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Rimaszombatban a Városi Képviselőtestület október 30-án tartotta soron
következő ülését, melyen vendégként
részt vett Dušan Švantner a Közlekedési Minisztérium államtitkára, a
BBMÖ alelnöke is. A programpontok
hivatalos része után, Kovács László
elöljáró beszámolt a Városi Tanács tevékenységéről, és sor került a tanácskozás legfontosabbnak vélt pontjára,
a városi erdők 2008-2016-os időszakára történő bérbevevőjének megszavazására. (Erről bővebben a 3.
oldalon olvashatnak.) A tulajdonjogi

kérdésekben könnyen döntöttek, s
rövid idő alatt átvették a 13 alkérdést.
Az ebédszünet előtt mind a két frakció
köszöntötte Cifruš István polgármestert, aki nemrégiben ünnepelte ötvenedik születésnapját. A képviselők
tanácskozásának második részét az
alpolgármester, Pavel Piliarik vezette
meglehetősen nagy magabiztossággal. A programpon-tok közt szerepelt
a város tervezett beruházásainak ismertetése (bővebben a 3. oldalon), az
úthálózatok állapota és rekonstrukciós tervezete (a témával következő

számunkban foglalkozunk), a Városfejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló jelentés (bővebben a 2.
oldalon). Az egyéb programpontokban foglalkoztak az utcai elárusító helyek helyzetével és részletesen
megtárgyalták a szelektív hulladékgyűjtés problematikáját (bővebben
a 2. oldalon). Az általános vitában
szóba került a sportcsarnok, a menhely, ahol nincs női részleg, Kurinc
és a városi szabadtéri medence felújítása is.
Fotó és szöveg: he

Színpadon a művészi
szabadság?
Rimaszombatban is színpadra lépett
a Kassai Thália Színház Örkény István: Tóték című művével, melyet Vas
Zoltán Iván rendezett. Mikor március elején bemutatták Kassán a darabot, pezsgő vita alakult ki a művészi
szabadság sérthetetlensége körül,
hiszen a Színház igazgatója elrendelte, hogy az eredetileg Árpád sávos
zászlót lengető huligánokat megtestesítő színészek kezéből kikerüljön
ősi jelképünk.
folytatás a 4. oldalon

Tompa Mihály szobrot avattak a református gimnáziumban
Nagyon szép és megható ünnepségre gyűlt össze 2007. október 30-án a
Tompa Mihály Református Gimnázium apraja-nagyja, hogy az iskola
névadójának mellszobrot avasson. A
reformáció emléknapjára való megemlékezéssel egybekötött szoboravatón az iskola igazgatója Sebők Attila
köszöntötte a vendégeket, s ünnepi
beszédében kiemelte, hogy a névadás
kötelez, s büszkén kell megállni Tompa Mihály emléke előtt, mert nemcsak az egyetemes magyar irodalom
letéteményese, de példát mutatott
hazaszeretetből, amelyet tovább kell
éltetnünk. Az épületbe belépőt tisztelgésre inti, s ahogy a szobor alkotó-

ja (felvételünkön) Borsos István művész úr /a Tompa Mihály Alapiskola
mellszobrát is ő készítette/ is megjegyezte nem hősnek, hanem enyhe
mosollyal érző, vívódó embernek
ábrázolta, amely előtt elmenve átérezhetjük, hogy ez a lánglelkű költő,
református lelkész az egész nemzetet
képes volt vigasztalni. Elsősorban a
gyerekekhez szólt a szoboravató köszöntőjében Cs. Kovács Ágnes, a szoboravatás megvalósításának motorja, hogy a növendékek szeretetettel és
jó szívvel emlékezzenek erre a napra,
s vigyék magukkal Tompa üzenetét
miszerint „Mert a boldogságra kevés
csak a jelen, a múlton épül az s az em-

lékezeten.“ Az iskola igazgatósága
megköszönte az ötletgazdának és
az alkotónak a szobrot, Rigó László
városi képviselő úrnak s szülőnek
a talpazatot, Huszti Tibor kőfaragó mesternek a plakettet. Az iskola
Irodalmi Színpadja emlékműsorral
adózott, a szobrot Nt. Hegedűs István alsóvadászi lelkipásztor áldotta
meg, énekkel közreműködtek az iskola diákjai Lévay Tibor és az iskola
lelkésze, Milen Erzsébet vezetésével.
A város koszorúját Cifruš István polgármester, Eva Alevová az Oktatási
Osztrály vezetője és Orosz István
tanügyi szakreferns helyezték el.
Fotó és szöveg: homoly
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Eddig megvalósult városi beruházások
Beszámoló hangzott el a képviselőtestület október 30-i ülésén a város beruházási tevékenységeiről. Anna Csincsíková a
Építéshatósági, Beruházási és Közlekedési Osztály vezetője /felvételünkön/ áttekintést adott az eddigi befektetésekről,
melyeket tíz pontba sorolt. A szabadkai
lakótelep technikai infrastruktúrája fokozatos kiépítés alatt áll. A RimaszombatHanva vízvezetékre csatlakozva, a Környezetvédelmi Minisztérium több mint
ötmilliós támogatásával /2. szakaszban/
bevezették az ivóvizet Baktiba. Szintén
minisztériumi és EU-s forrásból több
mint harminc millió koronás beruházással lefektették az ivóvízvezetéket Mezőtelkesre és a Dúsai úthoz. A Ferenczy
István Magyar Tannyelvű Alapiskola korszerű tornatermét átadták, öt év alatt az
Iskolaügyi Minisztérium támogatásával
40 milliós beruházás történt az iskolában. A város közvilágításán javítva 1648
égőt cseréltek ki, 102 területen több mint
tizenegy millió korona értékben. Elkezdődtek a téli stadion felújítási munkálatai, melynek költségvetése 64 millió

korona, ebből ez évre 23 400 000 koronát
a város biztosít a kéltségvetéséből Felújítás alatt áll a Tompa Mihály téren az
egykori megyeháza épülete is, melyre a
Kulturális Minisztérium ötmillió koronás
támogatást adott, de a munkálatok befejezéséhez újabb anyagi források bevonására lesz szükség. Uzapanyit határában
megszűnt hulladéklerakat rekultiválása
egyelőre terv maradt, 2008-ban újabb
pályázatot nyújtanak be erre. Hasonlatos
a komposztáló helyzete is. Több iskolában végeztek rekonstrukciós munkákat.
Így a Művészeti Iskolában felújították a
tetőt, s a tetőtérben alkotóműhelyeket
alakítottak ki; a Hostinsky és a Dobšinky
Alapiskolákban a mosdókat, a Rima
Lakótelep-i és a Daxner utcai óvodákban
illetve a Dúsai úti Alapiskolában a tetőt
rekonstruálták. Ez utóbbi intézményben
térfigyelő rendszert szereltek fel és helyeztek üzembe. A költségvetésben minden városrész számára 50 ezer korona
van elkülönítve karbantartási munkákra.
Mezőtelkesen ebből a forrásból javították
meg a kultúrház tetőszerkezetét.

A lakosok „tanulgatják” a hulladékgazdálkodást
Október 30-án a képviselőtestület ülésén talán elmondható,
hogy az erdők bérbeadását követően a város hulladékgazdálkodásával kapcsolatban alakult ki a
legparázsabb vita. A jelentésből,
melyet Csank Lajos főellenőr
(felvételünkön jobbról) terjesztett elő, kiderült, hogy több probléma is felmerült az idő során.
Nevezetesen a hulladékadóból
képződő hátralék behajthatóságának kérdése, az illegális lerakatok valamint a szemételszállítás
gyakorisága. Az éves egy főre
megállapított szemétdíj összege
Rimaszombatban 540 Sk/év. Itt
jegyezném meg, hogy összehasonlítva a környező településekkel a mi városunkban a legkisebb az illeték. /Losonc 595 Sk,
Nagyrőce 620 Sk, Rozsnyó 548
Sk, Nagykürtös 550 Sk/ 2002-től
ez év július végéig 9 240 000 koronát tesz ki az adóhátralék. Az
éves hulladékgazdálkodásnak a
költségvetése 22 millió 500 ezer,
melyből ez idáig 13 415 ezer korona térült meg a befizetett illetékekből. Ha minden adózó polgár
eleget tenne adókötelességének,
akkor 17 583 ezer korona lenne
a bevétel, de a 2006-os év tapasztalatai olyanok, hogy az ebből
adódó adóság 1,5 millió koronára rúg. Csupán az adóbevételből

nem fedezhető a teljes hulladékgazdálkodás, s ez a magas ráfizetési különbség elégedetlenséget szült a képviselők körében.
Többen szóvá tették azt is, hogy
szerintük kevés alkalommal szállítják el az összegyűlt hulladékot.
E kérdéskörben megkérdeztük
a Környezetvédelmi Szakosztály

kg-ra nőtt.
A Brantner céggel 1997-ben kötött szerződést a város, melyet
2012. júliusáig hosszabbítottak
meg. „Eddig a cég minden szolgáltatást rendesen elvégzett,
úgy ahogyan azt a szerződés
leszögezi. Nem áll fenn komoly
indok, amely szükségessé tenné

vezetőjét Bozó János urat /felvételünkön balra/, aki elmondta,
hogy a hulladékgazdálkodást a
lehetőségekhez képest hatékonynak és elterjedtnek véli, melyet a
statisztikai adatok is igazolnak,
míg 2004-ben 152 ezer kg menynyiségű hulladék lett a lakosok
által kiszelektálva, ez 2006-ra a
duplájára 300 000 kg-ra növekedett. A begyűjtött veszélyes hulladék 800 kg-ról 2006-ban 4300

a szerződés felbontását” – nyilatkozta Bozó, s hozzáfűzte,
hogy annak köszönhetően, hogy
évről-évre több hulladékot termel ki a város lakossága minden évben egyeztetnek a céggel,
hogy milyen gyakran ürítsék a
tárolóedényeket. A monitoring
elvégzése nem a cég feladata,
nem is tudna objektív lenni, de a
Környezetvédelmi Szakosztály
munkatársai időnként felmérik

a lakóközösségek igényeit. Sajnos a legproblémásabb lakótelep
a Dúsai úti, ahol az adóhátralék majdnem kétmillió korona.
Az adóhátralékosok kezelését
exekútorokra bízza majd a város.
S hogy a végére pozitívumokat
is említsünk, a környezetvédelmi szempontból példás többek
között a Markus utca, a Tormás,
a Hostinsky út, de a Rima lakótelep is. A város iskoláiban évek
óta folyik enviromentális nevelés, ahol a gyerekek elsajátítják a
hulladékszelektálást, sőt maguk
is bekapcsolódnak egy-egy akció
alkalmával a szeparált gyűjtésbe.
A VH Környezetvédelmi Szakosztálya szorosan együttműködik az iskolákkal, szakmai tanácsot nyújt, versenyeket rendez.
Legutóbb biohulladék komposztálására hirdetette meg a legjobb
komposztáló címet, melyben a
Hostinsky Alapiskola lett a legsikeresebb. S csak remélhetjük,
hogy ezek a gyerekek felnőttként
együttműködőbbek lesznek, s a
helyes útra térnek környezetünk
megóvása érdekében, mert a felnőttek hozzáállása, informálása,
„megtanítása” nem egyszerű
feladat. A VH Környezetvédelmi
Szakosztálya próbálja a lakosokat állandóan tájékoztatni, informálni…
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Előkészületben a Városfejlesztési
Koncepció a 2007-2013-as időszakra
A Városfejlesztési Koncepció
kidolgozása az
Európai Strukturális
Alap
támogatásával jött létre,
melyet 2007.
március 30-án
írtak alá, hogy
ez a stratégiai
alapdokumentum irányvonalat mutasson
a városnak fejlődésében való versenyképessé
tételéhez. A koncepció munkatervi kidolgozásának előkészületei 2007. május 31-én kezdődtek, a következő munkaértekezlet az érintett
felek résztvételével 2007. július 18-án valósult meg, melyen elkészítették Rimaszombat
SWOT analízisét a gyenge és erős oldalaival.
2007. október 3-án pedig a leendő fejlesztési
prioritások mérföldköveit is meghatározták

azzal a fő stratégiai
célkitűzéssel, hogy
úgy fejlesszék a várost, hogy javuljon
lakosainak életminősége. A Városfejlesztési Koncepcióban hét fő prioritást
határoztak meg az
emberi erőforrásfejlesztés, a gazdasági innováció,
a turizmus, közlekedés, információs
társadalom, környezetvédelem, mezőgazdaság tengelyén. A koncepcióról informatív jelentést Eva Muráriková, a Stratégiai és Városfejlesztési Osztály vezetője adott. A következő
munkaértekezletre november végén kerül sor,
s december elejére elkészül az Akcióterv is. A
koncepció 2008. január végén kerül újra a Városi Képviselőtestület elé.

Titkos szavazással
döntöttek az erdőkről

A képviselőtestület szeptember 25-i ülésén
hozott döntést arról, hogy a városi erdők bérbeadásának 2008-2016-os időszakára versenyeljárást írnak ki. Október 9-én nyilvánosságra került a pályázat, melyre 17 érdeklődő
jelentkezett írásban. Október 23-án ülésezett
a bírálóbizottság, melynek Kovács László a
VH elöljáró, Bozó János a Környezetvédelmi Szakosztály vezetője, Zdenka Ivaniková a
Jogi és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Pavel Gábor, Karol Kubíni és Bán Zoltán,
Peter Gulík, Pelle Tibor, Aneta Vargicová képviselők voltak a tagjai, akik megállapodtak a
főbb feltételekben, miszerint az ajánlott éves
bérletdíj nagysága, a referenciák, az alkalmazottak száma lesz a meghatározó. A versenypályázatra október 25-én került sor, amikor a
versenyzők ismertették elképzeléseiket. Ebbe
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a körbe már csak azok az érdeklődők kerültek
be, akik a legtöbbet ajánlották az erdők bérbevételéért: 1. RADOVAN WOOD COMPANY
s.r.o Rimazaluzsány, 2. Marcel Mitter
Cserencsény, 3. Drevoindstria Mihálik s.r.o.
Újbeszterce, 4. LES KORP s.r.o. Nyustya, 5.
LESY SR. A bírálóbizottság az első versenyzőt szakmaiság hiánya, a másodikat pedig
hamis adatszolgáltatás miatt elmarasztalta.
A képviselőtestület október 30-án Gulík képviselő úr javaslatának elfogadásával, titkos
szavazással döntött az erdők bérbeadásáról. A
városi erdő 1554,58 ha kiterjedésben Tamásfalva, Kisgömöri, Rimaszombat kataszterében a 2008-2016-os időszakra a nyustyai LES
KORP s.r.o. vállalat kapta meg évi 5,5 millió korona bérleti díjért. A LES KORP s.r.o.
2007. februárban jött létre Rastislav Antal
vezetésével, aki már közel négy éve vállalkozik
az erdőgazdaságban. Cége együttműködik a
FORESTFARM s.r.o., a gömöralmágyi fűrészteleppel és a GEMERLES s.r.o vállalatokkal. Pozitívumként értékelhető a flexibilitási
szándéka, törekvése az EU-s alapok támogatásának a megszerzésére, de negatív tényező,
hogy tulajdonképpen új vállalat a piacon.
A titkos szavazáson 23 érvényes szavazatból
tehát a LES KORP s.r.o. 14 szavazatot kapott.
A Drevoindstria Mihálik s.r.o.-ra 8-an szavaztak, az Állami Erdőgazdaságra 1 képviselő
adta le szavazatát.

ankét

Hogyan értékeli
a Képviselőtestület
októberi munkáját?
Pelle Tibor, városi képviselő, Rimaszombat
Szerintem a legfontosabb
pont a városi erdőnek a bérbeadása volt. Hosszas és kimerítő tárgyalások után ma
ez remélem befejeződött. Az
eddigi egy éves bérleti díj 1 millió koronáról 5,5
millió koronára ugrott. Az mindenképpen siker
és nem mellékes, hogy az új bérlő a járásból van,
és itteni embereket foglalkoztat. Ez a döntés nem
könnyen született, a mi frakciónk is keményen
megvitatta, de végül úgy gondolom, egyhangúlag a helyi érdeklődőt támogattuk. (Azért csak
gondolom, mert titkos szavazás volt.)
Hegedűs Attila, városi
képviselő, Rimaszombat
A képviselőtestület munkáját pozitívan értékelem. Az
október 30-i ülés is elég aktívan ment végbe. A képviselők hozzászólásai a program
egyes pontjaihoz illettek, de nem voltak különösebb felszólalások.
Rigó László, városi képviselő, Rimaszombat
Az Építészeti és Közlekedési
Bizottságban megtárgyaltuk
az ingatlaneladásokat, közlekedési helyzetet, a strandfürdőt, munkalehetőségeket. A
Rally verseny előkészületei szervezési kudarcba
fulladtak. Az erdők bérbeadási kérdése fontos volt,
melyben egyéni meggyőződés alapján döntöttem.
Meglepetésként ért, hogy a medencére előterjesztett költség 10 millióról 25 millióra változott.
Nagyon pozitívan értékelem a Városfejlesztési
Koncepció hét prioritását, de ez politikai akarattól
függ majd. Kurincot kudarcnak látom, az elárusító
bódék ügyében csak részleges megoldás született,
a szemétszállítás privatizációs melléfogás. Egyéni
tapasztalatom és véleményem, hogy sok munka,
sok idő, sok energia van a munkában, s talán valami
meg is mozdult, de még nincs látható eredmény.
Bán Zoltán, városi képviselő, Rimaszombat
Maximális volt a képviselők
részvétele az ülésen. Az erdők
bérbeadása évente plusz 1,5 2 milliós bevételt jelent majd a
városnak. Szükségesnek látom
a 2008-as költségvetés előkészítését már novemberben, elhangzott erre már javaslat. Fontos a képviselői javaslat a költségvetéshez. Szintén fontos
volt a medence kérdése is.
Az oldalakat írta: Homoly Erzsébet
Fotók: a szerző
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MEGHAJTOTT
ZÁSZLÓVAL

A rimaszombati öreg és fiatal cserkészek
ismét meghajtották az emlékezés zászlóját,
mert 78- éves korában elhunyt a cserkészek
„zászlóanyja”, Borzy Józsefné G. Erzsébet
öcs. és 2007. október 22-én kisérték utolsó
útjára. Cserkésztestvérünk 67 éves cserkészmúltat élt meg. Fiatal polgárista lányként
ismerte és szerette meg a cserkész-szellemiséget, és a cserkész magatartást. Azt alaposan be is gyakorolta, hogy soha ne felejtse el.
Élete során ez határozta meg minden megnyilvánulását, a cserkész és később a nem
cserkész mindennapjaiban. A fiatal cserkészeknek, a Hatvani István cserkészcsapat parancsnoka felkérésére Ő varrta meg az első
zászlójukat, és még többet is, nagy szeretettel, csupán csak a megköszönést fogadta el!
Nem véletlen, hogy cserkész férjével 53 évig
tartó, azonos hullámhosszon mozduló, család-központú házasságban éltek férje haláláig. Az öregcserkészekhez is cserkész-szellemiségű telítettsége vezette, ahol kezdettől
fogva tagja volt az Öregcserkész Klubnak.
Ott is fürkésző szemével megtalálta, miben
lehet hasznukra. A cserkészotthon díszítése, tisztasága és szépsége, nagymértékben
hozzá fűződött. Rá emlékeztet a faliszőnyeg,
a ropogósra vasalt asztali díszítések, és a
patyolatfehér abroszok. Itt is, akár a fiatal
cserkészeknél, Ő varrta meg az Öregcserkész Klub zászlaját! A zászlók lobogása a
cserkésztáborokban, ünnepélyeken ezután
Ő rá fognak emlékeztetni minden fiatal és
öregcserkészt, Ő rá, a „zászlóanyára”!
Drága cserkésztestvérünk, így maradsz
meg örökké emlékezetünkben, hasznosan
szorgoskodva, eleget téve a tőlünk kapott
„zászlóanya” titulust viselésére! Ravatalodnál cserkészmundérban hajtottunk fejet. A
gyászkocsid cserkészmundéros testvéreid
kísérték a temető kapuig, ahol a távozó cserkésznek szóló dallal búcsúztunk Tőled: Szellő zúg távol, nyugodj pajtásom, Áldással vár
Rád az Égi tábor… Azután a kocsi elment, de
világító piros lámpáját most is látjuk! Nem
feledünk! Nyugodj békében!
A Magyar Nyugdíjas Kör, amelynek szintén
a tagja volt, most fájó szívvel búcsúzik Tőle.
Emléked körünkben tovább él!
Mgr. Vörös Ilona cst.
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Színpadon a művészi szabadság ?
folytatás az 1. oldalról
Pár előadást követően a zászlókat elemlámpák váltották fel, a rimaszombati közönség már ezt a változatot látta október 26-án. A tragédiában játszó
színészek, akik között Pólos Árpád Tót-, Rák Viktória Ágika- és Tóbisz Titusz Lórincke szomszédszerepét játszották, szinte valamennyien elismerően nyilatkoztak annak idején a rendezőről, aki a
darabban arra szeretett volna figyelmezetni, hogy
a vesztes „eszmék máig nem kerültek a történelem
süllyesztőjébe”. A színpadi eszközök megválasztása nagyban befolyásolta az egész darabot, attól függetlenül, hogy a nézők ismerték-e az előzményeket.
Tragikomédiát láthattunk, amelyben nevetségessé
vált a magyar zászló, a történelemi zászló, a keresztalja… Egyáltalán nem egy vidám darab került
a közönség elé, az emberi nyomorúság mégis mosolyra húzta a szájakat. A színházteremben szinte

teltház volt, a nézők fele gyermek, akik szívből
örültek, hogy Tituszt és Vikit láthatják a színpadon.
Az legyen a színikritikusok dolga, hogy mit lehet s
milyen formában interpellálni egy-egy darabban.
Örkényt már nem tudjuk megkérdezni…
moly, Fotó: a szerző

Gyertyagyújtással emlékeztek az 1956-os hősökre

A Kárpát-medence magyarsága az 1956-os forradalom
kitörésének 51. évfordulójára országszerte megemlékezett. Nyugat-Szlovákia
több települése már a nemzeti ünnepek közé sorolja
március 15-e és október

6-a mellett október 23-át
is. Rimaszombatban is szeretnék rendszeressé tenni
ezt az emléknapot, ezért
kezdeményezésképpen ifj.
Fábry Zoltán 1951-ben
kivégzett őrnagy édesapjának Fábry Zoltán magy. kir.

rendőrfőtanácsosnak a síremlékéhez /az emléktáblát
előzőleg civilek felújították,
a sírt kitisztították/ szerveztek megemlékezést. A
Bástya Egyesület mellett a
Tompa Mihály Klub, a Modifikáció p.t, a Hatvannégy

Vármegye Ifjúsági Mozgalom Gömör-Nógrádi
szervezetének és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi helyi szervezetének a
képviselői jelentek meg
a gyertyagyújtáson. A
jelenlévők felvetették egy
emlékoszlop elhelyezését
is, hogy a rimaszombatiaknak is legyen olyan
helyük, ahol méltón
megemlékezhetnek arra
a forradalomra, amelyen
a magyar nép egy emberként tudott kiállni az
elnyomókkal szemben.
Fotó és szöveg: he

Tisztelt Hölgyek, Urak!
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a Gömör-kishonti KözmĬvelĞdési
Intézet, a Csemadok rimaszombati alapszervezetének vezetĞsége, valamint a Fábry
Zoltán díjas, a Martin György Néptáncszövetség MinĞsítĞ Versenyén négyszeresen
kiválónak minĞsített, az olaszországi goriziai fesztiválon aranyérmet szerzett,
a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettjével kitüntetett pozsonyi

SZŐTTES
KAMARA NÉPTÁNCEGYÜTTES

szeretettel meghívja Önöket, kedves családjukat, barátaikat
2007. november 10-én ( szombaton) 16. 30 órára
a rimaszombati Művelődési Ház színháztermébe
az EGY ESTE A SZŐTTESSEL című néptáncgála rimaszombati bemutatójára
Jegyek elővételben a Tompa Mihály Könyvesboltban kaphatók: 80,- Sk
(felnĞtteknek), 50,- Sk (diákoknak, nyugdíjasoknak), illetve az elĞadás napján,
a helyszínen 100,- Sk (egységár). Jegyrendelés a 0907 871 451 mobilszámon
lehetséges. Mindenkit szeretettel várunk és nagyon kellemes szórakozást kívánunk!

Emlékezés az elhunytakra…

Halottak napján Rimaszombat Városa a temetőben és a Fő
téren is megemlékezett a háborúkban életüket vesztett
hősi halottakról.
Fotó:he

Fiatal tehetségek
kamarakoncertje a Zenei Őszön
Peter Šiket (fuvola) és Dušan Šujan
(zongora) adtak koncertet 2007.
október 30-án kedden este hét órai
kezdettel a rimaszombati kultúrház
színháztermében a XXVII. Zenei
Ősz rendezvénysorozat keretén
belül, melynek szervezője a rimaszombati VMK és a Zenebarátok
Köre. Az est folyamán elhangzott
J.S.Bach, W.A.Mozart, F.Chopin,
G.Enescu és C.Chaminade egy-egy
műve. Lássuk, mit árultak el önmagukról a fiatal tehetségek. Peter
Šiket 1988-ban született Kékkőn.
2004-től a Pozsonyi Állami konzervatóriumban fuvolázni tanul.
Szólistaként Linda Sakálašovával
és a Harmónia zenekarral 2005ben első helyezett lett Belgiumban
a NEERPELT nemzetközi ifjúsági zenekarok versenyén. 2006-tól
együttműködik a pozsonyi konzervatórium operastúdiójával és a
barokk kamarazenekarral. Nyáron
részt vett a balassagyarmati „Zene
határok nélkül” versenyen. Már
több országban is fellépett: Magyarország, Csehország, Belgium,
Ausztria, Horvátország és Német-
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ország. Dušan Šujan 1974-ben
Pozsonyban született. A Pozsonyi
Állami Konzervatóriumban tanult,
majd a Zeneművészeti Főiskolán képezte tovább magát. Doktoranduszi
tanulmányait is Pozsonyban végezte. Több hazai és nemzetközi zongoraversenyen részt vett. 1993-ban
a pőstyéni kongresszusi teremben
debutált önálló koncerttel, s azóta
fellépett Pozsony minden jelentősebb koncerttermében. Együttműködik a Szlovák Rádió Szimfonikus
Zenekarával és a Zsolnai Állami Kamara Zenekarral. Tagja a Mylenium
zongorahármasnak, mely hatkezes
játékával egyedinek számít nálunk.
Jelenleg a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban és a Zeneművészeti
Főiskolán tanít.
A Zenei Ősz következő koncertjére 2007.november 22-én 18.00
órai kezdettel kerül sor a kultúrház színháztermében, közreműködik: Pressburger Quartet.
Program: Mozart, Beethoven,
Zeljenka. Érdeklődni a 0904 437
547-es telefonszámon lehet.
Balázs Emese

A Tompa Mihály Klub előadássorozata

Útkeresés az üdvösséghez

A Tompa Mihály Klub polgári társulás
október 22-én klubestre hívta azon érdeklődőket, akik úgy gondolták, hogy
lényeges lenne bizonyos társadalmi
kérdéseket megvilágítani, keresni a
kereszténység és a nemzeti érzés összefüggéseit. Az est vendége főtisztelendő
Juhász Attila rimaszécsi plébános úr
volt, előadását „Kereszténység és nacionalizmus címen tartotta, melyen
abból indult ki, hogy a katolikus vallás
egyetemes, s célja az üdvösség megkeresése. A középkori ember identitásában fontos volt, a ma már elhanyagolt
kiengesztelődés érzete, amely az üdvösséghez vezet. Juhász Attila plébános sokakat elgondolkodtatott, amikor
történelemi példákat ismertetett, hogy
a művelt, keresztény embereknek szük-

séges a másik nézetét figyelembe
venni, ugyanakkor módja van a
saját nézeteinek is hangot adni.
Az előadó végigvonult a történelem egyes korszakain, amikor az
ember a földhöz, a feudális urakhoz majd foglalkozása szerint a
társadalmi rétegekhez alakított
ki kötődést. Annak idején nem
a nyelve, hanem a hűbér, a királyság alapján tartotta nyilván
hovatartozását. A francia forradalmat
követően alakult ki a nemzeti érzés, ez
az új gondolatvilág. A történelmi vonulatok alapján mutatott rá korunk példáira anélkül, hogy messzemenő következtetést akart volna leszűrni, de nagyon
érdekes eszmefuttatást tartott a kereszténység és a nacionalizmus kérdéséről.
A Tompa Mihály Klub polgári társulás
előadássorozata Ftsz. ICDr. Vadkerti
István rimaszombati esperes, guszonai
plébános Úr „HIT” című előadásával
folytatódik, melyre 2007. november
6-án, kedden, 16:30 órai kezdettel a
Magyar Közösségi Házban kerül sor.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak, s köszönik, hogy megtisztelik a
rendezvényt érdeklődésükkel.
moly, Fotó: dósa

JELES NAPOK
November 11. Márton napja

A Pannóniában született tours-i püspök
emléknapja. Ezen kívül e nap a cselédfogadás, legeltetés, a gazdasági év befejezésének határnapja. Márton Szombathely szülötte, szülei pogányok. Katonai
pályára lép, lovas testőrtiszt. Amiens
kapujában történt a híres eset, tiszti köpenye felét egy koldusra terítette, látomásban Jézus jelezte, hogy mindezt vele
tette. Erre megkeresztelkedett, elhagyta
a sereget és remete lett. 373-ban Tours
közelében megalapította kolostorát,
majd ő lett a város püspöke. Franciaországnak, a katonáknak, csendőröknek,
molnároknak és a kádároknak a védőszentje. Szent Márton a középkor egyik
legnépszerűbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott, emlékét helységnevek, oltárképek egyformán őrzik. A
régi időjóslás szerint kemény tél várható, ha Márton fehér lovon jön ( ha Márton napján hull a hó ), ha barna lovon
jön ( ha nem hull ), enyhe. E napon vágták le a Márton lúdját, s kóstolták meg
az újbort. A legenda szerint mikor hírét
vette, hogy püspöknek szemelték ki, az
érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A ludak azon-

ban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, s miként egykor
az éjnek idején Rómára törő barbárokat
– ezúttal Márton rejtekhelyét árulták el.
A feledésbe merülő legendához kapcsolt
Márton-napi lúdfogyasztáshoz a néphit
már régen egyéb indokkal szolgál. Elsősorban azzal, hogy ilyenkor a lúd mellcsontjából meg lehet jósolni, milyen
lesz az elkövetkező hónapok időjárása.
Ha fehér a csont, kemény, esős, jeges,
hófúvásos telünk lesz, ha piros, csak
amolyan fekete karácsony, locspocsos
időre lehet számítani. Másodszor: mert
lúdhúst enni az álmoskönyv szerint általában jó, végül a harmadik, a legfontosabb ok az, hogy Márton napja körül
különösen jó és többnyire viszonylag
olcsó is a lúdhús. Ragyogó aranyszínű
levest főzhetünk az aprólékjából, ludaskását a zúzából, szívből, májból. A lúdnyak se utolsó dolog, hiszen a nyelvtörő
tréfás mondás is felvilágosít mindenkit,
hogy jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál,
persze csak akkor, ha előbb megtöltik, a
magyar konyha szerint vagdalt hússal és
fűszerekkel, más szokás szerint gombával és májjal.
Balázs Emese
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I. Szombathy Viktor Emléktúra a Szinyec hegyre

Az idén ünnepeltük városunk szülöttének, a nagy írónak, cserkésznek,
helytörténésznek, Szombathy Viktornak a 105. születésnapját. S immáron húsz éve, sajnos, hogy nincs
közöttünk Viktor bácsi, aki haláláig,
egész életében, függetlenül attól,
hogy hol, milyen városban, vagy országban élt, megmaradt igazi rimaszombatinak, azaz batyi polgárnak,
ahogyan ő fogalmazott. Szülőváros-

ában a cserkészek
jóvoltából
emléktábla,
Feled községben pedig a
helyi Magyar
Ta n n y e l v ű
Alapiskola
őrzi nevét. A
rimaszombati cserkészek
voltak a kezdeményezői
az idén október 27-én megvalósult emléktúrának is. Viktor bácsi egykori kedvenc
kirándulóhelyére, a Nyustya fölött
magasodó, 917méteres Szinyec
hegyre szerveztek túrát. Viktor bácsi
rimaszombati gimnazistaként több
éven keresztül volt aktív cserkész,
szervezte a cserkésztáborokat, s egy
ideig vezette a gimnázium csapatát
is. Ifjú korának egy részét Nyustyán

A budapesti Batyu Színház külhoni
bemutatója Gesztetében
Az őszi szünidő előtt egy nappal látogatott el a Batyu Színház Budapestről
Gesztetébe, hogy örömet szerezzen mintegy 200 gyermeknek, akik között volt
óvodás, valamint alsó és felső tagozatos tanuló. A társulat A szegény ember
gazdagsága című, műfaját tekintve népi játékot választotta annak reményében, hogy elvarázsol majd általa kicsit és nagyot egyaránt. Maga Albert Péter
is jelen volt, aki a népmese-motívumok felhasználásával írta és rendezte a darabot. Ő is és a szereplők is (Okos Katica szerepében Kontha Nelli, Magyari
Mihály szerepében a beregszászi születésű Seder Gábor) izgatottan várták,
hogyan fogadja majd a gömöri közönség az előadást. Elárulták, hogy az anyaországi bemutató október 29-én volt a Budapesti Kamaraszínház Shure Stúdiójában, és
ezt egy nappal később
már követi is
a külhoni
bemutató
előadás
a gesztetei
kultúrházban. Egy
igaz mesét
láthattunk a
vagyonról
és a boldogságról, a
szegény leány
és a nincstelen legény
egymásra
találásáról.
A népmese ihletésű,
sok-sok tréfával átszőtt
történet
arra keresi a
választ: lehet-e boldog
az ember,
ha semmije
sincs? Vajon átsegít-e
a szerelem az élet megpróbáltatásain? Az előadás felidézte a magyar népmesekincs számos elemét: csodakút, erdő szelleme, rest macska, stb., melyek az
óvodások és a kisiskolások örömére szolgáltak. A nagyobbak számára pedig
élményt jelentett az ízes magyar nyelven íródott szöveg, a történet helyzetei,
humora, tanulságai. A színházi élményt teljessé a felhangzó dalok, népzenevariációk és a néptáncok tették. S hogy valóban élményt jelentett óvodásnak,
kamasznak egyaránt, mi sem bizonyítja jobban, mint az előadás végéig uralkodó síri csend és az azt követő percekig eltartó vastaps.
Balázs Emese
Fotó: archív

töltötte, s számtalanszor kereste föl
társaival a festői Szinyec hegyet.
Később, felnőtt, sőt idős korában,
nyugdíjas íróként is többször megmászta gyermekkori kirándulásainak célpontját, a Szinyecet. Többször
mesélt nekem erről, mikor a hetvenes
–nyolcvanas években hazalátogatott,
s ilyenkor gyakran kirándult Gömör
kies tájaira, ifjúkori kirándulásainak
helyszíneire. Édesapámhoz, Veres
Jánoshoz szoros barátság fűzte, s
sokszor kirándult a családunkkal.
Nagy szeretettel viseltetett az itteni
palóc nép iránt, s rajongott a gömöri
dombokért, lankákért.
Az I. Szombathy Viktor Emlkéktúra
a 4.sz. Hatvani István Cserkészcsapat
szervezésében, a Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi helyi szervezet tagjainak
a segítségével valósult meg, melyen
részt vett a feledi Szombathy Viktor
Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatónője, diákjai – cserkészei, a füleki
Koháry István cserkészcsapat segéd-

tisztje, valamint a Rákóczi Szövetség
alelnöke, Kun Ferencz, s három barátja, túratársa Budapestről. Mintegy tizenöten vágtak neki, felnőttek
és gyerekek a Szinyecnek, s a jó időben a kék, piros majd a sárga turistautat követve jutottak fel a csúcsra. A
hegytetőn, az egykori vár romjainál,
emlékszalagokat helyeztek el a feledi
és rimaszombati cserkészek, valamint a Rákóczi Szövetség képviselői.
Mezei András jóvoltából a hegytetőn
Viktor bácsi műveiből hangzottak
el részleteket, valamint anekdoták,
történetek a tiszta szívű, nagy tudású íróról, turistáról, emberről. A jelenlévők elhatározták, hogy minden
évben megrendezik az Emléktúrát,
s emígyen emlékeznek a nagy íróra,
s népszerűsítik a turizmust. A nap
a rimaszombati cserkészotthonban
fejeződött be egy jóízű gulyás elfogyasztásával s baráti beszélgetéssel.
Vörös Attila
Fotó: Mács István

Kialakulóban az európai
területi együttműködési
csoportosulások /EGTC/
Háromnapos képzést tartott október 24-26-án a Pro Professione
Alapítvány (Magyarország) és a
Szövetség a Közös Célokért (Szlovákia). A képzés „A gazdasági és
kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása”
Interreg IIIA program keretén belül
került megvalósításra a székesfehérvári Echo Innovációs Műhely
közhasznú egyesület szervezésében
három modell-térségben Jósvafőn,
Salgótarjánban és Komáromban,
melyeken régiónkból többen is
részt vettek. A gömöri régió képzési
programját Rimaszombat egyetlen
független képviselője Csobo Alica is
teljesítette, aki lapunknak elmond-

ta, hogy pozitív élménnyel tért
haza a festői szépségű Jósvafőről,
s nagy lehetőséget lát a program
megvalósulásában, de ehhez szorosabban kell együttműködnie az
önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és vállalkozóknak. „Csak
így érhető el olyan eredmény, mely
a lakosokat is szolgálja. Rengeteg
kiaknázatlan forrás van, amelyhez
szükséges az összefogás” – nyilatkozta Csobo Alica, a Kiút a jobb
életbe civil szervezet alelnökasszonya. /Felvételünk a „Közös lépések
- Közös utak partnerség fejlesztés
a határon átnyúló programoknál”
című előadáson készült./
Fotó és szöveg: moly
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Vallásos énekek sikeres előadója
A GÖMÖRSÍDI RÉZMŰVES RÓBERT KÉT ÉVE MEGNYERTE
A BÍBORPIROS SZÉP RÓZSA ORSZÁGOS NÉPDALVERSENYT
Két évvel ezelőtt megnyerte a Bíborpiros szép rózsa országos döntőjét.
Bár a család nem vallásos, és templomba se jár, a versenyen tanítónője
biztatására vallásos énekekkel indult. Később, Vízkereszt ünnepén
a helyi templomban is bemutatkozott. A produkció annyira megtetszett, hogy a hívek a mise végén egy
tábla csokival is meglepték.
Rézműves Róbert az alapiskola negyedik osztályába jár Gömörsíden.
A közel ezerkétszáz lakosú község
Fülek mellett, a losonci járásban
található, bár egykor még Gömör
vármegyéhez tartozott. A község
lakóinak egyharmada roma, s
ahogy Mihály Valéria tanító néni elmondja, a faluban annak ellenére,
hogy színtiszta magyar falu, még
Csemadok alapszervezet sincs,
s a kulturális életet kizárólag a
roma szervezetek kezdeményezései jelentik. Az idén például Ki mit
tud?-ot is rendeztek, amelyre az
egész környék romasága hivatalos
volt, de koncertezett már a faluban
Bangó Margit is. A faluban is több
zenészcsalád él, s páran a kassai
konzervatóriumban tanulnak.
A Rézműves család Fülekről költözött Sídre. Ahogy Rézműves
Róbert édesapjától megtudom,
a felesége szlovák anyanyelvű, s

csak később tanult meg magyarul, de ma már a családban is csak
magyarul társalognak. Az ifjabb
Rézműves nem túlságosan bőbeszédű, többnyire igennel vagy
nemmel válaszol, még szerencse,
hogy tanítónője helyette is tájékoztat mindenről. Unszolásomra azért
a dalt, amellyel a Bíborpiros szép
rózsa idei kiírására készül, elénekli.
Mihály Valéria, évekig az osztályfőnöke volt a kisfiúnak, de ma már a
speciális osztályban tanít. A tanítás
minden reggel imádkozással és ájtatos énekek eléneklésével indul,
mondja, s így figyelt fel a fiúcska
hangjára is. A falu papja ugyanis
szlovák, így egy nevelő vállalta fel
a vallásoktatást az iskolában. A
Bíborpiros szép rózsa mellett a Füleken megrendezett Hallottad-e hírét? népdalversenyen is részt vett, s
hála a Dunaszerdahelyen elért első
helynek, eljutottak a Vass Lajos
Nemzetközi Népdalverseny kárpát-medencei döntőjére is, amelyet Budapesten rendeztek meg.
Robi ezenkívül megpróbálkozott
magyar nóta előadásával is a helyi Ki mit Tud?-on, de ott nem járt
sikerrel. A tanító néni háta mögött
azért elárulja, hogy nem a vallásos
ének a kedvenc műfaja, hanem éjjel-nappal Junior számait hallgat-

ja, akit nemrég élőben is láthatott
a füleki Várudvaron megrendezett
koncerten. Robi jövőre már Füleken tanul tovább, s itt folytatja
zeneiskolai tanulmányait zongora
és ének szakon. Később szeretne
konzervatóriumba menni, de hogy
mit hoz a jövő, azzal egyelőre nem
foglalkozik. Arra a kérdésre, hogy
szeretne-e édesapja nyomdokaiba
lépni, maga a papa válaszol, aki
évekig játszott egy családi zenekarban, s főleg lakodalmakban és mulatságokban húzták a talpalávalót,
de ahogy mondja, ma már ebből
nem lehet megélni. A kilencvenes
évek elején alig múlt el hónap la-

kodalom és mulatság nélkül, mostanában viszont csoda, ha évente
akad egy-kettő, s azt sem igen fizetik meg. Így maradnak az alkalmi
munkák, sok zenész társa viszont a
bécsi utcákon keresi meg a családja
számára a betevőt.
Rézműves Róbert lázasan készül a Bíborpiros szép rózsa idei
évfolyamára, ahol már csak a
dunaszerdahelyi országos döntő
van hátra. S ha Mihály Valéria tanító néni másik álma is valóra válik,
akkor Robi jövőre elindul az országos szavalóversenyen is.
Juhász Dósa János
archív felvétel

Színvonalas népdalverseny meglepetések nélkül
Megyei döntőihez érkezett a Bíborpiros szép rózsa országos népdaléneklési verseny. Régiónkban a rendezvénynek Péterfala adott otthont
(emeljük ki a remek szervezőmunkát), ahol 13 fellépő (nyolc csoportos és négy egyéni résztvevő) mérte
össze a tudását. A járási elődöntőt
még májusban Óbástban rendezték.
A csoportokat háromtagú zsűri értékelte (Agócs Gergely népzenekutató, Elek Menyhért nyugalmazott
domaházi iskolaigazgató és Huszár
Ágnes népzenekutató), de találkozhattunk Péterfalán Ág Tibor és Pelle
Andrea népzenekutatókkal is.
A versenyt a hazai, péterfalai aszszonykórus kezdte, akiktől megtudtuk, hogy Péterfala a világ közepén
van, Leégett a fonóház, s eldalolták nekünk a Szégyenbe esett lány

balladáját is. A hazaiakat követte a
füleki Czikó Hajnalka, aki Varga Lia
és Benkő Tünde tanítványaként már
több rangos népdaléneklési versenyen is részt vett, s Aranypacsirtadíjat is magáénak mondhat. Később
az ő ruhájában lépett fel a szintén
füleki Bozó Andrea is, aki nagy izgalmában otthon felejtette a ruháit,
de a ruhacsere ezúttal nem hozott
szerencsét. Az egyéniben indult
még a vallási énekekre specializálódott gömörsídi Rézműves Róbert,
aki mindössze a helyi alapiskola negyedik osztályába jár, s a balogfalai
Fürtöcskék vezetője, Mihályi Edit,
aki 1978 óta énekel versenyszerűen, s ez alkalommal helyi gyűjtésű
népdalokból adott elő egy csokorra
valót. Újoncként indult el a megmérettetésen a 14 főt számláló détéri

asszonykórus, akik az idén alakultak, de remek teljesítményükkel
mindenkit megleptek. Velük ellentétben a gesztetei Barkó menyecskék immár a huszonötödik születésnapjukat ünnepelték, amelynek
tiszteletére egy hanghordozót is
kiadtak. Most Endre báró balladájával arattak megérdemelt sikert.
Az Almágyi Népdalkör is még csak
négyéves múltra tekinthet vissza,
de rögtön be is jutottak a Bíborpiros
rózsa országos döntőjébe. Nem lesz
ez másképp az idén sem. A balogfalai Fürtöcskék 2001-ben alakultak
ujjá, s az idén vallásos énekekkel
léptek porondra. Rajtuk kívül még
a Lévay Tibor szakmai tanácsadása
mellett működő nagybalogi Szivárvány Népdalkör, az Óbásti Palóc
Menyecskék és a fülekkovácsi Mezei

csokor mutatkozott be, míg az ifjabb
nemzedéket a gesztetei Kisbarkók
képviselték. Ahogy Agócs Gergely,
a zsűri elnöke elmondta (versenyen
kívül ő is bemutatkozott, s péterfalai
gyűjtésű népdalokat adott elő), ezen
a vidéken is helyesen értelmezik a
néphagyományt, és nagyon sok értékes produkciót láthatott. A zsűri
döntött, s a Dunaszerdahelyen november végén megrendezésre kerülő országos döntőbe a péterfalai,
almágyi, gesztetei és óbásti népdalkör valamint Rézműves Róbert,
Czikó Hajnalka és Mihályi Edit
jutott. A névsor ugye ismerős az
elmúlt évekről. De ennek elemzése
már egy másik cikk feladata, sőt kötelessége lenne.
Juhász Dósa János
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Fehér Klára: Búcsú a tanútól
Gyémánt könnycsepp csillog a
szeme sarkában. Az édesanyját
siratja. Sokáig nem szól, azután
csak halkan, annyit: Elment a
tanú. Hirtelen nem értem, csak
bámulok rá. Azután elszorul a
torkom. A legmélyebbet mondta
ki, a legfájdalmasabbat, a legigazabbat. Amikor meghal valakink,
az életünk egy része tűnik el: a
tanú.
Aki az édesanyját gyászolja, viszszavonhatatlanul elvesztette a
gyerekkorát. Soha többé nem
fog emlékezni senki arra, hogyan
nyúlt először az ablakon beragyogó napsugár felé, hogy ismerte
meg a fölé hajoló arcokat, mi volt

az első szava, minek nevezte a
játékmackóját, első ügyetlen lépésével hogyan botlott el az asztal sarkában. Elment a tanú, aki
látta első csámpás kis cipőjét, a
hajába kötött kék szalagocskát,
bárányhimlőtől pöttyes égő kis
testét, aki látta őt ijedt pityergéssel elindulni az iskolába. Elment
a tanú, aki vonalzóval jelölte
meg az ajtó félfáján, hogy menynyit is nőtt a nyáron, aki számon
tartotta, és a világon egyetlenegy volt, aki számon tartotta,
hogy baracklekvárral szereti a
palacsintát. Elment a tanú, aki
emlékezett rá, hogy vizsgák előtt
kócos barna feje éjszakáról éjsza-

kára hogyan hajolt a tankönyvek
fölé, aki látta őt szerelmesnek és
csalódottnak, kamaszlánynak és
felnőttnek, aki millió más között
is felismerte szemének színét,
nevetését, könnyeit. Aki ilyeneket
tudott, hogy „Álmodban néha felsírtál...” „Emlékszem, hogy féltél
a szomszédék nagy zsemleszínű
komondorától...” „Mindig kijöttél velem apa elé a vonathoz...”
„Volt egy barna lakkcipőd...”
Köröttünk szeretteink, életünk
tanúi, akik figyelnek ránk, akiknek fontosak vagyunk, akik lesik, hogy mikor fordul kulcsunk
a zárban, akik örülnek, ha öröm
ragyog a szemünkben, akik druk-

kolnak értünk, akik nem felejtik
el, hogy mikor van a születésnapunk, akik ránk ismernek a családi fényképalbumban, és akik
szemrehányóan
megkérdezik:
miért jöttél olyan későn?
Amíg vannak, amíg figyelnek
ránk, amíg kezüket megérinthetjük, alig vesszük észre őket. És
egyszerre eltűnnek, csak az üres
karosszék, az üres tányér, a többé meg nem nyikorduló ajtó és a
nagy, nagy szürke csönd döbbent
rá, hogy ami hiányzik, az mi magunk vagyunk, az életünkből egy
darab.
Szeressük jobban az élőket!
Imádkozzunk a halottakért.

IZSÓF LILLA VERSEI a KETTEN c. KÖTETÉBŐL
Ne tudd meg!
Ne tudd meg milyen az,
ha egyszer nincsen
ki mindig volt neked
- mióta csak vagy!
Egy napod se múlt el nélküle,
így telt életed;
s hogy féltőn szeretett,
és szívvel követte
minden lépésedet –
az természetes volt neked.
Ma nélküle éled tovább
szokott életed,
s a hiányérzet kísér tégedet,
mert többé nem csüng szeme
rajtad annak,
aki végig a legjobban szeretett.
NÉGY ÉVSZAK
Gyönyörű a TAVASZ,
és az én anyám ugyanaz,
mint az erős törzsű,
viruló gyümölcsfa;
ezer virág illatozik rajta.
Dongók körülszállják,
illatát beszívják,
szépségét, színeit,
sorra megcsodálják.
Énekel, táncol, varr és muzsikál,
két csillogó szeme
víg nevetésre áll;
mígnem szép csöndesen
beköszönt a NYÁR.
E nyár forró hevében
élete teljében,
termő szép ágain gyümölcs érik már.
Négy gyermeke közül legkisebb
én lettem,
s már eljött az ŐSZ
mikor felismertem,
ki is az én mamám,
Vidám nevetése,
hangos csevegése,
könnyed élénksége ellentétben áll

lelke mély tavával,
mely titok ma már előttem nyitva
áll;
hála jóságának,
tiszta nyíltságának.
Mint ősszel a gyümölcsfa,
termését leadja,
ő is két gyermekét – jó apánkkal együtt
– az Istennek adja,
rendre elsiratja.
Szép lassan eljött majd
élete TELE.
Amikoris annak egy jeges,
hideg szele – ledöntötte a fát.
Színes leveleit régen,
régen lehullatta,
kiszáradt ágait mozdulatlan tartja.
Egyre száradt,
s lassan kiapadt minden életnedve.
Csak egy kis, zöld hajtás
- erőtlen – mutatta,
hogy az élet még dolgozik rajta;
és nekem Isten megadta,
hogy e kis zöld hajtást
- két szerető szemét kezem lefoghatta.
Hála Neked Uram
az ilyen aranyért!
Minden egyes percért
és közös óráért,
mit együtt töltöttünk soká megengedted,
mielőtt őt – SZÍVEDBE betetted.
TÜRELEM!
Éppen megszidtam a virágom,
így mondom:
„Én miattad a körmöm lerágom,
s akkor se tudom
mi lehet a bajod éppen,
hogy kitartón és makacsul
megkötöd magad,
s gondozott ágyadból
csak szár és levél fakad!

Ezért öntözlek, s beszélek hozzád,
hogy a szám már beszárad?!
Megállj! Kidoblak
s akkor majd megnézheted magad!”
Mintha süket lenne
virágom csak hallgat,
s pimasz közönnyel tűri a vádat.
Már fognám a cserepét,
- szavamból tett fakad –
amikor szemem megakad
valamin,
mi nem más, mint egy kis
fehér duzzanat,
mit levele tövébe rejtett szerényen,
- végső aduként ha minden part szakad!
Bimbó az bizonnyal
- nyugtázom magamban a dolog biz úgy fest,
és változik a szavam rögvest:
„Mily jól fest a zöld háttérben
kis fehér pocakod
- igazán mondhatom
elnyerte tetszésem –
udvarlással teszem jóvá
baklövésem.
S érzem, hogy virágom
sértettségét már csak színleli,
sőt örömét leli,
hogy szívem csodálattal,
s bűnbánattal teli.
Hányszor dobnám ki ezt vagy azt:
gondot, magányt, sorsot
s mindazt,
mi rólam bánatot szakaszt,
balgán ismerve félre,
hogy az mind bimbót hordoz,
mely kinyílva
- a legszebb erényt türelmet fakaszt.
Így tanítod Uram, a Te vaksi néped!
Tanulna meg végül hálát adni Néked,

s jóban, rosszban
rútban, szépben
- meglátná Bölcsességed!
RÁHAGYATKOZÁS
Hogyan lehet Uram
mindent odaadnom?!
Feladni – mi nagy kincs –
saját akaratom.
Hogyan is lehetne
semmivé lennem,
hogy bennem Istenem
Te lennél – minden.
Szűz Mária karján
hordta kicsi Fiát,
Reád hagyom magam,
Te vígy gondokon át.
Behunyom két szemem,
segítsen bizalom!
Elnyugszom csendesen –
féltő két karodon.
KIÉ A SZÍVEM?
Elveszel hát tőlem
szép sorban mindenkit,
egyedül hagytál.
Mind elmennek,
kiket egykor
nekem adtál.
Szeretnéd hallani,
most aztán
a szívem kié?
Mert hiszen
úgy hiszem,
mindenki valakié!
Én tehát maradtam
nem is a magamé,
hanem egyedül
Tiéd, - az Istené.

2007. nov. 5.

GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek ütemterve a 45. hétre
HÉTKÖZNAPOKON
Gyógyszertár az oroszlánnál
17:00 óráig
Media Gyógyszertár
18:00 óráig
Kaufland Gyógyszertár
20:00 óráig
SZOMBATON
Media Gyógyszertár
8-tól–12-ig
MUNKASZÜNETI NAPOKON
november 10-én, szombaton
Media Gyógyszertár
november 11-én, vasárnap
Dr. Max Gyógyszertár, Fábry u.

FOGORVOSI
ÜGYELET
November 10-én és 11-én 8-12-ig
MUDR. Kyseľová I.
SNP 8., Tel.: 56 26 124

MEGHÍVÓ
A MADUAR 7 év
után
visszatér
Ladislav és Juraj Matyinkov
egész
estére szóló
műsort állított össze
vendégeivel,
melyen bemutatják
és megkeresztelik
új albumukat 007 címen.
Időpont: 2007. november 9.
/péntek/
20 órai kezdettel a VMH-ban.
Belépő: 250 korona
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VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban 2007. október 30án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ildikó Ďurišková, Radoslav Rimavec, Peter Bálint, Jozef Sokolovský, Štefan Kamenský, Ivan
Krajňák, Gabriela Dibdiaková, Zuzana Bokorová
Rimaszombatból, Richard Bálint, Gejza Cibuľa
Klenócról, Peter Kováčik ml., Peter Kováčik st. Kruzsnóról, Andrea
Kmeťová, Eugen Lakatoš Osgyánból, Štefan Urva Rimapíláról, Štefan Hosszúréti Rimajánosiból, Ing.Miroslav Kántor Cserencsényból, Karol Mogyoródy Szkárosról, Elemír Nyíri Felfaluból, Štefan
Vetrák Nyustyáról, Marcela Rohárová Meleghegyről, Jaroslav Pap
Rimaráhóról, Alžbeta Pepríková Lénártfaláról.
Dušan Ruskovič Rimaszombatból, Milan Komišák Mákosról.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

MOZIMŰSOR
*********
NOVEMBER 7. ÉS 8.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

CSÚCSFORMÁBAN 3.

12 éves kortól ajánlott
amerikai akció vígjáték

*********

ÁLLÁS AJÁNLAT
Rimaszombat városa – Városi Hivatal
Városi Rendőrség, Hviezdoslav u. 37., Rimaszombat

ALKALMAZ
tagokat a Városi Rendőrségbe.
Szakképzettségi feltételek: befejezett teljes középiskolai végzettség
feddhetetlenség (igazolni három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal). minimum 21 év, egészségügyi alkalmasság a Városi
Rendőrség feladatainak a teljesítésére
Egyéb feltételek: önállóság, írott és beszélt kommunikációkészség,
számítógépes alapismeretek.
A kérvényhez mellékelni kell: szakmai életrajzot, telefonelérhetőséget, a végzettséget igazoló irat másolatát
Az érdeklődők, akik megfelelnek a fenti feltételeknek kérvényüket a
szükséges mellékletekkel leadhatják személyesen vagy elküldhetik
postán, zárt borítékban – „Mestká polícia – Pracovná ponuka” – megjelöléssel 2007. november 11-ig az alábbi címre:
Mestská polícia
Hviezdoslavova 37, 97901 Rimavská Sobota
Kapcsolat: Berecz Péter, a Városi Rendőrség parancsnoka,
tel.: 047/56 23 662

NOVEMBER 9. ÉS 10.
(PÉNETK, SZOMBAT)

AZ ARANYVIRÁG
ÁTKA

12 éves kortól ajánlott
kínai romantikus dráma
Az előadás kezdete 17:45 óra

*********
NOVEMBER 9., 10, ÉS 11.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

A KULCSFIGURA

amerikai thriller
12 éves kortól ajánlott
Az előadás kezdete 20:00 óra

*********
NOVEMBER 11.
(VASÁRNAP)

ÉSZAKRA…

Alfred Hitchock története
12 éves kortól ajánlott
Az előadás kezdete 17:45 óra

*********
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Restaurant

és nagy gyümölcsüskert Egyházasbáston /Nová Bašta/, házszám: 26.
Tel.: 0904 151 347

*Eladok Škoda Fábiát 1,4 Mpi, r.v.
2000. 1. tulajdonos, 80 000 km,
Rimaszombatban vásárolt, szerv.
könyv. Tel.: 0915 781 239

* SHP Ján Gombala eladásra kínál
tisztított 8-10 kg-os pulykákat. Valamint
fogadja a megrendeléseket a 13-20
kg-os karácsonyi pulykákra. A pulykák
állatorvosi felügyelet alatt vannak. Tel.:
0903 807 840
1226-45
* Eladó 180 kg-os hízó. Tel.: 047/5623 504

1297 – 45

1311-46

1278 – 45

AUTÓ
Kassai út, Rimaszombat

meghívja Önt:
A MAGYAR KONYHA
ÍNYENCSÉGEIRE

Eladó Felícia GLX 1.6. Tel.: 0908 887 948
1260-45

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

EGYÉB
* Alkatrészt kínálok Babetára, Simsonra,
Pioniere. Tel: 0905 107 811
1206-45
* Dióbél felvásárlás. Önhöz jövünk, ár 130 Sk-ig/
kg/osztály. Tel.: 0910 461 209, 0907 210 392
1255-45

*Felvásárolunk öreg tojút, házi vásznakat, régiségnek számító bútorokat,
tulipános ládákat, komódokat, faliórákat,
és komplett hagyatékokat.
Tel.: 0903 537225
1277 – 46

* Eladó rekamié 3+1+1 garnitúra – alig
használt állapotban. Ár 2500 Sk
Tel.: 0903 507 896
1326-46

INGATLANOK

SZOLGÁLTATÁSOK

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

* Kisebb lakatos munkát válalok +
pléh hajligatást. Tel.: 047/56 96 246

880-51

1304-45

* Lemondunk befutott kerámia burkolatot, csempét, fürdőszobai berendezéseket áruló üzletünkről a Kishonti u.
1757 sz. alatt Rimaszombatban.
Tel.: 047/54 22 799

* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL /múlt, jelen, jövő/. Hétfő-Péntek 8:30-16:00
óra, Cserencsényi út 22. (a Munkaügyi Központ mellett) Rimaszombatban. Tel.: 0915 228 482

2880-45

1306-50

*Veszek 2 szobás lakást a Rima
lakótelepen. Tel.sz.: 5633852 /
este/, 0902 877 141

* Kovács és heggesztő munkák, kapuk, kerítések, rácsok, lépcsőfokok,
korlátok méretre is, cinkezve.
Tel: 0907 362 925

1280 – 46

*Eladó nagy telek, nagy udvar,

G YO R S

ÁLLATOK

1320-45

ÁLLÁS
* Sürgősen felveszek közgazdász-könyvelőt egyszerű és kettőskönyvelés ismeretével, min. öt év gyakorlattal. Tel.:0905
702 105
1246-45
*Dolgozni szeretne és környezetében
nem talál megfelelő munkát? Amennyiben szivesen dolgozna Szlovákia délnyugati részén, vagy Magyarországon,
jelentkezzen a 0905-785607, vagy a
0908-176951 telefonszámon!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély gyászunkban
mondunk köszöntet
mindazoknak, akik
2007. október 22-én
elkísérték utolsó útjára
a rimaszombati temetőbe
drága halottunkat
BORZY JÓZSEFNÉ
szül. Granilla Erzsébetetet.

és a sok szép virággal,
együttérző szóval,
kézfogással enyhíteni próbálták mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

1282 - 44-49

PNEUCENTRUM
Cukrgyári út 2086. Rimaszombat
- Téli gumik kedvezményes áron
- Vásárlás esetén gumicsere
térítésmentesen

Kínálat:
Nokian, Hankook, Barum, Lassa, Winter
stb.
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 7.30 – 16.00, Szombat: 7.30 – 12.00
Tel.: 047/5626758
2885

STAVMIX

2866

Vasúti utca 35., Rimaszombat
Nyitva: Hétfő – Péntek 7.30 – 17.00
Tel.: 0918 420 299, 047 56 21 041

KÖ L C S Ö N

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

IÓ
AKCSk/m2
0
0
már 1
-val
DPH

IÓ
AKCSk/m2
10 al
már 1
-v

DPH

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

Szilikonos homlokzati vakolatok

EUROMOTEL

AZ AKCIÓ 2007. 11. 15-ig érvényes, vagy amíg a készlet tart.

SPORT

11

2007. nov. 5.

A kerületi labdarúgó bajnokságban történt

Az utolsó őszi forduló döntött
a területi bajnokságban

AJNÁCSKŐ ÚJRA GYŐZÖTT
A kerületi labdarúgó bajnokság utolsó fordulója még nem jelentette az őszi zárást, ugyanis a szövetség döntésének értelmében,
lejátszották a csapatok az előrehozott tavaszi első fordulót is.
III. LIGA
Rimaszombat B – Bánfalva 0:0.
Annak ellenére, hogy Kuciak,
Geri, Tomáš, Sihelský és Purdek is
helyet kapott a tartalékcsapatban,
nem sikerült a győzelem a bajnokság éllovasa ellen.
A III. LIGA TÁBLÁZATA:
1. BÁNOVÁ
2. ZVOLEN
3. DOLNÁ ŽDAŇA
4. KYSUCKÉ NM
5. KRÁLIKY
6. D. STREHOVÁ
7. R. SOBOTA B
8. KREMNIČKA
9. LIET. LÚČKA
10. ST. BYSTRICA
11. BYTČA
12. NÁMESTOVO
13. FIĽAKOVO
14. MAKOV
15. L. ŠTIAVNICA
16. KRÁSNO

14
14
14
14
13
14
13
14
14
14
13
14
14
14
14
13

9
8
6
6
5
5
6
5
5
5
4
4
4
4
3
2

5
3
5
2
5
5
2
5
3
2
4
4
4
2
5
2

0
3
3
6
3
4
5
4
6
7
5
6
6
8
6
9

36:9
25:11
28:17
22:14
21:18
17:15
19:18
18:17
20:23
22:36
14:18
10:16
15:22
30:35
18:33
12:25

32
27
23
20
20
20
20
20
18
17
16
16
16
14
14
8

IV. LIGA
Ajnácskő – Borosznó 2:1 – a hazaiak góljait Igo és Pataki Cs. szerezték.
Feled – Tiszolc 1:2 – a gólokat P.
Šándor illetve Masár és Farkas szerezték.
Losonctamási – Nagyrőce 3:4 – a
vendégek elsősorban Luntner 3 és
Gömöri góljainak köszönhették a
győzelmet.
A IV. LIGA TÁBLÁZATA:
1. NOVÁ BAŇA
2. RUŽINÁ
3. VEĽ.KRTÍŠ
4. POLTÁR
5. HLINÍK n.H
6. TISOVEC
7. BRUSNO
8. JESENSKÉ
9. PODLAVICE
10.KALINOVO
11.HAJNÁČKA
12.SELCE
13.TOMÁŠOVCE
14.REVÚCA

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
13
8
8
6
7
5
4
4
3
4
3
2
2

2
1
3
1
3
0
2
5
2
4
1
2
4
0

1
2
2
4
4
6
6
4
7
6
8
8
7
11

42:16
25:8
23:10
25:18
22:20
19:23
18:21
12:15
17:26
14:18
19:34
17:20
18:31
18:29

32
31
27
25
21
21
17
17
14
13
13
11
10
6

V. LIGA
Vámosfalva – Nagybalog 2:3 – a
vendégek mindhárom gólját Michal Doležal szerezte.
Ipolynyék – Rimajánosi 3:2 – a
vendégek góljait Slabý és Kökény
lőtték.
Lubény – Nyustya 1:2 – a gólokat
Schaller – Šaliga ôs Zemanovič
szerezték.
AZ V. LIGA TÁBLÁZATA:
1. VEĽKÝ BLH
13
13
2 NENINCE
3. HNÚŠŤA
13
4. OLOVÁRY
13
5. MÁLINEC
13
6. RADZOVCE
13
7. LUBENÍK
13
8. HRNČ. ZÁLUŽ. 13
9. RIM.JANOVCE 13
10.VINICA
13
11.MODRÝ KAMEŇ 13
12.SKLABINÁ
13
13.MÝTNA
13
14.BOĽKOVCE
13

11
9
8
8
7
6
6
4
5
5
4
4
2
2

1
1
3
1
1
1
0
4
1
1
3
2
1
0

1
3
2
4
5
6
7
5
7
7
6
7
10
11

35:14
32:16
35:17
32:14
38:26
31:24
21:24
18:20
24:30
24:30
24:31
25:26
17:49
11:41

34
28
27
25
22
19
18
16
16
16
15
14
7
6
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Poljaková és Husár
Innsbruckban
Kéthete a rimaszombati Úszó
Klub tagjai Innsbruckban nemzetközi megmérettetésen vettek részt. Városunkat Hanka
Poljaková és Juraj Husár képviselték, s az értékes tapasztalatok mellett szép eredményekkel
tértek haza. Hanka 100 m mellúszásban a saját kategóriában
második helyen végzett, a kilencéves Juraj is előkelő helyet ért el
a versenyen. Ezzel mind a két fiatal javított a rekord idején. Legközelebb a besztercebányai kerületet képviselik Salgótarjánban.
jv/he

SAJÓGÖMÖR AZ
ŐSZI BAJNOK
A területi labdarúgó bajnokság
utolsó őszi fordulójában dőlt el
az őszi bajnoki cím. Sajógömör
sikerrel vette a guszonai akadályt,
Hanva viszont kikapott Bátkában.
Ez döntött. Az utolsó helyen
Nagytörék várja a tavaszi folytatást.
I. OSZTÁLY
Guszona – Sajógömör 0:3 – góllövők: Vaš, Lukács, Brindzák.
Csutor Zoltán edző csapata megérdemelten szerezte meg a három
pontot.
Szentkirály – Nagytörék 2:0 – Kovács, Váradi. A vendégcsapat nem
jelentett nagy akadályt a hazaiaknak a három pont megszerzésében.
Bátka – Hanva 5:2 – Gál 2, Váradi
2, Lakatos – Zsíros 2. A rangadón
csupán a második félidőben dőlt el
a három pont sorsa.
Kisrőce – Murány 2:2 – Šepík,
Černák – Kochiar, Matajs. A vendégeknek két gól előny sem volt
elég a győzelemhez.
Szárnya – Osgyán 3:0 – Legát 2,
Ferko. Jó iramú találkozón megérdemelt hazai siker született.
Klenóc – Rimaszécs 4:2 – Parobek
2, Medveď, Bálint-Lakatos 2. Hat
gólt és jó mérkőzést láthattak a
nézők.
AZ I. OSZTÁLY TÁBLÁZATA:
1. GEMER
2. CHANAVA
3. BÁTKA
4. KRÁĽ
5. KLENOVEC
6. MURÁŇ
7. STÁRŇA
8. RIM. SEČ
9. OŽĎANY
10.REVÚČKA
11.HUSINÁ
12.V.TERIAKOVCE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
6
5
5
5
5
4
2
2
1

1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1
2

1
2
3
5
4
4
5
5
6
8
8
8

46:6
39:29
25:19
25:21
27:21
28:25
27:27
23:38
17:20
19:35
13:35
13:26

28
25
22
18
17
17
16
16
13
7
7
5

A területi ifjúsági bajnokság I.
osztályában Nagybalog az őszi
bajnok, Lubény és Bátka előtt. Az
utolsó Szárnya csapata lett egyetlen megszerzett ponttal.
A diákbajnokság A-csoportjában
három 14 pontos csapat áll az
élen: Ajnácskő, Osgyán és Feled.
A B-csoportban Kisrőce vezet
Jolsva és Klenóc előtt.
sz

A rimaszombati
TJ ŠK Tempus
ifjúsági
csapatainak
október 28-i
eredményei
II. LIGA KÖSZFSZ DÉLI
CSAPATÁNAK MECCSEI:
MFK Hriňová /Herencsvölgy
/-TJ ŠK Tempus Rimaszombat U 15 2:0
MFK Hriňová /Herencsvölgy/TJ ŠK Tempus Rimaszombat
U13 2:1
g.Galo
ELŐKÉSZÍTŐ LIGA
TJ ŠK Tempus Rimaszombat
U11 – Fomat Martin /Túrócszentmárton/
4:2 g. Nôta, Boroš, Múčik,
Janíček
TJ ŠK Tempus Rimaszombat
U10 – Fomat Martin /Túrócszentmárton/ 0:1
K Tempus Rimaszombat U 9
– Fomat Martin /Túrócszentmárton/
2:3 g. Janíček 2
ov

Sporthírek röviden
A terem-futballisták KözépSzlovákiai Kupájáért lejátszott
találkozón a Rimtex Rimaszombat csapata 10:6-os győzelmet aratott a Sportcentrum
Fülek csapat ellen. A gólokat
T. Sándor 4, Uhrin és Budai 2,
Juhaniak és Ruszó szerezték.
A járási minifutball bajnokságban nyolc forduló után az

Expresstrans csapat áll az élen
/21 pont/ a Rimtex /18/ és a Juve
Rozsnyó /15/ előtt. Két csapat – IKCOM és Greko – még nem szerzett
pontot.
Gyöngyösön nemzetközi birkózó tornát rendeztek, melyen a
Lokomotíva Rimaszombat versenyzői is szerepeltek. Štefan Bacskai
első lett az 58 kilogrammos súlycso-

portban, Rastislav Tóth pedig második a 66 kilogrammosok között.
Besztercebányán rendezték
a kick-bokszolók Szlovák Kupájának az első fordulóját. A
nyustyaik közül Petra Hirjaková
az első, Mirian Bagačková pedig a második helyen végzett.
A férfiaknál Maroš Baláž második, Ondrej Radič pedig az ötödik helyen fejezte be a versenyt.

A IV. asztalitenisz ligában
négy forduló után Losonc B
csapata áll az élen /12 pont/,
az ŠKP Rimaszombat /12/ és a
Metabond Tornalja /10/ előtt.
Eperjes B – VFK Rimaszombat 3:0 – az idősebb ifjúságiak
II. ligájában. A fiatalabb ifjúságiak 4:0 arányban szenvedtek
vereséget.
sz

