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Járási bíróságot terveznek
A kormány még nem tárgyalta az épület ügyét
A Tompa téri téli hangulatba
meglehetősen nem illik bele az
egykori kórház épülete az immár
szépen felújított Gömör-Kishonti
Múzeum és az új vármegyeháza
bejárati részének rekonstrukciója

után. Sokan joggal érdeklődnek
a felől, hogy mi lesz ezzel az épülettel?
Az Építéshatósági, Beruházási
és Közlekedési Osztály vezetője,
Csincsík Anna lapunknak elmond-

ta, hogy a város építkezési hivatala
még 2005. augusztusában adta ki
az engedélyt az épület átépítésére,
azzal, hogy 2008. augusztusára be
is fejeződnek a munkálatok.
folytatás az 5. oldalon

Készül a Városfejlesztési Koncepció
November 21-ig lehet véleményezni a helyzetértékelési részt
Minden település életében nagyon fontos mérföldkő a további
fejlődés érdekében a Városfejlesztési Koncepció kidolgozása.
Rimaszombat a 2007-2013-as időszak koncepciójának kidolgozásával március végétől foglalkozik,
amikor is aláírták a Régiófejlesztési Minisztériummal a támogatási szerződést 868 700 korona
értékben, melyből 5% az önrész,
s az EU is társﬁnanszírozó.
A Városfejlesztési Koncepció kidol-

gozását versenyeljáráson a bajmóci
IBS SLOVAKIA s.r.o. kapta meg, a
vállalat munkáját az a 27 tagú Városi Partnercsoport segíti, amelyben részt vesz a város vezetése, pár
vállalkozó, a civil szféra képviseletében pedig Koós István, Szűcs
Ferenc és Boros András. A csoport
koordinátora Eva Muráriková, a
VH Stratégiai és Városfejlesztési
Osztály vezetője, aki lapunknak
elmondta, hogy a koncepció kidolgozásának egyes szakaszai fo-

lyamatoson zajlanak. Miközben
előkészületben van a stratégiai rész
kidolgozása, az analitikus fejezet
a nyilvánosság elé került - véleményezésre. Rimaszombat honlapján
érhető el a dokumentum - www.
rimavskasobota.sk. November 21ig várják az érdembeli hozzászólásokat, melyek mintegy ellenőrzésképpen visszajelzést adnak,
hogy a helyzetjelentésben szereplő
adatok, megnevezések, intézmények, vállalkozások helyt állóak-e,

A feltételeknek megfelelő érdeklődők személyesen vagy e-mailben
jelentkezhetnek a következő
elérhetőségeken:
Gömöri Hírlap Szerkesztősége
Svätopluk u. 5. szám 2. emelet
28-as ajtó
Tel.: 58 11 310
E-mail: gomorihirlap@
rimavskasobota.sk

Vadex, k.f.t, 2227
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat
AKCIÓ:
Lecsóba való kolbász 50 Sk/kg
Hegyesi kolbász: 130 Sk/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat
s szükséges-e valamilyen hiánypótlás. Ahhoz, hogy a stratégiai célkitűzések majd pedig az Akcióterv
megfelelő kidolgozásra kerüljön
elkerülhetetlen a pontos helyzetfeltárás, elemzés. Ezért vegyék a fáradságot, s nézzenek bele a készülő
koncepcióba, s ha észrevételük van,
azt jutassák el Eva Murárikovához
/tel.: 047/5604613, e-mail: eva.
murarikova@rimavskasobota.sk/.
Az oldal szövege és fotó: homoly
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Korábban kezdődött a téli szolgálat
A törvény értelmében november
15-én kezdődik a téli szolgálat a városban, azonban az
időjárás közbe szólt, s a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat
(röv.: VKFV) munkatársai már
november 1-től 24 órás időjárás
monitorozást biztosítanak, hogy
ﬁgyelemmel kísérjék az időjárásváltozást.

teherautó és egy UNC-061 multifunkcionális úttisztító gépet vettek
igénybe - tudtuk meg Rábely Páltól,
a VKFV igazgatójától, aki hozzátette, hogy a sokéves átlag alapján 530
tonna őrölt kő és 80 tonna ipari só
áll rendelkezésükre a télen (egye-

nes útra egy m2-re 10-100 g adagolható). Bármennyire is tisztítják
majd az utakat, a téli úttest mindig
is veszélyesebb, ezért megköveteli
az óvatos, körültekintő közlekedést
úgy az autósoktól, mint a gyalogosoktól.

Szükség esetén értesítik a szolgálatot teljesítőt, ahogyan ez két hete
hétvégén is történt, amikor a november eleji első havazás után leesett az első nagyobb mennyiségű
hó is. A hótakaró elérte a három cm
feletti vastagságot, ezért a VKFV
munkatársai a hajnali órákban
kétszer is letisztították az utakat. A
lehullott hó-mennyiség alapján három traktor, egy multicar, egy LIAZ

Friss csemeték és cserjék, hogy kellemesebben éljünk
A múlt héten a Városi Hivatal
mellett működő Környezetvédelmi Szakosztály karöltve a VKFV
munkatársaival pótolta a hiányzó facsemetéket Rimaszombat
egyes terein.
A szakosztály vezetője Bozó János
lapunknak elmondta, hogy a lakossági igények alapján kivágott
nagy fákat, amelyek árnyékoltak
vagy egyéb ok miatt kivágásra kerültek, most facsemetékkel pótol-

ták. A fák kiültetésekor figyelembe
kellett venni a közműhálózatokat
is. A zöld övezetek szebbé tételéhez a múlt héten 62 darab csemetét és 50 darab cserjét használtak
fel. A lakótelepek közül főképpen a
Nyugat-lakótelepre ültettek fákat,
hogy kellemesebbé váljék a környezet. Értékes juharfák és cserjék
kerültek a Holokaust Emlékműhöz
is. Az igyekezet meg van a VH részéről, hogy környezetünk szebb
és tisztább, kellemesebb látványt,

egészségesebb közeget nyújtson, a
vandalizmus megállítása azonban
nagyon nehéz…

Mulasztásért
ezer koronás
büntetés
A Városi Közterület-fenntartó
Vállalat gondoskodik az utak hótól való megtisztításáról, a lakott
területek járdáinak tisztántartása viszont a lakosok feladata.
A tavalyi évben nem volt probléma a téli munkákkal, a járdák
tisztán tartásával, hiszen alig esett
hó. Idén mennyire lesz ez így,
még nem tudni, mert már most
észlelhető a szeszélyes időjárás.
A Városi Rendőrség munkatársai
nagyobb mennyiségű hó lehullásakor, ha mulasztás történik,
figyelmezetik a tulajdonosokat
a házuk előtti járdarész letakarításának a kötelességére. Berecz
Péter parancsnoktól megtudtuk, hogy két éve volt rá példa,
hogy élni kellett az ezer koronás
büntetés kiszabásával, mert a tulajdonos nem seperte le a hótól a
járdát. A mostani hóesésnél ilyen
gond nem volt, bár az is igaz, hogy
az enyhe idő miatt nagyobbrészt
el is olvadt. Nagyobb havazás
esetére elő kell készítenünk a
seprőt, illetve a lapátot, s tanácsos
a szomszédunkra is odafigyelni,
főképpen, ha öregekről van szó,
akiktől nem várható el, hogy kitotyogjanak havat lapátolni.

VÁLASZ egynéhány a képviselőtestületi üléseken elhangzott interpellációra
Kerékpártartó a posta előtt
Még az október 2-i ülésen merült
fel az a kérés, hogy a posta előtt
is legyen kerékpártároló. A Városi
Közterület-fenntartó Vállalat a kérésnek eleget tett, s október 10-től
a kerékpározók a posta előtt is a
megfelelő helyen hagyhatják kerékpárjaikat az ügyek intézésének
ideje alatt.
Csendháborítás a Tormás
lakónegyed alatt
A Stratégiai és Városfejlesztési
Osztály Vállalkozási Szakosztálya
utánajárt a Kassai úton lévő vendéglő nyitva tartási idejének. A város még 2004 márciusában adta ki
a vállalkozási engedélyt, melyhez
2006 nyarán nyitva tartási időpont

módosítást fogadtak el a következőképpen: hétfőtől – péntekig
6-16:30-ig,
szombat-vasárnap
zárva. Az ettől eltérő rendezvények megtartásait külön kell kérvényezni, ellenkező esetben a vállalkozó szankcionálva lesz, melyre
október 4-én figyelmeztetve lett.
A Fučík utca járdájának
megjavíttatása
Ezelőtt három évvel történt építkezés miatt a Fučík utcában a járda károsodott. A lakosok részéről
többször is érkezett ez irányú panasz, melyet azóta többször is monitorozott a Építéshatósági, Beruházási és Közlekedési Osztály. Ez
esetben a tökéletes problémamegoldásra csak akkor kerülhet sor, ha

a következő év költségvetésében
megjelenik ezen utca s járdájának
teljes felújítási költségtervezete, s
betervezik a munkát.
A Baktin lévő Ušiak emlékmű
legyen a városé
A város az értékeit a könyvelésben
is számon tartja. Az Ušiak emlékműnek nincs anyagi értéke, ezért
be sem sorolható a tulajdonok
közé. Az ügy rendezéséhez fel kell
deríteni a valódi tulajdonost.
Épüljön körforgalom Szabadkán,
Pokorágynál és a temetőnél
A város csak a saját tulajdonában
lévő utakról vagyis az önkormányzati utakról dönthet. A nevezett
autóutak vagy az államhoz vagy a

BBMÖ-hoz tartoznak. Ez esetben
az állami politika dönti el az útépítést.
A Jesenský út Gemer vendéglő
előtti autóbuszmegálló
átértékelése
A képviselő azt kifogásolta, hogy
az átkelőtől illetve a kereszteződéstől nincs 15 m-re se a kijelölt autóbuszmegálló, s reggelente nehéz
az autóbusz kikerülése. A buszmegálló helyének megállapítása
törvény értelmében, s praktikus
okokat figyelembe véve történt,
hogy a reggel iskolába igyekvő
gyerekeknek ne legyen túl messze
a Daxner utca. Ezért nincs szükség az megálló helyének az átértékelésére.
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Rimaszombatban is egyre több a nevelőszülő

A gyermeknek családra van szüksége
Szlovákiában a különböző
nevelőintézetekben több mint
6000 gyermek él. Évente közülük
a 200-300-at fogadnak örökbe. A
többi gyermek vagy a gyerekotthonokban válik nagykorúvá,
szülők szeretete nélkül, vagy
nevelőszülőkhöz kerül. Ez utóbbira már rimaszombati gyakorlat
is van, s a tapasztalatcserét
szolgálta a múlthét csütörtökön
megrendezett találkozó is.
Az összejövetelt a Munka-, szociális és családügyi hivatal gyámhatósága szervezte karöltve a

besztercebányai NÁVRAT polgári
társulással, amely november 5-e
és 16-a között országos akciót
szervezett a nevelőszülői gondoskodás népszerűsítésére mintegy
harminc településen, közte Rimaszombatban is november 15én. Jelenleg Szlovákia területén
2000 nevelőszülő tevékenykedik,
s 2800 gyermek van gondozásban. A többségük - 1400 család a
rokon gyermekét gondozza. Egy
gyermek gyermekotthonbeli nevelése évente 230 ezer koronába
kerül, s akkor még meg sem kapta
a legfontosabb gondoskodást, a

családba való tartozás érzését. Rimaszombatban körülbelül félszáz
nevelőszülő tevékenykedik, akik
a gyerekek után jutalmat és gondozási díjat kapnak az államtól. A
rimaszombati gyámhatóság munkatársai félévente járnak családlátogatásra, hogy felmérjék minden
alapszükséglete meg van-e a nevelésbe vett gyermeknek. A múlt heti
találkozón az érdeklődők beszélgethettek a szakemberekkel, tapasztalatot cserélhettek, informálódhattak ezen hivatás iránt, hogy
minél több gyermek kaphassa meg
a család „melegét”.

MEGJEGYZÉS

Palko: gyerek kell, nem bevándorló
Politikusaink olykor hajmeresztő kijelentéseket képesek
magukból kifacsarni, de meg
kell hagyni, hogy Vladimír
Palkonak /KDH/ ezúttal igaza
van. A lakosság elöregedőben, a
fiatalok külföldön, demográfiai

krízis van. Az Európai Bizottság
a kék kártya bevezetését tervezi,
mellyel a külföldi munkavállalást legalizálják. A munkával a
bevándorlók lakhelye is állandósul, s egyre több idegen lesz
az országban. Palko szerint a

születési arányt kell megváltoztatni, s ha az EU ezzel foglalkozna többet a migráció helyett,
nem állnánk ott ahol. A kérdés
azonban nem egyszerű, mert ki
vállal/vállalhat a mai világban
felsőséggel gyermeket?

Leszünk egyszer olyan kultúremberek, …?
Számtalanszor hívtuk már fel a
figyelmet a vandalizmusra, s következményeire. Ezt az elszomorító magatartást nem elégendő
elégszer hangsúlyozni. Szemetelés, graffiti, törés-zúzás, garázdálkodás… Szinte lépten-nyomon
kell vele szembesülnünk. Fájó
szívvel vettem pl. tudomásul, hogy
a frissen lefestett Gömör-Kishonti
Múzeum oldalsó falára már valaki rátette a kézjegyét. (felvételen)
Ugyanitt a nemrégiben felújított
járda körül a környezetbe illő szemeteseket helyeztek ki. Múltkor
arra lettem figyelmes, hogy már
hűlt helyük, vagy szét vannak
tördelve. A város szebbé s egészségessé tételét fák kiültetésével
próbálják elősegíteni. Igyekezetüknek azonban a garázdálkodás
nagyon sok esetben határt szab,
mert még mielőtt „felcseperedne”
a fa, tövében kitörik. A példákat az
értelmetlen erőfitogtatásra még
lehetne sorolni, biztosan mindenki találna belőle a környezetében

több tucatot. Mi lehet a megoldás?
A VH Környezetvédelmi Szakosztálya és a Városi Közterület-fenntartó Vállalat szüntelenül dolgozik
a hibák helyreállításán, amelyek
olykor nem számított költségekkel járnak, s fölöslegesen terhelik
a városi kiadásokat. Meg lehet ezt
valahogyan állítani? Vagy marad
az igyekezet, s a remény? „A je-

lenség sajnos itt van közöttünk,
komoly értékek mennek tönkre.
Remélem, hogy egyszer leszünk
olyan kultúremberek, s fogjuk tudni tudatosítani, hogy esztétikus, s
kellemes környezetünk megóvása
közös cél…”- mondja a tényeket
szomorúan konstatálva Bozó János, a Környezetvédelmi Szakosztály vezetője.

ANKÉT
Mit gondol a gyerekvállalásról?
Farkas Tünde, kozmetikus
Szerintem jó dolog,
akinek lehet. Én személy szerint örökbe
is fogadnék, ha nem
lehetne sajátom.
Azzal is ugyan úgy
törődnék. Egy nő életében a baba
megszületése a legszebb pillanat.
Maximum két gyereket tudnék
vállalni, az olyan optimális, egy
gyerek nem elég. Ugyan vannak
olyanok is, akik sok gyereket
vállalnak, s nem bírják eltartani.
Nem akarok senkit se megsérteni,
ezt mindenki döntse el saját maga,
hogy hogyan vélekedik róla.
Lucia Petríková, könyvelő
Fiatalként kevesebbet keresek, így
ebben a korban
nehezen tudom
elképzelni, hogy
gyereket vállaljak.
A gyerekeknek biztosítani kell a
szociális hátteret is, hogy mindene
meglegyen. Olyan világban élünk,
hogy európai árak vannak, de a
fizetések maradnak a régi szinten,
úgyhogy nehéz helytállni. A gyerek
felelősséggel jár, de szeretnék majd
gyerekeket, akár többet is, hiszen
a testvérek egymásnak a legjobb
barátot is jelenthetik.
Szajkó Szandra, anyasági szabadságon
A mai világban
nagyon nehéz a gyerekek nevelése, mert
sok kell egy gyerekre, kettőre meg még
több. Nekem két
gyerekem van, de többet már nem
is szeretnék. Sok gondot okoz a
gyerek eltartása és nevelése, mert
nagy a munkanélküliség, sok a
lakbér, magas a villany ára, nagyon
nagy a drágaság, nagy a bizonytalanság, nehéz a megélhetés. A
mai kor nem valami jó, még kicsik
a gyerekeim, de ha nagyobbak lesznek, félteni fogom őket.
Az oldalakat írta és fényképezte:
Homoly Erzsébet
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I. Vállalkozók Bálja Rimaszécsen
A gyűlések egyikén született meg
a bál ötlete. Az ötletet tettek követték, számos helyi, környékbeli,
sőt még magyarországi vállalkozó
is összejött, s támogatta a rendezvényt. A bált a falu két tehetséges
fiatalja, Újj Barbara és Homonnai
Tamás (felvételünkön) társastáncbemutatója nyitotta meg, akik már
több versenyen is sikeresen szerepeltek. A vacsora alatt másik két
rimaszécsi tehetséges fiatal, Busa
Viktor /hegedű/ és Busa Roland /

billentyű/ kápráztatta el a közönséget színvonalas műsorával. A jó
hangulathoz a zenét az Unicum
zenekar hajnalig szolgáltatta.
A rendezvény sikeres volt, ezért
a vállalkozók szeretnének belőle
hagyományt teremteni. A tombola
bevételét jótékonysági célra használják fel. A rimaszombati Vienala
fogyatékos gyerekek gondozásával
foglalkozó napközi otthon támogatására fordítják.
moly / Fotó: Győry

2007. november 10-én első
alkalommal rendezték meg a
rimaszécsi vállalkozók azt a
hangulatos bált, melyre méltán
emlékezhetnek majd vissza.
Ebben a választási ciklusban működik először a rimaszécsi önkormányzat képviselő testülete
mellett a Vállalkozók Bizottsága,
melynek elnöke Gál Ferenc, független helyi képviselő. Rendszeresen üléseznek, hogy megoldást
találjanak, mi módon is lehetne a
vállalkozók, munkanélküliek és
a falu lakosai helyzetén javítani.

Író -olvasó találkozó Tornalján A. Marton Gyulával
Egy újabb író-olvasó találkozót
szervezett a Gömöri Futár regionális lap szerkesztősége Tornalján
2007. november 10-én szombaton
16.00 órai kezdettel. A találkozó
helyszíne a tornaljai Magyar Ház

ülésterme volt. Ezúttal A. Marton
Gyula, a ma már Komáromban
élő „földi” volt a vendég, akinek
nemrég jelent meg „A festő”
című lírai olvasmánya. Ebben
az extravagány festőművészt,

a dereski Dúdor Istvánt hozza
emberközelbe. A rendezvényen
a spontán beszélgetésen kívül
könyvvásárlásra és dedikálásra is
volt lehetőség.
Balázs E.

Ünnepség a „Művészetek Találkozása” jegyében Putnokon

2007. november 9-én pénteken 15 órára szeretettel várta
a putnoki Holló László Galéria
az érdeklődőket a Tamás István
putnoki író prózája alapján Rege
a szakállas farkasról című kiállítás ünnepélyes megnyitására.

A kiállítást Tamás Barnabás,
Putnok város polgármestere üdvözölte, majd Fónagy Istvánné
igazgató, a MOS Bizottság elnöke
nyitotta meg. A művészeket Tamás
István író köszöntötte, aki a város
kulturális életének fontos mozgatórugója, a Tóth Ede Alkotókör
megalakítója és elnöke. A rendezvényen felléptek: Lenkey László
(fuvola), Putnok Város Női Kara, a
helyi Péczeli József ÁMK tanulói, a
Tamás István vezette Tóth Ede Alkotókör tagjai, ezt követte Simon
Mária Veronika, Munkácsy-díjas
festőművész Tóth Edéről készített
festményeinek átadása. A belépőjegyek vásárlásával mindenki
kapott egy sorszámot, mellyel az

ünnepség végén festményt nyerhetett. A 28 alkotó között találkozhattunk a hanvai Igo Aladár és fia,
Igo Sándor nevével is. Az ünnepség után egy előadásra hívták meg
a jelenlévőket a Bányász Művelődési Házba, ahol délután öt órakor
kezdődött Tóth Ede A falu rossza
című népszínművének a bemutatása. Zsuponyóné Ujváry Mária, a
Holló László Galéria igazgatónője
lapunknak elmondta, szeretnének
összeállítani egy kiadványt az idei
őszi fesztiválról, melyben a tervek
szerint szerepelnének a felvidéki
tanulók Tamás István prózájáról
készített alkotásai is.
Balázs Emese
Fotó: Benedek László

VENDÉGCSALOGATÓ
Rimaszécsbe, az egykor élénk
kereskedelmi élet központjába
Rimaszécs a Balog völgyéből
délnek tartó út és a Gömör megye
déli részét Nógrád és Borsod
között átszelő fontos kereskedelmi út kereszteződésében alakult
ki. A település fejlődése a 13.
század végétől ragadható meg,
amely összefüggésbe hozható a
Balog nemzetséggel. 1297 körül
a Balog nemzettség három ágra
oszlott, a Rimaszécsen élő ága
ekkortól kezdte magát Széchy családnak nevezni. A Széchyeknek
Rimaszécsen váruk is volt, amelyhez jobbágyfalvak és nagy kiterjedésű birtokok tartoztak. 1421.
június 23-án kiállított okiratban
szerepel először mezővárosként,
1450-ben vásártartási jogot kap V.
Lászlótól, a megyei hatóság ebben
az időszakban több alakalommal
is tartotta itt üléseit. 1796-ban I.
Ferenc király kibővítette vásári
kiváltságait. A Coburg családnak,
mely Koháry Antónia nőül vételével került a faluba, meghatározó
szerepe volt Rimaszécs életében.
1885-ös közigazgatási átszervezés
járássá tette, de székhelyét Feledre
helyezték. A Rimaszécsi járáshoz akkor 59 község tartozott
több mint 32 ezer lakossal. Az I.
világháború harminc hősi halottat
követelt a faluból, akiknek nevét
a két templomban felállított
hősök emléke őrzi. 1939-ben
jött az újabb világháború. újabb
megpróbáltatások, gazdasági
nehézségek, szenvedés, rettegés a
hozzátartozók életéért. Tizenhárom hős katona maradt ismeretlen sírokban az orosz mezőkön.
A háború befejezése után a béke
nem hozott mindenkinek igazi
békét, megkezdődött a kitelepítés,
a lakosságcsere. Tizenhárom
családot Csehországba deportáltak, ötöt pedig Magyarországra
telepítettek át. (Feldolgozva Gál
Mária Rimaszécs történelme a
13. század kezdetétől a 20. század
közepéig című szemináriumi
munkája alapján.)
/A 2001-es népszámlálási adok
szerint 1828 lakosából 1195-en
vallották magukat cigány származásúnak, 554-en magyarnak és
76-an szlovák nemzetiségűnek./
he
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folytatás az 1. oldalról
Ez év júliusában vizsgálták felül
az épületet, de meg kellett állapítaniuk, hogy a két év alatt semmilyen előrelépés nem történt.
A SZK kormányának október
17-i, 64. számú ülésén napiren-

Járási bíróságot terveznek
den volt a 14. pontban az egykori
kórház épületének átépítése
járási bíróággá, melyet az igazságügyi miniszter terjesztett elő,
de kormány megszakította a tárgyalást a témában. A tervezetben

egyébként 141,1 millió korona
szerepelt, melyet az állami költségvetésből nyernének 2010-ig
az épület teljes rekonstruálására.
A Járási Bíróság pillanatnyilag megosztva két épületben

székel a Jesenký illetve a Daxner
utcában, s helységbeli gondjai
vannak, úgyhogy indokolt lenne
a mielőbbi intézkedés...
he

Az Emberi Jogok Közép-Európai Bizottsága monitorozza a Serkén történteket

Vétkesek közt cinkos, aki néma!
A történet megrázott mindenkit,
aki csak hallott róla. Lapunk
hasábjain is többször foglalkoztunk az üggyel, de nem lehet
felette napirendre térni. Ártatlan
emberéletet követelt a felelőtlen
cigány bűnözés 2007. október
24-én Serkében. Az egyhónapos
feledhetetlen és fájó eseményre
néma emlékmenettel emlékeznek meg november 25-én, vasárnap az istentiszteletet után.

Múlt héten az Emberi Jogok Közép-Európai Bizottságának szlovák és szerb biztosa, Jókai Zoltán;
a Polgári Társulások Szövetsége
Szlovákia területén civil tömörülés
és Modifikáció p.t elnöke, Házik
Zoltán valamint a Bástya Egyesület elnöke, Vörös Attila tiszteletét
tette Serke község polgármesterénél és a rabló-gyilkosság áldozatául esett ártatlan fiatalember
családjánál, hogy részvétüket fejezzék ki.
Jókai Zoltán ismertette a munkája
során szerzett tapasztalatokat, s
biztosította a polgármestert, hogy
a roma kisebbség ügyét is képviseli, mert még csírájában el kell
fojtani a bűnözést, hiszen itt e tekintetben nincs szó cigánykérdés-

ről, mert roma kisgyerek is áldozatául eshet a drogdíllerkedéssel
is foglalkozó bűnbanda határokat
nem ismerő törvényszegéseinek.
A drogfogyasztást többször is
bejelentették a rendőrségen, a
polgár őrei azonban ritkán tudják
„lefülelni” a tiltott kereskedést. A
suhancok a kábítószer hatása alatt
kiszámíthatatlanok, a helyiek elmondása szerint a legkisebbekhez
sem lehet szólni vagy ellentmondani, mert nem válogatják a szavakat, sőt a tetteket sem. Serkén a
falu központban garázdálkodnak,
támadnak le vétleneket, szedik el
az idős emberek pénzét, szemtelenkednek a járókelőkkel, szaladgálnak légpuskával a köztéren,
vagy éppen végeznek ki brutálisan
egy jó embert. Általánosítani nem
lehet, de megtudtuk, hogy tavaly a
hegyoldalban emberi csontokat találtak, akkor az áldozat egy cigányasszony volt, sok pénzzel. A 900
lelket számláló községnek szinte
a fele roma származású, a probléma többsége ezen kisebbségnek
nevezett, néhol már többségként
viselkedő népcsoportot érinti. Serkében is működik a Szociális Fejlesztési Alap „remek” programja a
kommunális szociális munkásokkal való problémakezelés. Három
főt alkalmaznak. Vezetőjük Bikkes
Kálmán, jó ember hírében áll
ugyan a faluban, sajátjait mégsem
tudja szociálisan „helyre rakni”…
Úgy vélem, hogy a polgármester is
megkötve érzi a kezét, s néha tehetetlen. „Beszélgettünk az esetről.
Folyamatos téma, hogy foglalkozunk a romákkal, odafigyelünk
a prevencióra. Jelen esetben a
rendőrség dolga, hogy eljárjon az
ügyben.” – nyilatkozza lapunknak
Kisfaludy Nándor polgármester,
arra a kérdésemre, milyen álláspontja van a Községi Hivatalnak

az esetre és a bűnözésre. Az önkormányzat nem támogatja az emlékfelvonulást sem, melyet az áldozat
tiszteletére szerveznek a civilek
november 25-én. Vétkesek közt
cinkos, aki néma! Az akció semmiképpen sem Serke Község, nem a
hivatal, s nem is a cigányok ellen
irányul! Hanem azon gaztett ellen,
amely emberáldozatok sorait gyűjti. Holnap lehet, hogy éppen az
Ön gyermeke koporsója előtt kell
megállnunk, mert ameddig precedense van annak ebben az országban, hogy egy emberölés bűntettét
átminősítik bűntárssal elkövetett
rablássá, súlyos testi sértés következtében bekövetkezett halállá
addig nem érezhetjük magunkat
biztonságban sehol. Az igazságszolgáltatás gyengesége adja a legnagyobb hatalmat, mondhatnám
úgy is lovat a bűnelkövetők alá.
Annak az édesanyának, testvérnek, családnak a fájdalmát senki
nem tudja átérezni, amikor újra és
újra fel kell idézni a történteket, el
kell mesélni, hogy: „Este kiment
a faluba a fiam, negyed 10-kor
elindult hazafelé, de többet nem

tért haza. Már gondoltam, ha
reggelig nem jön haza, nagy a
baj, mert soha sem maradt ki.
Az nap a cigányok úgy beszélték,
hogy találtak egy embert, nem
ismerték fel, annyira össze volt
verve. Azt hitték, hogy egy rimaszombati férfi, nekem sem mutatták meg, csak a lányomnak.
Hátulról leütötték, összerugdosták, behúzták az üzlet mögé.
Akkor három napig nem égett a
villany az üzlet előtt, ezt használták ki. Ez már nem az első eset
lehetett, már máskor is megverték, csak nem beszélt róla. Ő
nagyon jó ember volt, barát volt
a cigánnyal is, csendes, szerény.
Segédkezett, akinek csak kellett,
ha szóltak neki, hogy menjen,
éjszakai is elment…” Hát többet
már nem megy, se a Falunapra, se
a Lovas napokra, se a Gépparkba.
Földi életét méltatlanul fejeztették
be vele. Lehet, hogy akaratlanul,
drog hatása alatt gyilkoltak, de ez
nem mentség. Tiltakozzunk mindennemű erőszak, bűnözés ellen!
Homoly Erzsébet
Fotó: a szerző
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JELES NAPOK
s 21 éves korában feleségül veszi a
14 éves lánykát. A fiatalok őszinte
rajongással vonzódnak egymáshoz. Ám a szerelmes Erzsébet
ugyanakkor kortársának, Assziszi
Ferencnek életpéldáját követi, a
szegények, a szenvedők, a szerencsétlenek pártfogója lesz. Korai
özvegység szakad a háromgyerekes fiatalasszonyra, de a mérhetetlen fájdalom nem töri össze.
Özvegysége után maradéktalanul
a betegek, a szenvedők, a nincstelenek szolgálatára szenteli életét.

November 19. Erzsébet

November 22. Cecília
Árpád-házi Szent Erzsébet rövid
élete ragyogó példa arra, hogy teljes élete élhet az ember akkor is, ha
fiatalon ragadja el a halál. II. András és merániai Gertrúd gyermeke
– politikai meggondolásból – már
négyéves korában Wartburg várába kerül. Kijelölt jegyesének halála
után legszívesebben hazaküldenék, de a jelentős „hozomány”
miatt kénytelenek eltűrni jelenlétét. Eközben a fiatal őrgróf, Lajos
megszereti az ártatlan gyermeket,

November 25. Katalin
Alexandriai Szent Katalin, vértanú
a IV. század elején. Műveltségével
kitűnt kortársai közül. Maxentius
császár próbálta hittagadásra bírni, de ötven bölcse sem tudta Katalint meggyőzni, fényes győzelmet

aratott felettük a vitában. Hittagadásra nem lehetett rávenni,
először kerékbe akarták törni, ez
meghiúsult, végül is lefejezték. Teológusok, filozófusok, ügyvédek,
tanárok, könyvtárosok és később a
nyomdászok védőszentje.
Összeállította: Balázs Emese
Fotó: archív

A Forrás Színház bemutatja a Csalóka Péter mesejátékot

BESZÓLUNK

Furcsa jelenségek
A várost járva furcsa jelenségre
figyeltem fel. Előttem pár méterre
két hölgy beszélgetett magyarul,
majd kisidő múlva miután közeledtem hozzájuk, egyszerűen átváltottak a szlovák nyelvre. Miért?
Az üzleteket járva is tapasztaltam
ezt a jelenséget. Az üzletes nő az
egyik percben magyarul beszélt
velem, majd átváltott szlovákra.
Miért? Megjegyzem csak ketten
voltunk. Egy másik üzletben
magyarul kértem szalámit, az az
érdekes, hogy a hölgy megértette,
kiszolgált, de a pénzt már szlovákul kérte. Miért? Nem tudom
elképzelni, miért történnek ilyen
furcsaságok Rimaszombatban.
Nekünk magyaroknak jogunk
van használni az anyanyelvünket,
úgy az üzletekben, a várost járva,
a kórházban, az összes hivatalban, bárhol, a munkahelyeken. A
jogainkkal élnünk kell. Magyar

Szent Cecília nemesi származású, szülei Valeriánushoz adják
feleségül, aki a döntést elfogadja,
de Valeriánust megkérte: tartsa
tiszteletben elhatározását, hogy a
házasságban is meg akarja őrizni
szűz tisztaságát. Valeriánus teljesítette a kérést, s maga is megkeresztelkedett. Saját fürdőjében
akarták megfojtani hitéért a pogány praefectus rendeletért, végül
karddal háromszor csaptak rá, így
halt meg. Ünnepét már 545-ben
megtartották Rómában. Szent
Cecília a zenészek és hangszerkészítők védőszentje.

iskolába jártunk, sőt még otthon
is magyarul beszélünk, írunk,
olvasunk, művelődünk. Nem kell
nekünk félnünk semmitől és senkitől sem. Félreértés ne essék, senkit
sem szeretnék támadni, csupán
ezzel a helyzettel nem értek egyet.
A szlovák honfitársainkkal ezelőtt
is megvoltunk békességben, egyetértésben, most is megvagyunk, s
a jövőben is megleszünk. Tőlük
aztán igazán nem kell tartanunk,
sőt emberségből velem szemben
jelesre vizsgáztak. Akkor meg miért? Használjuk a szlovák nyelvet,
akkor mikor szlovák nyelvű honfitársunkkal beszélünk, ez így van
rendjén, így helyes, de soha semmi
körülmények között ne felejtsük el,
hogy magyarok vagyunk, merjük
használni édesanyanyelvünket, s
legyünk rá büszkék. Tiszteljük és
becsüljük egymást!
Csölle Edit

December 6-án, csütörtökön
délelőtt 11 órai kezdettel a
győri Forrás Színház lép fel a
rimaszombati kultúrházban
a Csalóka Péter című zenés
mesejátékkal.
A nagy kópé székely mesehős Csalóka Péter - alaposan és
többszörösen megleckézteti a hatalmával folyamatosan visszaélő
buta bírót. Minden szegény ember
barátjának tekintheti az igazságot
szolgáltató hőst, aki esetünkben is
mélyen gyökerezik magyar kulturális tudatunkban, legalább olyan
mélyen, mint Angliában Robin
Hood, vagy a szláv kultúrában
Radúz. A mesejátékot székely

népmesei motívumok alapján
Németh Ervin írta, Komáromi
Sándor rendezte, zenéjét pedig
Juhász Gábor szerezte. Az előadás
a Forrás Színház és a Pelikán
Színház közös produkciója.
A szervezők ajánlják ezt a
humoros, pergő ritmusú,
zenés-táncos előadást minden
korosztálynak, kezdve az óvodásoktól az iskolásokon át a mesét
kedvelő felnőttekig. Az előadás
iránt érdeklődők Zsélyi Katalinnál, a rimaszombati kultúrház
munkatársánál jelezzék (0904
437 547) a részvételi szándékukat.
Balázs Emese
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Közterületen támadták meg a tudósítókat
A Sewon cég a kapun belül is alkalamazza a durva bánásmódot?

Stábunkkal múlt hét pénteken,
a délelőtti órákban a Sewon cég
városszéli épületeihez indultunk
riportot készíteni, mivel a tudomásunkra jutott, hogy állítólag
sztrájk volt – van az említett
cég telephelyén. Megálltunk kocsinkkal a cég Élelmiszer utcai
épületei előtt, az út szélén.
A bezárt kapu előtt tudakozódtunk a telephely biztonsági őrénél,
hogy ki a kompetens személy, s
hogy milyen ügyben jöttünk. Azt
a választ kaptuk, hogy várni szükséges, nem érnek rá az illetékesek.
Telefonálni kezdtünk mi is, majd
megtudtuk a cég egyik vezetőjétől,
hogy kinél érdeklődhetünk, telefonon. Közben néhány vágóképet
készítettünk, közterületen, az utcáról. Senki ezt nem tiltotta meg,
s törvényileg is lehet közterületen
filmezni. Mindez az útról történt,
ahol tábla ezt nem tiltja. Később
beültünk az autóba a telefoninterjút elkészíteni. Közben egy hölgy
érkezett autón a cég területéhez,
akit a portás beengedett. Kisvártatva egy személykocsin, PU
jelzéssel, egy koreai származású
férfi autózott a kapuhoz. Kiszálltunk az autóból, s a férfi autójához
igyekeztem, hogy informálódjak a
helyzetről. Az operatőr, az autónk
mellől ezt filmezte. A koreai férfi
angolul kiabálva, agresszívan közeledett, majd hozzám érve lökdösni kezdett, s a kamera után is

nyúlt, a közben odasiető operatőr
kezéből akarta azt kikapni. Valószínűleg a kazettát követelte, durva,
agresszív, ordító hangon. Én finoman, szlovákul figyelmeztettem,
hogy hagyja abba ezen agresszív,
vezető emberhez nem méltó viselkedését. Ő továbbra is lökdösött,

az autóról, majd miután én is beültem a kocsiba, az ajtóba kapaszkodott, végig ordibálva, angol és
koreai nyelven. Sikerült bezárnom
az ajtót s elsietnem a helyszínről.
Még aznap feljelentést tettem a
rendőrségen az illető ellen, akiről
később kiderült, hogy a Sewon cég
egyik megbízott képviselője lehet,
de beazonosítani nem tudtuk.
Ha nem velem történik ez meg,
talán el sem hiszem az egészet. A
stáb és jómagam már sok mindent
megértünk, de ilyen ok nélküli,
ellenséges magatartást még nem.
Tudatosítani kellene az ideérkező idegen vállalkozóknak, hogy
itt milyen törvények, viselkedési
normák érvényesek, hogyan illik a
sajtóval kommunikálni, ha az bejelentkezik riportra, tudósításra.
Közterületen megtámadott az illető egy másik polgárt, aki békésen
érdeklődött, semmi törvényelleneset nem csinált, ok nélkül korlátozta személyes szabadságában, nem
hagyta, hogy beüljön az autóba, s a

Ez év február 28-án a Sewon céget bemutató előadáson telt ház volt,
s özönlöttek a jelentkezők az állásért az ügyvivő menedzserhez.
taszigált. Az operatőrnek szóltam,
hogy üljön be az autóba, mivel a
kamera és a személyes biztonsága nem volt szavatolva. A férfi be
akart nyúlni a kameráért, én ezt
megakadályoztam, s figyelmeztettem, hogy távozzon, hagyjon föl a
törvényellenes magatartásával. A
tükröt szándékozott ezután letörni

személyes tulajdonát akarta elvenni. Sajnos, a cégről nem sok jót hallani az utóbbi időben, már máskor
is volt sztrájk a cégnél, valamint az
ott alkalmazott munkások elmondása szerint igen alacsony bérért
dolgoznak, s gyakran a személyes
biztonságuk sincs garantálva a
munkahelyen.

/Szerkesztőségünkbe már többször is érkezett panasz, hogy
ennél a vállalatnál nem ember
módjára bánnak a munkásokkal, a munkakörülmények nem
európaiak, olykor a munkások
kezére is ütnek, a szükséges szabadságot nem adják meg. Sokszor joggal lehet az az érzésünk,
hogy az olcsó munkaerő miatt
jött ide a kóreai cég, s olyan sok
a munkanélküli, hogy bárki helyére akár három új munkaerő
is akad, aki még elég naiv ahhoz,
hogy belevágjon az autóalkatrész összeszerelésébe. Munkás
szakszervezetek nem igazán működnek a városban, a dolgozók
védelmére nincs megfelelő intézményrendszer kiépítve. Ez úgy
néz ki, hogy a cég a saját hasznát
és a teljesítmény magas fokát
nézi, ha ennyire kritikusak vele
szembe az alkalmazottai. Hivatalos panaszt emelni senki sem
mer. Mi többször próbálkoztunk
a céggel kapcsolatot létesíteni,
hogy mondják el véleményüket
és álláspontjukat, de szerkesztőségünknek is megtagadták az információszolgáltatást. – szerk.
megjegyz./
Ez Európa, Közép–Európa, ahol
demokratikus törvények vannak,
amelyeket be kell tartani, mindenkinek, bárhonnan is érkezik. Ha
Rómába mégy, s ott élsz, élj úgy,
mint a rómaiak. - tartja a régi, örök
érvényű mondás. Talán a t. Város
is tehetne bizonyos lépéseket, a
megfelelő helyeken, hogy polgárait ne érje ok nélküli inzultus, s
azok munkabeli alapvető emberi
jogaik biztosítva legyenek A cégtől
pedig bocsánatkérést várok, nemcsak a magam, de minden tudósító
nevében.
osati
Fotó: archív
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Dráﬁ Mátyás érdemes művész hatvanöt éves

Egyházasbástról indult
Pontos és elegáns, mint mindig.
A Pozsonyi Casinóban zsúfolt
ház várja a Művész urat, ahol
az életéről, a pályájáról és
a terveiről beszélgetünk. A
közönség a végén még ráadást
is kap, egy vidám (Heltai Jenő: A
három patkány) és egy fennkölt
(Ratkó József: Segítsd a királyt)
szöveget, s még órákig eltart,
amíg kiszabadul a rajongók
gyűrűjéből, akiknek könyvet és
cd borítót vagy csak egy darab
szalvétát dedikál.
Kevesen tudják még a tájainkon
is, hogy Dráfi Mátyás régiónkban,
Egyházasbáston született, hisz
a családja itt élt, s csak a puszta
véletlennek köszönhető, hogy
az évkönyvekben a születési évszám mellett Galánta található.
Már négyéves korában színészkedett, s jutalmul a szovjet katonák
majdnem magukkal vitték a nagy
Szovjetunióba. Édesapja a háború áldozataként és a Sors különös
fintoraként pont aznap halt meg,
amikor ő meglátta a napvilágot.
Nevelőapja, Lőrincz János a pozsonyi magyarság egyik szellemi
karbantartója volt, színkört is vezetett, így Dráfi útja nem is vezethetett másfelé. A főiskolára ugyan
csak másodjára került be, mivel a
komáromi társulat akkori igazgatójának szüksége volt egy hősszerelmesre, de mégiscsak elvégezte a
főiskolát, rögtön a társulat vezető
színésze lesz, s a többi magyar
anyanyelvű főiskolai osztálytársával, Thirring Violával, Galán Gézával és Beke Sándorral csodákra készülődtek. 1969-ben már a színház
igazgatója, s nem nézi jó szemmel,
hogy a színházat kettészakították
(ahogy ő mondja, nem új társulat
jött létre, mint azt akkor hirdették), s a társulat egy része Kassára
költözött. Mivel egyéb nagyszabású terveit sem tudja megvalósítani,
le is mond, s maradnak a jobbnál
jobb szerepek. De megtalálta őt
a film, a rádió is, s azon kevés
színészeink közé tartozik, akitől
nem áll távol a versmondás és az

éneklés is. Több szlovák filmben
(Az ezeréves méh, Tájkép, Átjáró a
Dunán) is fontos szerepet kapott,
a magyar film azonban nem találta
meg. A család is megszaporodott
az idők során, felesége szintén
gömöri, méghozzá Sajógömörből,
s a kapcsolat gyümölcseként három lányuk született. Közülük a
legkisebb, Anikó az, aki nem lett
hűtlen a színházhoz, kritikáit és
színházi interjúit rendszeresen olvashatjuk. Megtudtuk azt is, hogy
egyik kedvenc családi időtöltésük
az utazás, megjárták a tunéziai

róla-vele Beke István tollából. De
ami egy művész számára a legfontosabb, a közönség szeretete. Bár
már az egészsége, s főleg a lába
gyakorta rakoncátlankodik, egyegy jó szerep, s a közönség tapsa
minden nyavalyát elfeledtet. Volt
Szellemfi (kétszer is), Ludas Matyi (a név kötelez), Švejk, Madách,
Othello, Coriolanus, Kolhaas Mihály, Ádám, IV. Béla, de eldalolhatta Kubanek, a hentes szerepét a
Csókos asszonyban és mintegy jutalomjátékul megkapta Tevjét is a
Hegedűs a háztetőn c. musicalben,

mondta a magáét, s félreállt. De
a színházhoz akkor sem lett hűtlen. Ma sem lenne az, de a Jókai
Színház már nem igen tart igényt
nyugdíjas művészére, s Prospero
varázspálcáját más töri el. S amikor a komáromi színház a tájolást
is beszüntette, akkor létrehozta a
Theátrum Polgári Társulást, ahol
rendez, játszik, de ha kell, fúr-farag és jegyet árul. Karácsonyra a
közönségnek a Mágnás Miskával
kedveskednek. Tájainkon az idén
is többször találkozhattunk vele,
verset mondott, zsűrizett az orszá-

sivatagokat, ahol még tevegeltek is, s eljutottak Vietnamba is,
ahol gyönyörködhettek a halongi
öböl pompás sziklaerdejében. S
idejében megérkeztek a díjak is,
Magyarországon megkapta a Jászai-díjat, nálunk érdemes művész
lett, s még egy könyv is született

amelyben fellépett az az Ifjú Szívek
is, amelyben pozsonyi évei alatt ő
maga is lelkesen táncolt. Játszott
Budapesten, a Vígszínházban és
szintén Budapesten, de szlovákul
a Vertigo társulatban. S amikor
úgy érezte, hogy nem megy vagy
nem számítanak rá, akkor meg-

gos szavalóversenyen, s tudásával,
egyszerűségével mindenkit levett
a lábáról. Dráfi Mátyás, a szlovákiai magyar színjátszás klasszikusa.
Éltesse hát az Isten (s engedje fellépni) még nagyon sokáig.
Juhász Dósa János
Fotó: Hritz István
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Csiha Kálmán verseiből
válogattunk

Távoli szerenád

FÉNY A RÁCSOKON

Csiha Kálmánra emlékezünk

Csillagos esten
Kínokba esten
Kérdem az éjben a csillagokat:
Merre a párom?
Merre találom
Hű szeme tükrét, a bánatosat?
Hallgat az ég is
Kérdezem mégis
Felhőbe rejti az arcát a hold.
Csillagok fénye
Reszket az égbe’
Koldus éj sátrán vak felleg a folt.
Lelkem is véres.
Vársz-e még Édes?
Vársz-e a bús évek hosszú során?
Hervad az ajkad
A vágyad is jajgat
Egyetlen kincsed a könnyed csupán.
Hajszol a jaj már
Őszül a haj már,
Rabságban verni már fárad a
szív.
Érzem is fájva:
Ősz jön a nyárra,
S remegő légben a tél szava hív.
Nézz túl a holdon
Széthull a kordon Nézz túl a könnyező csillagokon.
Istent ha lelted
Tágul a lelked
S ráhull a béke, az égi rokon.
Ó ne riasszon,
Árva kis asszony,
Bánatos társam a fájdalom már.
Hű menedéked
Isten. Az élet,
Az ő szava győz itt, s nem a halál.

Fény a rácsokon – írta vallomásai fölé. A címet ő maga értelmezi
legteljesebben: élete a fények és
a rácsok világa volt. „A rácsoké,
melyek a földből nőttek, s amelyeket gyűlöletből, haszonlesésből,
lélekárulásból, hiszékeny emberek félrevezetéséből, megfélemlítéséből ácsolt egy magát egyedül
megmentőnek nevező ideológia.”
De élete a fények világa is volt: „A
fényeké, ami egy szép gyermekkor emlékéből most is visszasüt.
A fényé, ami ajándékképpen hullt
egy családra, ahol hittek Istenben, az örök életet szerző Jézusban...” A rácsok a földből nőttek,
a fény az égből jött. A magasság, a
hatalom, a tiszta jóság és az örök
új erő, Isten volt benne.” Börtönvallomásaiban mindvégig arról
beszél teljes meggyőződéssel,
hogy a rácsok világában a fény,
Isten mentette meg: nem engedte a rácsokat átnőni a lelkén.
Ezért – vallja maga is -, hogy bár
fogsága történetét írja, valójában
sohasem érezte magát fogolynak.

„Mert fogollyá nem lesz – vallja –,
akit rácsok mögé zárnak, hanem
akinek átnőnek lelkén a rácsok.
De aki tudja, hogy van valaki, aki
minden rácsnál hatalmasabb és
hozzáköltözik és Tőle kap erőt, azt
fogollyá tenni nem lehet soha.”
Felsorolni se lehetne a püspökké
szentelt Csiha Kálmán minden
szolgálatát. Néhányat mégis hadd
említsünk: az állandó igehirdetés, az egyházkormányzás nehéz
munkája mellett létrehozta szolgálótársaival együtt a kolozsvári
Református Líceumot. Egyházkerületében sorra épültek a templomok és szerveződtek a gyülekezetek, az ő hathatós segítségével.
S megírta börtönévei történeteit.
Illetve vallomásait az emberről,
a hitről, az Istenről. Ünnep volt,
felséges nagy ünnep a szívekben,
amilyen csak a Szentlélek kitöltésének ünnepén lehetett, 1990.
május 4-én, a kegyetlen diktatúra
nem régi bukása után a szeretet
és igazság közeli eljövetelében
reménykedtek a szívek. Akkor
lépett a szószékre Csiha Kálmán,
Erdély frissen megválasztott püspöke. A 44. püspök. Még meg
sem szólalt, máris nyilvánvaló
volt: igaz a legendája. Az Erdélyi
Református Egyházkerület megtalálta Istentől rendelt pásztorát.
Fölmagasodva állt a szószéken,
földrengéses arcán hit és szeretet.
Életre szólóan vállalta az igehirdetés, a pasztorizáció, a gyülekezetszerzés léleképítő munkáját.
Tudta: ha török, ha tatár, ha német, ha eddig ismeretlen kufárhad telepedne is népére, az Igét
hirdetni kell. Hirdetni alkalmas

és alkalmatlan időben. A félelem
nélküli ember, aki mindig és mindenütt tudta, hogy kik vagyunk,
és mik vagyunk. S a bizonyossága teljes: megtart bennünket az
Isten. 1929. szeptember 17-én
született Érsemlyénben. Iskoláit Érmihályfalván kezdte, majd
Sárospatakon,
Debrecenben,
Érmihályfalván, Zilahon, Nagyváradon végezte. Az utolsó iskolai
éveket otthontalanságban töltötte
el, maga kereste kenyerét, miután
szüleit 1949-ben kényszerlakhelyre vitték. Lelkészi képesítést
1954-ben Kolozsvárott, az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai
Intézetben nyert. Aradra nevezték
ki segédlelkésznek, ahol megszervezte az Arad-Gáj-i egyházközösséget, amelynek első lelkipásztora volt. 1956-ban házasságot
kötött Nagy Emese segédlelkészszel. 1957. decemberében fel nem
jelentés miatt letartóztatták és egy
koncepciós perben 10 évi börtönre ítélték. 6 és fél után szabadult,
általános amnesztiával. Megjárta Kolozsvár, Marosvásárhely,
Szamosújvár, Jilava börtöneit,
több munkalágert, hastífusszal
Galacot. Nem volt joga kapcsolatot tartani családjával, kislányát 6
éves korában látta először, szabadulása után. 1975-ben teológiai
doktorátust szerzett a gyakorlati
teológia köréből. Öt önálló gyülekezetet szervezett. Marosvásárhelyen 2007. november 10-én
helyezték végső nyugalomba. /
Felhasznált irodalom: Csiha Kálmán: Fény a rácsokon című könyve./
Balázs Emese

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Az ő ura pedig mondta néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak
örömébe” /Mt. 25, 21. v./
Dr. Csiha Kálmán nyugalmazott püspök testvérünk halálhíre mély fájdalmat okozott. Szerettük és tiszteltük őt,
gyülekezeteink szívesen hívták és hallgatták igehirdetéseit. Hirtelen távozásán nagyon sokan bánkódunk,
de ugyanakkor a feltámadás reménysége tölt el bennünket. Együttérzésünket fejezzük ki szeretteinek, valamint
az Erdélyi Református Egyházkerületnek. Hisszük, hogy fáradhatatlanul végzett szolgálata nem volt hiábavaló.
Áldassék érte az Úr.
Rimaszombat, 2007.11.09

Együttérző szeretettel
a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Elnöksége valamint
a Magyar Református Egyházak
Tanácskozó Zsinata nevében
Dr Erdélyi Géza, sk
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GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek ütemterve a 47. 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 24-én, szombaton
Salvator Gyógyszertár
november 25-én, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

FOGORVOSI ÜGYELET
November 24-én és 25-én 8-12-ig
MUDr. Polievková K.
Kör utca 53., tel. szám 56 33 940

MEGHÍVÓ
A Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya,
a Gömör-kishonti Közművelődési Intézet
és a Csemadok rimaszombati
alapszervezetének vezetősége
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját, barátait,
ismerőseit

a „Királyok itala
– italok királya“ c.
vetítéssel és borkóstolóval egybekötött előadásra

2007. november 23-án
(péntek),
18.00 órára
a Hubertus étterembe
(piac mellett)
Előadó: Főző Péter, borász
Az előadás után az érdeklődők
a bemutatott borokból vásárolhatnak is!

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban 2007. november 13-án az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Ján Galo, Barnabáš Mučík, Ján Kováčik, Tibor Štec, Eleonóra Urbánová,
Katarína Stančoková, Ing. Ingrid Raisová, Zuzana Hazuchová, Dušan Kubík
Rimaszombatból, Peter Lacko, Milan Pohorelský, Daniel Reptiš, Martin
Murinček, Ján Kopec Nyustyáról, Ján Hanzel, Margita Bartová, Ján Barto
Klenócról, Ján Vas, Štefan Vas, Arpád Csíkfeješ Bátkából, Andrej Kochan,
Dušan Kochan Felsőpokorágyról, Miroslav Haluška Csízből, Štefan Malček
Rimajánosiból, Emil Dérer Tornaljáról, Alžbeta Adamová Feledről, Oľga
Kilíková Alsóvályból, Jaroslav Lacko Rimapíláról, Ondrej Jurčák, Iveta
Kozloková Árvaújhelyről, Štefan Mišurák Kőhegyről, Elena Mészárošová,
Karol Mészároš Osgyánból, Ondrej Várady Szkárosról.
Először adtak vért a „Egy csepp vér diákoktól“ program keretében a Kereskedelmi Akadémia, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola,
az Egyesített Szakközépiskola diákjai:
Alexandra Zsírošová, Ľubomír Siviček, Tomáš Bocák, Lucia Hrušková,
Andrea Barcziová Rimaszombatból, Kristína Szakalová, Gabriel Pálinkáš
Tornaljáról, Michal Krnavec, Lukáš Čipka Nyustyáról, Michal Albertus
Zeherjéről, Marek Bolčo Fazekaszaluzsányból, Miroslav Koniar Rimapíláról,
Peter Ivaník Feledről, Lívia Porubiaková Kruzsnóról, Tomáš Pašiak
Ratkósebesről, Pavol Kamenský Nagyrőcéről, Klaudia Petríková Losoncról,
Zsolt Czigany Velkenyéről, Tomáš Čech Rimaszabadiról.

Minden véradónak köszönjük,
a Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

Moziműsor
*********
NOVEMBER 21. és 22.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

FACTORY GIRL
amerikai életrajzi dráma
Előadás kezdete: 17:45 óra
*********
NOVEMBER 21. és 22.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

Mr. BROOKS
amerikai krimi
Előadás kezdete: 20 óra
*********
NOVEMBER 23., 24., 25.
(PÉNETK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

REJTÉLYEK
cseh komédia/dráma
Előadás kezdete: 17:45 óra
*********
NOVEMBER 23., 24., 25.
(PÉNETK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

A KIRÁLYSÁG
amerikai komédia
Előadás kezdete: 20 óra
*********
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ÁLLÁS

* Sürgősen veszek három-négy szobás
lakást.
Tel.: 0918 712 792
1358-48
* Régebbi házak vennék Tornalján.
Tel.: 0915 801 573
1373-47
* Legolcsóbb bérlet a városban! /ČSAO
Areál és Gömöri Pékség/
Tel.: 0903 515 109.
880-51
* Eladó összkomfortos lakás Gortvakisfalun. Tel: 0902 298 248
1383-47
*Bérbe kínálok üzlethelyiséget a Vasút
utcán. Tel: 0910 667 325
1390-49

* Keresk személyi gondozót Bécsbe.
(mint ápoló) Jó német tudással rendelkező, magasság legalább 1,75 cm, nem
dohányzó, jogosítvány szükséges (B).
Jelentkezni lehet: 0907 345 814.
1342-49
* Dolgozni szeretne és környezetében
nem talál megfelelő munkát? Amennyiben szívesen dolgozna Szlovákia délnyugati részén vagy Magyarországon,
jelentkezzen a 0905 785 607 vagy a
0908 176 951 telefonszámon.
1282-49
* Munkát ajánlok, havi kereset kb.
10 000 Sk. Feltétel vállalkozói engedély
és autó. Tel: 0903 752 886.
1371-47
* Idősebb úrhoz felveszünk személyi
asszisztenst – mobilt – házvezetésre.
Hívni 19 és 21 óra között. Tel.: 0910
987 537
1405

Ponúkam priestory 90 m2
pre firmy, kancelárie v Rim.
Sobote, SNP 12 (vchod vedľa
Kooperatívy) Tel: 047/56
34 901, 0908 508 195
1350-47

SZOLGÁLTATÁSOK
* Meghívjuk Önöket újonnan nyílt
bútorbazárunkba Bátkában Rimaszécs
irányába. Nyitva kedd, csütörtökön,
szombaton 10:00 és 14:00 óra között.
Tel.: 0911 862 336.
1355-48
* TV, DVD, VIDEO JAVÍTÁS. Jabarov
Viktor.
Tel.: 0905 323 277, Družstevná 28.
1357-48
* Egészéves előrejelzést dolgozik ki
TAROT kártyából.
Érdeklődés esetén elég felhívni a következő telefonszámot: 0915 871 823,
esetleg személyesen vagy írásban is
lehet érdeklődni a következő elérhetőségén: EZOTERIKA, Svätoplukova 18,
979 01 Rim. Sobota
1375-47
* Gépkocsiszállítás, költöztetés.
Tel: 0903 515 109
1104-50
* Professzionális könyvelés.
Tel: 0902 417 017
1115- 50
* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL /múlt, jelen,
jövő/. Hétfő – Péntek 8:30-16:00 óra,
Cserencsényi út 22. (a Munkaügyi Központ mellett) Rimaszombatban.
Tel.: 0915 228 482
1306-50
*Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062
1394-47,49,51
* Kőműves, festő, ács, bádogos, hegesztő munkákat vállalok. Minőség
észszerű áron. Tel: 0915 827 216
1398-50

ÁLLATOK
* Eladó sértés 130-180 kg.
Tel: 0908 265 466
1333-47
* Eladó sertés. Ár megegyezés szerint.
Tel: 0907 431 547, 047/56 98 453
1340-48
* Eladók dobermanok, öthetesek.
Tel: 0905 357 884, 0905 357 993
1349-48
* Munkát ajánlok, havi kereset kb.
10 000 Sk. Feltétel vállalkozói engedély
és autó. Tel: 0903 752 886.
1371-47
* Idősebb úrhoz felveszünk személyi
asszisztenst – mobilt – házvezetésre.
Hívni 19 és 21 óra között. Tel.: 0910
987 537
1405
* Eladó 250 kg és 180 kg sertés disznó.
Ár megegyezés szerint. Tel: 0908
919 567
1380-48

* Eladó hízósertés 40 Sk/ kg Feleden.
Tel. 0908 551 556.
1382-49
* Eladó kismalac kedvező áron. Tel:
0908 180 374

EUROMOTEL
Restaurant

1384-47

EGYÉB
* Eladó tüzelő fa – bükk, tölgy,
alkalmas kandallóba is. Tel.: 0908
420 777
1385-49

* Eladó 20m3 nyárfa. Ár megegyezés szerint. Tel: 0905 848 509
1387-47

LILIPUT
gyermekruha
Rimaszombatban
a posta mellett
Meghívja Önöket
karácsonyi bevásárlásra.
Kínálatunk:
- téli kabátok, overálok
- meleg nadrágok
- disney pizsamák
- disney alsóneműk
2896-47, 49

NYILVÁNOS LAKÁSELADÁS
Rimaszombat Városa eladásra kínálja
háromszobás lakását a Rozsnyói úton
5/39-es szám alatt – 40 l.e, 10. emelet.
Minimális ár 225 000 Sk. A lakás megtekinthető 2007. nov. 20-án 9 és 10
között. Írásbeli kérvényüket a VH címre
küldjék: Mestský úrad, Svätoplukova 9.,
Rim. Sobota. A nyilvános lakáseladás
2007. nov. 23-án, 13:30 órai kezdettel a
VH tanácstermében (16-os ajtószám, 2.
emelet) kerül sor.Információ: személyesen vagy a következő telefonszámokon:
047/5604626, 5604631, 56046333
vagy 0903 284 353.

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

Műanyag ablakok

787 Sk

2049

INGATLANOK

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

LUBOTÉNY – bevásárló központ
Ólubloi Járás
Tel./Fax: 052-4684027
e-mail: nabytkomoskala@centrum.sk
www.nabytokmeblemoskala.sk

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

Üzlethelyeink:
Szeben, Szlovák Anya utca 1401
Rimaszombat, Iskola utca 17
MEGRENDELÉSEKET FELVESZÜNK
ELEKTRONIKAI POSTÁVAL ÉS
TELEFONON IS!!! 052-4684027
MOBIL: 0915- 67-11-87

2754
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A területi labdarúgó bajnokság őszi értékelése

Jó idényt zártak a csapatok
A Területi Labdarúgó Szövetség
kötelékébe 27 felnőtt, 24 ifjúsági
és 18 diák-csapat tartozik. Nem
számítjuk ide a kerületi bajnokságokban szereplő együtteseket, sem a nemzeti bajnokságban játszó csapatokat. A területi
bajnokság 2007/2008-as idényében is három osztályban kerül
lebonyolításra. Nézzük hát, hogyan is szerepeltek a csapatok
az egyes osztályokban.
I. osztály
A legmagasabb területi bajnokságban 12 csapat rajtolt augusztusban. Azt már előre tudni lehetett, hogy Sajógömör egyetlen
céllal, ez pedig a bajnoki cím
megszerzéséért kezdte el a bajnoki idényt. Hasonló álmokat szövögetett Tornalja polgármestere
Dubovszky László is, aki az idény
kezdete előtt nem titkolta, hogy
Szárnya, amely Tornalján játszotta hazai mérkőzéseit, jövőre az V.
ligában szeretne szerepelni. Az
esélyek közé tartozott az V. ligából nyáron kiesett Klenóc is, és
Szentkirály szintén jó elbírálásban részesült.
Nos, a papírforma lényegében
bejött. Sajögömör őszi bajnok
lett, de ami meglepetés, csupán
az utolsó fordulóban sikerült
bebiztosítania első helyét. A
Csutor Zoltán játékos-edző által
irányított csapat végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott,
és egész ősz folyamán csupán
egyszer szenvedett vereséget és
egy hazai döntetlent ért el, ami
ugyan nem kis meglepetésként
szolgált. Elsősorban a gólfelelős
Brindzák volt elemében, aki gyártotta a gólokat, de a hazai pályán
elért Bátka elleni 0:0-s találkozón
nem akadt egyetlen játékos sem,
aki helyettesítette volna őt a góllövésben. A sajógömöriek lőtték
a legtöbb gólt /46-ot/ és kapták a

Gömöri

legkevesebbet is. /csupán 6-ot/.
Az őszi idény igazi meglepetése
azonban Hanva csapata. Végig
harcban volt az első helyzetért,
de az utolsó őszi fordulóban
Bátkában elszenvedett vereségének köszönhetően a második
helyen zárta az idényt. A tavalyi
évhez képest azonban ez is ragyogó teljesítmény. Elsősorban
Zsíros és Lenkey emelkedtek ki a
csapatból.
A harmadik helyen Bátka végzett Gál Béla edző irányításával.
Ám ide tartozik annak a ténynek
a megemlítése is, hogy a csapat
már a tavaszi idényben, Gallo
István edző irányítása alatt is jól
szerepelt. Ami a bátkaiakat elsősorban dicséri, hogy képesek voltak pontot szerezni Sajógömörön
is, nem beszélve arról, hogy legyőzték a bajnoki címre pályázó
hanvaiakat is.
Szentkirály vezeti a középmezőnyt, de megkockáztatjuk azt
a kijelentést, hogy amennyiben
Hugyár Péter több alkalommal is
a csapat rendelkezésére állhatott
volna, egy-két helyet följebb mentek volna a táblázaton.
A kiesés elkerülése érdekében
szállnak majd harcba a tavaszi idényben Kisrőce, Guszona,
Nagytörék csapatai, akik az alsóházat képezik. Elsősorban a
nagytörékiek utolsó helye meglepetés, mert az Ondrej Borláš
által irányított együttestől többet
vártak. Csupán egyszer sikerült
győzniük, és ha a nyáron nem a
II. osztályban akarják folytatni,
akkor a tél folyamán erősíteniük
kell.
Az ifjúsági I. osztályban 15 csapat
szerepelt és az őszi bajnoki címet
Lubény szerezte meg, megelőzve Nagybalog, Bátka és Osgyán
csapatát. És hogy mennyire nem
váltak be a tornaljai polgármester
jóslatai, azt nem csak a felnőttek
csapata hetedik helyezése, ha-

nem az ifjúságiak utolsó helye is
bizonyítja. Ugyanis a szárnyaiak
ificsapata csupán egyetlen pontot
szerzett az őszi 14 forduló alatt…
Az ifjúságiak I. osztályának végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

LUBENÍK
VEĽKÝ BLH
BÁTKA
OŽĎANY
RIM. SEČ
PETROVCE
RIM. JANOVCE
CHANAVA
GEMER
V. TERIAKOVCE
MURÁŇ
KRÁĽ
REVÚČKA
HUSINÁ
STÁRŇA

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
11
9
9
8
6
6
5
5
5
4
3
2
0

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

1
2
3
2
5
5
7
7
7
7
7
7
11
11
13

82:19
86:20
58:15
45:13
64:44
73:33
56:43
30:46
46:51
30:43
58:76
29:44
31:57
11:92
9:112

35 -3
34
33
30
27 -3
25
19
19
17
17
17
15
9
7
1

II. osztály
Nem volt különösebben esélye a
második vonalnak, így hát nem is
meglepetés, hogy az őszi bajnoki
címet a Štubniak Peter és Štefan
Kulčár által dirigált Zeherje csapata szerezte meg. Előnye ugyan
csak egy pont a második Rimapíla
előtt, de a tavasszal számolni kell
a harmadik Abafala és a negyedik Oldalfala csapatával is. Meglepetés, hogy az elmúlt években
jól szereplő Uzapanyit csupán az
utolsó helyre volt képes egyetlen
győzelmével. Nagyon úgy tűnik,
hogy közte és Balogfala között fog
eldőlni a kiesés kérdése.

Az ifjúságiak II. osztályának
végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JELŠAVA
TISO. /TACHTY/
ČERENČANY
BLHOVEC
ABOVCE
STRÁNSKA
ZACHAROVCE
UZ. PANICA
G. JABLONEC

8
8
8
9
8
8
8
8
8

8
6
5
4
4
2
2
1
1

0
0
0
2
1
3
1
0
0

0
2
3
3
3
3
5
7
7

45:7
55:11
34:27
29:36
41:21
24:35
18:29
16:45
14:65

24
18
15
14
13
9 -3
7
3
3

III. osztály
A legalacsonyabb területi bajnokságban csupán hat csapat
fejezte be a bajnokságot, ami azt
jelenti, hogy csak öt-öt mérkőzést játszottak a csapatok. Úgy
tűnik, hogy a feljutásért az őszi
bajnok Gömörfalán kívül, Szirk
és Nemesradnót fog folytatni ádáz
küzdelmet a tavasszal. A területi bajnokság három osztályában
csupán egy csapat van, amely nem
szerzett egyetlen pontot sem, ez
pedig Szútor együttese. Dicséretes
azonban, hogy végig küzdötték az
idényt és nem léptek ki, annak ellenére, hogy öt mérkőzésen csupán
két gólt lőttek és 39-et kaptak!
Diákbajnokságok
A területi diákbajnokságban 18
csapat indult és a bajnokságot két
csoportban bonyolították. Az A
CSOPORT – ban ádáz küzdelem
folyt első helyért Ajnácskő és Feled
között, de ott van a nyomukban
Gömöralmágy együttese is. Csupán egyetlen csapat – Balogfala
– nem szerzett az ősz folyamán
pontot.
A B CSOPORT – ban Kisrőce
pontveszteség nélkül biztosan
vezeti a bajnokságot és csupán
Jolsva tudta őket megszorítani. A
tabella végén itt is Szárnya együttese kullog, mivel egyetlen pontra
sem futotta erejükből.
Külön kell szólni a területi bajnokság irányítóiról is. A szövetségben,
melynek Dr. Ján Čillík az elnöke,
olyan odaadó sportvezetők működnek, mint Balajthy Dezső vagy
Tóth Géza, nem beszélve a szövetség titkáráról Forgon Jánosról. Az
ő érdemük is, hogy az őszi idény
szinte akadálymentesen bonyolódott le, valamint kimondottan
emelkedő színvonalról beszélhetünk.
sz
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