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Ringass el, ringass el,
karjaid között
édes álomba merülök.
Forró nyár selymes szele
simogatja arcomat,
fülembe suttogja
szerelmes szavaidat,
újra meg újra.
Ne hagyd abba,
játssz még
boldogság szele,
fogva tart e csodálatos érzés,
csontjaimat is átjárja,
elandalít.
Ringass el, ringass el
karjaid között
édes álomba merülök.
Jó érezni, hogy vagy nekem,
hinni, hogy csak nekem vagy,
remélni egy boldog jövőt.
Ugye érzed, amit én,
ugye hallod, amit én,
szívünk dobbanása
egy ütemre lüktet,
Te értem élsz,
s én érted élek.

Kérdőív

Másodszor díjazták a város
legjobb sportolóit
Mi vagyunk a bajnokok (We are champions) – a legendás Queen együttes száma zárta keretbe az immár
második alkalommal megrendezett díjátadót, amelyen a város a legeredményesebb sportolóit tüntette ki.
2007-ben fogadta el a városi képviselő-testület a sportfejlesztési koncepcióját, amelynek szerves része volt
a legjobb sportolók megjutalmazása is. Ahogy Cifruš
István polgármester hangsúlyozta ünnepi beszédében,
legyen bármilyen nehéz helyzetben is a város, a sportéletre, legyen az versenysport vagy rekreációs, kiemelt
figyelmet szeretnének fordítani. Külön köszöntötte
Dorota Balciarová karatézót, aki alig pár napja a pári-

zsi Európa-bajnokságon aranyérmes lett. S nem feledkezett el azokról sem, akik edzőként, sportvezetőként
vagy csak a háttérben meghúzódó családtagként minden segítséget megadtak ahhoz, hogy tehetségeink
méltón képviseljék a hazai és nemzetközi versenyeken
a várost és Gömört is.
Az idén a diákok között Dorota Balciarová karatézó,
a serdülőknél Richard Totkovič birkózó, a felnőtteknél
Róbert Bráz taekwondós győzött, csapatban pedig az
MFK futballklub vitte el a pálmát.
(részletek a 12. oldalon)
jdj, fotó: amb

Kíváncsiak vagyunk arra,
hogy Ön mit gondol
lapunkról. Kérjük, hogy
töltse ki a kérdőívünket,
s február 13-ig küldje
vissza! Értékes díjakat
is nyerhet!

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: sertéscomb csont nélkül 4,30 €/1 kg

sertéslapocka csont nélkül 3,29 €/1 k

Beiktatták az új katolikus püspököt

Bartók B. 24., Rimaszombat

Január 28-án, délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise keretében beiktatták a Rozsnyói Egyházmegye új főpásztorát, Vladimír Filo megyéspüspököt hivatalába. A rozsnyói Mária Mennybemenetele-székesegyházban tartott
szertartáson részt vett Erdő Péter bíboros, Ternyák Csaba egri érsek, Beer Miklós váci, valamint Majnek Antal
munkácsi megyéspüspök is.
jdj
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Egy csésze kávé

Beszélgetés Bedécs Lászlóval, aki küzd a szélmalomharcban
Rimaszombatban 2004-ben alakult meg a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Gömör-Nógrádi Tagozata, mely Toroczkai László
2001-es felhívására jött létre. A mozgalom Kárpát-medence szerte végzi tevékenységét, s Felvidéken, de helyi szinten is sokat
hallottunk róla. Főleg a média elferdítései jutottak el az emberekhez. Ezért kértem meg Bedécs Lászlót, a HVIM Gömör-Nógrádi
Tagozat s egyben a HVIM felvidéki elnökét, hogy üljön le egy csésze kávéra, hogy a színfalak mögé első kézből láthassunk.
Valójában minek az érdekében munkálkodik a
szervezet?
Mi olyan tevékenységet fejtünk ki, ami az önbecsülésünket adja vissza. Nagyon fontosnak
tartom, hogy vissza is szerezzük azt itt, a Felvidéken, de a Kárpát-medencében is. Ugyanis azt
látom, hogy a magyar nemzetet próbálják minél
jobban elbutítani.
A média milyen hatást gyakorol erre?
Egyre több média foglalkozik velünk is. De egy
negatív képet próbálnak rólunk belesulykolni az
emberek fejébe. Mi viszont tesszük a dolgunk,
mert céljaink vannak. A média sajnos mindig a
szenzációt keresni, negatív oldalára forgatja ki a
dolgokat.
Ennek szerinted mi lehet az oka?
Az emberek a média hatása alatt élnek. Fogyasztó-lélegző társadalommá váltunk. Az emberek
nagy része nem a valódi értekeket nézi, hanem,
hogy el tudjon menni a nagy bevásárló-központba, meg tudja venni azt, ami olcsó, s otthon befeküdhessenek a tévé elé, megigyák a sörüket, s
meghallgassák azokat az agymosott szövegeket,
amit a TV-ben éppen leadnak. Ha belegondolunk, ezzel szemben a mi munkánk szélmalomharc, de valahol el kell kezdeni. S hogy Wass
Albertet idézzem, mi nem vagyunk senki ellen.
Ő mondta, hogy mindent magunkért és semmit
mások ellen, mi pontosan ezt az elvet követjük.
Ránk szokták sózni, hogy fasiszták, soviniszták,
nacionalisták vagyunk, bár az utóbbit én vállalom, mert azt gondolom, hogy a nacionalizmus

szót szintén kiforgatták.
Mit jelent számodra az egészséges nacionalizmus?
Hogy én a saját nemzetem és nyelvem próbálom
olyanná tenni, amilyen egykor volt, s most is
lehetne. Látom a lehetőséget, hogy lehetne. Nagyon sok tehetséges, értelmes okos ember van.
Egyszerűen, ha belemegyünk ebbe a malomkerékbe, akkor oda jutunk, hogy ebben a globalizált
társadalomban egy lélegző, de semmit nem tevő
emberekké válunk. S lehet, hogy olyan emberek
is ilyenekké válnak, akik esetleg sokat tudnának
tenni értékeinkért és nemzetünkért. Mi nem haragszunk sem a szlovákokra, se a románokra, se
a szerbekre, mi egyszerűen a magyar nemzetért
vagyunk, s ezt próbáljuk megértetni minden azt

befogadó emberrel. De sajnos a legnagyobb támadások mindig saját berkeinkből jönnek.
Mit tartasz a legveszélyesebbnek?
Atrocitás a dolgok szószólóját érheti. Ettől nem
kell félnie az egyszerű embernek, aki eljön egyegy rendezvényünkre, vagy megpróbálja a dolgokat velünk együtt átlátni. Viszont az a veszély,
amit mindennap hallunk, elveszítjük az iskoláinkat, kevesebb magyar gyerek kerül magyar
óvodába, iskolába, pedig ezek a legalapvetőbbek
a nemzet életében. Mire akarunk jövőt építeni,
ha a felvidéki magyar társadalomnak egyre nagyobb része úgy gondolja majd, bizonyos kormánybéli ráhatások által, hogy neki sokkal jobb,
ha békében él, s gyerekét inkább szlovák óvodába s majd iskolába íratja?
A mozgalom nem politizál, de véleményt alkothat.
Hogy van ez az MKP-val?
Már fel kellene ébredniük. Azt mondom, hogy
azért kapták a megbízatásukat, hogy valamilyen
módon képviseljenek bennünket. S ha nem vállalják fel azokat a dolgokat, amiket egy választópolgár megbízásából meg kellene tenniük, akkor
azt mondom, hogy én elvesztettem a bizalmam
bennük. És itt nagyon sok ilyen ember van már.
Ezt visszanyerni csak azon a módon tudnák, ha
tudnák, ha felvállalnák a minket érintő dolgokat.
Az önrendelkezés egy olyan téma, amit már nem
tudnak lesöpörni az asztalról, s nem is lehet.
Hiszen azzal, ami Szlovákiában folyik kormányszinten, ez lehetne az ütőkártya a kezünkben…
Kérdezett: Homoly E, fotó: he

Megélhetési vandalizmus az uzapanyiti temetőben
Uzapanyiton a temetőből a régi, több
évtizedes gyönyörű kovácsolt vaskerítések a sírok körül eltűntek, adta hírül
a Balogvölgyi Polgár Info.
Komoly brutalitással láttak neki, a minden bizonnyal megélhetési vandalizmust elkövetők a
pusztító, de egyben vasbegyűjtő munkájuknak,
melyet több fázisban végezhették/ik, hiszen
félig be voltak fűrészelve, majd kiverve a betonalapzatból a kerítések oszlopai. Bizonyos sírok
mellett már összekészítették a „begyűjtött” kerítéselemeket, melyek már csak az elszállításukra vártak. A módszereket nem válogatták meg
az elkövetők, s a betonalapokat is megrongálták,
amikor a vasat kifeszítették onnan. Több sír az

uzapanyiti temetőben így kerítés nélkül maradt.
A „szerencsésebbekhez” egyelőre nem jutottak
el a garázdálkodók. A polgármester és a rend
őrei elkezdték az ügy felderítését. Félő azonban,
hogy a valódi tettesek kiléte nem fog kiderülni,
mivel hogy a rendőrök a könnyebb kábítószerek
használóival, kisebb lopásokkal sem tudnak mit
kezdeni. Kérdés, hogy kinek állhatott érdekében
ilyen pénzszerzési módhoz folyamodni, s felhasználni ahhoz bizonyos embereket? Egy biztos, hogy pénzt csináltak belőle. Csak azt nem
tudjuk, hogy sikerül-e megállítani a kerítésbontást, vagy a többi sír, s majd még ki tudja mi is, e
sanyarú sorsa jut...
Balogvölgyi Polgár Info nyomán,
fotó: Gecse Aladár
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Oknyomozás:
Vadkacsák, fák,
bokrok, szemét
Nagyon szépen köszönjük kedves
olvasónk észrevételeit. A tanácsot és
a kérést megfogadva körbejártam
a Rima-lakótelepet, s meggyőződtem
a leírtakról. Az aggódó polgár szemével
tényleg lesújtó a látvány, a környék,
az elhanyagolt lakókörnyezet. De az észleltek mögött megbújt, s rejtve maradt
mindezekoka. Alább erre világítunk rá.
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Olvasói levél

Kivágták a fákat a
Rima-parton, ellepi
a szemét a várost

Gömörben is nő
a munkanélküliek száma

Lisztéria
a salátában

Közel 850 fővel emelkedett meg a munkanélküliek száma Gömörben az elmúlt három
hónapban. Több vállalat is nagyobb létszámban bocsátott el munkavállalókat, s főleg
a nagyrőcei járásban emelkedett rohamosan
a munkanélküliek száma, ahol 650 főt bocsátottak el az állásából, s amíg október végén
a munkanélküliek aránya 24,36 % volt, január
végére elérte a 27,43 %-t, ami 6 300 főt jelent.
A rimaszombati járásban 200 fővel nőtt meg
a munkanélküliek száma, s amíg 2008 októberében 27,34 % (11 600) volt az arányuk, január
végén már 28,09 % (11 780). Eddig tömeges
elbocsátásokra két helyen került sor, a tejüzem
43, míg a Tauris 102 embert bocsátott el.

Lisztéria-baktériumot találtak egy salátában
Kassán, amelyet egy rimaszombati üzemben
készítettek. A Koro cég Szlovákia egész területen forgalmazza termékeit, s cáfolja, hogy az
egészségügyi előírások megszegése miatt került
volna lisztéria a salátába. A Járási Közegészségügyi Hivatal a cég összes érintett dolgozóján elvégezte a szükséges vizsgálatokat, de az
minden esetben negatív volt. A cég a pultokan
már kintlévő termékeit bevonta a forgalomból.
A lisztéria veszélyes baktérium, s akár halált is
okozhat, de elsősorban a terhes nők, az újszülöttek, az idősek és a legyengült immunrendszerrel bírók vannak kitéve nagy veszélynek.

Szép napos délután volt. A nehéz téli napok
után kimentem a zajló Rimát megnézni. A
nagy jégtáblák gyorsan távoztak, a vadkacsákat vitte a víz lefelé. Utamat a Rimaparti sétányon folytattam, a napsugár
melegét élvezve. De igen meglepő dolog
tárult elém. A Rima-parti fákat látván
a szememből a könny is kicsordult. Mi
történt itt? Egy-egy fa álldogál szomorúan
ágaiktól megfosztva, magasan felkurtítva.
Az egészséges fákat miért és ki engedte
meg így tönkre tenni? A fák évek hos�szú során nőnek meg. A vastag ágak nem
tövéből, csak törzséből, 1-2 m-re le vannak
vágva, megkurtítva. Szörnyű látvány (az
ágak vékonya ott hagyva). Piszok, szemét a
Rima-parti sétányon. A fák, amit védenünk
kell, szükséges az egészséges élethez,
tisztítja a levegőt, oxigént termel. Azt is
tönkretesszük, mi vár még ránk?
Sétámat befejeztem és szomorúan mentem
haza. Másnap a városba mentem, a piacnál
és a kultúrház előtt a sétányon megint
meglepődtem, hogy a bérházak előtt az
egészséges fák levágott csonkjait láttam, az
aranyeső bokrok tövig levágva. Értetlenül
álltam, hogy mi történt itt is. Úgy is olyan
kevés a zöld a városunkban, mert már minden beépül, a parkolókat is elveszik. Hová
jutottunk? A gyerekeinket a szépre neveltük, tisztaságra, a fák, virágok szeretetére,
itt mit lát a fiatalság: a szemetet, a piszkot,
kitört fákat, kitépett virágokat, tönkretesznek mindent. Ez mire vezet? A Rima-lakótelepi óvoda mellett volt egy út, amit az ott
lakók használtak. Tavaly az utat lezárták,
most az autósok mennek a zöld füvön,
össze vissza, ezt sem látja senki? Vagy
úgy is jó?! A városunk teljesen lepusztul.
Szemetes, piszkos. A munka napról-napra
kevesebb, már lassan az utolsó munkahely
is megszűnik. Csak a munkanélküliek
száma növekszik. Nem lehetne-e ezeket
a munkanélkülieket felhasználni, hogy
legalább a tavaszi város takarításban részt
vegyenek, mivel a szociális segélyt úgy is
fizetni kell?
A minap újra a Rima-parton jártam, és
megint egy fájó pontot találtam. A vadkacsákat nem láttam, mivel a fák, bokrok
ki lettek vágva, oda lett a fészkük is, ezt is
elpusztították. Kérem a szerkesztőségtől,
menjenek ki, és személyesen győződjenek
meg az itt leírt dolgokról. Fényképet is
lehet készíteni róla.

Összeállította: jdj

H.L., rimaszombati aggódó polgár

Pár hete a jégzajlást is sikerült lencsevégre kapnom, s akkor még a vadkacsák is ott voltak, igaz
partra vetődve. A múlt hétre, úgy ahogyan azt olvasónk írja, a Rima-lakótelepnél nyomuk veszett,
de a futballpálya környéken pl. látták őket. Lehet, hogy voltak vadkacsa fészkek a kivágott fák
körül, de minden bizonnyal emiatt nem fognak
elpártolni a Rimáról, csupán nyugodtabb területet kerestek a fészkeléshez, s mivel táplálékláncuk ide köti, vissza fognak térni. Ami a kivágott
Rima-parti fákat illeti, az a folyamot kezelő Sajó-vízgyűjtő Területi Igazgatóság hatáskörébe
tartozik. A fakivágásokat november-februárban
végezték el az árvízvédelmi törvény értelmében,
s további karbantartási munkákat is folytatnak
majd itt. A Városi Hivatal Környezetvédelmi
Szakosztályának a vezetője, Bozó János mérnök úr lapunknak megerősítette, hogy nyilván
laikus szemmel kellemetlen látványt nyújt, de
árvízvédelmi szempontból nélkülözhetetlen
volt a fák kivágása. „Mindenképpen szeretnénk
azonban enyhíteni ezt az esztétikai „pusztítást”,
s a védőzónán, a folyómedren kívül eső területen

megfelelő időben újra fásítjuk a Rima-partot.” –
mondta lapunknak Bozó János. Olvasónk felveti
a kérdést, hogy több bokrot is megritkítottak az
elmúlt hetetekben Rimaszombatban. A Városi
Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója, Rábely
Pál lapunknak elmondta, hogy a Városi Művelődési Központ környékén illetve a Daxner téren
valóban felvágták a bokrok és a fák alsó gallyait,
melyre azért volt szükség, mert a hajléktalanok
használták a helyet „szállásnak” illetve szemétlerakatnak. S ha már a szemétnél tartunk. Tény,
hogy nagyon sok helyen rontja a kellemes érzetünket a szeméthalmaz. Jogosan bánt bennünket, s hajlamosak vagyunk valakire haragudni,
hogy miért nem takarítják el. De haragszunk-e
arra, aki azt eldobja? A városi közterület-fenntartók, mint ahogyan a nevükben is szerepel,
fenntartók illetve, ha úgy tetszik karbantartók,
nem pedig takarító-vállalat. A lakosok mentalitásán szükséges változatni, hogy mindenki önmaga óvja környezetét, s ne dobálja el a szemetét.
„Ha minden energiánk és pénzünk arra megy el,
hogy a szemetet szedjük mások után, akkor nem
jut fejlesztésre és városszépítésre. Persze hozzátartozik a munkánkhoz, s el is végezzük, a jégzajlás után a Rima-partot is megtisztítottuk. Az
aktivációs munka is újra beindul márciustól, de
sokkal kisebb létszámmal, mint eddig, Terveink
szerint a húsvéti ünnepekre ki fogjuk takarítani
a várost.” – fűzi hozzá Rábely Pál.
Kép és szöveg: Homoly E.

Hírmorzsák
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Évzáró a Csemadokban

A Csemadok alapszervezetének évzáró gyűlése február 10-én zajlott a VMK gömbtermében, amely rövid kultúrműsorral kezdődött.
A megjelent tagok többnyire nyugdíjaskorúak
voltak. Mács Zoltán elnökségi tag üdvözölte a
jelenlévéket és a vendégeket, köztük Hrubík Bélát, a Csemadok országos elnökét, majd átadta

a szót Cerovský Gyula elnöknek, aki beszámolt
az elmúlt év eseményeiről. 547 alapszervezeti taguk van, a vezetőség létszáma 12. Tavaly 14
alkalommal tartottak választmányi ülést, februárban nagy sikert aratott a már hagyományos
Csemadok-bál. A komáromi Jókai Színház két
alkalommal járt meghívásukra a városban. Társszervezői voltak a Sobotienka 50 éves születésnapi ünnepségének, a Tompa Szavalóversenynek (TMOVPV), Fonóka játszóházat rendeztek
a nyári szünidőben, ahol négy napon át fogadták
az érdeklődő diákokat, s amely gulyásfőzéssel ért
véget. Sor került Nagyferenc Katalin első önálló
kiállítására is. Támogatják az alapszervezeten
belül működő csoportjaikat, így az Új Gömör
Táncegyüttest, amely jelenleg 35 tagot számlál, s
a legfiatalbb tag még csak három és fél éves. Két
éve működik a Blaha Lujza Énekkar, amely több
rangos sikert is elért a tavalyi évben. A 2009-es
év tervei között szerepel a Fonóka tábor újbóli
megrendezése, ismét besegítenek a TMOVPV
szervezésébe, játszóház, budapesti színházi látogatás megszervezése és saját internetes honlap megnyitását is tervezik.
Horváth Zsuzsa pénztáros beszámolt a szer-

Farsangolás a könyvtárban
A farsang alkalmából a Matej Hrebenda
Könyvtárban tartottak rajzórát a Tompa
Mihály Alapiskola első osztályosai Tóth
Katalin osztályfőnök vezetésével.
A tanulókat Bodor Szilvia és Janka Pósová fogadták. Bodor Szilvia szólt a farsangról, többek
között arról, hogy a farsang a közelgő tavasz ünnepe, s ebből az alkalomból nagyon sok helyen
jelmezbált szerveznek, s ennek apropóján készítettek álarcokat a kis elsősök. Az akcióval a másik céljuk az volt, hogy a gyerekek szokják meg a
könyvtárba való járást, mivel nagyon sok köny-

vük van, amit a gyerekek kikölcsönözhetnek.
„Szerettek-e olvasni?” – kérdezte Bodor Szilvia
a gyerekről, melyre a tanulók zöme jelezte, hogy
igen, főleg meséket. Mialatt készültek az álarcok,
két elsős tanuló, Czeglédy Botond és Kovács Vivien verseket szavaltak. A találkozó a könyvtárban a következő farsangi vers közös szavalatával
ért véget: „Itt a farsang! Hóhahó! / Maskarázni
csudajó! / Elbújunk a forgatagban / jelmezekben, álarcokban. // Itt a farsang, áll a bál / Kerekedjünk vidám táncra / A tél búcsúztatására.”
Kép és szöveg: Csölle Edit

Újabb közönségsiker a moziban
Nemcsak a Báthory vonzotta a rimaszombati
nézőket a moziba, hane maz Egy fájó szív nyugalma c. új szlovák film, amely Vladimír Balko
első munkája. Ahogy Eva Zibríkovától, az Orbis
mozi vezetőjétől megtudtuk, közel nyolcszáz
ember látta a három nap alatt a filmet, amely
közel teltházat jelent. A film főszerepében a komáromi Jókai Színház művészét, Mokos Attilát
láthattuk. Az idén eddig legtöbben a Madagaszkár 2 c. animációs filmre voltak kíváncsiak, de
a közeljövőben több izgalmas film is eljut Rima-

szombatba, így az Alkonyat c. amerikai horror,
Nyikita Mihalkov 12 c. filmje, a Hétköznapi ünnepek Gubík Ágival, Tereza Nvotovával és Anna
šiškovával a főszerepben, Miloslav Luther Szúnyogtangó c. alkotása, de Jan Hřebejk új filmje,
a Szégyentelen (Nestyda) is látható lesz, amelyben Jan Macháček és Emília Vášáryová mellett
a Fülekről indult Kerekes Vica is feltűnik egy
kisebb szerepben.
jdj, amb

vezet költségvetéséről, s megköszönte Zsélyi
Katalin segítségét, aki a pályázatok megírásában
segédkezett. Hrubík Béla, a Csemadok országos
elnöke üdvözölte a közgyűlést, s beszámolt a
Galántán megrendezett országos ünnepségről,
amelyen életműdíjakat is átadtak. A Csemadok
már 60 éves, vagyis nyugdíjaskorú, viszont sok
fiatalt szeretnének megnyerni, s ezzel növelni a
taglétszámot, mert nagyon sok feladat vár még
a szervezetre. Két dokumentumfilm is készült a
Csemadok életéről, s elindult az Itthon havilap
is. Figyelmeztett arra, hogy a kormány módosítani szeretné a nyelvtörvényt, s ismét büntetné
azokat, akik úgymond megszegik a szlovák nyelv
szabályait. „S ez ellen határozottan fel kell lépni”
– zárta beszédét Hrubík. ľubomír šárik, a Városi
Művelődési Központ (VMK) igazgatója örömét
fejezte ki, hogy szinte minden rendezvény közösen készül a VMK-val. Csúsz Balázs, a 4. sz.
Hatvani István Cserkészcsapat parancsnoka
szorgalmazta a Csemadokkal való együttműködést. Végezetül Sebők Valéria, a Csemadok Területi Választmányának elnöke megköszönte az
alapszervezet munkáját. Az évzáró végén megválasztották a területi konferencia küldötteit, jóváhagyták az idei terveket és elhatározták, hogy
együttműködési megállapodást kötnek a cserkészcsapattal.
Csölle Edit, fotó: Gecse Attila

Fedezzük
fel a világegyetemet!
A rimaszombati Matej Hrebenda
könyvtárban érdekes csillagászati
kiállítás látható, amelyen képeket
láthatnak a napfogyatkozásról,
galaxisról stb.
A Nemzetközi Csillagászati Unió javaslatot tett arra, hogy 2009 legyen a nemzetközi csillagászok éve (IYA), mivel 400 éve
annak, hogy Galilei feltalálta a távcsövet.
Együtt ünneplik a sikereket, amit asztronómiai téren elértek az egész világon.
A rimaszombati könyvtár is csatlakozik
ehhez a felhíváshoz, s így a rimaszombati
csillagvizsgálóból kölcsönkérték a kiállított
képeket. Az IYA 2009-es témája, az Ismerd
meg az univerzumot, segít az érdeklődőkkel megismertetni a csillagászat történetét
a kezdetektől napjainkig. Ebben az évben
is kémlelhetik az érdeklődők hétfőnként éjszaka az univerzumot a csillagvizsgálóban
rendelkezésünkre bocsátott teleszkópokkal. Egy élmény, amit nem szabad kihagyni.
Csölle Edit

Közoktatás
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Beszélgetés Horváth Zsuzsával, a Daxner utcai óvoda új igazgatójával

Magyar-szlovák együttműködés az óvodában
Február másodikától új igazgatója van
a Daxner utcai óvodának, ahol jelenleg
négy osztályban 76 gyerek tanul, akik
közül 32 jár a két magyar osztályba.
Horváth Zsuzsa maholnap 26 éve van a pályán,
a rimaszombati gimnázium elvégzése után
távúton végezte pedagógiai tanulmányait Losoncon. Pályafutását bölcsődében kezdte, majd
a ma már megszűnt Mikszáth Kálmán utcai
óvodában dolgozott, s annak megszűnése után
került a Daxner utcába, de nem a jelenlegi helyére, ugyanis idővel az az óvoda is megszűnt. Volt
ugyan egy elbizonytalanodott kísérlet az óvoda
megmentésére, de az érdekeltek nem mutattak
érdeklődést iránta. A magyar osztállyal együtt
egyedüli óvónőként került át a másik Daxner utcai óvodába 2004 szeptemberében, ahol azóta is
óvónőként dolgozott, s most három pályázó közül őt választották.
A demográfiai válság miatt Rimaszombatban
is az óvodák ésszerűsítésére került sor, s elsősorban azok az óvodák szűntek meg, amelyek
ún. adaptált épületben találtak otthonra, míg az
ún. tipizált óvodák maradtak. Jelenleg öt óvoda

működik a városban, közülük még a Nyugat-lakótelepen, a Halász utcai óvodában van magyar
osztály. Az igazgatónő legfontosabb tervei között szerepel egy óvodai nevelési program kidolgozása, s ehhez egy ankétot is lebonyolítottak,
amelyben az óvónők és a nem pedagógiai alkalmazottak mellett a szülőket is megkérdezték.
Horváth Zsuzsa nagyon fontosnak tartja a szülőkkel való aktív kapcsolattartást és együttműködést ( játszóházas foglalkozás, közös kirándulások, szülők foglalkozásának a bemutatása stb.),

Megtörtént a beíratkozás az alapiskolákba

Van, ahol kevesebb, van, ahol több
Ahogy Rimaszombat többi
alapiskolájában, úgy a két magyar
iskolában is megtörtént a beíratkozás
február negyedikén, de a létszám
a pszichológusok véleménye és egyes
szülők késői jelentkezése miatt még
változhat.
A Tompa Alapiskolában jövőre némileg emelkedhet az elsősök létszáma, tudtuk meg Orosz
István igazgatótól. Amíg az idén 3 osztályban 53
elsős tanul, addig jövőre a létszám 60 körül várható. Eddig 61 gyereket írattak be, de ez a pszichológusi véleményektől valamint a feledékeny
szülők miatt még változhat. Sokan vannak, akik
az utolsó pillanatban íratják be a csemetéjüket.
Az idén 57 kilencedikes hagyja el az iskolát, s nő
majd az ötödikes diákok száma, ugyanis az új iskolai törvény szerint csak a hatodikos gyerekek
kezdhetik el a nyolcéves középiskolákat. A bejelentkezett 61 gyerek közül szülei 36-ot írattak be
a šrobár utcai épületbe, s 25-öt a Novomeský utcai épületbe, de mivel egy osztályba max. 22 gyerek járhat, ezért három gyereknek át kell mennie
a másik épületbe. Ha a beíratkozott gyerekek
létszáma véletlenül meghaladná a 67 főt, akkor
kénytelenek lesznek negyedik osztályt is nyitni,
de erre kevés az esély. Az iskola tavaly sikertele-

nül pályázott az épület teljes rekonstrukciójára,
de az idén ismét benyújtják azt a minisztériumba. Jelenleg van elég helyük, s a dunaszerdahelyi
szakközépiskolát is el tudták helyezni, de az jelenlegi formájában legfeljebb a jövő tanév végéig
maradhat, ugyanis több helyet nem tudnak számukra felszabadítani. Megkérdeztük a Dúsa úti
alapiskola igazgatóját, Vaskői Károlyt is, aki némileg csalódott volt, ugyanis előzetesen 23 gyerekkel számoltak, de csak 17 iratkozott be, akik
közül csak 4 fiú van. De Vaskői bízik benne, hogy
szeptemberig ez a létszám még emelkedni fog
valamelyest. Az előrejelzések szerint az elkövetkező években hirtelen megemelkedik az elsősök
száma, jövőre pl. 40 elsőssel számolnak, s ez az
arány az azt követő években is megmarad.

az enviromentális nevelést és az egészséges
életmód propagálását. Közös akciókat terveznek a szlovák osztályok a magyar osztályokkal, s
rendszeresen megnézik egymás rendezvényeit
is. Mivel két napját jelenleg az igazgatói teendők
teszik ki, merész lépésre szánta el magát, ugyanis a magyar osztályt erre a két napra szlovák óvónőre bízta. Előzetesen kikérték persze a szülők
véleményét is, s meglepődve tapasztalták, hogy
olyan magyar gyerekek is, akik eddig nem beszéltek szlovákul, most megnyíltak a tanító néni
felé. Az épület szeptemberben lesz 25 éves (amit
szeretnének megünnepelni), s ezért lassan teljes
rekonstrukcióra szorul. El is készítettek egy projektet, de tavaly még nem feleltek meg a kiírási
feltételeknek. Az idén a szlovák osztályokban
14 gyerek lett iskolaköteles, míg a magyar osztályokban 11. Előfordult olyan eset is, hogy szlovák
szülők magyar óvodai osztályba adták a gyereket,
hogy megtanuljon magyarul, aztán a gyerek szlovák alapiskolában folytatta a tanulmányait. Az
óvoda az idén február 23-27 között nyitott napokat tart, amelyre minden óvodaköteles gyermek
szüleit szeretettel várja.

Egyre
kevesebben
jelentkeznek

Nyolc alapiskola nevezett be, de csak hat
(a pelsőci, az almágyi, a feledi, a tornaljai,
a gesztetei és a hazai) jelent meg a Tompa
Mihály Alapiskolában a Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei Helyesírási Verseny regionális fordulóján. Ahogy Ádám Zitától, a
verseny helyi lebonyolítójától megtudtuk, 6
regionális döntőt rendeznek Szlovákiában,
s a pontszámok egyeztetése után (a feladat
mindenhol azonos) a legjobb 20 gyerek kerül kategóriánként az érsekújvári döntőbe.
A kárpát-medencei döntőre Budapesten
kerül sor. Nálunk a versenyt szervezési
okok miatt csak a hetedik-nyolcadik osztályban rendezik meg, míg a középiskolások az Implom József Helyesírási versenyen
vehetnek részt.
Az oldalt írta és fotózta: jdj
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Lapajánló
Itthon

Megjelent a JEL polgári társulás
kiadásában a Nemzeti Kulturális havilap 2009. Boldogas�szony havi száma. Hrubík Béla a
Csemadok közelgő jubileumáról
ír, beszámolnak a komáromi
nagygyűlés 15. évfordulóján rendezett megemlékezésről és a további fejleményekről,
beszélgetést olvashatnak Szvorák Katalinnal,
aki elárulja, hogy énekléskor isteni erőt kap.
Az Itthon közepében ezúttal is megtaláható a
Fáklya, a Csemadok melléklete, mely beszámol
a galántai Anyanyelvi Napokról, a bényi Csemadokról, a perbetei Rákóczi Napról, az érsekújvári Csemadok évzárójáról. A lap folytatja a
találkozást Grandpierre Attila csillagásszal, s
újabb idézeteket közöl Vörös Attila dokumentumfilmje alapján. Az Esterházy János embermentő tevékenységéről készült film kapcsán
Koncsol László, Pröhle Éva, Vitéz Nagybányai
Horthy Istvánné, Edelsheim Gyulai Ilona, Gróf
Esterházy-Malfatti Alice szólalnak meg a lap
hasábjain is.

Kassai Figyelő

A független magyar folyóirat ez évi első lapszámának
vezércikkében Havasi Péter
főszerkesztő szól az olvasóhoz,
mintegy összegzi az elmúlt évet,
s megállapítja, hogy bizony sok
derűre nincs oka, amikor a mindenkori szlovák

Új rovatot indítunk, amelyben hétről hétre
Baláž Zoltán tanácsait olvashatják.

Jótanácsok nőknek
Sok nő küszködik kisebb-nagyobb női betegséggel. Többségük ezekkel nem törődik, mert nem
tud velük mit kezdeni, az orvosokat pedig a hos�szas sobanállás miatt inkább elkerülik. Sokszor
a pajzsmirigy elégtelen működése is okozhatja a
petefészek helytelen működését, még akkor is,
ha előtte soha nem volt gondja vele.
A terméketlenség is súlyos gondokat okozhat. Ebben az eetben előbb mindig a férfit kell
kivizsgálni, mert az sokkal egyszerűbb és gyorsabb. A női terméketlenség okát sokszor igen
nehéz megtalálni. A női és férfi terméketlenség

kormányok diszkriminatív gazdaságpolitikájának, az elhanyagolt régiófejlesztésnek vagyunk
az áldozatai, amikor irredentizmussal vádolnak,
ha anyanyelven szeretnénk gyerekeinknek megtanítani a betűvetést és a számtant, s elszomorodunk, amikor tehetséges fiataljaink külföldre
vándorolnak. S végül felteszi a költői kérdést,
hogy akkor hát kiálltuk-e a próbát? A lap rovatai
ezúttal is megteltek érdekes olvasnivalóval,
hiszen még a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva több meghitt eseményekre került sor a
Bodrogközben.

Jó Gazda

A Jó Gazda, az agrárvállalkozók lapjának februári száma a
jó minőségű vetőmagok terén
is ad tanácsokat. Olvashatnak
arról, hogy mikor tanácsos a fák
metszése, hogy milyen növényvédelmet kell
elvégeznünk e hónapban, főleg ami a gyümölcsfáinkat illeti, de kiderül az is, hogy miért is
helyezi előtérbe az energiaválság a kukoricát.
A nyúltartók a házinyulak takarmányozásáról,
míg a méhészek az Európai Parlament méhvédelemben kifejtetett határozati javaslatai
alapján készült összefoglalóról informálódhatnak. De nem maradnak hasznos fortélyok nélkül
a díszvirágok kedvelői sem.
A lapok megvásárolhatóak a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
moly

nagyjából ugyanabban az arányban fordul elő.
A legtöbb betegséget meg lehet előzni, ehhez
elég az alábbi teakeveréket elkészíteni, amely alkalmas alhasi fájdalmak, menstruációs gondok,
fehérfolyás, menopauza esetén, de növeli a megtermékenyítés esélyét is.
Keverjünk össze 4 féle gyógyfüvet: palástfű,
fehér árvacsalán, vadárvácska és cickafark, s egy
leveseskanálnyi keveréket öntsünk le 0,6 l vízzel.
15 perc után szűrjük le, s fogyasszunk belőle 4x1,5
decit étkezés valamint elalvás előtt. A teát 1-2
hónapig használjuk rendszeresen. A tea minden
alkotórésze beszerezhető, de egyes forgalmazók
a kész terméket is árúsítják. Ha kérdése van, azt
küldje el a balaz@hnusta.org címre. Amennyiben súlyosabb a gondja, forduljon szakorvoshoz.
Baláž Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
7 . hét

Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal. A Toplista játék mellett olvasóink hetente
kaphatnak 10 százalékos kedvezményt a könyvesboltban. Ehhez elég, ha kivágják szelvényünket és azt beviszik a könyvesboltba. Fontos, hogy
a kivágott szelvény csak az aktuális héten érvényes, a későbbiekben azt nem fogadják el, s azt
nem lehet fénymásolni sem.

A 8. hét
kerti munkái
Gyümölcsöskert

A birset és a mogyorót magunk is szaporíthatjuk, mégpedig feltöltéses bujtással.
A bokrok tövét feltöltjük kb. 40-50 cm-es
magasságban porhanyós földdel. A bokrok
őszig új és gyökeres hajtásokat fejlesztenek.
Ezeket ősszel az anyatőről leválasztjuk.
A málnabokrokból vágjuk ki a didimellás
és a vesszőfoltossággal fertőzött vesszőket, valamint a málna-gubacsszúnyog és
a málna-karcsúdíszbogár által károsított,
megvastagodott, gubacsos részeket. A ribiszke- és a köszmétebokrokból a kaliforniai pajzstetű lárváival és a lisztharmattal
fertőzött vesszőrészeket kell kivágnunk és
elégetnünk.

Szőlő

A lugas- és a magasművelésű szőlők metszése során vizsgáljuk meg a tőkéket, hogyan
vészelték át a telet a rügyek. A rügyvizsgálathoz a tőkéről többrügyes vessződarabot
vágjunk le. A vesszőt és a rügyeket metsszük
ketté. Ha a rügy belső része zöld, akkor nem
károsodott, ha fekete és kemény, akkor elpusztult. Az elfagyott vesszők sötétbarnák
vagy feketék. Nagymértékű fagykár esetén
várjuk meg a rügyek fakadását, s a kihajtástól függően metsszünk. A sikeres telepítés
előfeltétele a jó minőségű szaporítóanyag,
amelyet már most rendeljünk meg. Vegyük
figyelembe, hogy a kötött talajokba csak
oltványt szabad ültetni. Ezzel megelőzzük
a filoxera fertőzést.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorba rendszeresen öntözzük a hónapos retket. Az uborkamagvetést
se hagyjuk teljesen kiszáradni. A csíráztatott uborkamagvakat vessük egyesével 10
cm-es cserepekbe.
A fűtetlen fóliasátorban készítsük
elő a talajt a hónapos retek vetésére. Négyzetméterenként szórjunk ki 10-15 kg érett
istállótrágyát, 1,5 dkg nitrogéntrágyát, 1
dkg szuperfoszfátot és 0,6 dkg káliumtrágyát. Az egészet dolgozzuk a talajba 15 cm
mélyen. A karalábépalántákat tartsuk 12-16
°C közötti hőmérsékleten, az alacsony hőmérséklet kiváltja a magszár képzését.
Folytatjuk a paprika és a paradicsom tűzdelését. Az előcsíráztatott sárgadinnye magokat vessük 10 cm-es tápkockába. A sátorba
vethetünk korai zöldborsót és sárgarépát is.
Szabadföldi kiültetésre szánt káposztaféléket tűzdeljük át 5x5 cm-es térállásba. Már vethetjük a spenótot. Készítsük
elő a zöldborsó ágyásait. Vetjük a pasztinákot és a petrezselymet.

Díszkert

A kúszó dísznövényeket ritkítjuk, ha felkopaszodtak erősen vágjuk vissza. A tavasszal
virágzó díszcserjéket csak virágzás után
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Hizsnyai: 50 – Szubjektív
meghívó egy PLIKK-estre

Hihetetlen, hogy már ő is belépett az ötvenesek
táborába. Sokan már azt is meglepő információnak tartják majd, hogy nem költőként, hanem
színészként ismertem meg életem első, általam látott színházi előadásában, A becsületes
molnárlegényben valamikor a nyolcvanas évek
elején. Holott gömöri ő is, rimaszécsi. Aztán otthagyta a színházat, s dolgozott cukorgyári munkásként, gépészként, fotósként, éjjeliőrként, de

ne soroljuk tovább. Úgy élt, ahogy annak idején
Szászi is. Lehetett neki is vagy 22 munkahelye.
Később Dusza Pista pozsonyi „kávéházában” találkoztunk, akkor már túl volt a vízilovak „sikerén”. Sokan kiátkozták, mások mártírt próbáltak
belőle kreálni, Pedig csak kimondott valamit,
amivel némileg talán átesett a ló másik oldalára.
De ez a látszatfelháborodás amilyen gyorsan jött,
olyan gyorsan el is múlt. Maradt az állóvíz. Már
konszolidált úriemberként kollégák lettünk a
Petitpress nevű cégnél, az Új Szó kultúra rovatát
szerkesztette. S néha összefutottunk a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen, ahová fiát hozta el, aki ha már jött, többnyire győztesként vagy helyezettként távozott.
De főszerkesztette a Kalligramot is, s megjelent
pár verseskötete, ugyanis nem tartozik a bőbeszédű írók közé (Rondó, Tolatás, A stigma krátere, Bárka és ladik). Most, hogy 50 lett, bizonyára
őt is megdobják egy jubileumi kiadvánnyal. Dráfi
már felvette a cédéjére. Most nem tudom, hogy
mit csinál. De február 25-én 17.00 órai kezdettel
köszöntik a PLIKK-ben. Elmegyek, s utána majd
(ha netán nem jönnének el) elárulom Önöknek
is.
Juhász Dósa János, fotó: Görföl Jenő

A rimaszombatiak
tudnak táncolni

Közel 100 táncos nevezett be Rimaszombatban
a polgármester kupájáért kiírt nemzetközi versenybe, amelyet a helyi Városi Művelődési Központban rendeztek meg, s amelyre Szlovákián
kívül Magyarországról és Lengyelországból is
érkeztek versenyzők. A legnagyobb hazai sikert
a TK IMPULZ versenyzői, a nagybalogi Szendrei
Gerhard és az almágyi Farkas Orsolya érték el,

akik az első helyen végeztek, s bár a rozsnyói TK
SAMBED OZ színeiben, de első lett a szintén
rimaszzombati Baka Tamás, Kisbenedek Regina
páros is.
A versenyzőket 12 tagú zsűri bírálta el, akik
a ritmusérzéket, a zenével való összhangot és a
mozgáskultúrát értékelték, s a standard táncok
közül nem hiányozhatott az angol keringő, a tangó, a Slow Fox, a Quick Step és a bécsi keringő
sem, míg a latin-amerikai táncokat a samba, a
cha-cha-cha, a rumba és a jive képviselte.
Ide tartozik az a hír is, hogy január végén
rendezték meg Nagymihályon a Szlovákia latinamerikai táncosainak az országos megmérettetését. A rimaszombati tizenkét esztendő Baka
Tamás és partnernője Kisbenedek Regina a junior kategóriában versenyzett, s az előkelő második helyet érte el. Kedvenc táncaik közé tartozik
a samba, jive, a cha-cha-cha. A kis táncosokat
ezen kedvtelésükben maximálisan támogatják
a szüleik, s edzőjük, Július Schwarcz is nagyon
büszke tanítványaira, akikre fellépések sora és
további versenyek várnak.
amb, mak, he, fotó: archív és amb
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Népies falvédők
a múzeumban
2009. február 5-én népi falvédőkből
nyílt kiállítás a Gömör-Kishonti
Múzeumban.
A 19. században egy háznál sem hiányozhatott falvédő, amit a háziasszony hímzett,
különböző mintákkal és feliratokkal – pl.
„Isten hozott kedves vendég.” „Nincs nagyobb földi boldogság, Mint szerelemből
kötött házasság”. A 19. században Németországból terjedt el Európa-szerte, a feliratok az otthonból kiindulva különbözőek
lehettek, szólt szerelemről, okos szólásokról, vallásos motívumokról pl. „Házi áldás:
Hol hit ott szeretet, Hol szeretet ott béke,
Hol béke ott áldás, Hol áldás ott Isten, Hol
Isten ott szükség nincsen”. Az itt bemutatott falvédők kiállítása a rozsnyói bányászmúzeum jóvoltából jöhetett létre, amelyek
az 1910-50-es években készültek, melyek
Rimaszombatból, Tamásfalvából, Baktiról,
Balogpádárból,
Susányból,
Gócsról,
Oláhpatakáról, Sajórédéről és Rozsnyóról
valóak. A kiállítást Oľga Bodorová nyitotta

Hizsnyai Zoltán

A csattanó
most jön a csattanó ady endre
meglepetés ady endre egy elfelejtett
meg nem jelentetett írása ady endre
ady endre ady endre ady endre ady endre
írja ady endre ady endrének egy
kifelejtett műve egy kihagyott
ady-mű ady endre-mű egy megkopatlan
ady-ereklye ady-ereklye ady-endreklye
egy kolosszális ady-glossza ady-glossza
azt mondja ady endre ebben a glosszikus
sorscsapásában csak röviden amúgy
kiragadva idézem: „...mert...”
a folytatás sem rosszabb
egy csecsemőkori józsef attila-tanulmány
amit még a bába mentett meg
a már akkor túl kritikus bébitől
ez a helyszűke miatt a lényegre szorítkozó
józsef attila-szó így szól:
„...akkor....” ahá józsef attila ahááá
józsef attila írta józsef attila írta
befejezésül egy pilinszky jános-aszkéteózis
egy halott kortárs pilinszky jános írja
ezen kívül csak egy kiadatlan
szó maradt tőle a hagyatékban
ez a következő: „ ...sz...” egyesek
szerint azt akarta írni: „szó”
de közben meggondolta magát
vagy belehunyt az erőlködésbe
most nem tudjuk mit gondoljunk róla
össze vagyunk zavarva nem tudjuk
mi a teendő hogy kell befejezni a verset
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„Ne döntsenek rólunk helyettünk”

Területszervezés és Gömör

A területszervezés felelőssége az adott területen
történő beruházások területi-műszaki jellegű
előkészítése, amely figyelembe veszi az adott
hely városképi, műszaki, építészeti szempontjait. A területszervezési 50/76-os törvény és annak módosításainak értelmében, a beruházást 9
különböző mértékű dokumentáció elkészítése
előzi meg. Területileg a legátfogóbb a nagytérségi területrendezési tervrajz, amely jelen esetben
5 000 km2-nyi területet képvisel.
Az egyes részek funkcióját 1990-ig a helyi
és terület rendezési tervek határozták meg. Az
1996-os régió fejlesztési törvény javaslatában a
törvény céljaként a környezet egyensúlyi szociális és gazdasági fejlődésének elősegítése, átfogó
térségfejlesztési politika létrehozása, valamint
a régiófejlesztés és területszervezés koordinálása volt megjelölve. 1990-ig a területszervezési
dokumentáció létrehozásáért a járási nemzeti
bizottságok által kinevezett járási főépítész volt
felelős. 1990 után ez a feladat áthárult az önkormányzatokra, amelyeknek kötelességévé vált
ezen dokumentumok átértékelése és esetleges
változtatások elfogadása a képviselő-testületek
által. A 2001 területszervezési tervek értékelésekor megállapítást nyert, hogy a rimaszombati járás 107 települése közül csak 35, míg a nagyrőcei
járás 42 falvából csak 15-nek volt megfelelő
dokumentációja. Ezt követően kidolgozásra
került az alábbi falvak – Lénártfala, Alsósziklás, Cserencsény, Gustina, Balogfala, Uzapanyit,
Rimazaluzsámy, Feled – területszervezési terve. Emellett aktualizálták a városok terveit is. A
főépítészi jogkör és az országos szervezet megszűnte után hiányzik a dokumentumok kidolgozásának megfelelő koordinációja és szakmai
háttere. Ugyanez a helyzet jellemzi a kerületi és
országos jellegű tevékenységeket.
A besztercebányai nagytérség területi
feldolgozására a 238/98-as és a 281/98-as kormányrendeletek értelmében került sor. Meghatározza és rámutat a régió területi elhelyezkedésére, körülhatárolja a fejlődést meghatározó
impulzusokat, az infrastruktúrákban található

lehetőségeket. Ezen dokumentációban létrejött
változásokat később további szervezetek módosították. Hogy a járási önkormányzatok milyen
mértékben foglalkoztak továbbiakban ezekkel
az eredményekkel, nehéz meghatározni. Ezen a
helyen szeretném megjegyezni, hogy az országos jellegű dokumentumok mint például Szlovákia területfejlődési koncepciója sem adtak
megfelelő választ Gömör specifikus problémáira. A rimaszombati székhelyű SAžP 1992-ben és
1997-ben nemzetközi részvétellel konferenciát
szervezett Gömör területi fejlődéséről.
A különböző szakterületek képviselői
széles körben prezentálták a lehetséges megoldásokat. A szemináriumokon elhangzott ajánlások kifejezik a legelapvetőbb irányelveket. Az
1990-ben kidolgozásra került dokumentumcsomag Gömör és Szlovákia – urbanizáció és
szervezési szerkezetek cím alatt egyfajta kezdeményezés a kormány felé, melynek elsődleges
célja a demokratikus elvek szerinti kommunikáció volt. Elsődleges célja annak megelőzése,
hogy ne döntsenek rólunk helyettünk.
A dokumentum Gömör Délközép-Szlovákián belüli helyzetét analizálja, amely megérdemelne további bővítést és szakmai vitát. A mi kistérségünk körülményei közt több nagytérségnyi
területet áttfogó dokumentum is született: A
Cserhát dombság területi terve (a rimaszombati
és losonci járás déli része), Gömör régió területszervezési tervének urbanisztikai tanulmánya,
amely jelenleg még nem készült el teljesen a
törvénymódosítás miatt, Rimaszombat, Rozsnyó, Nagyrőce járások ökológiai stabilitásának
tanulmánya. További tanulmányok is készültek,
amelyek elsősorban az idegenforgalmi lehetőségekkel foglalkoznak az egyes járásokon belül.
Az egyes területek lehetséges fejlődését
a közelmúltban megjelent új dokumentum-típusok próbálják leírni, mint például az egyes
régiók operatív tervezetei. Létrejöttek a kistérségek, amelyek hálózata teljes mértékben lefedi
térségünk területét. Soknak van önálló fejlesztési koncepciója, amelyek viszont koránt sincse-

nek összhangban az általános területszervezési
dokumentációval. Az egyes önkormányzatok
által elfogadott gazdasági, szociális és fejlődést
leíró elképzelések és a magasabb szintű tervezetek elképzelései közti kapcsolat nem teljesen
világos. Az egyes falufejlesztési programok sok
polgármestert bizonytalanná tettek, hisz semmi
sem garantálta az egyes elképzelések egymásra épülését és nem voltak képesek ezen tervek
megfelelő anyagi hátterének biztosítására. A
terület az ún. növekedési pólusok irányában van
szerkezetileg felépítve. A jövőbeli hatások sem
teljesen világosak. Ezek olyan tények, amelyeket
nem hagyhatunk figyelmen kívül.
Fontos figyelembe vennünk az egyes
kormányhatározatokat és a kormány gazdasági
tanácsának eredményeit. Ezért több mint időszerűnek tartom az ezen folyamatokban való
aktív részvételt, képviselőink, vállalkozóink és a
nyilvánosság bovonásával. Az alapdokumentum
helyes kezdeményezés, de Gömör egyes szerkezeti elemeinek is megvan benne a maguk fontos
helye. Ha víszintes (kelet-nyugat) és a függőleges (észak-dél) fejlődési vonalakat szeretnénk
prezentálni, szükséges a nemzetközi széleskörű
szemlélet. Erről kézzelfogható információink
léteznek. Az országos jellegű dokumentumokban is szemléltetve van egy osztóvonal, miközben Gömör területe Szlovákia közepe, amelyre
a KURS kidolgozása közben is rámutattunk. Az
észak-déli folyosót egyértelműen Gömör és Nógrád közt kell diferenciálnunk elsősorban a közlekedési és energetikai folyosók szempontjából.
A Sajószentkirály-Miskolc határátkelőnek BAZ
megyében kitüntetett szerepe van. Az átkelőhelyet a Skandinávia-Balkán vonal számára hozták létre. A tervezett Tornalja-SajószentkirályFeled logisztikai központ egy figyelemreméltó
elgondolás, ugyanúgy, ahogy a magyar fél által
elképzelt, a szlovák határig tartó Szolnok környéki korridor.
Ez a területszervezéssel kapcsolatos pár
megjegyzés elsősorban szeretett volna rámutatni az egyes kapcsolatrendszerekre és figyelmeztetni a múlt és jelen kapcsolatára, abban
az időszakban, amikor kezdődik a besztercebányai nagytérség területszervezési terveinek
időszerűsítése.
A Sajó és Rima Unió alapszabályzatának
értelmében, annak ellenére, hogy nem lett erre
felkérve, kötelességének érezte belépni ebbe a
folyamatba. Látva ezen dokumentum fontosságát, kidolgozta a saját álláspontját.....
A megfelelő szemléletmód nélkül kidolgozott nagytérségi területszervezési dokumentáció
nélkül, a fiatal korosztály nem lesz megfelelően
ösztönözve arra, hogy a régióban maradjon és
teljes értékűnek érezze magát. Úgyhogy elvárásaink teljes mértékben megalapozottak.
Ing. Ján Šimon, ford: lr
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 7. hétre
Február 14-én, szombaton Gyógyszertár Az oroszlánhoz (U leva)
Február 15-én, vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
Február 14-én és 15-én, szom-vas.
MUDr. Šesták František, Cukorgyári
u. 23., tel: 047/56 34 551

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
február 3-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Róbert Tóth, Norbert Tőke,
Tamáš Bálint, Peter Kováčik,
Katarína Antónyová, Milan
Petrinec, Lukáš Belko, Peter
Úrek, Rudolf Pivárnik Rimaszombatból, Ing. Andrej Škorňa,
Ján Talán Cserencsényből,
Erika Nosáľová, Jana Kretová,
Ivan Priatka Utekáčról, Kasza
Tibor Hanváról, Jacso Imre
Velkenyéről, Gerhard Kubánek
Bátkából, František Beňuš
Nagytörékről, Vojtech Kocka,
Miroslava Koldrásová Nyustyáról,
Keresztes István Harkácsról,
Völgyi László Sankfalváról,
Ján Vranský, Dušan Demeter,
Vladimír Kollár Klenócról, Pecsök
Mária Tornaljáról, Peter Dianiška
Tiszolcról
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni

Meghívók
Évzáró Nagybalogon

A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete 2009. február 14-én 18.00 órai kezdettel tartja az alapiskola
éttermében évzáró taggyűlését, melyre a vezetőség
szeretettel várja a tagságot.

Megemlékezés a kitörés napjára

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom GömörNógrádi Tagozata 2009. február 13.-án 16.30 órai
kezdettel megemlékezést tart a kitörés napja alkalmából. Találkozó a rimaszombati temetőben, onnan fáklyás felvonulással érkeznek a Fő térre a hősi
emlékműhöz, ahol elhelyezik a kegyelet koszorúját.

Csáky Pál a Három Rózsa Kávézóban

A Tompa Mihály Klub irodalmi estet szervez 2009.
február 13-án 17.30 órai kezdettel Rimaszombatban (Fő téren) a Három Rózsa Kávézóban. A vendég
Csáky Pál, aki a Harmatos reggelek álmai c. könyvét
mutatja be. Mindenkit szeretettel várnak.

Csemadok évzáró Nagybalogon

A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete 2009. február 14-én 18.00 órai kezdettel tarja az alapiskola
éttermében évzáró taggyűlését, melyre a vezetőség
szeretettel várja a tagságot.

Csemadok bál Nógrádban

A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya idén
is megrendezi a nagy múltú és nagysikerű Csemadok bált a losonci Vigadó termeiben, melyre 2009.
február 14-én kerül sor. A műsorban fellépnek a
füleki Rakonca táncegyüttes és az idén húszéves
losonci Kármán Színház tagjai. A zenét a rimaszombati Lévay Tibor zenekara szolgáltatja. A vendégek
a szórakozás mellett értékes díjakat nyerhetnek a
tombolában.

Állandó galéria nyílik Beretkén

MOZIMŰSOR
Február 12.-13., csütörtök
-péntek, 18.00 órától

2 nap Párizsban

francia-német-amerikai
komédia
rendezte: Julie Delphy
Február 12-15, csütörtök
-vasárnap, 20.00 órától

Quarantine

amerikai horor
rendezte: John Erick Dowdle
Február 14-15., szombat
-vasárnap, 18.00 órától

Kozí příběh – A régi
Prága történetei
rendezte: Jan Tománek

A Gömöri Fotóklub és Beretke Község Önkormányzata szeretettel meghívja az érdeklődőket a Gömöri
Fotóklub Galériájának megnyitójára, 2009. február 15-én, vasárnap 14.00 órai kezdettel Beretkére a
Tornallyay család kastélyába.

Csemadok évzáró Tamásfalvában

A Csemadok Tamásfalvai Alapszervezete 2009.
február 14-én, 16 órai kezdettel a Kiút a Jobb Életbe civil szervezet székházában (az egykori óvoda
épülete) tartja meg évzáró taggyűlését. Ezt követően
Valantin-napi partira kerül sor. Mindkét alkalomra
szeretettel várják az érdeklődőket.

Tiszolcon értékelik a járás legjobb
sportolóit

Az idén 2009. február 13-án Tiszolcon kerül sor a
járás legjobb sportolóinak kiértékelésére és a díjak
átadására. A kultúrműsorral egybekötött gálaműsor
17.00 órakor kezdődik a tiszolci Városi Művelődési
Központban.

TMOVPV – járási forduló

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
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értesíti a versenyzőket és az érdeklődőket, hogy a
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulójára 2009. február 18-án 9.00
órai kezdettel kerül sor a rimaszombati Városi Művelődési Központban.

Tanácskozik az MFK
rendezőszolgálata

2009 február 10-én, kedden 16.30 órai kezdettel az
MFK Rimaszombat tanácstermében (stadion) tartja
tanácskozását a rendezőszolgálat (usporiadateľská
služba), amelyre az új érdeklődőket is szívesen várják. Érdeklődni Halaj mérnöknél a 0905 765 773-os
telefonszámon lehet.

Felhívás
Várják a jelöléseket
a külügyminisztériumok díjára

A magyar és a szlovák külügyminisztérium arra
hívja fel a két ország polgárait, intézményeit és társadalmi szerveződéseit, hogy a két külügyminisztérium által alapított díjra történő jelöléseiket február 15-ig juttassák el párhuzamosan a magyar és a
szlovák külügyminisztériumba vagy a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségére, illetve a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövetségére. A díj
átadására a magyar-szlovák alapszerződés aláírásának évfordulóján, 2009 márciusában kerül sor. A
két külügyminiszter által alapított közös díjat azok
a magánszemélyek vagy szervezetek kaphatják meg,
akik hozzájárultak a magyar-szlovák kapcsolatok
fejlesztéséhez és erősítéséhez. Az elismerés kétezer
eurónyi pénzjutalommal is jár.

Pályázatot hirdet
a Rákóczi Szövetség

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet szlovákiai
magyar kis- és középvállalkozások magyar, illetve
kétnyelvű cégtábláinak, vállalkozási tevékenységükhöz kapcsolódó egyéb információs anyagainak
az elkészítésére. A pályázat célja, hogy anyagi támogatás révén járuljon hozzá a szlovákiai magyar kisés középvállalkozások magyar, illetve kétnyelvű cégtábláinak, valamint vállalkozási tevékenységükhöz
kapcsolódó egyéb információs anyagainak nyomdai
elkészítéséhez, illetve elhelyezésének költségeihez.
Jelen pályázati kiírásra minden pályázó csak egy
pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 200 000
Ft támogatás nyújtható. Olyan szlovákiai magyar
kis-és középvállalkozások nyújthatják be pályázati
igényüket, akik a szlovákiai nyelvtörvény rendelkezései alapján székhelyük, illetve telephelyük szerint
jogosultak kétnyelvű feliratok használatára (azokon
a településeken, ahol a magyar nemzetiségű lakosok
részaránya meghaladja az összlakosság 20%-át) és
nyertes pályázat esetén vállalják ezek elhelyezését
székhelyükön, telephelyükön. A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. március 5. A pályázati
kiírás és adatlap letölthető a Rákóczi Szövetség honlapjáról, valamint a www.nekedmagyar.hu honlapról. A pályázatokkal kapcsolatos további információ
a Rákóczi Szövetség alábbi elérhetőségein kérhető:
tel: 0036-1/201 30 67, fax: 0036-1/212 8891, e-mail:
felvidek@rakocziszovetseg.hu.
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Szolgáltatások
• Takarítást, teppelést vállalunk.
Infó: 0907 566 271.
091-5

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• Eladó családi ház (berendezett)
Tamásfalvában a Tégla utca 7.
szám alatt. Ár a megtekintés
után. Tel.: 0907 884 276
1706-8 			
• Eladó családi ház Rakottyáson.
Info: 0908 393 320 po 19.00 h
115-6
• Irodának vagy üzletnek alkalmas helyiségek (45 m2, 90 m2,
20 m2) Rimaszombat központjában kiadók. Infó 0908 508 195,
047/5634 901
117-6
• Eladó építés alatt álló ház (a
nagyja már tető alatt) az IBV
Szabatka lakótelepen. Tel.: 0905
446 136.
144-7

Állatok

		
• Eladó németjuhászkutya
kölyök – fekete színű. Tel.: 0904
276 809.
153-6
• Eladó yorkshir teriér kutyakölyök. Mobil: 0918 403 115.
163-7

Állás
Szabad munkahelyek
• Pénzügyi tanácsadó – OTP
Garancia Biztosító, Rimaszombat, középiskolai végzettséggel
• Pénzügyi tanácsadó – Allianz
Biztosító, Rimaszombat, közép
ill. főiskolai végzettséggel
• Asztalos – Eurowood Plus kft.,
Cserencsény, inaslevéllel • Traktorista – sofőr – Agro Tomášová,
Rimaszombat, inas-levéllel
• Teherautósofőr – Drevostav –
Czene Zoltán, Feled, inaslevéllel,
C,E típusú jogosítvány
• Gépész-rakodóra (MANITOU)
Drevostav – Czene Zoltán, Feled,
inas-levéllel
Információ: 047/2450407,
2450408 – telefonszámokon
vagy a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban személyesen –
Cserencsényi u. 18., 214 ajtó.

2009. 2. 9.

EUROMOTEL

Valentin a család jegyében
A Szlovák Vöröskereszt a Nemzeti Transzfúziós Szolgálattal és a hematológiai-transzfúziós osztályokkal közösen Valentin-napi Vércsepp címmel
ismét megrendezi véradó akcióját, amely 2009 február 9-től február
27-ig tart.
Az idei, immár 14. évfolyam a családi véradókra összpontosít. Ha azt
mondja, Valentin, azt mondja, szeretet. A szeretetnek sokféle formája
lehet. Az első szeretet, amelyet átélünk, s amely egész életünkön át végigkísér, az a családi szeretet. A családunkért mindent megtennénk. Még
vért is adunk, hiszen erre bármikor szükség lehet.
„Amikor megszületett a húgom, szüksége volt vérátömlesztésre. Anyám
hálából, hogy a kislánya megmenekült, elhatározta, hogy ő is rendszeres
véradóvá válik. S nemcsak ő, hanem a család összes tagja rendszeres
véradóvá vált” – mondja egy ma már 101-szeres véradó.
Soha nem tudhatja, hogy mikor lesz szüksége Önnek vagy a környezetéből valakinek vérre. Ezért kérünk mindenkit, hogy jöjjön és ajándékozzon vért. A rimaszombati kórházban minden kedden 6.30 és 9.30 között
várjuk a véradókat. Információt a 047/56 317 34-es és a 0903 558 926-os
telefonszámon nyújtunk.
Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya

A téli stadion nyitva tartása a 7. hétre (február 9. – 15.)

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincért/-nőt
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség – SzNF u. 18.

- A Colins üzlethelyiség
berendezéssel
- Presszó a VÚB Bankkal
szemben
Tel.: 0918 392 513

2009

Hétfő: 9.00 – 12.30 Kedd: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30, Szerda:
09.00 – 13.00, 18.30 – 20.00, Csütörtök: 09.00 – 12.30, Péntek: —,
Szombat: 09.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00, Vasárnap:
14.00 – 15.30

Köszönetnyilvánítás

Helyreigazítás

Danisné Pólos Katalint,

Lapunk 12. oldalán a díjátadásról szóló cikkünk címében összekevertünk
két nevet. A felnőttek kategóriájában a győzelmet Róbert Bráz szerezte
meg, ahogy azt cikkünkben helyesen közöltü k. Az érintettek és az olvasók szíves elnézését kérjük.
A Magyar Magazin tartalmából – 2009.2.11., STV 2 , 16:40

A műsorban felkeressük a szalatnyai alapiskolát, ahol nem mindennapi
módon gondoskodnak a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekről. Ellátogatunk a kelet-szlovákiai Kistoronyára, ahol egy messziről beköltözött
szlovák polgármester igyekszik megőrizni a magyar vidék népszokásait,
tárgyi és kulturális emlékeit. A műsor végén összeállítást láthatnak az
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, Dunaszerdahelyen megrendezett Harmonika fesztiválról.

A héten is folytatódik a változékony, de az évszaknak megfelelő
hőmérsékletű idő. Továbbra is
gyakran lesz erősen felhős az ég,
csak átmenetileg számíthatunk
napsütésre. Többször és többfelé várható csapadék. Eső, havas
eső, az időszak végén többnyire
havazás, hózápor valószínű. A
hőmérséklet napközben eleinte 4,
5, később 1, 2 fok körül alakul.
Reisz András

Lakhatásra nem alkalmas helyiségeket kínálok albérletbe
Rimaszombat központjában kedvező áron. Felhasználási
lehetőségek: irodák, üzletek és egyéb szolgáltatások.
M.: 0908 948 971

2003-51

Köszönetünket fejezzük ki a végtisztesség résztvevőinek, akik
2009. január 10-én, a feledi temetőben utolsó útjára elkísérték.
Részvétük kifejezése, a virágok
és későbbi együttérzés megnyilvánulásai mély fájdalmunkat
enyhíteni kívánták.
Szomorú szívvel a gyászoló
család.
Fogadja köszönetünket a Gömöri
Hírlap és a Gemerské Zvesti
Szerkesztősége a megemlékezésért drága halottunkról, hogy
a szomorú hírt olvasóikhoz
eljuttatták.
A gyászoló Danis család.

Eladásra
kínálok
tűzifát.
M: 0908 605 511

2201-35

Hirdessen
magyarul is!
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Slíž a legeredményesebb cselgáncsozó
Rimaszombatban értékelte tevékenységét
a két cselgáncsklub, a Mladosť Relax és
a Lokomotíva. A különböző versenyek
eredményeit összesítve 2008 legeredményesebb cselgáncsozója Kristián Slíž,
a Mladosť Relax versenyzője lett.
Slíž (felvételünkön) 211
ponttal messze kiemelkedett a rimaszombati
mezőnyből, s tavaly nem
csak az idősebb diákok
kategóriájában indult,
hanem a serdülők mezőnyében is próbára tette
a tehetségét. A tehetséges cselgáncsozó több

versenyen is diadalmaskodott, így Bazinban,
Bártfán, Nagymihályban, Vágbesztercén és az
ausztriai Linzben is. A szlovák bajnokságon a 60
kilósok mezőnyében második lett, a közép-szlovákiai bajnokságot viszont megnyerte.
A ranglista második helyén Patrik Boršoš
(Mladosť Relax) lett 155 ponttal, a harmadik Karol Jakab (Lokomotíva), aki 141 pontot szerzett.
A legeredményesebb hölgy, Kristína Tommová
133 ponttal az ötödik helyen végzett.

A rimaszombati cselgáncsozók 2008-as
ranglistája kategóriák szerint
Mini kategória 1. Patrik Boršoš (Mladosť
Relax), 2. Karol Jakab (Lokomotíva), 3. Richard
Útis (Mladosť Relax), 4. Jaroslav Maďar, 5.

Technikusok
– futballisták

Frederik Strečka (mindkettő Lokomotíva).
Ifjabb diákok
1. Kristína Tommová (Mladosť Relax), 2. Ándrik
Bence (Lokomotíva), 3. Sophia Kanátová
(Mladosť Relax), 4. Denis Farkaš (Lokomotíva),
5. Kónya Zsolt(Mladosť Relax).
Idősebb diákok
1. Kristián Slíž, 2. Jakub Páleš, 3. Jakub Gódor, 4.
Juraj Sirotiak, 5. Jaroslav Kanát (mind Mladosť
Relax).
Serdülők
1. Juraj Kepka, 2. Richard Lamrich, 3. Patrik
Miklo (mind Mladosť Relax).
jdj, fotó: amb

tolói a járás és a régió különböző futballcsapatait
erősítik. Többen játszanak a III.-V. liga valamelyik csapatában, de a jelenlegi csapatban található egy kiemelkedő tehetség is, a 3. C osztály
tanulója, Szabó Tamás balogfalai fiatalember
ugyanis tagja az elsőligás MFK tágabb keretének is. A céltudatos, többéves munka függ attól
is, hogy milyen tehetségek jelentkeznek az iskolába. Az idén április nyolcadikán tartják a tehetségkutató vizsgát. Azok, akik viszont már a téli
edzőtábort is sikeresen abszolválták, Kisantal
Károly iskolaigazgató szerint számolhatnak azzal, hogy nyáron is hasonló élményekben lehet
részük, mint Kokaván.

A Műszaki Szakközépiskola (volt Középfokú
Gépészeti Szakmunkásképző) már több mint tíz
éve foglalkozik tehetséges futballistákkal, akik
télen sem ülnek a babérjaikon.
Január végén 20 diák Milan Špaček és Szőke István szakemberek vezetésével Kokaván töltöttek
egy hetet, ahol a téli összpontosítást kombinálták a sítanfolyammal. A társaság nemcsak a rimaszombati középiskolák között verhetetlen a
futballcsapatok között, hanem tehetséges spor-

Polgári László

Sporthírmorzsák
Az 1. DFC tornagyőzelme

Az 1. DFC női focicsapata sok változáson ment keresztül tavaly. A csapat ősszel a második ligában
indult, s az alapos nyári felkészülés ellenére sem
rajtolt túl sikeresen. A sok vereség a csapatmunka hiányának és az egyéni hibák számlájára írhatók. Azóta már elkezdődött a téli felkészülés is,
s a csapat meghívást kapott egy nagytapolcsányi
fedettpályás tornára, amelyre a csapat nyolc játékosa tudott elutazni (L. Szabóová, S. Babíková, A.
Galambová, E. Tubová, P. Jakabová, M. Laczková,
T. Žiaková és H. Syč-Kriváňová). A torna két négyes csoportban zajlott, s a két-két legjobb csapat
jutott az elődöntőbe. A rimaszombati csapat maximális pontszámmal megnyerte a csoportját,
s bejutott az elődöntőbe, ahol a Dunajská Lužná
csapatát 4:0 arányban legyőzték. A döntőben
a hazaiak következtek, s igen szoros küzdelemben, H. Syč-Kriváňová és L. Szabóová góljaival
2:1 arányban győztek, s elhódították a serleget.
H. Syč-Kriváňová 8 góllal a torna gólkirályi címét is megszerezte.

Végre győzött a rimaszombati
focicsapat

Az MFK Rimaszombat focicsapat folytatta a felkészülését a tavaszi idényre, előbb a diósgyőrieket látták vendégül, majd a homonnaiak helyett
beugrott fülekiek következtek. A három elszenvedett vereség (Bőcs, Eperjes, Zólyom) után a diósgyőriek ellen végre sikerült pontot szerezni,
a fülekieket viszont magabiztos játékkal kiütötték.
MFK Rimavská Sobota – Diósgyőr 3:3 (3:2)
A hazaiak összeállítása: Kuciak – Ádám, Geri,
Rubint, Mráz – Filo, Piszár, Toporčák, Lazúr
– Čižmár, Líška. Csere: Mujkoš, Szabó, Vargic
és Živanovič, rimaszombati gólszerzők: Piszár,
Líška és Lazúr
MFK Rimaszombat – Fülek 5:0 (2:0)
Góllövők: Čižmár, Rubint, Mujkoš, Morháč,
Líška, A hazaiak összeállítása: Fedor – Mujkoš,
Geri, Rubint, Morháč – Ádám, Živanovič, Piszár,

Lazúr – Líška, Čižmár. Cserék: Vargic, P. Šándor,
Szabó, Halaj és Juhász.
Jégkorong liga:

Minimális vereség hazai pályán

A II. jégkorong liga keleti csoportjában szereplő rimaszombati HKM a gölnicbányai csapatot
fogadta hazai pályán, s igen szoros mérkőzésen
vereséget szenvedett.
HKM Rimaszombat – HK Slovan Gelnica  2:3
(0:0, 0:2, 2:1)
A hazaiak összeállítása: Pecník, Krahulec – Ľalík,
Durmis, Slovák, Chlebničan, Medveď, Lentovský
– Lvomský, Golian, Murgač, Veleba, Ponc, Báti,
Oštrom T., Ružinský, Klincko, Machyniak. Kiállítások: 3:6, emberelőny: 2:1, emberhátrány: 0:1,
nézők:136, rimaszombati góllövő: Erik Lvomský
(2). Hazai pályán legközelebb február 15-én,
17.00 órakor lép pályára a csapat, amikor is a listavezető breznóbányaiakkal találkozik.
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Dorota Balciarová szenzációs győzelme
Balciarová ezzel a kadétok (14-15 évesek) mezőnyének legfiatalabb győztese lett. Balciarová
párizsi győzelmének köszönhetően már a világbajnokságra készülhet.
Balciarová édesapja, Drahoslav Balciar
lapunknak elmondta, hogy lánya rendkívül keményen készült a versenyre, s előtte több összpontosításon is részt vett (Moštenica, Érsekújvár, Pozsony) a válogatott edzőinek felügyelete
alatt. Eltökéltsége, felelősségtudata és a kemény
edzésmunka meghozta a hőn áhított sikert,
amely most már újabb és újabb célok elérésére
ösztönözheti. Az újabb elismerés sem váratott
sokáig magára, hisz Rimaszombat városa a tavalyi év legjobb sportolójának választotta a diákok
kategóriában.

Nemrég még azért szorítottunk, hogy
Dorota Balciarová sikeresen vegye
a hazai selejtező versenyeket és
kijusson a párizsi Európa-bajnokságra.
Ma pedig már arról számolhatunk be,
hogy Dorota Párizsban sem talált
legyőzőre, s mindannyiunk nagy
örömére Európa-bajnok lett.
A versenyen 43 ország 850 versenyzője indult,
s a 14 éves rimaszombati versenyző a boszniai
Adilovičot, a horvát Alandžakovát, a portugál
Esparteirt és a cseh Konečnát is könnyedén 5:0
arányban győzte le, s a döntőben a német Bleula
következett. Ez a mérkőzés már rendkívül szoros volt, de a bírói döntés Balciarovának kedvezett, akik 3:2 arányban őt hozták ki győztesnek.

Rimaszombat legjobb sportolói:

Balciarová, Totkovič, Mráz és az MFK
Az egyes sportklubok által beküldött nevezések alapján a rimaszombati Városi Képviselő-testület ifjúsági- és sportbizottsága döntött a tavalyi
év legjobb sportolóiról, amely díjakat ünnepélyes keretek között adtak át
a városházán. A legtöbb nevezés a birkózóktól, cselgáncsozóktól és a karatésoktól érkezett. A diákok kategóriájában 15 nevezés érkezett, s az első helyen az Uraken karateklub versenyzője, a frissiben Európa-bajnok Dorota
Balciarová végzett. Őt Benjamin Babús, Juraj Husár (úszás), Tomáš Galo
(futball), és Kristián Slíž (cselgáncs) követik. A serdülők kategóriájában (8
nevezés), Richard Totkovič birkózót, a TJ Lokomotíva versenyzőjét találta
legjobbnak a bizottság, aki a többpróbázó Bálint Rékát, a futballista Michal
Dragijskýt, a cselgáncsozó Juraj Kepkát és a röplabdázó Karin Rosiarovát
előzte meg. Totkovič a szlovák bajnokságon 2. lett a kötöttfogásúak és 3.
a szabadfogásúak között a kadét kategóriában, s mindkét fogásnemben

Michal Dragijský is a díjazottak között

bronzérmes az ifjúságiak között. A felnőttek versenyébe 14 sportolót neveztek be, s a győzelmet a taekwondós Róbert Bráz szerezte meg, aki tavaly
az olaszországi világbajnokságon 2 aranyérmet is szerzett. Őt a karatéző
Igor Molnár, a futballista Branislav Mráz, a birkózó Radnóti Mihály és az
asztaliteniszező Ľuboš Voliar követi rangsor felállítása nélkül. A csapatversenybe 9 nevezés érkezett, s az első helyen az 1. liga második helyén telelő MFK focicsapat végzett. Második a TJŠK Tempus II. ligás focicsapata,
a harmadik a Slovan női röplabdacsapata végzett.
2026

Az oldal anyagát írta: jdj, fotó: amb és archív

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 979 01 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56
33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

