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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 minden
koldus, koldus

Már néhány éve tart a rimaszombati amfiteátrum megoldatlan
helyzete, tudniillik munkavégzés szempontjából a biztonsági
előírásoknak sem felel meg a
terület. Ahogyan azt a Városi
Művelődési Központ igazgatója,
Ľubomír Šárik elmondta, a helyzeten javítana a revitalizáció.
A kidolgozott tervezet szerint,
amely 13 millió koronát tesz ki,
a villanyvezetékek elbontásra kerülnek, az ülőhelyek kicserélésre,
a színpadi rész pedig felújítás alá
kerül, hogy a jövőben koncerte-

ket és más társasági összejöveteleket szervezhessenek majd ott.
Kis alapterületű mozit és DVD
vetítést is szeretnének a jövőben.
A revitalizáció után, a területet
piacként is ki lehetne majd használni. Pályázatok kiírása esetén
meg fognak próbálkozni az Európai Unió strukturális alapjából
pénzbeli támogatást szerezni.
Abban az esetben, ha sikerülne
támogatást kapni, ahogyan azt
Ľ. Šárik elmondta, öt százalékban a városi képviselőtestület is
hozzájárulna az anyagi kiadá-

sokhoz. Azt is hozzátette, hogy
ha esetlegesen nem sikerülne az
anyagi támogatást megszerezni, a munkálatokat fokozatosan
akkor is fogják végezni. A VMK
költségvetésébe elsődlegesen a
villanyvezetékek szanálását sorolja, hogy lehetőségük legyen
az amfiteátrumot más intézményeknek fölajánlani haszonbérletbevételre, amelyek koncerteket és más rendezvényeket
tudnának a helyszínen szervezni.
kan/da
fotó: a szerző

Rákóczi futócsapat
Rimaszombat városában is
A szécsényi székhelyű Rákóczi Városa Alapítvány tizenegyedik éve
szervezi meg öt országon keresztül a Rákóczi emlékfutást. Idén
szeptember 2-án indultak Ónódról s Pásztóra futottak be szeptember 15-én. A Balla Tibor által vezetett futócsapat II. Rákóczi Ferenc
nagyságos fejedelem szellemiségében, a kölcsönös megbecsülés reményében futott a következő útvonalon: Ónod(Mo.) – Sárospatak(Mo.)
– Borsi – Cigánd(Mo.) – Vaja(Mo.) - Szatmárnémeti(Ro.) –
Beregszász(Ukrajna) – Munkács(Ukrajna) – Nagykapos – Kassa –
Késmárk – Ó-Szandec(Lengyelo.) – Rozsnyó(Sk) – Rimaszombat(Sk)
– Losonc(Sk) – Ipolyvarbó – Balassagyarmat(Mo.) – Romhány(Mo.)
– Pásztó(Mo.). Városunkat s magát Szlovákiát a rimaszombati Mács
István képviselte a 15 napig tartó 1700 km-es távon. A futókat szeptember 13-án Cifruš István polgármester is fogadta, aki emlékül aláírta
(képünkön) a Magyarok Világszövetsége és a futók magyar zászlaját.
Fotó: he

2825-37,39

Vállalkozásra alkalmas
RAKTÁRT vagy
CSALÁDI HÁZAT VESZÜNK
Rimaszombatban vagy Rimaráhón
Info.: 0905 705 966

Műanyag
ablakok
787 Sk

2049

Mi lesz a rimaszombati
szabadtéri színpaddal?

Látom őket a város
utcáin kinyújtott
kézzel alamizsnáért könyörögve.
A járdán ülnek
az üzletek vagy a
templom előtt. Koldulnak hidegben, hóban, hőségben,
esőben. Némely emberek figyelmen
kívül hagyva, elmennek mellettük,
mások dobnak a kalapba vagy a
pléh pohárba némi aprót. Vannak
megint olyanok is, akiknek útban
vannak, s azt állítják, hogy munkával
kellene a pénzt keresniük. A koldusok sorsa különböző. Többüknek irataik sincsenek, elveszett a fejük felől
a tető, kanálisokban, elhagyatott területeken, az autóbuszmegállóban
vagy a lócákon töltik az éjszakát.
Hajléktalanokká és koldussá sokszor
az alkohol végett váltak. Szomorú
látni iskolaköteles gyermekeket
koldulás közben. Azonban nem
minden koldus, koldus valójában.
Vannak, akik vállalkozásszerűen
külföldre járnak kéregetni, és
egészen szép, adómentes bevételük
származik belőle. Külföldön nagyon
szegényeknek tüntetik fel magukat, itthon, Szlovákiában pedig
szépen élnek. Sőt még az államtól
szociális segélyt is szednek, így több
bevételhez jutnak, mint az állásban
lévő emberek. Nem kell csodálkozni,
hogy nem tolakodnak a munka
után…
Marta Kanalová
főszerkesztő

40x40, fehér, barna, billenős,
lakássejtekbe, garázsokba
Montag , Hatvani utca
0905 705 966, 0905 924 921.
Tel.: 58 11 788, fax: 58 11 789
www.montag.sk
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Meglátogattuk a fiatal gépészeket
Az iskolaév megkezdése alkalmából ellátogatott szerkesztőségünk többek között a rimaszombati Középfokú Gépészeti
Szakmunkásképző iskolába is.
Szívélyes fogadtatásban részesültünk az iskola igazgatója,
Ing. Kisantal Károly részéről. A
2007/2008 tanévben a következő szakok nyíltak az iskolán
belül: Négyéves tanulmányi
szak (érettségivel) – beállító
műszerész és elektrotechnikai műszerész. A felépítményi
szakon: gépészet, a hároméves
szakon: autószerelő, a kétéves
szakon pedig gépipari gyártás.
A praktikai részlegen, mint
vállalkozói tevékenységként a
szakoktatáson belül autójavítás folyik a volt ZTS területén.
Autójavítási tevékenységeik:

komplett autó és motorjavítás, autóbádogos munkák, karosszériafestés (ráégetéssel),
számítógépes diagnosztizálás
és a műszaki vizsgára (STK)
való felkészítés. Gépipari tevékenységeik: esztergályozás,
marás, köszörülés, géplakatosi
munkák és hegesztési munkák.
A négyéves osztályok mind futball irányzatú sportosztályok.
Az iskola az ŠK Tempus torna
klub sport telepén használja ki
a tornatermet és a sportpályát a
testnevelés óráin. A futball osztályok legjobb növendékei az
MFK és az ŠK Tempus csapatok játékosai, ezen kívül játszanak a diákok a szombati ifjúsági csapatban is, de ugyanúgy
játszanak az iskola tanulói a
környező falvak és városok csa-

Városunk képviselői
a lengyelországi
Polki Fesztiválon

Rimaszombat küldöttsége, városunk polgármestere, Cifruš Štefan vezetésével a lengyelországi Swietochlowice testvérvárosban járt. A
képviselők, a Városi Hivatal elöljárójával, Kovács Lászlóval és a kulturális osztály vezetőjével,
Baláž Štefannal részt vettek a Polki Fesztiválon,
amelyet a kulturális – szórakoztató központban
tartottak Skalkán. Lengyelországban festette és
állította ki műalkotásait G.V. Kurilla festő és Ján
Valach. Fénykép kiállitást is rendeztek, amelyen
Swietochlowíc partner városait szemléltettték,
és bemutatták azok gasztronómiáját. A gömöri
specialitásokat az Egyesült Iskola növendékei
készítették. A hagyományos kulturális előadások
keretén belül fellépett a rimaszombati Bluetrend
country zenekar, akik nagy sikernek örvendhetett.
kan/ röv. da
Fotó: Ján Melicher

pataiban is, így pl. Tornalján,
Nyustyán, Feleden, Nagybalogon és Tiszolcon. Az iskola
ebben a tanévben 303 diákot
mondhat a magáénak, ezek
összesen 14 osztályt tesznek ki.
Öt osztály magyar tanítási nyelvű 110 diákkal és 9 osztályban,
193 diákkal szlovák nyelven
folyik az oktatás. Végezetül azt
is megtudtuk Kisantal úrtól,
hogy az idei nyár folyamán karbantartási munkálatokat végeztek az iskola épületében és
ki lettek meszelve a folyosók is.
Az elmúlt iskolaév végén pedig
a bejárati ajtó cserélték ki, portásfülkét építettek és a környezet csinosítása is megtörtént,
pihenő lócák kerültek az iskola
közvetlen környékére.
dósa

Emlékezés
Ján Francisci-Rimavskýra
2007. szeptember 6-án ünnepélyes aktusnak volt
színhelye a nyustyai Városi Hivatal diszterme. Ján
Francisci-Rimavskýra emlékeztek magyarországi
utódaival való első találkozásuk alkalmával. Az ünnepélyen Nyustya város polgármestere megnyitó
beszédében méltatta Francisci társadalmi és kulturális munkáját. Utána rövid kultúrműsor következett. Frics Tamás magyarországi utód megköszönte
a polgármesternek a találkozás megszervezését. A
találkozó megvalósulását az utódok részéről Frics
Tamás és Feledy Péter biztosították. Az utódok Budapestről, Salgótarjánból, Miskolcról érkeztek, akik
megkoszorúzták a városban lévő Francisci mellszobrot. Az ünnepély a város tanácstermében kötetlen beszélgetéssel ért véget. Ezúton köszönetet szeretnénk
mondani a Rimaszombat-i Öregcserkészklub azon
tagjainak, akik ezen ünnepélyes aktus szervezésében részt vettek.
Újj István
A Rimaszombat-i Öregcserkészklub parancsnoka

Szeptember 6-án nyílt
meg vásárlói előtt a Lidl új
bevásárlóközpont. Sokakat
várakozással töltött el, hogy
milyen lesz a vásárlótér, az
árak kedvezőbben alakulnak-e a többi bolthoz képest,
s egyáltalán működőképes
lesz-e városunkban. A kérdés
még mindig adott...
Iždinský
Roman, Rimaszombat

Szerintem,
az árak
a Kauflandhoz
képest magasabbak. Amit érdemes volt itt
vásárolni azok a vizek, üdítők
és talán még a péktermékek, de
egyébként semmi különös.
Čabrádiová
Jarmila, Rimaszombat

Tetszik,
ügyes bolt.
Az árak
csupán a
fizetéshez mérten magasak, mert
nálunk nincs arányban a bér az
árral. A kávét és a vizeket éri meg
jobban itt megvásárolni.
Kósik Zoltán, Simonyi

Úgy gondolom, hogy Rimaszombat
lakosainak
nincs olyan
fizetőképessége, hogy el tudjon
tartani még egy nagy bevásárlóközpontot. Csalódott is vagyok,
rendezetlenek itt a dolgok. Pozitívum viszont, hogy megépült a
körforgalom.

Kérdezett: he, Fotó: da

HÍRMORZSÁK
* Rimaszombatban két lopásos-támadás is történt.
Szeptember 7-én, péntek éjjel a Kirejevský utca járdáján hárman megtámadtak egy 18 éves fiatalembert, akit
összerugdosva ki is raboltak 6 ezer korona kárt okozva.
Másnap szeptember 8-án a délutáni órákban a Rozsnyói
úton egy 23 éves ispánmezei férfit támadtak meg, akinek
erőszakkal eltulajdonították a biciklijét, háromezer korona kár érte. A rendőrség nyomoz az elkövetők után.
* Tornalján lebontották a múlt héten a balesetveszélyes
és romos állapotban lévő Posta utcai házakat. A romákat
a kormány romaügyi biztosának tudtával telepítették ki,
aki még múlt havi megyénkben tett látogatása alkalmával anyagi támogatás biztosítását ígérte. Ezt nem kapta
meg a város, ezért kényszerült a radikális megoldásra. A
romákat Baracára költöztették.

MEGÉGETT KÉT GYERMEK
* Uzapanyiton múlthét szerdáról csütörtökre virradó éjszaka tűz ütött ki az egyik lakásra nem alkalmas „kunyhóban”. A bentrekedt, s megégett gyermekek édesanyja a szomszédba ment át miközben
valószínűleg a gyertya által okozott tűz kiütött. Tíz
perc alatt kiégett az egész ház, benne a két és négy
éves gyermekekkel. A holtesteket megtalálták...
Ez nem az első eset, hogy az áram nélkül maradt,
romos állapotú és higiéniailag veszélyes körülmények között élő roma családok szomszédjaikkal riasztatják a tűzoltókat esetleg a mentőket. Ezúttal a
felelőtlenség két emberéletet követelt...
H
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Atrium Art a színház és zene fesztiválja

Szeptember második hétvégéjén a színház és
a zene fesztiválja a harmadik évfolyamába lépett. Sokak örömére 2007. szeptember 6-8-a
között azok adhattak egymásnak találkozót
az Atrium Art programsorozat keretén belül,
akik érdeklődnek és értékelik azokat a műfajokat, melyek a TV képernyőin mai világunkban nem populárisak. A rendezvénysorozat
megálmodója Marian Lacko, lapunknak elárulta, hogy három évvel ezelőtt úgy született
meg az Atrium Art gondolata, hogy az idén 10
éves M.E.L.L folk-együttesének akkor tervezte lemezbemutatóját. „Ez az atrium valamikor
inasiskola volt, ahol édesapám tanított. Sok-

szor bejártam hozzá, s már akkor nagyon tetszett ez a belső tér. Dühített is, hogy nem arra
használták, amire épült, vagyis, hogy művészközpontra, ahol a kultúra összpontosulhat.
2005-ben döntöttem úgy, hogy itt tartjuk a
lemezkeresztelőnket.” Előbb egy vendégszereplőt hívtak meg, de ha már biztosított volt a
technika, akkor már „elnyúlt” egésznaposra,
s ma már háromnapos nemzetközi fesztivállá nőtte ki magát. Mint az előző években,
úgy idén is a Városi Művelődési Központ, az
Egyesült Szakközépiskola, a Művészeti Alapiskola, és a Gömör-Kishonti Népművelési
Központ társszervezésében zajlottak a programok, melyekhez idén a VMK mellett működő Oxymoron polgári társulás is csatlakozott.
Az idei programsorozat a Visegrad Found,
Rimaszombat Városa, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat a helyi Casino Club és
EMPORA CAPITAL anyagi támogatásával
jöhetett létre. A műsorra tűzött fellépésekkel
igyekeztek minden korosztályt megszólítani.
Előtérbe a folklór-, komoly-, középkori-zene
és az alternatív rock került. Nehéz volt a nézőközönséget erre a műfajra becsalogatni,
ráadásul a zord időjárás sem kedvezett, de a
rendezvény sikeres lett. „Célunk rászoktatni
az embereket, hogy az effajta kultúrát is igényeljék, ne csak a Super Star érkezésekor teljen meg a kultúrház. Nehéz, mert az emberek
nehezebben keresik az utat ehhez a műfajhoz,
de úgy gondolom, hogy minden évben sikerült
olyan műsort programra tűznünk, amivel vonzottuk a nézőket. Idén a nyitózenekarunkon,

az osztravai együttesen kívül, akik ír és skót
zenét játszottak, a Misztrál együttes fellépése
is vendégcsalogató volt. A lengyel KWERTET
JORGI, etno-world-jazz zenét játszó együttes
is nyilván sokakat érdekelt volna, de sajnos
ők autóbaleset végett nem tudtak megérkezni.
A fesztivált csekély 160 ezer korona költségvetésből hoztuk össze, úgy, hogy színvonalas
fellépők érkeztek városunkba, a nézők száma
is megközelítette a másfélezret. Mindenkitől
csak pozitív véleményt hallottam.” - értékelte a rendezvényt Marian Lacko, főszervező,
akinek segítséget nyújtottak többek között az
Alterna színházi kör tagjai, a Művészeti Iskola diákjai, Lajgút Tibor, Simon Béla, Regina
Špitálová, Zsélyi Katalin, Elena Šivarová. A
fesztivál hangulatához hozzátartoztak a hagyományőrző vívók, az udvari bolond, s a porondmester, akit ez évben is Vladimír Sadílek
színművész testesített meg.

A múzeum 125. évfordulója alkalmából...

Az országban az ötödik „legöregebb“
... szeptember 6-án a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum
ünnepelni hívta az ez iránt érdeklődőket. Az évfordulóra való
megemlékezés a délutáni órákban vette kezdetét a Körzeti Hivatal tanácstermében. A múzeum
összes munkatársával, a meghívott vendégekkel együtt alig
száz jelenlévő előtt PhDr. Bodor
Olga igazgató asszony próbálta
megidézni a 125 évet. Az idén
100 éve elhunyt alapítóról, Fábry
Jánosról külön nem emlékeztek
meg. Iveta Krnáčová a múzeum
könyvtáráról (32 734 könyvet
tartanak nyilván), Ján Aláč pedig
a múzeum dokumentációjáról
olvasott fel. Az előadások csupán
szlovák nyelven hangzottak el.
PhDr. A. Pivovarčiová bemutatta
az intézmény új logóját, melyet a
pozsonyi Julián Klepáč alkotott,
a múzeum szlovák elnevezéséből
eredő GMM betűket felhasznál-

va. Az 1882. szeptember 3-án
magyar nemes urak adományaiból ötödikként alapított múzeum,
ma a Besztercebányai Megyei
Önkormányzat fennhatósága alá
tartozik. Azóta az 568 tárgyból
62 100 van a múzeum tulajdonában, melyekből a 125. évforduló
alkalmából A Gömör-Kishonti
Múzeum kincsestára címen kiállítást nyitottak meg. A kiállítás kísérőszövege szintén csak szlovák
nyelven olvasható, mert nincs a
múzeum 18 alkalmazottja között
olyan munkatárs, aki foglalkozna
a feliratok magyar fordításával.
A Gömör-Kishonti Múzeum épülete több mint 150 éves, Miks
Ferenc építész tervei alapján építették 1850-ben, 1910-ben Kalla
Mihály építész által kapta meg a
klasszicista stílusát. Húsz évvel
ezelőtt kisebb felújításokat eszközöltek az épületen, de az idei volt
az első komplett rekonstrukció. A

múzeum kívül-belül új „köntöst”
kapott. A munkálatokat 2006.
novemberében kezdték és ezév
augusztus 28-ig tartott. Kicserélték a födémet, felújították a homlokzatot, szigetelték a falakat,
felújították a négy kiállítótermet
és a pincét, folyosókat. A projekt,
melyet önerőből finanszíroztak
a BBMÖ támogatásával több
mint tízmillió koronába került.
„A munka nem ismerte az időt,
nagy nyomot szeretnénk hagyni,
hogy senki se mondhassa, hogy
kultúra nélkül éltünk itt. E múzeum mögött emberek vannak, akik
igyekeztek úgy dolgozni, hogy ne
csalódjanak bennük. Köszönöm
minden mostani és egykori munkatársnak és a fenntartóknak is.”
– mondta szlovákul az emlékülés
zárszavában PhDr. Bodor Olga,
igazgató.
moly
Fotó: Benedek L. és a szerző

Homoly E.
Fotó: a szerző
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A rendező szülővárosában játszott

Szabó Ottó kiállítása
a Ganevia Galériában

A Tűzvirág Bábszínház vendégszereplése

Egyszerű kedves kis történet.
Vitéz Lászlónak volt egy ládikája, amelyben csokoládé
volt, de az ördögök rájártak.
A főhős kergeti a huncutkodókat, a gyerekek pedig nagy
élvezettel besegítenek, rikoltozva jelzik, ha megjelenik
az ördög. Végül mindenki
megkapta a jutalmát, az édességet. Kemény Henrik neves
bábművész darabjához joggal nyúlhatnak félelemmel a
színészek, vagy sikerül, vagy
sem a gyermekek figyelmét
lekötni.
Rimaszombatban
az Atrum Art keretein belül
vendégszerepelő
tiszalúci
Tűzvirág Bábszínháznak ez
teljes mértékben sikerült, s
a Tompa Mihály Alapiskola

kisdiákjainak nagyon nagy
élményt adtak. Szeptember
7-én, pénteken délelőtt a zord,
s már elég hűvös őszi fuvallat
magával hozta a Fekete Sas
vendéglő udvarára a felhőtlen
jókedvet. Czikora János rendező és társulata erről kifejezetten gondoskodott is, s kézben tartották a bábokon kívül
a fegyelmet, de ugyanakkor a
szabad szórakozást is. A sikeres előadást követően lapunknak elmondta, hogy „...nincs
nagyobb öröm, mint a gyereknek örömöt szerezni. Hálás
közönség. A nagy színházban
sokszor azért tapsolnak, mert
illik. A gyermek csak akkor tapsol, ha nagyon örül. Ha fáradt
vagyok, mindig játszani aka-

rok, mert pihentet, nyugtat. A
gyermek pedig megújul, amikor találkozik a népi figurával.” Czikora János a Tűzvirág
Művészeti Egyesület vezetője
még hozzátette, hogy igazán
nagy örömmel jött a városba,
mert rimaszombati születésű,
Mérész Ida volt az édesanyja,
aki itt élt, de a kitelepítéssel
Magyarországra kerültek, s
úgy érzi hazajöhetett ez alkalommal a szülővárosába. Az
egyesületen belül egyébként
működik a bábszínház 20
taggal, s hozzájuk tartozik a
szabadtéri darabokat játszó
társulatuk is, akik három éve
az István királlyal vendégszerepeltek nálunk.
moly
Fotó: a szerző
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A rimaszombati Oxymoron Polgári Társulat, a Rovás Polgári Társulat és a Városi
Művelődési Központ szeptember 6-án,
a Ganevia Galériában megrendezte Szabó Ottó kiállítását. A kiállítás kurátora
Szászi Zoltán volt. Szabó Ottó 1965-ben
született, Rozsnyón. 1983-ban érettségizett Szepsiben. Gyermekkora óta mutatkozó rajztehetsége vezényelte, hogy
tanulmányait a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola grafikai tanszékén végezze,
szabad grafika szakon. A szabad grafika
mellett illusztrálással is foglalkozik. Fokozatosan egyre többet fest és egyházi
megrendeléseket vállal, monumentális,
murális munkákon dolgozik. Alapítója,
elnöke a Rovás művészeti csoportnak,
a Rovás Galériának Szepsiben, és fáradhatatlan vezetője a Rovás nyári táborainak is. 1993 óta kb. 20 egyéni kiállítása
volt, évente több kiállításon vesz részt
idehaza és egyaránt külföldön is. A szlovákiai és a szlovákiai magyar képzőművészet nagyon jelentős alkotójáról van szó,
akitől még nagyon sok hasonló teljesítményt várhatunk. A kiállítás szeptember
25-éig tekinthető meg.
Da
Fotó: a szerző

10 éves a Misztrál verséneklő együttes
Értékek közvetítése a zene segítségével

A rimaszombati Atrium Art fesztivál keretén belül, a szombaton,
szeptember 8-án este fellépő
MISZTRÁL folk-együttest is
megkérdeztük tevékenykedésükről. 1997. októberében alakultak,
pontosan ebben az évben ünneplik alakulásuk 10. évfordulóját.
Megzenésített verseket adnak
elő, persze ez egy tág fogalom,
ami sok műfajt takar. Egész nagy
Magyarország területén játszanak, tehát a határontúli területeken is. Külföldön is számos helyen
szerepeltek már, többek között
Finnországban, Észtországban,
Lengyelországban, Olaszországban és négy alkalommal az Amerikai Egyesült Államokban is. A
2000-es évben nyerték meg a
Kaláka Folk Fesztivál verseny-

programját valamint a Gödöllői
Folk Fesztivál első díját. Mindkét
fesztiválon már több ízben szerepeltek, mint előadók is és nem
csak versenyzők. Eddig öt lemezük, és egy koncert DVD jelent
meg. Az együttes tagjai: erdélyi
technikusuk - Csóka Sámuel, akit
teljes jogú tagként tekintenek,
Heinczinger Miklós - fúvós hangszerek és ének, Hoppál Mihály
- nagybőgő, saz és brácsa, Török
Máté - cselló, gitár és ének, Tóbisz
Tinelli Tamás, aki rimaszombati származású. Tamástól azt is
megtudtuk, hogy mindannyian
szereznek zenét és minden zenei
produkciójuk egy közös alkotás.
Van egy hat éve tartó, minden évben megrendezendő fesztiváljuk,
amely mára nagyon híressé vált,

a nagymarosi Regejáró Misztrál
Fesztivál.
(www.misztral.hu).
Van egy klub hálózatuk is, a regejáró művészeti klub, amelyet más
együttesekkel csinálnak saját
kezdeményezésükre. Lényegük
a terjeszkedés értékmentő tevé-

kenységként az egész országon
belül, kimondottan a folk műfajon belül, céljuk a mai felbolydult
világban valami érték közvetítése
a nemzetközi zene, de különösen
a magyar zene segítségével.
Szöveg és fotó: dósa
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Biciklitúrán voltak a református gimnazisták

Már hosszabb ideje foglalkoztatta a Tompa Mihály Református Gimnázium néhány
sportkedvelő tanárát az a gondolat, hogy ki kellene próbálni
diákjaik kitartását nemcsak az
órák keretén belül, hanem valamilyen komolyabb sportteljesítményben is. Mi sem jobb
lehetőség erre, mint egy jó kis
biciklitúra!

Az úti terv kidolgozása még télen megkezdődött, hogy aztán
minden zökkenőmentes legyen:
útvonal, programok, szállás,
kísérők… Végül összeállt a kép
és kezdődhetett a diákok toborozása az ötnapos (kb.500 km)
túrára Rimaszombat - Ózd –
Eger – Tiszaújváros – Miskolc
– Rimaszombat útvonallal. A
túra ötlete pozitív fogadtatásban
részesült a diákok részéről, és így
megkezdődhetett a felkészülés. A
felkészülés abból állt, hogy hétvégenként bemelegítő, szoktató
túrákra jártunk: meglátogattuk
a Somoskői várat, eltekertünk
Hanvára, Tompa Mihály falujába, és Tornaljára is elbicikliztünk. Már a bemelegítő túrák
alatt jól összebarátkozott a lelkes
társaság, így 2007. július 4-én fel-

készült
és összeszokott
csapattal vághattunk
neki a
kerékpártúrának,
amely
18 diákból, két
tanárból
(Főző
Zsolt
és Madarász Enikő) és egy kísérő személyből állt.
Az első nap úti célja Eger volt.
Ózdig minden rendben ment,
ott azonban probléma nélkül
megküzdöttünk az első defekttel.
Hát igen, ez a túra része. Hos�szú volt az út Egerig, de mivel
ez még csak az első 120 km volt,
jól bírtuk. Bár mi tagadás, a
borsodnádasdi „dombocska” kifogott csapatunk lánytagjain, és
bizony tolták (toltuk) a bicikliket.
Ettől a kis erőpróbától eltekintve
kellemesen telt a nap: szép tájakon suhantunk át, közben jókat
beszélgettünk. Az időjárás is nekünk kedvezett, bár lógott az eső
lába, nem áztunk meg. Útközben
20-30 kilométerenként pihenőt
tartottunk, amikor is jókat ettünk
a finom otthoni elemózsiából, és
jókat nevettünk azon, hogy kinek hol fáj, és biztattuk egymást,
hogy már csak x km van Egerig.
Délután érkeztünk Egerbe, ahol
az Eventus Művészeti Iskola kollégiumában szálltunk meg. Volt
egy kis pihenés, vacsora, majd
erőtől függően városnézés, kártyaparti, éjszakába nyúló beszélgetés.
A
túra
második
napján

Tiszaújváros felé vettük az irányt.
Kezdetben minden gond nélkül
ment, de aztán a Tisza mentén
egy megjegyezhetetlen nevű falucskában, ahol talán kis csapatunk áthaladása volt az év kulturális eseménye, jó kis felfordulást
okoztunk. Szépen, libasorban
tekertünk az út szélén a kíváncsi
falusiak mellett, mikor az egyik
jól megtermett falubéli szándékosan vagy véletlenül kilépett
az egyik diákunk kerékpárja
elé! Sorozatos esés következett!
Hárman buktak rajta keresztül.
Igazi F1-es bemutató volt versenyautók helyett biciklivel. Az
eredmény: horzsolások, húzódások, működésképtelen bringa.
Szerencsére azonban senkinek
nem lett nagyobb baja, és a kerékpárt is sikerült ideiglenesen
megjavítani, így folytathattuk
utunkat. A nap szenzációja volt,
hogy komppal hajóztunk át a Tiszán. Ezután piknikeztünk egyet
a Tisza-parton, ahol autóval kísérő őrangyalunk, Elemér bácsi
várt ránk. Este hat körül értünk
Tiszaújvárosba, ahol egy kitűnően felszerelt tornateremben kaptunk szállást. Mi sem bizonyítja
jobban, hogy a fiúk energiatartalékai kimeríthetetlenek, hogy
az újabb 130 km letekerése után
is késő éjszakáig fociztak. Persze
a második nap végére már volt
elég dolga az ápolónő szerepét is
betöltő tanárnőnek.
A harmadik nap pihenőnap volt,
nem bicikliztünk. A nap nagy
részét a helyi strandon töltöttük
annak ellenére, hogy alig volt 20
fok! Mivel a rossz időnek köszönhetően kevesen voltak a strandon, mindent kipróbálhattunk:
csúszdák, hullámfürdő... Jókat
nevettünk, és persze a diákok a
világ minden kincséért sem hagyták volna ki a látványt, mikor

tanáraik a csúszdán lesuhanva a
vízbe csapódtak! Mivel két diákunk is születésnapját ünnepelte,
este méltóan felköszöntöttük és
megünnepeltük őket. Majd jött a
hajnalig tartó fogkrémcsata...
A negyedik nap úti célja Miskolc
volt. Mivel a két város nincs túl
messze még biciklivel sem egymástól (50 km), Miskolcra érve
még megnéztük a Diósgyőri várat. Csodás volt! Még a tériszonyosok és nagyon fáradtak is
megmászták a lépcsőket, hogy
gyönyörködhessenek a leírhatatlan kilátásban. Ezután fagyis
pihenőt tartottunk a vár tövében, majd eltekertünk a jezsuita
gimnázium luxus tornatermébe,
amelyhez még medence is tartozott. Természetesen ki is próbáltuk és jó kis vízi csatákat vívtunk!
A vacsora után, amelyért ezúton
is köszönet Veres Ibolya tanárnőnek és férjének, moziba mentünk.
A túra ötödik reggelén nehézkesen ébredtünk, majd pakolás, takarítás és indulás Rimaszombat
felé. Rögtön Miskolcon egy szép
dupla eséssel indítottunk, de aztán gond nélküli utunk volt. Ez
az utolsó 100 km volt talán a legnehezebb, mert fáradtak voltunk,
de széllel szemben tekerve is hazaértünk! MEGCSINÁLTUK!
Üdvrivalgásos fogadtatásban részesültünk a szülőkből, tanárokból verbuvált fogadóbizottságnak köszönhetően. Volt minden,
ami egy ilyen túra végéhez illik:
célfotó, nagy ölelkezések, taps
és 1-1 szál napraforgó Vadkerti
atyának köszönhetően.
Az öröm és büszkeség mellett
kissé szomorúak is voltunk, hogy
végetért a túra. De eldöntöttük:
lesz jövőre is! Szentendre vár
ránk! Jövünk!!!
Fotó és szöveg: a túra résztvevői
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Gömör – nógrádi T U R I Z M U S szubjektív ajánlóval

Várgede faluja befejezte a
Községi Hivatal bekerítését,
amit a „Faluközpont kiépítése”
című tervezeten belül hoztak
létre. Kiépítették a falu járdáinak egy részét is. A projektet
a Besztercebányai Megyei Önkormányzat 30 000 koronával
támogatta.

Salgótarján felé haladva észre
sem vesszük – talán visszafelé
jövet az üzletházat elhagyva,
északkelet felé tekintve – azt a

várromot, ami Petőfi Sándort is
megihlette 1845 – ben, s meg is
írta az ihlet nyomán Salgó című
költeményét – melyről először
hatodikos koromban a várgedei
alapiskolában mesélt először
akkori magyartanárnőm /pedig
biztos nem volt a tanmenetben
a vers/– , melynek története – ez
már talán ismert – Salgó várát
Gedővárával kapcsolja össze.
Somoskőújfaluban Salgóbánya
– itt születet Zenthe Ferenc,
a nemrég elhunyt színész – felé
haladva közelíthetjük meg a vár
romjait.
Salgó első épületrészeit, a magaslatra emelt lakótornyot és
attól egy szinttel lejjebb kialakított gazdasági helyiségeket a
messzi környék birtokosának
számító Kacsics nemzetség tagjai emeltették a 13. század második felében. Az 1450-es esztendőben a Felvidék nagy részét
uralmuk alá hajtó cseh huszita
fegyveresek foglalták el, tőlük
tíz esztendő múltán Hunyadi
Mátyás csapatai ragadták vissza.
A török hódítás egyre fokozódó
veszélye miatt 1548-ban ágyúk
elhelyezésére alkalmas védőművet emeltetett akkori földesura,
Derencsényi Farkas. 1554-ben
Kara Hamza szécsényi bég ügyes
csellel megtévesztette a védőket,

és egyetlen ágyúlövés nélkül
elfoglalta a várat. A törökök közel negyven évig álltak őrséget
falai között, sokszor hadakozva
a közeli Somoskő várának keresztény vitézeivel. Fülek is 1554
került török kézre, s rá egy évre –
1555 – ben építik Szabadka várát
a törökök a Rima szigetén. 1593
őszén aztán fordult a hadiszerencse, a hadászati fontosságú
Fülek visszafoglalására felvonult
császári hadsereg fogta ostrom
alá a falakat. A török helyőrség
eleinte ellenállt, ezért az ostromtüzérség szétlőtte a legmagasabb
tornyot a fejük felett. Erre megtört a védők harci kedve, feladták
a sasfészket, amit a bevonuló
győztesek felrobbantottak. Így
ért véget Salgó katonai szerepe,
nevét többé nem írták le a hadi
krónikákban.
A környező hegyvidék kedvelt
kirándulóhelyének
számított,
így 1938-ban – jövőre 70 éve romjaira kilátótornyot emeltek.
Salgótarján városának modern
betonrengetegét északi irányban
elhagyva, a Medves hegységben
megbújó - Salgóbánya egykori
bányásztelepülésének szélén kialakított - parkolóban szálljunk
ki az autónkból. Gyalogszerrel
vágjunk neki az erdei ösvénynek,
ami a 625 méter magas vulkáni

OLVASÓI LEVÉL

csúcsot koronázó salgói várhoz
vezet minket. Belépőjegyet nem
kell váltani, jelenlegi állapotában szabadon barangolhatunk
a feltárt épületrészek között. Petőfi ott jártát az irodalomtörténet
nyomán magasan a sziklába helyezett emléktábla őrzi. A salgói
toronyból a szemközti somoskői
várat szemlélve az jut eszébe a
szemlélőnek, hogy a várgedi várhegyen is állhatna a salgóihoz
hasonló torony, még ha nem ősi
kövekből is, ahogy a salgói torony sem azokból épült már.
Várgede egyébként Rimaszombattól 18 km-re délre a Gortva
bal partján fekszik. Ősi település,
melyet már a pápai tizedjegyzék
is említ Genech, majd Gedey néven. A község feletti hegyen állt
egykor Gedővár, amely a 13. század második felében épült, s Petőfi Sándor is megörökit a Salgó
cimű, lapunk 8. oldalán olvasható versében. Nemhiába ihlette
meg a költőt, a török többször
is ostromolta, majd elfoglalva
lerombolta, 1574-ben már rom
és nem is épült fel többé. Nyoma alig maradt. (Viszont a falu
egyre inkább szépül és épül, erről tanúskodik a fotó is, amelyet
olvasóink jutattak el szerkesztőségünkbe. – szerk. megj.)

Abafalán gyakorlatoztak a kis tűzoltók
Örömmel zárjuk az Önkéntes tűzvédelmi szolgálat sikeresen alakuló kiképző évét. A rimaszombati járás Önkéntes tűzoltósága kiválóan képviselte községeit, sőt a Besztercebányai
megyei önkormányzatot is a Prusko-i országos önkéntes tűzoltóversenyen. Szívesen vállalkoztunk a kiképzőév végét záró nemzetközi
verseny megszervezésére a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat anyagi támogatása
segítségével. A rendezvényt Abafalán tartották, amely a fiatal tűzoltók euroregionális
minta gyakorlata elnevezést kapta, a szlovákiai és magyarországi önkéntes tűzoltóság
közreműködésével. A tervezet előterjesztése
után, amit elfogadtak, találkozót szerveztek a
magyarországi tűzoltó egyesület tagjaival, és
ezek után kitűzték a versenyt 2007. szeptember 1-ére, amelyben az Abafalvai községi hivatal és annak polgármestere, Hanobík Irén-

ke közreműködött. A rendezvény barátságos
körülmények között zajlott, ahol a gyakorlatokat (CTIF-ezek a gyakorlatok világ viszonylatban egységesesek), 8-16 éves korú gyerekeknek mutattak be. Annak ellenére, hogy ez
a torna csak bemutató jellegű volt, mindenki
győztes lett, és a Besztercebányai Megyei
Önkormányzat képviselőinek, elnökének és
az önkéntes tűzoltók járási bizottságának jóvoltából jutalmat is kaptak. Ezen kívül köszönettel tartozunk Abafala községének, minden
önkéntes beosztottnak a rimaszombati területi választmányból, a tűzoltó mentő testületnek, és mindenkinek aki hozzájárult, hogy
szeptember elseje az emlékeinkben szépnek,
hasznosnak maradhatott meg.
Kornélia Nosáľová, az OV DPO igazgatója
Fotó: a szervezők, Ford: da
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A “margarétás tej” balladája

KUKORICAMORZSOLÁS
Itt a betakarítás
ideje. A legtöbb
falusi portán nem
egy magángazdálkodást
segítő használati
eszközt találunk.
Sajnos, egyre
kevesebb háznál
él a régi hagyomány. A nemis
annyira ősi, mégis
régiségszámba
menő kukoricamorzsolót Balogtamásiban még
használják.

A minap, kisunokámmal egy CBA üzlet polcain, tej után kutattunk. Babcsika, csinálj nekem pudingot! Ahhoz pedig tej kell.
Jó, mondom, ha tej, hát legyen tej. A „virágosat” jelenti ki határozottan. Jó, legyen, mondom, hiszen imádom az unokámat.
Vettem még egy doboz krémtúrót, hogy legyen palacsinta is.
Fizettünk. Kitotyogtunk az üzletből.
Hazaérve fel akartam forralni a tejet, de a fura bűz megütötte
az orromat. Jaj, romlott! Oda a puding. A szavatossági idő
lejártáig még 5 nap volt hátra. Kinyitom a doboz túrót, zöld
penész ül rajta!
Csakúgy mellékesen jegyzem meg, a boltosnő mintha odaszólt
volna a fiatal nőnek, aki rakta ki az árut: előre a régit, hátra az
újat! Hogy el tudjuk adni.
Nem volt már kedvem visszamenni a boltba, ráadásul a blokkot
is eldobtam. De minek is, hiszen tegnap a vásárlásnál uborka
helyett krumpli-féle kódot ragsztott a zacskómra, és ez csak a
pénztárnál derült ki...

Fotó:
Benedek László

ba

KÖSZÖNTJÜK
A napokban ünnepelte születésnapját Dr. Dénes György,
Aggtelek díszpolgára, akit ez
okból köszöntünk. A gömöri
barlangok és karsztterületek
tudományos feldolgozásában
személyesen segített tapasztalataival, tanácsaival és irigylésre méltó emberi magatartásával.

Történész-jogász-geográfus tudós, korunk Orbán Balázsa, a
természettudományok, földtudományok mellett jártas a történelemben, a névtanban és nyitott az
irodalom iránt is: a lelke mélyén a
széptudományok tanára is. Erről
a barlangász táborok tüze mellett Villon, Sappho, Anakreon,
Vergilius, Horatius, Ovidius...
Radnóti, Ady, Devecseri...verseit tolmácsolva ad bizonyságot.
Szerencsés, aki már személyesen
is találkozhatott vele. Mert észrevehetetlenül is tanulunk tőle.
Sokmindent. Tudományt, kultúrát, emberséget és irigylésreméltó
szerénységet. Nagy Imre útmutatását megfogadva csak a lelkiismerete szavára hallgat és arra
a belső hangra, mely hatására
fáradságot nem ismerve lelkesen dolgozik, szervezi meg az
életét még ma is, túl a nyolcadik
X-en. S hogy honnan ez az erő?
Ahogy ő fogalmaz: „Mindent a
szüleimnek köszönhetek, akiktől
mindent kaptam, és akiknek oly
keveset adhattam életükben.”

7

Dénes Györgyöt, a barlangok nagy kutatóját

A Magyar Köztársaság elnöke
1990. január 22-én, a Magyar
Köztársaság Csillagrendjét adományozta neki. Ez a legmagasabb
kitüntetés, amit Magyarországon
a természetjárással kapcsolatos
tevékenységért vagy barlangász
munkásságért eddig bárki is
kapott. Névtani munkái közül
legterjedelmesebb és legtöbb tudományág számára forrásértékű
a Benedek Lászlóval közösen
megjelentett „A Vály-völgy föld-

veit találjuk meg községenkénti
betűrendes fölsorolásban.
Az egykori orosházi gimnazistát egy iskolai kirándulás során
bámulatba ejtette az Aggteleki-barlang, azután egyetemista
korában kötött örök barátságot
a barlangokkal. Budapestre kerülve a Vörös-Meteor-beli barátaival járta a budai barlangok
sötét labirintusait. Történelmet
hallgatott Pécsett és Pesten, előadó volt a Közgazdasági, később

rajzi nevei” című munka, amely
a B.Kovács István szerkesztette
„Vály-völgy” című helytörténeti
és néprajzi monográfiában jelent
meg. Ebben az értékes és teljességre törekvő helynévtárban
szemléletes fényképekkel illusztrálva és térképeken lokalizálva 6
Vály-völgyi település földrajzi ne-

a Műszaki Egyetemen, miniszteri engedéllyel, egyéni levelező
hallgatóként végezte a szegedi
és budapesti egyetemen földrajzi
tanulmányait, megszerezve így
a harmadik diplomát is. Az aggteleki barlangvidékre szervezett
kutatótáborai - közben főállásban a VITUKI (Vízgazdálkodási

Tudományos Kutató Intézet) tudományos kutatója, társelnöke a
Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulatnak, alapítója és vezetője
a Magyar Barlangi Mentőszolgálatnak, valamint a nemzetközi
szervezet társelnöke - hozták meg
számára a fölfedezések sikerét,
feltárta a Meteor-barlangot és az
alsóhegyi zsombolyok egész sorát. „Még inkább vonzottak a barlangok, amikor kimutattam, hogy
a történelmi kutatásaim során felmerült Pest földrajzi nevek eredetileg „barlang”jelentésűek voltak
az Árpád-korban.” - mondja. A
számos hazai és külföldi elismerés tulajdonosa, egy sor könyvnek
és kétszáznál is több tudományos
publikációnak a szerzője, egyben
régi sportember, a tájfutás országos bajnokság aranyérmese, saját
hitvallásaként gyakran idézi a 1112. század évfordulóján élt perzsa matematikus-filozófus-költő:
Omar Khajjám egyik négysorosát: „Szakadatlanul a tudomány
csábított,/ rendre majdnem minden megvilágosodott, / így telt
hetvenkét év nappala, éjjele, / s
most kell rádöbbennem, hogy
semmit sem tudok.”
(Felhasznált irodalom: Karszt
és Barlang, 1998-1999.(2002.)
évf.I-II.füzet, Budapest és Hegedűs Mihály: A barlangi mentők
vezetője, in: Turista Magazin
1990/4.Bp)
Balázs Emese
Fotó: Benedek László
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HIRDETMÉNYEK
Rimaszombat városa 2007.

GYÓGYSZERTÁRAK

szeptember

A készültségi ügyeletek ütemterve
a 38. hétre

XXV. GÖMÖR
KISHONTI VÁSÁRT,
a

a

Szombaton
Media Gyógyszertár		
8-tól–12-ig

Az engedélyek 2007. szeptember 3-tól kérhetők.

a II. évfolyama a kontrakciós-eladási határon átnyúló kiállítás

az EURO-RIMA-EXPO 2007
valamint az

V. GÖMÖR-EXPO 2007
kontrakciós-eladási kiállítás

FOGORVOS
ÜGYELET

A kiállítások irányultsága:
építészet, lakás, használati kellékek,
szolgáltatások, élelmiszeripari termékek,
szlovák és külföldi vállalkozások bemutatása.
Információ a következő telefonszámokon:

Szeptember 22-én és 23-án 8-12
óráig
Mudr. Jurkemík J. Csc.
Gorkého 9.
Tel.: 58 11 009

047/5604628, 5604665, 5631139

KOPJAFAAVATÁS!!!

GEOMETRIAI
TANULMÁNYOK

című kiállításának
megnyitójára.
A kiállítás rendezője
Garlaty Gabriella
Nyitva
október 4-ig naponta.
Cím: Békéscsaba, Kossuth tér 10.

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

A Vásárral egyidejűleg 2007. szeptember 28-án és 29-én
megrendezésre kerül a rimaszombati Kultúrházban

MUNKASZÜNETI NAPOKON
szeptember 22-én, szombaton
Salvator Gyógyszertár
szeptember 23-án, vasárnap
Kamilka Gyógyszertár

A Szlovák Kultúra Háza
tisztelettel meghívja
Önt és barátait
2007. szeptember 10.,
hétfőn 16 órára
Balázs István
festőművész

28-án és 29-én

megrendezi

Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál
17:00 óráig
Media Gyógyszertár		
18:00 óráig
Kaufland Gyógyszertár
20:00 óráig

Az idén négy, rimaszombati és
gömör megyei civil szervezet által
megtisztított gombaszögi pálos
kolostor romjainál 2007. szeptember 23-án, délután 16 órai
kezdettel felavatják a pálosok, a

2007. szept. 17.

fehér táltosok emlékére
Ulman István várhosszuréti
fafaragóművész által készített kopjafát. Az ünnepségen jelen lesz Bertalan atya, a
márianosztrai pálosok képviseletében, aki Bize Norbert jabloncai
plébánossal cerebrál emlékmisét
a romoknál. Az ünnepségen köz-

reműködik a szalóci női kórus. Az
ünnepély előkészítésében jelentős
szerepet vállalt a civil szervezeteken kívül a szalóci Községi Hivatal
is. Környékbeli civil szervezetek
és egyházak képviselői is jelezték
részvételüket e neves napra. A
szervezők mindenkit szeretettel
várnak.

MEGHÍVÓ
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési
Kávéház
tisztelettel várja Önt és családját, barátait,
ismerőseit

az „ Erdélyi tájakon “

című, vetítéssel tarkított előadásra
Házigazda: Sebők Valéria
Találkozzunk 2007. szeptember 24-én (hétfőn)
18.00 órakor
a református egyház imatermében
(bejárat a templom mellett)
Köszönjük, hogy megtisztel jelenlétével!

Szeretné cégét reklámozni?

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

MOZIMŰSOR
*********

Szeptember 19. 20.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

Evan a mindenható

Ismerjék meg a kiválasztottat.
És az ő családját.
Belépő: 65,12 éves kortól ajánlott
Komédia USA
Az előadás kezdete csak 17:45
órától

*********

Szeptember 19. 20.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

Utcalányok

Két nő története, akik
prostituáltak és egyben kicsit
hercegnők is.
Belépő: 60,16 éven felülieknek ajánlott
Spanyol Dráma, társadalmi
Az előadás kezdete 18:00 és
21:00 órától

*********

Szeptember 21. 22. 23.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

Visszaváltható üvegek

Belépő: 65,12 éves kortól ajánlott
Cseh Komédia
Az előadás kezdete 17:45
órától

*********

Szeptember 21. 22. 23.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

Bátrak harca
– Az új Franciaország

Egy fiatal parasztlány és egy
rámenős kalandor tragikus
szerelmének valódi tényeken
alapuló feldolgozása.
Belépő: 59,-

*********

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

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

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

* 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.
1039-38

*Eladok kertet falazott pincekunyhóval OV-ban az alsópokorágyi
(Nižná Pokoradz) kerti övezetben. Tel. sz.: 0904 101 466

kötelező biztosításának eladására
a piacon működő összes biztosítótársaság részére. Tel.:0905 901
878, 0905 902 597.
959-39

* Középiskolai tanár ANGOL
NYELVET oktat, érettségire felkészít. Tel.sz.: 0907 853164
1018-38

* 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

*Egész Szlovákia területén konfekció eladással foglalkozó cég e
l a d ó t keres. Szlovák, magyar
nyelvtudás nélkülözhetetlen. Bővebb információért kérem hívni
a következő telefonszámot 17 óra
után. Tel.sz.: 0918671440
1083

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

1072-40

*Bérbe adok 3 szobás lakást
a Nyugat lakótelepen az L.
Svobodu utcában. Tel.sz.: 0907
389 055 vagy 56 27 236
1585-40

*Bérbe adok üzleti helységeket
vállakozásra. Kiterjedés: 35m2
a Vasút utcában, Rimaszombatban. Tel.sz.: : 0915 823 031
1075-39

*Bérbe adok 1 szobás berendezett lakást a város centrumában.
Tel.sz.: 0905 734 377
1079-39

*Eladok 34 áras építési területet
5km-re Rimaszombattól. Ár: 70
ezer, Tel.sz.: 0905 734 377
1080-39

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

*Az Universal ház részvénytársasága kereskedelmi ügynököket keres személygépkocsik

Köszöntő
Szívünk melegével, Isten
áldásával köszöntjük a drága
szülőket, nagyszülőket,
Deme Józsefet és
Deme Olgát,
Guszonán,
Akik szeptember 22-én ünneplik 50-ik házassági évfordulójukat. A jó isten tartsa meg
őket továbbra is Jó erőben,
egészségben, szeretetben
gyermekeik, unokáik körében.
Szeretettel : leányai : Lidike,
Ágika,
Veje: Róbert,
unokái: Erika férjével
Juliennel, Péter, Szabinka és
Robika.
Szeretné cégét reklámozni?
Hirdessen
a Gömöri Hírlapban!
Kedvező áron s feltételekkel.
Informálódjon hirdetési menedzserünknél: a 0907 255 600
vagy a 0910 913 191 telefonszámokon.

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

meghívja Önt:

A MAGYAR KONYHA
ÍNYENCSÉGEIRE
ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok Rimaszombatban
- üzlet és irodahelyiséget SNP 18
(Sétáló utca)
- iroda és raktár helyiséget rámpával
is - areál STK
- üzemelő épület - Kassai út
Tel.: 0907 830 073

1044-39

1061-40

*Eladok régebbi családi házat
Serkén, ház szám:165. Ár: 250
000 Sk,- Tel.sz.: : 0915 807 022
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ÁLLATOK
* Eladok 120-200 kg közötti
súlyú sertéseket. Tel.sz.: 0908
265 466
1030-38

*Eladok kutyát, pekingi palotás
pincsit. Tel.sz.: 56 77 145, 56
77 165
1063

*Eladók anya juhok Ill de France
fajta + 1 kusz kos. Hívni 20.00 óra
után, ár megegyezés szerint. Tel.
sz.: 0915340350
1078-38,40

SZOLGÁLTATÁSOK
*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.
981 + 38

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

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

Pénzre

VAN SZÜKSÉGE?
6000 koronától-160 000 koronáig
kezes nélkül
gyors és akármire
fizetésképtelenség esetén a kölcsön halasztása dijmentes

2007. szept. 17.

Sofőrt alkalmazunk
tehergépkocsira Rimaszombatban.
Feltétel C kategóriájú jogosítvány.
Belépés rögtön.
		

Infó: 0905 227 165
0908 180 364
56 21 041

Rimaszombat Tel.sz.: 0905 359909
Tornalja Tel.sz.: 0911 611971
Nyustya Tel.sz.: 0914 217384

EGYÉB
*Kölcsön – munkaviszonyban lévőknek, nyugdíjasoknak, magánvállalkozóknak. Tel.: 0918 379 239
960-38

* Előzze meg a betegséget, illetve szabaduljon meg tőlük időben,
KELLEMES és rendkívül hatásos
kezeléssel, az EU számára hitelesített
legkorszerűbb MÉREGTELENÍTŐ műsszerrel, az ENERGY-RS
renedelőjében.
Időpontot kérjen a
0903 178 646 telefonszámon.
994-39

* Eladok Zetor 5711, duplaekés
traktort. Tel.sz.: 0908 922 861
1041-38
*A rimaszombati Végrehajtó Iroda
JUDr. Ing. Ján Gasper
Mikszáth Kálmán utca 268
979 01 Rimaszombat
kihirdeti épitkezési fűrészelt faáruk
árverezését, 9,33 m3 mennyiségben.

(forsni, deszkák),
ár: 54 133,Sk. Az árverezés a végrehajtó irodában
2007. szeptember 20-án 11,00 órától.
1071

*Eladok forma-fűrészt elővágóval. Tel.
sz.: 0904 234 434
1074-39

*Eladok megkimélt rekamiét garnitúrát, 2drb pehely paplant. Tel.sz.. 0915
512 700
1060-41

*Eladok kombinált kompresszoros
hűtőt, Calex CM 305. Ár: 4000,- Sk .
Tel.sz.. 0904 577 200
1081-39

*www.erikmultimedia.eu fölkinálja
önöknek videó felvétel és fényképek
készitését társasági összejövetelekről.
(esküvő, szallagavató...) Tel.sz.: 0905
505 687
1586

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

Rendeljen közvetlenül a gyártótól

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

Eladás Quatro
hitelre is

AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

Szuper akciós árak!

AKCIÓ: 5-kamrás profil – 4-kamrás árában

Műanyag ablakok
20%-os kedvezmény

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

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

ERKÉLYEK BEÜVEGEZÉSE REDŐNYMÓDSZERREL

2623

Konyha bútor – méretre:
•
•
•
•

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

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

2625-50

SPORT
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Nagybalog első veresége
Szinte hihetetlen, de már a feléhez ért a kerületi labdarúgó
bajnokság őszi idénye. Igaz, a
rimaszombati tartalékcsapatnak
elmaradt a Bicssei vendégszereplése a pálya használhatatlansága
miatt. A IV. ligában megunta a
tiszolci vezetőség, hogy csapatuk alaposan bukdácsol. Rosiar
edzőt az a Ján Petrák váltotta
ki, aki kétszer már a tornaljaiak
kispadján is ült. Első mérkőzése sikeresnek mondható, mert
Tiszolc 2:0 arányban legyőzte a
rőceieket. Újra nem sikerült a három pontot megszerezniük hazai
pályán a feledieknek. Ezúttal gól
nélküli döntetlent értek el a felújításra készülő nagykürtösiek
ellen. Ajnácskő ezúttal az újjonc
Újbánya otthonába látogatott és
annak ellenére, hogy két gólt is

lőtt, továbbra is pont nélkül áll. A
negyedik liga 6. fordulójának az
eredményei: Tiszolc-Nagyrőce
2:0 /góllövők: T. Šándor, Farkas/, Újbánya-Ajnácskő 4:2 /a
vendégek góljait Igo és Végh
szerezték/, Feled-Nagykürtös
0:0. Az V. ligában Nagybalog
csapata elszenvedte első vereségét, ugyanis Málnapatak kapott
ki a csapat 2:1 arányban /a vendégek gólját Doležal szerezte/.
Rimajánosi ezúttal hazai pályán
2:0 arányban győzött Vámosfalva
ellen / góllövők: Šuhajda, Albert/
, Nyústya 1:1-es döntetlent ért el
Ragyolcon /góllövő: Šaliga/ ,
Lubenik pedig nem kis meglepetésre Bolykon szerezte meg a három pontot 2:1-es győzelmével /
góllövők: Svinčiak és Koreň/.
sz
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Sajógömör továbbra is hengerel
A területi labdarúgó bajnokság
három osztályában nagy számban potyognak a gólok. Az elmúlt vasárnap nyolc gólt láthattak a nézők Hanván és Zeherjén,
hetet-hetet pedig Szárnyán,
Sajógömörön és Rimapílán is.
Az I. osztályban tovább tart a
sajógömöriek menetelése. Ezúttal Rimaszécs kapott egy hetest
Csutoréktól. Meglepetés, hogy
Bátka Kisrőcén tudott győzni,
valamint az is, hogy Hanva kiütötte Klenócot. Az I. osztály negyedik fordulójának eredményei:
Szárnya-Szentkirály 5:2 /góllövők: Patinák 3, Kárász, FerkoHugyár 2/, Kisrőce-Bátka 1:2 /
Šepík-Lakatos, Pósa/, GuszonaNagytörék 1:0 /Nagyferenc/,
Sajógömör-Rimaszécs 7:0 /
Barczi 3, Csutor 2, Drenko,

Lukács/, Hanva-Klenóc 6:2 /,
J. Zsiros 3, E. Zsiros, Lenkey,
Kárász-Radič, Bartko/, MurányOsgyán 3:2 / Goldschmidt. Velk,
Matajs-Oláh, Pisár/. Az élen
Sajógömör áll 12 ponttal, Szárnya, Hanva és Bátka előtt. A II.
osztály negyedik fordulójának
eredményei: Uzapanyit – Jolsva
1:1, Oldalfala – Cserencsény 2:1,
Tiszolc – Balogfala 2:5, Zeherje
– Gömöralmágy 6:2. A tabellát
Jolsva vezeti 7 ponttal, Zeherje
és Oldalfala előtt, akik 7. illetve
6 pontosak. A III. osztály második fordulójának az eredményei: Harkács – Tajti 1:0, Szirk
– Radnót 2:1, Szútor – Harmac
1:3. A tabellát Harmac vezeti
6 ponttal a négy pontos Szirk
előtt.
sz

A rimaszombati Torna klub ŠK Tempus ifjúsági szövetségének eredményei
A II. kupa, SSFZ déli csapatának
meccsei
Idősebb játékosok
Torna klub ŠK Tempus Rimaszombat
U 15 - VFK Új Bánya
3:1
g. Šustek, Kisfaludi, Csizmadia
Fiatalabb játékosok
Torna klub ŠK Tempus Rimaszombat
U 13 - VFK Új Bánya
8:1
g. Galo 3, Antalík 2, Petrus, Andráši,
Illéš
Az északi kupa csapatának előkészületi meccsei
Torna klub ŠK Tempus Rimaszombat
U 11 - Jupi Besztercebánya 7:1
g. Václavík 2, Boroš, Múčik, Čiešok,
Radič, Maňovský

Torna klub ŠK Tempus Rimaszombat
U 10 - Jupi Besztercebánya 4:1
g. Balyo 3, Morong
Torna klub ŠK Tempus Rimaszombat
U 9 - Jupi Besztecebánya 10:5
g. Vilček 3, Hruška 3, Rapčan 2,
Janíček, Nôta
Előkészítő déli liga
FC Fülek- TJ ŠK Tempus Rimaszombat U 11 			
2:13
g. Boroš 5, Václavik 3, Múčik 2, Radič,
Maňovský, Balyo
FC Fülek - TJ ŠK Tempus Rimaszombat U 9 			
1:4
g. Rapčan 2, Hruška, Mátyas

Hajós modellezők versenye
A rimaszombati Relax szabadidőközpontja és a Model
klub, a Zöld Víz kurinci
üdülői övezetében, a halászházikó mellett rendezte meg
2007. szeptember 1-én, egy
gyönyörű nyári napon a „A
hajós modellezők nyilvános versenyét” nemzetközi résztvevőkkel (Miskolc,
Gyomaendrőd, Székesfehérvár, Földes) és a Szlovák hajómodellező klub (Modelklub
Rimaszombat, Klom Bajmóc, MK Liptóújvár, MIMA
Besztercebánya) tagjaival.

Hét kategóriában huszonnyolc versenyző volt. A verseny statikai kiértékelésből
(a kiértékelés pontossága és
a hajó külalakja) és a hajó
menetének a bóják közötti
háromszögalakú útvonalon
való teljesítmény eredményéből állt össze. Azok, akik
szeretnének bekapcsolódni
a hajómodellezők sorába,
jelentkezhetnek a Model
klub-ba, amely a Relax szabadidőközpontja mellett tevékenykedik.
röv. da
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MFK Kassa B –
MFK Rimaszombat 0:0
Az átlagos szintű mérkőzésen többnyire
a tizenhatos vonalak között játszottak a
játékosok gól rúgásra való helyzet nélkül.
Rimaszombat csapatában először mutatkozott be Lukáš Nachtman (aki a Slávia
Prága-ból vendégeskedik itt nálunk). A
második erősítés, Ivan Adam nem léphetett
pályára, mert az SFZ vezetői nem szerezték
meg neki a játékos engedélyt. A mi csapatunk elég gyenge felállásban lépett pályára,
a beteg Janečku és sérült Kaščáka és Pisár
nélkül. A játékon ezt eléggé észre lehetett
venni, de sikerült megszerezni az első pontot az ellenfél hazai pályáján.
Az MFK felállása: Pulen-Mráz-NachtmanRubint-Tomáš-Živanovič-Sihelský(82-ik
perctől Migaľa)-Kučerňák-Lazúr-Čižmár
(77- ik perc-től Pčola)-Líška.
Sárgakártyát kapott : Kučernák
A mérkőzés bírója Šipoš volt, aki az alacsony számú nézők előtt hozta döntéseit.
A jókedvet a Kassára látogató rimaszombati szurkolók hozták meg. Az MFK-nak is
jár köszönet a segítségért. A következő 10.
fordulóba az MFK Rimaszombat mérkőzése következik, hazai pályán, Michalovcén. A
meccs szombaton, szeptember 22-én 15:00
órakor kezdődik.
Zdeno Marek

2007. szept. 17.

Megvesztegetés a futballban I.
A korupcióval találkozhatunk a mindennapi életben, az emberek sokat hallanak róla,
és sokan vannak olyanok is, akik már saját
bőrükön tapasztalhatták azt. Sajnálatunkra,
ez a sport életben is jelentkezett. Ez bizony
azok számára, akik szeretik a focit, sajnálatos lehet, főleg azért is, mert Szlovákia legkedveltebb sportága a futball. Ahogyan azt
önök is bizonyára tudják, megvesztegetésről a fociban már beszéltek azelőtt is, mielőtt leleplezeték volna csúszópénz átvétele
közben a Szlovák Futball Testület (SzFT)
egyik kulcs emberét. Szomorú az egészben
az, hogy ezzel a visszatetsző jelenséggel találkoznak már a 7-8 éves focisták, diákok.
Vannak olyan esetek is, amikor a mérkőzés
befejezése után a gyerekek arcára a játszma
nem mosolyt csal, hanem könny csordul ki
szemeikből. A futball egy csodálatos játék,
az embereknek örömet és szórakozást kellene hogy nyújtson. Nem szeretném sértegetni
csak a Szlovák Futball Testületet, természetesen vannak ott becsületes vezetők is,
akiknek nagyon is számít, hogy a szlovákiai
futballnak magas kreditje legyen. Megdöbbentem viszont az SzFT vezetőségén, amikor is a Wänke-i kauzalitás nyilvánosságra
hozta, hogy tervük nem sikerült. Az SzFT
egy második emberének lefizetése is felszínre került, az egész akció videó kamerára lett
felvéve, Szabó úr által. (az Eldus Močenok
volt tulajdonosa). A történtek után kb. még
egy hónapig volt napirenden az ügy a sajtó
és a televízió által, aztán pedig szépen lassan
elcsendesült a vihar, és minden úgy folytatódott tovább, mintha semmi sem történt
volna. Nem hiába szokták mondani, hogy a

médiának varázs ereje van. Talán azért van
ez így, mert attól félnek, hogy egyesekkel az
történhet ami Igor Šramkoval, a Szlovák Futball játékvezetőjével, akit megtámadtak és
brutálisan bántalmaztak? A mai napig senki
nem tudja, miért és minek. Nagyon kiváncsi
vagyok arra, hogyan tudnak annyi piszkot
a szőnyeg alá seperni, de itt tudatosítanunk
kell, hogy a szőnyeg alatt már nagyon sok a
mocsok, és egyszer fel fog kelleni azt seperni. Csak egy példát említek, az Olasz liga,
amelynek első ligájából kizártak egy olyan
nagy nevű csapatot is mint a JUVENTUS
Turin, a többieknek pedig magas büntetéseket szabtak a bebizonyított csúszópénzekért.
Hiszek abban, hogy a szlovákiai vizsgáló
bizottságok halálra ítélik az élősködőket
és azokat az embereket, akik ártanak a futballnak. Találkozok olyan emberekkel egész
Szlovákia területéről, akik tényleg imádják
a focit, egyetértünk abban, hogy a jelenlegi
SzFT vezetősége nem távozik magától (talán a Nemzeti Stadion elkészülésére várnak,
ahol nagy pénzek fognak forogni, és szeretnének belőle részesedni). Ki szeretném
mégegyszer hangsúlyozni, hogy létezik sok
becsületes ember, akik hajlandók segíteni.
Nagyon nehéz visszaszerezni a bizalmat,
de erre a témára még a következő lapszámban visszatérek. Ez az én személyes véleményem, nem akarok senkit megsérteni, de
nem vagyok sem vak sem pedig süket. Bízni
kell azokban az emberekben, akik szeretik a
futballt, és nem engedik meg, hogy a tisztasága bepiszkolódjon.
Zdeno Marek
ford: da

A női foci jelentése a kínai világbajnokságon
A pálya alkalmatlansága miatt a
női 1. liga 5. fordulója nem került
megrendezésre, ezért szeptember 15-én a liga 6. fordulójával
folytatjuk majd. Meg kell hogy
említsem azt a kínai eseményt,
ami híres pontosságáról és a női
foci minőségéről ebben az országban. De ne kalandozzunk el
témánktól, ami ezen a héten elég
szomorú, ugyanis a múlt heti számunk óta nem történt semmi, és
már most világos előttünk, hogy
a homonnai (Humenné) bajnoki
mérkőzésre anyagi gondok végett nem fogunk tudni eljutni.
Itt engedjék meg nekem hogy
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megismételjem a Besztercebányai Megyei Önkormányzat
elnökének, Milan Murgašnak
szavait, aki így válaszolt a sport
kérdésre: „a BBMÖ tudatában
van a tornakultúra és sport területén a helyzet komolyságának, a regionális sport területén
méginkább rosszabb a helyzet.
Azért, hogy a jelenlegi helyzeten
ne rontsunk, részünk lesz az új
normák kialakításásban a törvényalkotásnál, felhasználva ezzel szakértelmünket és a kiemelkedő testnevelési egyesületben
lévő tagjaink tapasztalatát. Hiszek abban, hogy közös erővel, az

állami és önkormányzati szervek
egyesített erejével vissza tudjuk
fordítani a jelenlegi kedvezőtlen
helyzetet a sport területén.”
Ez mind szép és jó, de mindan�nyian, akik a sportban élünk
tudjuk, hogy ezekben az időkben a sport űzése olyan mint a
büntetés. A gyerekek elutasítják
a torna órát mint tantárgyat az
iskolákban, az órákon már úgyszólván át sem öltöznek, nagyon
kevés a sport karakterű akció az
iskolák között összehasonlítva a
múlttal, ezért ne csodálkozzunk
azon való tényeken, hogy a fiatalság a drogot és a szórakozó

helyet választja inkább. Hiányzik
az új koncepció, szakértelem, nevelési forma, kielégítő óra szám
az iskolákban, hogy az orvos ne
tudja felszabadítani a diákot a
testnevelés óra alól, és nem tudja megszabni a feltételeket az
értékelésre. A helyzet riasztó, a
fenti szavak helyesek, de a gyakorlatban ez nem így működik,
mivel a sport ekonómiája mindig meghatározó. Legközelebbi
meccsünk szeptember 22-én
Cserencsényben lesz, a pozsonyi
LT ellen játszunk 15:00 órától.
Mgr. Galamb Róbert
Ford: dósa
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