezetők ne parkolhassanak az őket
nem megillető helyre. A kerítés összköltsége 1
Dósa A.
millió koronába került.
Fotó: a szerző

Új igazgató a Daxner
Alapiskolában

Ellátogattunk az
Egyesült Középiskolába

Szeptember elsejétől a rimaszombati Nyugat lakótelep
Daxner nevét viselő szlovák tanítási nyelvű alapiskola új igazgatója Mgr. Viliam Vidinský
lett. Az augusztus 23-i versenyeljáráson győztesként került ki,
mivel az ő koncepciója bizonyult a legjobbnak. Az 51 éves
pedagógus mögött 26 évi szakmai gyakorlat áll, 12 évig volt
igazgatóhelyettes a rimaszombati Egyesített Középiskolában. Az új igazgató lapunknak
elmondta, hogy mielőtt jelentkezett volna a posztra figyelemmel kísérte az iskola életét.
Elmondható, hogy ez az iskola
felszerelésbelieg és személyzetileg nagyon jól működik, ami
az előző igazgató RNDr. S. Čopa tevékenységét dicséri. „Az én elképzeléseim alapja a szakképesített menedzsment. Ami a tanári kart illeti, mivel nem ismerem közelebbről eddigi munkájukat, felállásán nem
változtatok, de az alkalmazottaktól professzionális hozzáállást várok
majd el. Ugyanis munkánk akkor lesz eredményes, ha egyre inkább növekedni fog az oktatás-nevelési színvonal az iskolánkban, ami a diákjaink eredményein mutatkozik majd meg, s nem csak a tudásukban,
hanem a viselkedésükben is meg kell látszódjon.” – mondta lapunknak
Vidinský. Azon kérdésünkre, hogy mik a prioritásai úgy válaszolt, hogy
négy fontos területre tudná bontani, s ez az idegen nyelvek minőségi
oktatása, a másik a számítástechnika az internet felhasználói szintjének az elsajátításával, továbbá fontos az environmentális- és test-nevelés is. – szögezte le az igazgató, s hozzátette, hogy tervezi a sportosztály létrehozását is, s közvélemény-kutatás után dönti majd el, milyen
sportágban.
kan/röv. he

Szeptember 3-án ismét kinyíltak az iskolák kapui, és egyaránt gyerekek és tanárok besétáltak azokon. Volt aki örömmel és már alig várta
ezt a napot, voltak viszont olyanok is akiknek a két hónapos szünidő
után nehezére esett az iskolapadba való visszatérés. Mi a középiskolák közül ellátogattunk a rimaszombati Egyesült Középiskolába,
(mezőgazdasági és élelmiszeripari, Okružná 61) ahol az ünnepélyes
tanévnyitót az iskola igazgatója, Ing. Miroslav Martiš vezette, amelyre hivatalos volt a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat elnöke is,
azonban más munkaügyi elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen.
Ahogyan azt az iskola igazgatóhelyettesétől, Ing. A. Daňkovától
megtudtuk, az iskolának jelenleg 490 diákja van összesen, ezek 21
osztályra lettek szétosztva. Ezekből 5 osztály magyar tanítási nyelvű, amelyekben 86 diák van, további 16 osztály pedig szlovák tanítási nyelvű, amelyekben 404 diák folytatja majd tanulmányait. A
2007/2008-as tanévben a következő szakágak nyíltak: pék, hentes,
cukrász, agromechanizátor-szerelő, amelyek hároméves szakmunkásszakok, továbbá a felépítményi képzésen belül: mezőgazdasági
és élelmiszeripari termelés azok számára, akik szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkeznek, és érettségizni szeretnének. A szakközépiskolán belül pedig a szállítás technikája és üzemeltetése, a szállítás
ekonómiája, üzemeltetése és logisztikája valamint agrovállalkozásfarmgazdaság-szakok nyíltak.

Fotó: a szerző

Szöveg és fotó: dósa
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SZIPORKÁK Olvasunk eleget?
Gimnazista koromban egyebet
sem hallottam, csak azt verték
a fejünkbe: olvasni, olvasni kell,
mert ugye a könyv tanít, nevel és
szórakoztat. Könyvet bújni jó,
könyvet olvasni hasznos, könyvet olvasni felemelő érzés. Kétnyelvű országunkban nem beszélünk hibátlanul. Pedig ugye,
érettségiztünk szlovák, magyar
és orosz nyelvből is. Az, hogy
az olvasás a választékos, kulturált nyelv megalapozója, a szép,
hangsúlyos beszéd, a tartalmas
mondanivaló, egy jó tere-fere
sokat elárul az emberről, nem
vitás.

A mai kor gyermekeiből nagyon
kevés olvas, nem úgy, mint mi
annak idején. A könyv helyett
más hírforrás, a tévé, a világháló
adja az információt. Könyveink
pedig ott porosodnak a polcokon. Miért is nincs idő az olvasásra? Reggel rohanunk a munkahelyünkre, utána a másikba,
esetleg már kötelezettség vár, és
este fáradtan hazaérve nem sok
időnk marad. Hétvégén a család,
bevásárlás, mosás, főzés, késő
este pedig valljuk meg őszintén,
alig várjuk hogy a tévé elé kerüljünk. Film, koncert, sport, akkor
még nem beszéltem a napi és he-

ankét

tilapokról, az izgalmas keresztrejtvényről, a jó receptek elolvasásáról. Ja, a könyv! Leemeltem
egyet a polcról, ha törik – ha szakad, újra olvasni fogok. Cseng a
mobil! Fel kell venni, ugye a kontaktus fontos. Persze, van kedves
könyvem, nem is egy, amit akár
hetente is újra olvasnék. Már, ha
lenne rá időm. A könyvesboltok
tele vannak pazar áruválasztékkal. Jó volna beiktatni hetente
egy napot, amikor nem nézünk
tévét, csak leülünk a fotelba egy
csésze finom tea mellé, és csak
olvasunk, olvasunk....

Hol nyaraltatok?

ba

A nyáron sok
helyen megfordultam.
Először Csehországba látogattunk, ahol anyukám kutyákat
tenyészt, ez a munkája. Majd a
nagyiékkal elmentünk Budapestre, ahol fürödtünk is a Margitszigeten. Egerben is kirándultam a
Szép-asszony völgyében. Kipihentem magam viszont a sulit nem
vártam.

BECSENGETTEK
A Tompa Mihály Alapiskolában
minden ötödik új diák
Múltheti számunkban már beszámoltunk róla, hogy az iskolák
kapui kinyíltak, az iskolapadokat újra elfoglalták a kis nebulók. Összesen a négy magyar
tannyelvű általános iskolában
835 diák lépte át az intézmények
küszöbét.

Idén lapunk a Tompa Mihály Alapiskola tanévmegnyitójára látogatott el, ahol először köszöntötték
az új iskolaévet kicsit másként.
Rendhagyó módon a SULI RÁDIÓ jelentkezett Csank Katalin
csengő hangján, és Munka Dávid
előadásában Szabó Lőrinc: Elemi
című verse és Illés Bernadett Liliről elmesélt története az éterben
érzékeltette, hogy újra elkezdődött…
Csúsz László igazgató üdvözlő
beszédében köszöntötte a diáko-

kat, szülőket, pedagógusokat, s a
fenntartót is. Elmondta, hogy iskolájukban az idén 20% az új kisdiák, 33 kiselsőssel és 25 ötödikessel. Két fontos tényre hívta még fel
a figyelmet: Tizenöt évvel ezelőtt
900 tanulója volt ennek a Šrobár
utcai ódon épületnek, s őszintén
reméli, hogy az azóta létszámban
harmadára csökkent gyermekek

2007. szept. 10.

szívébe sikerül
ma is beültetni, hogy egyik
nemzettől sem
alávalóbb a magyar, s a tanítók
bele tudják majd
„csepegtetni” a
magyarságtudatot a tananyaggal a gyerekekbe.
Köszöntőjében
Orosz István, a
Rimaszombati
Városi Hivatal Iskolaügyi, Ifjúsági
és Testnevelési Szakosztályának
szakelőadója ehhez csak csatlakozni tudott, s megerősítette,
hogy iskolánk a jövőnk, tovább
kell vinnünk gyökereinkből fakadó örökségünket.
he
Fotó: a szerző és da

A nyári szünidő hamar
véget ért, beköszöntött az ősz. Kíváncsiak
voltunk, hogy a gyerekek mivel is töltötték
a vakációt. A Tompa
Mihály Alapiskola 8. A
osztályában jártunk.
Földi Krisztina,
14, Feled

Murányi
Zsolt,
14,
Rimaszombat

Három koncerten is részt vettem Rimaszomb a t b a n .
Pozsonyban is voltunk, szintén koncerten. Nyaraltam nagymamánál
Tornalján, illetve Rakottyáson keresztanyámnál. Jártam Kurincra
fürödni, illetve lovagolni. Ezen kívül
a rokonokkal a Miskolc melletti nyaralóban töltöttünk el szép napokat.
Mács Barbara,
13,
Rimaszombat

A nyár első hetén Miskolcon
jártunk a barlangfürdőben.
A családdal és közeli barátokkal
Nagymegyeren nyaraltunk, onnan átjártunk a győri strandra.
Hazafelé jövet meglátogattuk
Észak Magyarország falvait. Augusztusban főképpen a szőlőben
voltam, az erdőket jártam. Majd
részt vettem a református Gimnázium nyári táborában.
Kérdezett: moly
Fotó: da
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JELES NAPOK
A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt
(„septem” = hét), s ezt a nevét
megtartotta akkor is, amikor már
a kilencedikké lépett elő.
A tanyán juhot tartó gazda jól
teszi, ha téli legelőnek őszi árpával kevert rozst, repcét vet. A
hamarosan vethető őszi keverék
– árpás, zabos bükköny, here lesz tavasszal az első kaszálható
zöldtakarmány. Egyre kevesebb
zöldhöz juttathatók már az állatok, aki viszont répát, tököt vetett
tavasszal, meghosszabbíthatja
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Szeptember: Szent Mihály havi teendőink
velük a zöld etetést. Hamarosan
megkezdődik a cukorrépa-betakarítás idénye, aki nem földes
répafejet, farkat szerezhet, jól
járhat vele, mert szecskázott
takarmányszalmával, pácoltan
etetheti, s a korán lekerülő, aprított leveles kukoricaszárral
szilázst is készíthet belőle. A jó
szilázs készítésének egyetlen titka van: a száraz és a nagy cukor-,
illetve keményítőtartalmú lédús
takarmányok helyes aránya, a
tökéletes tömörítés, a légmentes
zárás, „nyomtatás”. Ha szüretre,

búcsúra juhot vágunk, ne csak
a húsával törődjünk: a nyújtás,
bevágás nélkül lefejtett, a hústól, faggyútól megszabadított
bőrt árnyékos helyen kiterítve
kell szikkasztani, szárítani vagy
besózni a kikészítésig. A libák különösen, ha nem tépjük őket
rendszeresen – s a pulykák még
rakhatnak néhány sarjútojást:
ítéljük meg, érdemes-e kikeltetni.
Ha nem, használjuk fel tésztagyúráshoz. Aki tavasszal tojóhibrid
napos jércéket vásárolt, számíthat a tojásrakás elkezdődésére, s

hamarosan az is, aki nem hibrid
jércéket nevelt. A tojástermelés
megindulását azonban gátolja a
nappalok rövidülése. Nagyobb
állomány esetében készülni kell
tehát a világítás elkezdésére, a
tojóállatok nappalának meghosszabbítására. A kevés tyúkot
külterjesen tartó, ha fél a hosszú
tojástermelési szünettől, a régi
gazdaasszonyok módszerét követve árpás-, búzáskosárban vagy
vízüvegben, mészoldatban tartalékolhat tojást.
Összeállította: Balázs E.

A szőlő és a szüret
Egyharmaddal részesedik a kertészeti ágazatok termelési értékéből,
tehát kiemelkedően fontos növényünk. Már a rómaiak is termesztették a szőlőt a változatos domborzatú vidékeken, nem csoda, ha egyes
tájegységek borai világhírre tettek szert már évszázadokkal ezelőtt.
Amióta IV.Pius pápa 1562-ben „tállyai bor illik a pápához”, más fordításban „ilyen bor illik a pápához” szavakkal ismerte el a hegyaljai
tőkék nedűjét, s XIV.Lajos a királyok borának, a borok királyának
nevezte a tokajit, attól kezdve egészen máig rangot adó volt és ma
is az a szőlő hozzáértő művelése, a bor készítése. A szőlőtermelés
fenntart egy több ezer éves termelési kultúrát. A szőlő – délszaki,
melegkedvelő növény lévén – jól díszlik olyan domb- és hegyoldalakon, lejtős, avagy homokterületeken, ahol egyéb növény termesztése
nem, vagy csak gyönge hatékonysággal lehetséges. Örömet okozhat
a szabad idő szőlőben való hasznos eltöltése. Fontosnak tekinthető
egy patináns termelési kultúra gyakorlatának minél több ez iránt érdeklődővel való megismertetése. Hadd jusson minél többeknek abból
az örömből, melyet akkor érez, amikor saját termésű, kiváló borral,
csemegeszőlővel megkínálja a családtagjait, a vendégeit.
BE
Fotó: foldmuves.hu

OLVASÓI LEVÉL

Himnusz a nyárhoz
Ilyenkor szeptember elején nem
is akarjuk tudomásul venni,
hogy beköszönt az ősz, már ha
beköszönt, és nem gondolja meg
magát, hiszen a hőség éppen
csak elviselhető. Nincs már négy
évszak, nincs nyugodt, stresszmentes nap, nincs abszolút biztonság. Az ember sem a hivatásában, sem ami a nyugdíjkorhatárt
garantálja - nem lehet biztos.
A természeti katasztrófák ugyancsak elszomorítnak. A hőség,
szárazság uralkodik mindenütt.
Szicíliát erdőtűz pusztítja, Illinois vízben van a 44 fokos hőségben. Szomorú, hogy a termés is
gyatra, a hőség miatt kiszáradt
minden. Drágul a kenyér, a péksütemény, a tejtermék. Mi lesz

még drágább? Hogyan és miből
fogunk megélni?
Most nem is az a kérdés, hogy
visszatérjünk-e a múltba, vagy
megússzuk a történelmet. A politika, az állam ereje nem lelkesít, az iskolaévad elején sok diák
és szülő áll dilemma előtt, hová,
merre, melyik főiskolára és főleg
miből küldje a gyermekét?
Hamarosan beköszönt az ősz,
majd a tél. Rohamosan közeledik az év vége. Ugyan mit hoz
majd az új év? Fogjuk-e úgy
búcsúztatni a régi évet, mint
mondjuk 20 évvel ezelőtt? Vagy
majd sodródunk a magunk útján
abban bízva, hogy egyszer csak
jobb lesz…
ba

Legdrágább kiskutyám
Volt egy kiskutyám, Siminek
hívták, 14 éves volt, ő volt a férjem halála után az, aki örömet
hozott magányos életembe az
egyetlen fiam mellett, aki külföldön dolgozik. Hűségével és
szeretetével napfényt hozott
szomorú életembe.
Kedden, 2007. augusztus 28án estefelé hazafelé mentünk
szokásos sétánkról, a kis kutyám előre szaladt, és örült
hogy haza megyünk, ahol a
kedvenc eledele várta. Át akart
szaladni az úton, ahol elgázolta
egy száguldó autó, amelynek
vezetője meg sem állt, hogy segítsen rajta.

Ezzel a történettel arra akarom
kérni az autóvezetőket, hogy
lakott területen lassabban vezessenek, hogy ha az úton van
egy állatka, kutyus vagy cica,
ki tudják kerülni vagy meg
tudjanak állni, mert a kis állat
elvesztésével nagy fájdalmat
okoznak a gazdájának, aki
nagyon szereti. Meg akarnám
még köszönni MVDr. D. Cilik
úrnak, aki utolsó percig odaadóan törődött a kiskutyámmal, hogy megmentse az életét,
ami sajnos nem sikerült, öt nap
küzdelmes fájdalom után a kiskutyám elhunyt.
Rabecz Józsefné

KÖZÉLET

6

2007. szept. 10.

Egy csésze kávé
Egyik kedvenc időtöltésem, egy
finom csésze kávé kortyolgatása
közben a Tornalján élő Majoros
Albínkát, a 2. Nyári Balog-völgyi
Fesztivál egyik alkotóját hallgatom, ahogy lelkesen, csillogó szemekkel mesél az életéről...

* Teljesen más vagy, amikor arról
beszélhetsz, mit jelent számodra
a szép. Legalább 10 évet fiatalodik az arcod egy másodperc alatt.
Honnan ez a varázs?
- Kisgyerek korom óta imádom a
könyvet, a szépet, a jót. Szenvedélyesen, és az évek múlásával ez a szenvedély nemhogy csökkenne, inkább
még erősödik. Mindent elrakok,
és ebből kialakult egy olyan dolog,
amit gyűjteménynek lehet nevezni.
* A mindennapi életed örömtelibb ezáltal, de gondoltál-e már
arra, hogy másokkal is megosztozz ebben az örömben?
- Igen, tulajdonképpen én ezt ösztönszerűen teszem: mesélek az embereknek a szépről, a jóról, és ha úgy
tetszik, tudat alatt irányítom őket
arra, hogy vegyék észre az értékeket, a szépet, a jót, különböztessék

Majoros Albinkával, a nagy gyűjtővel
meg az értéktelen, csak ideig-óráig
divatszerű szépnek, jónak tartott
dolgoktól.
* Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Mennyire értik meg
az emberek a Te világod?
- Úgy érzem, elfogadnak ilyennek,

ehhez hasonlót, tudja, miről beszélek. Legyen az egy jó könyv elolvasása, egy színházi élmény, vagy akár
egy koncerten a zene által kapott
öröm.
* Térjünk vissza a gyűjteményedhez…

ményemből.
* A Balog-völgyi Fesztiválon mit
kínáltál a kedves látogató figyelmébe?
- Nagyon szeretek kézimunkázni is,
arra a tárlatra néhány szép dolgot
vittem, igaz, oda nem is a szebbik
hímzéseket, inkább az érdekesebbeket, egyedi darabokat. Ott is felhívtam a látogatók figyelmét arra,
hogy mint gyűjtő szívesen fogadok,
és tisztelettel megköszönök bármit, legyen az szalvéta, képeslap,
régi könyv. Meg is ragadnám ezt az
alkalmat, és ha a Tisztelt Olvasó
között akad olyan, aki rendelkezik
valamivel a már felsoroltak közül,
amit nélkülözni tud, jelezze az
emese.b@freemail.hu címre, nagy
örömet okoz ezáltal nekem.
* Köszönöm a beszélgetést.
Balázs Emese,
Fotó: Benedek L.

amilyen vagyok, viszont ennek alapfeltétele, hogy az ember először önmagát ismerje meg és fogadja el.
Én őszintén vallom, hogy a szépre,
a jóra való rácsodálkozás igazi örömet okoz. Aki már érzett ilyet, vagy

- Öt önálló és egy csoportos kiállításom volt már a tornaljai Szabadidő
Központban és az Öregotthonban,
valamint a putnoki Holló László
Galériában is megtekinthettek néhány dolgot az érdeklődők a gyűjte-

A képen Majoros Albinka, a
2.Nyári Balog-völgyi Fesztivál
egyik alkotója, itt épp Boráros
Imre színművésztől kér autogramot

Benkő Lászlóval az Omega billentyűsével
Az évek folyamán találkoztunk
már egy párszor. Legutóbb Füleken beszélgettünk egy jót, most
pedig Budapest egyik szállodájában kerítettünk sort a csevegésre.

*Ez a 45 év azt gondolom nem
egyszerű rock históriai ese-

mény?
- Valóban egyedülálló egy ilyen
hosszú együttlét, még világviszonylatban is. Van egy svédcsavar az
egészben, hogy nem ezzel a mai
közönséggel indultunk. Minden
új koncertnél felmerül bennünk a
kétely, hogy vajon sikerül-e olyan
zenei gondolatokat, mondanivaló-

kat közölni, melyekkel megfogjuk a
mai tinédzsereket. Bármilyen hihetetlen sok minden szerepet játszott
az összetartásban: rájöttünk, hogy
sokkal jobb, ha a szekeret közösen
toljuk, ha egymás ötleteit közösen
valósítjuk meg, ha ez az öt különböző egyéniségű ember nem taszítja
egymást, hanem ugyanúgy érez,
gondolkodik, ha egy közös elhatározásról van szó.
*Ha lepörgeted életed filmjét,
mit tartasz léted értelmének?
- Korai még erről beszélni, mert
nem készítettem eddig semmilyen
felmérést. Küldetéstudatunk mottója viszont valahogy úgy hangzik,
azok részére, akik utánunk jönnek,
hogy higgyenek azokban az emberekben, akik előttünk jártak, hiszen
számukra is elkészítették küldetésüket az átadást, továbbadást.
* Ha azt mondom, hogy siker és
a pénz, a színpad és a koncert,
mit jelent számodra?
- Ezeket a dolgokat mindenki
másképp éli meg. Mára már megmagyarázták a társadalomnak
azoknak, akik ezt idáig tudták
vagy nem tudták, hogy léteznek
gazdag emberek, sikeremberek,

jól tudjuk van jó néhány „vezér”,
aki zsebéből ki tudná fizetni bármelyik megasztárt. A népszerűség
az egyetlen, amit nem lehet megvásárolni. Kevesen tudják, hogy
vannak olyanok a popműfajban,
akik koplalnak, éheznek, nélkülöznek gyakran egy évtizeden át azért,
hogy egy nótát a közönség ünnepelni kezdjen. Az a siker visszamenőleg ha nem is feltétlenül anyagilag,
de feledteti a tízéves nélkülözést, s
az illető azt mondja, érdemes volt
küzködni, mert ez nyomot hagyott
az életben. A siker csak akkor jön,
ha azért az ember nagyon-nagyon
sokat küzködik.
* Mielőtt búcsúznánk, mit
üzensz a Gömöri Hírlap olvasóinak és mikor láthatjuk az Omegát koncertezni?
- Minden olvasónak üzenem, legyetek jók, ha tudtok, a többi nem
számit. Fellépések be vannak ütemezve, remélem hamarosan felétek
is játszunk, s akkor egy kinti bulin
találkozunk majd.
* Úgy legyen. Köszönöm a beszélgetést.
Telek Lajos
Fotó: a szerző
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„Semmihez sem
fogható…”

Még szép nyári nap volt múlt
hónap közepén, amikor Serkében a III. Gömöri Lovasnapon
felfigyeltünk egy fogatra, melyen magyar zászló lengett.
Rögtön „kiszúrtuk”, s mikor
kiderült, hogy rimaszécsiek,
mondanom sem kell, hogy
nagy volt az örömünk. Később
azt is megtudtuk, hogy a fogathajtó versenyben egyedül
ők neveztek be Felvidékről
a profi, félprofi fogatok mellett, amelyek Szilvásváradról,
Borsosdnádasdról, Izsófalváról,
Bélapátfalváról, Karancsberényből, Sajómercséről érkeztek.

A rimaszécsi Gál Ferenc és lánya Gál Katalin lapunknak elmondta, hogy gazdaságukba ez
a két gyönyörű lipicai (Serkéből,
Barta Barna Lovas udvarából
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származnak.) lovat tartják, főképpen mezőgazdasági célokra.
A szórakozás kedvéért a nehéz
fizikai munka mellett jól esik
egy-egy fogathajtó versenyen
megméretetni – vélekednek.
Ráadásul szép eredményeket is
elérnek, Urajon az akadályversenyben elsők lettek, de nem kell
messze menni, mert Serkében is
a maratón, terep fogathajtón
harmadik helyet kaptak.
Katalin lapunknak azt is elárulta, hogy segédhajtóként nagyon
élvezi a munkáját, s bár megerőltető, s komoly koncentrációt
igényel, de „az érzés semmihez
sem fogható, s nem adnám át
senkinek azt a hátsó helyet.” –
mondta.
moly
Fotó: a szerző

A putnoki Holló László Galéria idei őszi fesztiváljának programjáról az intézmény igazgatónőjét, Zsuponyóné Ujváry Máriát kérdeztem.
* Hogyan készül a Galéria az idei őszi fesztiválra?
- Az őszi fesztivál programjába nemcsak a dél-gömöri alkotók jelentkezését
várjuk, hanem szeretnénk, ha a felvidéki gömöri tájegységből is minél többen bekapcsolódnának ebbe a programba.
* Mit kell tudnunk erről a programról?
- A munkák elkészítésének a forrása Tamás István – putnoki születésű, mai
napig itt élő és alkotó író – Rege a szakállas farkasról című prózája (a prózát az érdeklődők lapunk 8.oldalán olvashatják). Bejelentkezés és felkérés
alapján a művészek az általuk kiválasztott technikával (legyen az szén,
olaj, pasztell...) alkotnak. Ez a program első része, mely az „Alkossunk
együtt!”címet kapta. A művészek teret kapnak az alkotáshoz a galéria területén, illetve termeiben, így az érdeklődők találkozhatnak a művészekkel
alkotás közben, és a készülő munkákat is nyomon tudják követni.
* Ha jól sejtem, van a programnak második része is...
- Igen, ez a „Kezünk gyümölcsei” címet viseli, és ez a címe annak a kiállításnak is, mely az elkészült alkotásokat hivatott bemutatni. A kiállítás megnyitóját 2007. november 9-én délután 3 órára tervezzük színvonalas kulturális
programok kíséretében, melyeknek résztvevői: Lenkey László fuvolaművész,
Putnok Város Női Kara, a Tamás István író által vezetett Tóth Ede Alkotó
Kör tagjai, valamint a Péczeli József Általános és Művészeti Iskola tanárai
és tanulói.
* Tervezik-e a kiállítás vándoroltatását?
- Természetesen igen, és nagyon remélem, hogy lesz igény és lehetőség arra,
hogy Vándorkiállításként több helyszínen is bemutathatóak lesznek majd
az alkotások.
* Ha már a lehetőségeket említette, mi tette lehetővé eme program
megvalósíthatását?
- Pályáztunk. A nyert pénzösszegből fedezzük a program anyagi részét.
* És végül a legfontosabb kérdés: hol és hogyan lehet jelentkezni a felhívásra?
- Szeptember 25-ig várjuk a program és a felhívás iránt érdeklődők jelentkezését az emese.b@freemail.hu e-mail címre.
Balázs Emese
- Köszönöm a beszélgetést.

Vendégcsalogató Rimajánosiba
Rimajánosi a Rima folyó bal
partján, Rimaszombattól délre
található. A község első említése
1276-ból
származik.
Az egyik
legértékesebb
műemlék a

12. századból származó, Keresztelő Szent János római katolikus
templom. Közvetlenül az épület
mellett áll a református egyháznak a 14. században, gótikus stílusban épült temploma, amelyet
azonban jelentős mértékben átépítettek. A községben fennmaradt egy régi vízimalom, a földszintes, portikuszos klasszicista
kastély és néhány, a népi építé-

szet jegyeit hordozó épület. Közülük a Nyári-kastélyon Ferenczy
István domborműve volt látható,
mely a második világháború alatt
eltűnt. A másik, a Török-kastély
szintén műemlék. A faluban még
két másik kastély is áll, melyek a
Varga és a Sárközi család tulajdonában voltak. A jánosi bencés
monostortemplomot a 12. században építették román
stílusban, a 19. század végén Schulek
Frigyes és Storno
Ferenc tervei szerint
restaurálták. A jánosi
bencés apátságnak
a 15. században 38
jobbágyportája volt.
Kolostora az idők
során nyomtalanul
elpusztult, de a templom ma is áll. Egyes
vélemények szerint
itt másolták a híres
Pray-kódexet és itt ír-

ták bele a Halotti beszédet is. Fényes Elek geográfiai szótárában
„Jánosi, magyar falu, Gömör és
Kis-Honth egyesült vármegyékben, Rimaszombathoz kelet-délre 1 órányira: 240 kath., 1036 ref.
lak. Ref. anya, kath. leány-szentegyház. Határja róna s gazdag
termékenységü; dohányt, dinynyét sokat termeszt. Fő birtokos
Szathmári Király, kinek itt derék
lakháza van.” A falunak 1910ben 1269, túlnyomórészt magyar
lakosa volt. A községben többek
között működik általános iskola és óvoda is. A község része a
Gótikus útnak is, mindenképpen
érdemes útba ejteni. Így tettek a
budapesti Gój motorosok is legutóbbi felvidéki túrájuk alkalmával. Felvételünk ekkor készült.
Összeállította: balázs
Forrás: www.gemer.org,
Wikipédia szabad lexikon
Fotó: he
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Tamás ISTVÁN:

Rege a szakállas farkasról
A madarak vidáman csirregtek
a kora nyári reggelen. A putnoki
pásztor, ezen a napon is, mint általában mindig rosszkedvűen ébredt. Szinte fél pőrén, egy szakadt
vászongatyában, úgy, ahogyan
az Isten megadta, botorkált ki az
udvarra, ahol a gémeskút itatójában kimosta az éjszaka lidérces
álmait az előző nap szutykaitól
összetapadt szemeiből. Seszínű,
ronda szakállát pedig hanyag
mozdulattal két ágba pöndörítette. Olyan benyomást keltett, akár
egy kivénhedt bakkecske, aki már
szarvakat is csak azért hord a fején, hogy tudják az emberek: - ez
a jószág eleje. Feleségét igazából
sosem szerette, csupán azért tartotta, hogy gondját viselje a házkörüli munkának, valamint ha a
nyáját terelgeti, legyen aki főzzön
rá, és ebédet vigyen „ő pásztorságának”. A rövid fürdőzés után
rögvest belekezdett a felesége
korholásába:
- El ne kótyavetyéld a napot aszszony, mert este felakasztalak a
Hold sarlójára!
- Időben ott legyen ám az ebéd! fenn a kopaszhegyen, mert ma ott
legeltetem a nyájat.
A többi szitkot, parancsot már
nem hallotta szegényfeje, mert
elindult a hites ura hangos kürtszóval a faluba az állatokat összeterelni. A kürt harsogó hangjára,
és a csattogó ostorpattogására
ébredt a falu apraja - nagyja, egymásután sereglettek az állatok:
- kecske, tehén, birka, még a szárnyas jószágok is belibasoroztak a
kis hegyi legelőre igyekvő többi
állat közé, hogy mihamarébb felérjenek a szűkösvényen. Eközben
a pásztor felesége neki kezdett a
házkörüli munkák elvégzéséhez.
Vizet mert a kútból egy jobbidőket látott korhadt békanyálas farocskában, majd felrakta az étket
az összetákolt, összeroggyant,
agyaggal tapasztott tűzhelyre.
- No csak fortyogj itt magadnak.
- Én meg ráérek még délig.
S azzal kapta magát s egy kosárral a kezében elindult a közeli
erdő szélére tűzrevalót szedni. Itt
találkozott egy falubéli asszonynyal, akiből úgy áradt a szó, mint
a Sajóból a víz, felhőszakadás
után. Felnézett az égre. A nap már
közelkerült a zenit tetőpontjához,
röviden mormogott valamit a fogai között, aztán elköszönt:

- Nekem mennem kell! - kiabált
vissza a szószátyár fehérnépnek.
Még felkapkodta az útjába került
fadarabokat és meg sem állt hazáig. A lencse már gőzt okádva,
pöfékelve javában lökdöste a vasfazék födelét. Volt ott olyan fokhagyma, meg mindenféle növényi
fűszer illat, hogy a legyek jobbnak
látták kimenekülni az istálló mellett felhalmozott trágyadombra,
frisslevegőt szívni.
A ládafiából előkapott fejére egy
kopottas foltos kendőt, majd
belemerte az ételt egy karimája
törött agyagedénybe és elindult,
hogy hites urának időben odaérjen az ebéddel. A faluban még
meg-megállt egy-egy ismerőssel
beszélgetni, de ekkor már a delet
elkolompolta a helyi templomszolga. Inkább délután volt már,
mint dél, amikor felért a hegyoldalba. A bozótos mellett elhalad-

sejthette, hogy valójában milyen
veszély leselkedik rá. A cserjésből
egy szakállas farkas rontott elő,
habos tajtékos pofával. A vérben
forgó szempár maga volt a pokol.
Olyan volt, mint amikor az ördögök éppen a legnagyobb tüzet
rakják és szétkotorják a parazsat
a katlan alatt. Ráugrott az aszszonyra, tépte marcangolta ruháját, ahol csak érte. A bestia csattogó foga, villanó szeme a férjurára
emlékeztette. Menekült szegény,
ahogyan a lába bírta. Csend lett.
Már nem hallotta a farkast a háta
mögött lihegni, csörtetni, megállt
hallgatózni, majd nekiiramodott,
- szaporaléptekkel, szinte futva
igyekezett most már az ebéddel.
Meg is pillantotta nemsokára a
tisztás közepén a hites urát, aki
egy fatövében hűsölt. Lihegve,
dadogva mesélte el a farkassal
történt találkozását.

A putnoki Holló László Galéria jelenlegi tárlatából
Fotó: Benedek László

va vette észre, hogy mennyi friss
gomba bújt ki az avarból. Nekilátott hát összeszedni őket. Teltmúlt az idő, a pásztor a kopaszhegyen már egyre türelmetlenebbül
várta az ebédet. Rábízta állatait
a terelőkutyájára, ami úgy nézett
ki, mint egy nagy szőrpamacs.
Sokszor még ő maga sem tudta
melyik a kutya eleje, vagy hátulja,
csak akkor, ha az futni kezdett az
elkóborolt jószág után. Elindult
hát nagy tajtékozva, mocskolódva az asszony elé. A feleség mit,
sem törődve az idő múlásával,
hajlongva, görnyedezve szedte
tovább az erdő ajándékát. Nem
tudhatta, de még csak nemis

- Megérdemelted te lusta mihaszna némber - dörmögte a pásztor,legközelebb jobban fogsz igyekezni az étellel.
Azzal mondókáját befejezve nekilátott, hogy elfogyassza a megkésett ebédet. Jóízűen, nagyokat
böfögve, csámcsogva falatozott.
A szája szélén kicsorduló péppé
főzött lencsét nagy önelégültséggel törölgette le az udvari
kemencében sütött feketekenyér
falatkákkal. Szakálla, akár egy
agyonhasznált lószőrkefe, rendezetlenül ágabogazott mindenfelé.
- No te asszony! - Most pedig ledőlök én ide az öledbe!
- Ne engedd, hogy valaki meg me-

részeljen zavarni álmomban!
Alig, hogy lehajtotta fejét, - olyan
hortyogásba, szuszogásba kezdett, hogy a döngicsélő méhek
sem mertek a közelükben a virágokra szállni, mert azt gondolták
az ég dörög, vagy jön a világvége.
Az asszony csak nézte - nézte
ura rusnya arcát, s eközben kendőjével hessegette a férfi fejéről
az odaszemtelenkedő legyeket.
Majdhogynem felkiáltott ijedtében, amikor ura álmában elvigyorodott. Ekkor látta meg,
a fogai közé szorult kötényéből
kitépett cérnaszálat. Hirtelen felkapta a földön heverő fafaragó
görbebicskát és egy pillantás nem
sok, már el is vágta vele a pásztor
torkát. A vér spriccelve tört elő a
hörgő, alvó emberből. A nagy fájdalomtól talpra ugrott és egyszer
még kinyitotta szemét, de rögtön
elvágódott és ezt követően örökálomra szenderült. Felesége felsóhajtva, megkönnyebbülve így
köszönt el tőle:
- Sosem szerettél, mindig csak
cselédnek tartottál. Vad és hitetlen ember voltál, de most Isten
megbüntetett, hiszen még őt sem
szeretted, csak a magad boldogságát tartottad mindenkor a legfontosabbnak. Ő akarta, hogy így
végezd. Ő, az Isten formált át a
szakállas farkassá.
Egy utolsó pillantást vetett urára,
még csak szánalmat sem érzett,
majd elkezdte hordani rá a követ, mindaddig, amíg a kőrakás
teljesen el nem takarta a gonoszt.
A faluban sokáig szóbeszéd volt
a pásztor eltűnése, míg egy szép
napon az asszony egy hosszú téli
estén, éppen kukoricát fosztott a
falu asszonynépe, bele nem fogott
a történet elmesélésében. A történet szájról szájra járt és jár a mai
napig. Nekem még gyerekkoromban az anyai nagyanyám mesélte
el. Ő pedig az ük nagyanyjától
hallotta valamikor nagyon régen
egy hosszú téli estén, egy nagy
parasztház udvarán, ahol a falu
asszonyai kukoricát fosztottak, s
közben regéltek és népdalokkal,
egyházi énekekkel múlatták az
időt...
Sokan, többféleképpen emlékeznek a szakállas farkas történetére. Azonban a helyszín az időpont
az idős elbeszélők szerint máig
vitatható.
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A Városi Kulturális
Központ ajánlata:

VÉRT ADTAK

Őszi tanfolyamok nagyon kedvező
anyagi feltételek mellett

A rimaszombati kórházban, 2007. szeptember
4-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Miroslav Ivanov, Zoltán Ország, Ladislav Topor,
Milan Šulek, MUDr.Attila Ganyovics, Pavel Hanko,
Roman Úrek, Jana Csincsiková, Pavel Šiška, Dušan
Sihelský, Roman Machyniak, Roman Drugda,
Miroslav Gembický, Ján Palík Rimaszombatból, Ladislav Rohár,
Stanislav Rohár, Roman Gonda, Vladimír Bystriansky, Alžbeta
Antalová Meleghegyről, Andrea Hošková, Ján Hoško, Radoslav
Doboš, MVDr.Anna Grácová Nyustáról, Darina Füköová, Zoltán
Fükö, Peter Fükö, Mariana Hrušková, Mária Halušková Szentkirályból, Peter Kuľha Lénártfalváról, Ján Benda Babafalváról, Vojtech
Elek Felsőbalogról, Štefan Tóth, Ján Engler Csízből, Ladislav Cselényi
Lökösházáról, Štefan Faltus Gömörfaláról, Tibor Kasza Hanváról,
Ladislav Juhásy Oldalfaláról, Jozef Vranec Abafalváról, Marian Kret
Rimabrezóról, Peter Dianiška Tiszolcról, Roman Kochan Hacsóról,
Anna Malatinská Kecegéről, Adrian Vályi Fülekről.
Először adtak vért: Ľubomíra Vargová Kurincról és Katarína
Hanobiaková Szentkirályiból.

*angol nyelvtanfolyam kezdőknek
60 óra - 1.300 Sk + 100 Sk beiratkozási dij
*angol nyelvtanfolyam középhaladóknak
60 óra - 1.400 Sk +
100 Sk beiratkozási dij
*angol nyelvtanfolyam haladóknak
60 óra – 1.500 Sk + 100 Sk beiratkozási dij
*német nyelvtanfolyam kezdőknek
60 óra – 1.300Sk + 100 Sk beiratkozási dij
*német nyelvtanfolyam haladóknak
60 óra – 1.400 Sk + 100 Sk beiratkozási dij
*német nyelvtanfolyam gondozónőknek
60 óra – 1.800 Sk +
100 Sk beiratkozási dij
*francia nyelvtanfolyam kezdőknek
60 óra – 1.300 Sk + 100 Sk beiratkozási dij
*kettős könyvelés tanfolyama kezdőknek
30 óra – 1.100 Sk
*kettős könyvelés tanfolyama középhaladóknak 30 óra – 1.400 Sk
INFORMÁCIÓ :
Városi Kulturális Központ
Rimaszombat
S.M. Daxner tér 1
Tel.sz.: 047/5621, 550-2
0905/848 871
Fax: 047/5631 133
email: kultstrs@stonline.sk
Elfogadunk jelentkezéseket közösségektől is, lektorokat biztositunk az
önök által meghatározott térségekbe. A jelentkezéseket 2007.
szeptember 20-ig kérjük.
A Területi Asztalitenisz
Szövettség Végrehajtó Bizottsága
szeptember 14-én 15.00 órai kezdettel tartja meg az asztaliteniszezők negyedik és ötödik ligájának
a sorsolását, melyre a Járási Testnevelési Szövettség rimaszombati
székházában kerül sor. A jelenlegi
állás szerint a negyedik ligában a
következő csapatok szerepelnek:
ŠKP Rimaszombat, OŠK Püspöki,
Mladosť Relax Rimaszombat
C, Metabond Tornalja, Kálnó –
Szinóbánya B, Tiszolc B, DSTK
Rimaszombat, STK Ajnácskő,
Magnezit Revúca B és Jednota
Málinec. Az ötödik ligában joga
van indulni az STK Lučenec,
ŠK Rimaráhó, Tatran Berzence,
Kisrőce, Mladosť Rimaszombat
D és az OŠK Síd csapatának, de a
rendezők további csapatok jelentkezését is várják.
sz

Minden véradónak köszönjük,
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

RIMASZOMBAT VÁROSA 2007.

SZEPTEMBER

28-ÁN ÉS 29-ÉN

MEGRENDEZI

XXV. GÖMÖR
KISHONTI VÁSÁRT,
A

A

KISHONTI (MALOHONTSKÁ) ÉS A JÁNOŠÍK
UTCÁKBAN VALAMINT A FŐTÉREN.

AZ ENGEDÉLYEK 2007. SZEPTEMBER 3-TÓL KÉRHETŐK.
A Vásárral egyidejűleg 2007. szeptember 28-án és 29-én
megrendezésre kerül a rimaszombati Kultúrházban
a II. évfolyama a kontrakciós-eladási határon átnyúló kiállítás

az EURO-RIMA-EXPO 2007
valamint az

V. GÖMÖR-EXPO 2007
kontrakciós-eladási kiállítás
A kiállítások irányultsága:
építészet, lakás, használati kellékek,
szolgáltatások, élelmiszeripari termékek,
szlovák és külföldi vállalkozások bemutatása.
INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMOKON:
047/5604628, 5604665, 5631139

9

MOZIMŰSOR
*********
SZEPTEMBER 11.12.13.
(KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

SIMPSONÉK
FALUN

Homér elköveti élete legroszszabb cselekedetét
Belépő:60,12 éves kortól ajánlott,
Animációs USA

*********
SZEPTEMBER 14.15.16.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

TRANSFORMERS

A legsikeresebb játékok a
történelemben
Belépő:65,12 éves kortól ajánlott,
Feliratos USA sci-fi akciófilm
Az előadás kezdete csak 17:45
órától!

*********
SZEPTEMBER 14.15.16.
(PÉNTEK,SZOMBAT,VASÁR
NAP)

TÖRÉS

Megöltem a feleségem... Bizonyítsák be.
Belépő:60,Feliratos USA krimi
Az előadás kezdete csak 20:00
órától!

*********
SZEPTEMBER 16.
(VASÁRNAP)

AZ ÚT HAZA

Belépő:60,- 40,Kínai romantikus filmdráma
12 éves kortól ajánlott
Az előadás kezdete csak 16:00
órától

*********
Szeretné cégét reklámozni?

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

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

* Kiadok egy szobát két szobás
lakásban (megegyezéssel mindkét
szobát) Rimaszombatban. Tel.sz.:
0907 212 148

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

1055

*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!

ÁLLÁS

737-37

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

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

880-51

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

* Eladó ötszobás családi ház a
Tégla u. 7. szám alatt. Ár megegyezés szerint, irányár: 1 450 000
Sk. Tel.: 0907 884 276
954-38

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

891-36

915-36

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

982-37

945-38

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

*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.

973-40

* Kiadó kétszobás lakás a Nyugat-lakótelepen. Tel.sz.: 0911
448 728
1002-37

* Eladó családi ház kerttel, pincével és két garázzsal /vállalkozásra is alkalmas/. Tel.sz.: 0907
657 790, 0908 651 756
1029-37

* Eladó kétszobás ház kerttel.
Összesen 1700 m2. Pálfala 76,
Kontaktus: Dr. Takáčová, Tel.sz.:
0905/120269
1023-37

* Bérbe adok kétszobás lakást
Rimaszombat központjában.
Tel.sz.: 0905 983681

959-39

* Középiskolai tanár ANGOL
NYELVET oktat, érettségire
felkészít. Tel.sz.: 0907 853164

1032

* Eladok épülőfélben lévő házat
(Félig kész építmény tető alatt) a
szabadkai IBV területén. Tel.sz.:
0905 446 136
1038 -38

* A ,,Tulipán” vendéglő családi
házzal eladó, a tetőtér befejezetlen, vállalkozás bármilyen
céljára és orvosi rendelésre is a
Škultétyho utca 14 szám alatt,
Rimaszombatban. Tel.sz.: : 56
33 524.

984-37

* Kőműves munkákat kínálok –
mellékhelyiségek átépítése – víz,
gáz, áram, hulladék, fűtés bevezetés, festési munkálatok, padlózat
lerakása. Tel.sz.. 0911 615 007,
0918 366 683
1044-39

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

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
Ügyes lapterjesztőket keresünk
a GÖMÖRI HÍRLAP
árusítására. Tel.: 5604673.

* Jogi tanácsadás: JUDR.
Takáčová, Rimaszombat, Tel.
sz.: 0905/120269
1024-37

* Gabriel Steiner FIAT autószervize felvesz: autóműszerészt,
fényezőt és karoszéria lakatost
gyakorlattal. Tel.sz.: 047/5632
196, 0903 530 476
1054-41

ÁLLATOK
* Eladok 120-200 kg közötti
súlyú sertéseket. Tel.sz.: 0908
265 466
1030-38

* Eladok britkék szőrű macskákat. Ár megegyezés szerint. Tel.
sz.: 0949 329 266, 0905 177
937, 0903 260 426
1037-37

SZOLGÁLTATÁSOK

* Eladok erdőt és műveletlen
földterületet a jénei ingatlannyilvántartási területen, a rimaszombati járásban. A terület
nagysága cca 20 ha. Tel.sz.: :
0905 645 114, 0915 869 891

*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.

1043

981 + 38

1039-38

Restaurant

983-37

1018-38

997-37

* Rimaszombatban kiadok vállalkozásra alkalmas üzlethelyiségeket, 35 m2-es terület a Vasút
utcában. Tel. sz.: 0915 823 031

EUROMOTEL

VÁLASSZÁK
AZ EREDETIT!!!
Nagy árcsökkenés a 2006-os
évvel szemben
Miniventilláció már alapkiszerelésben
Az ablak fogantyúja helyének
megválasztási lehetősége
(az alsó vagy felső szárnyon)

HIRDETÉS/SPORT
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EGYÉB

0903 178 646 telefonszámon.
994-39

*Kölcsön – munkaviszonyban lé- * A Palivá plus Kft. tornaljai telepére
vőknek, nyugdíjasoknak, magán- gazdasági szakeladónőt keres. Kövállalkozóknak. Tel.: 0918 379 239 vetelmények:
960-38
- végzettség - közgazdasági középis* E l a d o k b u t i k b ó l v a l ó kola, ill. kereskedelmi akadémi,
ruhaálványokat. Ár megegyezés - szakmai gyakorlat - legalább 3 év,
szerint. Tel.sz.: 0915 871 823
- számítógépes szoftver - Word,
1000-37
Excel, internet, számlázó szoftver* Előzze meg a betegséget, illetve ben gyakorlat, készletnyilvántartás,
szabaduljon meg tőlük időben, egyéb irodai munka,
KELLEMES és rendkívül hatásos - személygépkocsi jogosítvány B
kezeléssel, az EU számára hitelesí- csoport,
tett legkorszerűbb MÉREGTELE- - magyar nyelv jó ismerete szóban,
NÍTŐ műsszerrel, az ENERGY-RS írásban követelmény.
renedelőjében.
Bérezés: megegyezés szerint.
Időpontot kérjen a
Kézzel írott szakmai életrejzukat

kérjük továbbítani a következő
címre:
Palivá plus, s.r.o.,
98042 Rim. Seč - Rimaszécs
Tel.: 047 56 34 050
8.00 - 17.00-ig
e-mail: padalion@gomortel.hu
1026-37

* Eladok Zetor 5711, duplaekés
traktort. Tel.sz.: 0908 922 861
1041-38

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

MEGHÍVÓ

Sajószentkirály Községi Önkormányzata és polgármestere
szeretettel meghívja Önöket a
község fennállásának 725. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségre, melyre
2007. szeptember 15-én
kerül sor.
10.30-kor Ökumenikus istentisztelet
12.00 Szent László szobrának
leleplezése a barokk kastély
udvarán
15.00 Várkastély játékok
19.00 Irodalmi műsor
Fáklyás felvonulás a kastély
körül

Bútor

INDECO s.r.o.
munkatársakat keres
az alábbi munkakörbe
_________________________
Tormáš 4401,
Rimaszombat, 979 01
ASZTALOS
A munkakör betöltésének feltételei:
- asztalosi végzettség
- szakmai gyakorlat
- jogosítvány
Perspektíva
- nemzetközi háttérrel rendelkező
cégben való munka
- átlagon felüli kereseti lehetőség
- fejlődési lehetőség
A jelentkező önéletrajzát a felül
feltüntetett címre várjuk.
2819

LUBOTÉNY – bevásárló központ
Ólubloi Járás
Tel./Fax: 052-4684027
e-mail: nabytkomoskala@centrum.sk
www.nabytokmeblemoskala.sk
Üzlethelyeink:
Szeben, Szlovák Anya utca 1401
Rimaszombat, Iskola utca 17
MEGRENDELÉSEKET FELVESZÜNK
ELEKTRONIKAI POSTÁVAL ÉS
TELEFONON IS!!! 052-4684027

A női foci segélykiáltása

2754

A lányok meccsén ezúttal is jobb volt az ellenfél. Taktikai szempontból
rosszul sikerült a játékunk, gyorsan kaptuk az első gólokat, és nem tudtuk az ellenfelet megállítani, és felzárkózni. A második félidőben jobban
játszottunk ugyan, de a kaput nem tudtuk veszélyesebben megostromolni. A táblázati különbség érezhető volt, hisz az első csapatnál játszottunk. A csapaat felállítása: E.Janoštiaková-M.Víghová, K.Moravová,
A.Galambová, E.Tubová-D.Keková, M.Máliková, P.Jakabová,
I.Hrkelová, L.Szabóová, V.Murtinová. Cserélt: M.Laczková.
Nem tudjuk hogy mi lesz a közeljövőben, mert a „pénzkamránk” kimerült, és a városház még nem reagált teljes mértékben a kérvényünkre,
melyet a liga előtt jelöltünk és írtunk ki. Kár, hogy az VFK- val együtt
nem kaptuk meg a csomagot, mert szintén egy hajón „úszunk”. Ha pár
napon belül nem sikerül anyagi támogatáshoz jutnunk, megtörténhet,
hogy a szombati hazai játékunk lesz az utolsó. Elég szomorú, hogy nem
vesznek minket komolyan, hogy Rimaszombatot a klubunk Szlovák
válogatottjai képviselik, és ilyen problémákkal bajlódunk.
Nem tudunk hogy utazni, és a csapat megérdemelne, egy majdnem tíz
órai út után egy ebédet is. Sajnos 21 év fanatikus tornaszakos praxisom után elvesztettem a munkahelyemet is, ami sok embernek még
mostanáig nem megy a fejébe, és ezzel nagyon sokat, ha nem mindent,
elvesztett a női foci is. Elvették tőlünk a pályánkat is a Družstevná utcán, amelyet magunk építettünk fel, és úgy látszik hogy a többi hazai
mérkőzésünket Cserenycsényben játsszuk. Tehát a legközelebbi ellenfelünket Szelcét, ott fogadjuk, szombaton 15.00 órakor.
Mgr.Galamb Róbert
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Az ŠK Tempus a versenyekben 1. és 5. helyezett lett
Az FAM Poprád 2007. augusztus 29-én futball versenyt rendezett a legkisebbek számára, akik
2000. január 1-e utáni születésűek. A meccset Tátraszéplakon
(Tatranská Lomnica) rendezték.
Az eredmények: ŠK Tempus –
Dukla Banská Bystrica 5:1 g.
Hruška 2, Poliak 2, Morong L.
Fam Poprád 7:2 g. Hruška 4,
Talán, Katreniak, Poliak, 1.Mfk
Košice 2:1 g.Hruška, Poliak.
Döntő: Šk Tempus – 1.Mfk
Košice 4:0 g. Hruška 3, Talán. A
legjobb játékos Lukáš Morong,
az egész verseny legjobb góllövője pedig Jakub Hruška lett.

Felállítás: edző Morong, Morong
J.,Šmid, Poliak, Talán, Hruška,
Gubala, Katreniak, Moron L.
(képünkön)
Az előkészítő évfolyam, akik 1997
január 1-e után születtek, 2007.
augusztus 29-én nemzetközi
futball mérkőzésen vettek részt
Pozsonyban, ahol az 5. lettek 8
csapatból a következő eredményekkel: ŠK Tempus – Győr /Magyarország/ 0:0, Výber Morava
/Csehország/ 4:2 g.Václavik
3, Mező, Nôta, Čiešok, Radič,
Václavík, Galdík, Múčik, Chudý,
betegség miatt hiányzott Boroš,
az edző pedig Špaček.

Az ŠK Tempus Rimaszombat Ajnácskő továbbra sem szerzett pontot
futballra hívja a fiatal fiúkat
A gyerekek a következőket sajátíthatják el:
- mozgás készség
- önállóság
- közösség tagjaivá válhatnak
- utazásokon vehetnek részt
- külföldi csapatokkal való találkozók résztvevői lehetnek
- megismerkedhetnek futball legendákkal és jelenlegi példaképekkel
Legyenek gyerekeikre büszkék és segítsenek nekik szabad idejük
hasznos kihasználásában.
Az ŠK Tempus edzőinek a Szlovák Futball Szövetség ítéli meg
a licencet, az edzőik a Vengloš – i Akadémián tanulnak és külföldön kapnak lehetőséget munkagyakorlatra. Szervezetüknél
a futball edzése a széles látókörű egyéni technikán alapul, ahol
gondoskodnak a játékosok egészségéről, rendszeres professzionális orvosi vizsgálaton esnek át Szlovákiát képviselő orvosok
által. Legnagyobb sikereik sorába tartozik a fiatalság nevelése 16
éves korukig, és az ő elhelyezésük a fejlettebb klubokban. Jelenleg a következő klubok tagjai az ŠK Tempus játékosai: Vengloš
Futball Akadémia Pozsony, Slovan Pozsony, VFK Rózsahegy,
Dukla Besztercebánya, ŽP Zólyombreznó, Pardubice – Csehország, VFK Rimaszombat. Sikereinkről bővebben a következő
honlapon olvashatnak:
www.sktempus.sk
Az edzők elérhetősége: 9.00 órától – 18.00 óráig
1993 – 1994 -es születésű gyerekek:
Marian Ninc 0903170736
1995 – 1996 -es születésű gyerekek:
Milan Špaček 0903549258
1997 –es születésű előkészítősök: Milan Špaček 0903549258
1998 –as születésű előkészítősök:
Ing. Václavik Ondrej 0903029312
1999 – 2000 – 2001 –es születésű előkészítősök:
Morong, Sihelský 0911712437
Ifjúsági sportolók: Kasáč 0908930075
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A kerületi labdarúgó III. ligában két fordulót is játszottak az elmúlt héten és a
rimaszombati tartalékcsapat, amely Martinban játsza mérkőzéseit, négy pontot is szerzett. Előbb 1:1-es döntetlent ért el a csapat hazai pályán Kiszucaújhely
ellen, majd 3:1 arányban győzte le Nagyselmec együttesét. Így hét forduló után
feltornázta magát a tabella helyére. A IV. ligában továbbra is pont nélkül áll
a tabella utolsó helyén Ajnácskő együttese. Pataki József legénysége az ötödik fordulóban Tamásiban szenvedett 4:0 arányú vereséget és egyre nehezebb
helyzetben várja a folytatást. Továbbra sem megy a tiszolciaknak, akik ezúttal
Borosznón kaptak ki 3:2 arányban. Kikapott Nagyrőce is, ezúttal hazai pályán Poltár ellenében 2:1-re. Sikeresek voltak viszont a felediek, akik Szelcén
szereztek három fontos pontot 1:0-ás győzelmükkel úgy, hogy az egyetlen találatot Gombala az utolsó percben szerezte egy szögletrúgás után. Érdekesség, hogy a felediek három idegenbeli mérkőzésükön még nem vesztettek.
Az V. ligában Nagybalog továnnra is uralja a mezőnyt. Ezúttal hazai pályán győzött Kék Kő ellen 4:2 arányban és Michal Doležal három gólt szerzett. Nyústa 4:1-re győzte le Szklabonyát, Lubény pedig 2:0 arányban
Fazekaszaluzsányt, de a rimajánosiak ezúttal 4:0-ás vereséget szenvedtek Málnapatakon.
sz

Már csak Sajógömör veretlen
A kerületi labdarúgó bajnokságban elkezdődtek a küzdelmek a legalsóbb - III.
osztályban is. Az I. osztályban már csupán Sajógömör csapata veretlen, de a
harmadik fordulóban megszerezte első győzelmét Szentkirály és Rimaszécs is.
Az I. osztály harmadik fordulójának eredményei:
Murány – Hanva 3:4 /góllövők: Bendík, Regenda – Lenkey és Zsíros J. 2-2
gól/, Szentkirály – Klenóc 4:2 /Szabó 2, Bolacsek , Kovács, Benco, Hruška/,
Rimaszécs – Guszona 3:1 /G.Busa, J. Busa, Lakatos – Bodor/, Bátka – Szárnya
3:1 /Albert, Juhász, Kalo – Kárász/, Osgyán – Sajógömör 0:5 /Brindzák 3,
Csutor, Szántó/, Nagytörék – Kisrőce 5:2 /Laššák 3, Genya 2, Szilágyi, Černák/.
Három forduló után az élen Sajógömör áll 9 ponttal, megelőzve a 6 pontos
Szárnyát, Bátkát és Hanvát.
A II. osztály harmadik fordulójának eredményei:
Tiszolc B-Zeherje 3:1, Balogfala – Abafala 3:2, Cserencsény – Uzapanyit 2:0,
Jolsva – Gömöralmágy 6:0.
Az élen Jolsva áll 6 ponttal. Az utolsó helyen Cserencsény van 3 ponttal.
A III. osztály első fordulójának eredményei:
Szirk – Harkács 2:2, Radnót-Szútor 4:0, Harmac-Tajti 7:0.
sz
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