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Növekszik az influenzás betegek száma
F

olyamatosan emelkedik az influenzás megbetegedések száma Európa-szerte, tizenhat
országban jeleztek ezernél több beteget. Ismét
megjelent a H1N1 vírus, amely már évek óta
nem volt jelen, s akár tüdőgyulladást is okozhat.
Lassan a rimaszombati járást is elérte az influenzajárvány, s amíg az ünnepek alatt csak elvétve
találkozhattunk influenzás beteggel, a napokban
gyorsan megemelkedett a betegek száma. A múlt
héten 1291 náthás beteget jelentettek a Regionális Egészségügyi Hivatalnál, közülük 211 betegnél
állapítottak meg influenzát. Főleg a 6 és 14 év
közötti gyerekek valamint a 15 és 19 év közötti
kamaszok közül szedi az áldozatait.
A szövődményes esetek száma szerencsére
nagyon alacsony, mindössze 6 százalékot ért el.
A nagyrőcei járásban 428 esetet jelentettek, ebből
60 betegnél diagnosztizáltak influenzát. Mivel
gyorsan emelkedik a fertőzött betegek száma,

létrehoztak egy bizottságot, amely szükség
szerint ül össze és hoz döntéseket – tájékoztatta lapunkat MUDr. Dušan Béreš, higienikus,
a hivatal szolgálati osztályának a vezetője. Béreš
doktor felkérte a kórházakat és az egészségügyi
intézményeket, hogy január 28-tól rendeljenek
el látogatási tilalmat a gyerekosztályokon. De
rendszeresen figyelik az óvodákat és az iskolákat
is. Február elején ismét elemzik a helyzetet, és
akkor döntenek az újabb lépésekről. Megkérdeztük a rimaszombati magyar alapiskolák vezetőit
is, de eddig csak a Tompa Alapiskolában növekedett meg jelentősen a beteg diákok száma, s már
elérte a 25 százalékot. Amennyiben ez az arány
meghaladja a 30 százalékot, valószínűleg kényszerszünetet rendelnek el. A Ferenczy Alapiskolában 10 százalék a beteg gyerekek aránya, míg
a Tompa Református Gimnáziumban 7 százalék.
kk, jdj, moly, fotó: kk

Kiindulópontnak megfelel
M

int már arról legutóbbi számunkban
beszámoltunk róla, a rimaszombati városi
képviselő-testület januári ülésén elfogadta a város fejlesztési tervét a 2007-2013-as
időszakra. A javaslatot két tartózkodás mellett 21
képviselő támogatta, bár elhangzottak kritikus
vélemények is a tervezettel kapcsolatban. Sok
képviselő szerint a dokumentum remek állapotrajz a város jelenlegi helyzetéről, de nem igazán
szolgál konkrét javaslatokkal a kiutat illetően.

Holott szinte a 24. órában vagyunk. Cifruš István
polgármester szerint hiába a legjobb koncepció is,
ha az állam, a kormány messzire elkerüli a régiót.
A város vezetése igenis tesz azért, hogy végre itt
is itthon érezhesse magát a polgár, s nem várja a
lehetőségeket ölbe tett kézzel, de egyedül ez nem
elég a kátyúból való kievickéléshez.
jdj

folytatás a 2. oldalon

Csökken a régió lakossága,
falvaink elöregedőben, kihalóban, de Rimaszombatból
is nagyon sokan elköltöztek
a jobb megélhetés reményében. A város elfogadott egy
városfejlesztési koncepciót,
amelyben feltüntetik azokat
az euromilliárdokat is, amelyek Szlovákiába érkezhetnek az elkövetkező években.
A Szlovák Nemzeti Párt
által odaítélt eurómilliárdok
többsége viszont a zsolnai
és más északi vidékeket boldogítja, erre a vidékre csak
a kettőskeresztek felállítására adnak előszeretettel.
A legújabb agyrémük pedig
a szlovák nyelvi oktatás
felturbózása mindenféle
szakmai hozzáértés nélkül.
Holott ha megnézzük a
statisztikákat, így is ijesztő
mértékben fogyunk és as�szimilálódunk. De a jelenlegi
hatalmasoknak ez a tempó
se megfelelő, ők azonnal
akarnak belőlünk janicsárokat, mert annál megbízhatóbb hazafit el sem lehet
képzelni. S hogy ezt elérjék,
semmitől sem riadnak vis�sza. De történjék bármi is,
számunkra Feled magyarul
ezentúl is Feled marad, még
ha hadparancsba adják is
a kötelező szlovák hazafias helységnévviselést, és
minden faluban felállítják
a(z) (euro)szabványméretű
kettőskeresztet. Euróért akár
turul is kapható.
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Nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy a tervekből valóság legyen

Kiindulópontnak megfelel
folytatás az 1.oldalról

Hacsi Attila:

Pavol Piliarik:
A koncepció nyitott az új gondolatokra,
s mivel megjelent az interneten is, a
polgárok is véleményezhették azt és új
javaslatokkal is előállhattak.

SWOT elemzés
A régió erős oldalai:
○ a Besztercebányai megye
legnagyobb járása
○ a régió földrajzi fekvése
○ háromnyelvű, jól működő,
információdús weboldal
○ elegendő mennyiségű munkaerő
○ népi hagyományok megőrzése
○ nemzetiségek békés együttélése
○ jól működő kulturális és sportegyesületek
○ az építőipar erős hagyományai
○ jelentős kulturális értékek

A

város vezetése, a városi képviselő-testület tagjai, felkért szakértők az IBS
Slovakia segítségével dolgozták ki az EU
által finanszírozott projektet (mindössze az
ún. önrészt kellett a városnak biztosítania).
A tervezet összköltsége 868 700 korona volt,
ebből 43 ezer koronát fizetett a város. Még
májusban fogtak hozzá a kidolgozásához, s
mivel azt a város honlapján is közzétették,
a lakosok is véleményezhették. Ezt követte a stratégiai terv kidolgozása, amelyben
kiemelt helyet kaptak az egyes prioritások,
s végül az ún. akcióterv készült el, amely a
legfontosabb lépések megtételét irányozza elő. Bár a jelenlegi kormány se tartja
szívügyének a régió felvirágoztatását, az
EU-s projektek jobb felhasználása illetve
kiaknázása érdekében külön szakosztályt
is létrehoztak. A tervezet első része nem túl
szívderítő képet fest a jelenlegi helyzetről,
hiszen Rimaszombat az ország legveszélyeztetettebb régiói közé tartozik, hosszú évek
óta itt a legmagasabb a munkanélküliség,
egyre többen vannak azok, akik hosszú évek
óta reménytelenül munkanélküliek (bár

Pelle Tibor:

A régió gyenge oldalai:
○ a lakosság tartós csökkenése, elöregedése
○ a munkanélküliek magas aránya
○ alacsony képzettségi szint
○ a fiatalok érdektelensége a közélet iránt
○ befektetők alacsony száma,
elöregedett technológiák
○ egyes betegségek magas aránya
(cukorbetegség, allergia, depresszió)
○ rossz közlekedési infrastruktúra
○ az idegenforgalom igen fejletlen
○ történelmi épületek gyalázatos állapota

a kóreai Sewon cég letelepedése valamit
javított az áldatlan állapotokon), a fiatalok
jelentős része itthagyta a várost és sokan
az országot is (a stratégiai tervek között
szerepel ezen fiatalok visszacsalogatása is). Ez az elköltözés külön érzékenyen
érinti a magyar ajkú lakosságot, akiknek a
száma a 24 ezres városban már alig éri el
a 35 százalékot és az átlagéletkoruk egyre
magasabb. A mutatókon csak a magyar ajkú
roma lakosság javít némileg. De sajnos ez
jellemző a régió magyarságára is. A stratégiai tervek között szerepel az idegenforgalom
fejlesztése is (Kurinc már évek óta a kiemelt
tervek között szerepel), s a város vezetése és
a képviselő-testület szeretne minden követ
megmozgatni, hogy a Szlovákiába érkező
eurómilliárdok egy része eljusson Rimaszombatba is. Belegondolni is rossz, hogy mi
lesz 15-20 év múlva, ha tovább folytatódik a
régió mélyrepülése. Az alábbiakban szemezgetünk a jelentésből, amelyet teljes egészében megtalálnak a www.rimavskasobota.sk
honlapon.
fotó: jdj, kép: kan

Sikeres pályázatok a Dúsa
úti iskolában

Képviselői vélemények
A dokumentum egy évet késett, s ami
a legrosszabb az egész helyzetben:
nagyon sok fiatal, köztük szakember
hagyta el a régiót az elmúlt hét évben.
Ki ezért a felelős? Biztos, hogy nemcsak
az elmúlt évek közszereplői, hanem az
azt megelőző ötven év politikája is. Még
a hódító törökök sem okoztak annyi
kárt ennek a régiónak, mint az elmúlt
évek-évtizedek hazai kormányai. Elég,
ha csak a mostani kormánykoalícióra
gondolunk. Nem a tízszer drágább északi autópályát kellene erőltetni, hanem a
Zólyomot Kassával összekötő gyorsforgalmi utat.

Bár a koncepció előkészítése egy kicsit
hosszabb időt vett igénybe a vártnál,
azt hiszem, hogy jó alapanyag született.
De ahhoz, hogy a benne foglaltaknak
legalább egy része megvalósulhasson,
gyakrabban kell konzultálni a kormányzati szervekkel.

A

Dúsa úti Alapiskolában és Óvodában
látogatásunkkor éppen a közelgő karneválra készültek a gyerekek. A harmadszor
megrendezésre kerülő jelmezbálon tombolát is sorsolnak majd, s már most jókedvűen
mesélik, hogy minek szeretnének öltözni.
Az iskola igazgatója és tanárai a szülőkkel
jó együttműködésben e téren is minden
segítséget megadnak a kis nebulóknak. Az
oktatási intézményben egyébként 4 óvónő,
8 pedagógus, 3 napközis és 2 asszisztens
oktatja és neveli a beiratkozott 36 óvodást
és 104 iskolást. A gyerekek hét osztályban
tanulnak, de sajnos a higiéniai előírásoknak
csupán három tanterem felel meg, ugyanis
az iskolát eredetileg három osztályosnak
építették harminc évvel ezelőtt. Az előrejelzések szerint 2010-re a duplájára nő
majd a gyerekek létszáma, ezért szükséges
volt kidolgozni azt az ötvenmillió koronás
beruházási-építkezési tervezetet, amely
értelmében standard tornatermet és újabb
hat tantermet építenek fel 2009-re. Az
iskolai intézmény igazgatója, Vaskői Károly
igazgató lapunknak konstatálta, hogy az
elmúlt időben az iskola vezetésének kezdeményezésére sikerült komoly problémákat

A legrosszabb
helyzetben lévő
járások között

A

besztercebányai kerület nyolc
járása közül mindössze a zólyomi és a besztercebányai tartozik a
kitűnő helyzetben lévő járások közé,
három járás (Selmecbánya, Losonc és
Garamszentkereszt) állapota kielégítő, két járás tartozik a problémásak
közé (Gyetva és Breznó), míg a többiek
(köztük a rimaszombati, a nagyrőcei
és a poltári) nemcsak a kerület, hanem
az ország legrosszabb helyzetben lévő
járásai közé tartoznak.
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Hírmorzsák

megoldani a víz- illetve áramvezeték körül,
az információáramlást is javították a szülők
és az iskola között. A Modifikáció Polgári
Társulás sikeres pályázatának köszönhetően
egyedülállóan saját hangszóróval rendelkeznek, amelyen keresztül informálni tudják a
lakótelepi polgárokat, de az iskolásokat is.
Belső és külső védelmi rendszert alakítottak ki; a 2004/2005 tanévben a kisebbségért
felelős romabiztos támogatásával az iskolai
étkezdét és a tanárit újították fel, Dušan
Čaplovič miniszterelnök-helyettes segítségével a nulladik és az első osztályokba
került új berendezés; az Iskolaügyi Minisztérium Nyitott Iskola pályázatán pedig
sportfelszereléseket szereztek. Az iskola
vezetése tervekben nem szűkölködik. Ha az
új iskolarész felépül, akkor szlovák osztályokat is szeretnének nyitni a szlovák roma
szülők kérésére, illetve tervezik a felsőbb
évfolyamok megnyitását is. A 2008/2009-es
tanévre az ünnepélyes beiratkozásra kedden
ill. szerdán február 5-én és 6-án. A leendő
elsősöket kis ajándékkal várják a beiratkozás napján!
he

Gyújtogató járt egy
rimaszombati lakásban
Egy 67 éves asszony nem zárta kulcsra négyszobás lakásának az ajtaját,
mielőtt elindult bevásárolni. Távolléte
alatt egy ismeretlen sétált be a lakásba,
meggyújtotta a rekamiét és távozott.
A tulajdonos szerencséjére a tűzoltók
időben megérkeztek és sikerült elfojtaniuk a tüzet. A lakásban így mindös�sze hatezer koronás kár keletkezett.
Amennyiben sikerül kézre keríteni a
gyújtogatást, az akár tíz évre is rács
mögé kerülhet.

Irodát nyit
Rimaszombatban
Ing. Stanislav Janiš (SDKÚ) értesíti az
érdeklődőket, hogy február 4-én, 17 órakor képviselői irodát nyit Rimaszombatban az SZNF u. 15. szám alatt.

Meglátogattuk a rimaszombati Nyugdíjas Kört

Magdaléna Valušová:
Tudomásul kell venni, hogy a dokumentum alapján lehet majd meríteni
az EU-s forrásokból. De ehhez szükséges lesz a városi szervek és a lakosság
összefogására is.
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Az idősek tartják a posztot
R

imaszombatban Tamás Aladárné kezdeményezésére már hatodik esztendeje önállóan működik a Nyugdíjas Kör.
A mintegy huszonöt tagú kör nyugdíjasai
minden héten hétfőn délután találkoznak
a Magyar Közösségi Házban, hogy megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat, problémáikat,
megemlékezzenek az évfordulókról, jeles
napokról vagy éppen a név és születésnaposaikról. A vidáman eltöltött délutánokat
Hadobásné vezeti, melyekről krónikát is
jegyez. Legújabban a klub mottója – „A víz
szalad, a kő marad” – mellé bekerülhetett annak a feledhetetlen délutánnak az
emléke is, melyen levetítették Koltay Gábor
Wass Albert életéről és munkásságáról
szóló filmjét. A klubdélutánok keretében
vagy azon kívül szívesen bekapcsolódnak
a magyar történelem fontosabb évfordulóinak a megünneplésébe, beszámolnak
egymásnak az elmúlt idő rendezvényeiről.
Egy-egy témát alapossággal és nagy lelkesedéssel járnak körbe. Ott vannak a színházi
előadásokon, a koszorúzásokon az emlékműsorokon. Ahogyan látogatásunkkor némi
szomorúsággal meg is jegyzik, ők tartják
a posztot, mert a fiatalságot nem nagyon

látni az akciókon. Felidézik azokat az időket,
amikor még igazi álarcos bálokat tartottak,
amikor hetente több akciót is szerveztek,
amikor még aranykoszorús énekkarosok
voltak. Most is szívesen énekelgetnek, de
már csak a maguk örömére. Jó kapcsolatot
ápolnak a város egyéb civil szervezeteivel,
a cserkészekkel; leveleznek parasznyai és

tiszaújvárosi nyugdíjas barátaikkal, s ha
tehetik, nyugdíjas-találkozókra is elmennek.
Éves programjukból nem hiányzik az autóbusz kirándulás sem. Tavaly Alsósztregován
illetve Szklabonyán jártak, idén szívesen
részt vennének Sajógömörön a Mátyás-év
kapcsán rendezett ünnepségen.
Fotó és szöveg: he
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Ibos Kálmán emlékei a málenkij robotról
Végtelen áldozatai lettek az embertelenségnek

A

második világháborút háborút követően sajnos nem következtek gondtalan,
felhőtlen évek a gömöri magyarság számára.
A Balog-völgyében különösen Nagybalog
szenvedte meg ezeket az éveket. Közel
kétszáz civilt hurcoltak el innen az oroszok
málenkij robotra Oroszországba, ahol hos�szú éveket töltöttek el ártatlanul fogságban.
Ibos Kálmán is egyike volt a kényszermunkára elhurcoltaknak. Így emlékszik vissza,
több mint hatvankét év távlatából: „Kidobolták, hogy jelentkezzünk a Majoros udvarba.
Apám ágyban fekvő beteg volt, mondtam
neki, hogy megnézem, hogy mi is ott a helyzet. Jelentkeztem én is az összeírásra, de
bizony haza már nem engedtek. Harmadik
reggel elindultunk gyalog, egy öblös kocsi
szállította utánunk a csomagot, mert ugye
tizennégy napra dobolták, hogy vigyünk
élelmet. Gyalog beértünk este Putnokra,
majd indultunk Miskolcra. Néhány nap múlva a Miskolcon lévő Gömöri pályaudvarról
indultunk el marhavagonokban. Egy lyukat
vágtak WC-nek a vagon alján, betettek egy
sparheltet is, azon főzhettünk. Füzesabonynál karamboloztunk, kisiklott előttünk a
vonat, s abból az emberek megszöktek. A mi
szerelvényünk Karcagnak ment, majd Nagyváradnak egészen át a Kárpátokon, s Jasiban
kötöttünk ki. Mikor kiértünk Oroszországba,
Donbaszba, a szerelvényt két részre szakították. Két teherautó két zsákot kidobott,
borsó volt benne, 25 kilónyit beleöntöttem a
hátizsákba, bátyám veszekedett rám, de én
cipeltem. Nagy hóban mentünk a hegyoldalban, ott voltak a lágerben a barakkok. Kimosták a szeneskupát, abba hozták a levest.
Az ebéd mindig elmaradt. Villával

hányták fúrikba a káposztát, s azt főzték
meg. Zöld paradicsomot, uborkát, csanalat
etettek velünk. Hasmenésünk az volt. Ekkor
jött jól a borsó. Csak csont meg bőr voltam,
45 kilóra lefogytam, de nem voltam beteg.
Egy barakkban három-négyszáz ember
lakott, egy szobában pedig harmincan voltunk. Ahogy a világra jöttünk, úgy aludtunk.
Úgy feküdtünk a deszkán, nem volt az
valami egyenes, egyik törte a derekamat,
másik a vállamat. A láger körül háromsoros
kerítés volt, áram volt benne, a négy sarkán
őrtoronnyal. Szökni nem lehetett. Szétosztották az embereket a bányába, egy ponyva
anyagú bányászruhát adtak, se ing se alsónadrág nem volt rajtunk. Amit kitermeltünk
szenet, azt felszínre kellett hozni a mélyből,
nehéz munka volt. Száz tonna volt a norma,

robbantottuk, csákányoztuk, gyakran vízben
dolgoztunk...” Delta lágernek hívták ezt a
helyet. Együtt maradtak végig a nagybalogiak. Nagy fagy volt télen, a hó alatt kőszikla,
abba temették el a halottakat, alig tudtak
benne néhány centit kivájni... A negyedik év
végén már kimenőt is kaptak, de ugyanúgy
dolgoztak szüntelenül. Ibos Kálmán bácsit
ha úgy tetszik, akkor egy baleset mentette
meg a további szenvedéstől. Egy nagy szikla
szakadt ki a bányában, az esett a karjára,
maródra került, s már nem ment vissza a
bányába. 1948. október 18-án ért haza. Azt
mondja, hogy ő nem haragszik rájuk, nem
volt ott soha gyűlölködés, munkás kellett
nekik, s az oroszok is ugyanúgy dolgoztak
velük. Legszörnyűbbnek a lágerbe vezető
hosszadalmas utat tartja, aztán meg megszoktak...
Homoly E., fotó: a szerző

I

mmár harmadízben emlékeztek meg
Nagybalogon az 1945. január 18-án
málenkij robotra Miskolcra indított, de végül
a Dombaszi szénbányákba elhurcoltakról.
A temetőben a 20. század áldozatainak állított emlékműnél gyűltek össze, ahol Koós
István ünnepi beszédét követően a község, a
helyi Csemadok és a helyi MKP valamint az
elhurcoltak nevében elhelyezték a megemlékezés virágait. Közreműködött a Szivárvány énekkar. A Csemadok és a Községi
Hivatal együttműködésében megvalósult
rendezvény az iskolában istentisztelettel
folytatódott, amelyen Sasák Attila lelkész
nyújtott lelki vigaszt az idegen földre
robotolni kerülteknek és a rájuk emléke-

zőknek. Tóth Lajos szülei kint szenvedtek
a Dombaszi szénmedence lágereiben, így
a téma jó ismerőjeként osztotta meg a
gyülekezettel a megtöredezett test sajgó
fájdalmait, amelyet édesanyja és édesapja
elmeséléseiből megtapasztalt. S bár szeretnénk mi is látni magunk előtt, amit ők
láttak és megéltek, de a sok apró részletből
csak megpróbálhatjuk összeállítani a képet,
s elképzelni azt a nyomorúságot. Végtelen
áldozatai lettek az embertelenségnek, melyre nem gyógyír semmilyen kárpótlás. Végig
magukban hordozzák a málenkij robot 3-5
évig tartó megpróbáltatásait. Sajnos napról
napra egyre kevesebben élnek közöttünk.
Fotó és szöveg: moly
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Ha nem változnak a feltételek, nem jutnak pénzhez a kisgazdák

Késik a támogatás

Simon Zsolt szükségesnek tartja a kritériumok
átértékelését, még akkor is, ha ez újabb hónapokat vesz el.

A

mezőgazdászok nagy elégedetlenséggel
fogadták a hírt, miszerint a mezőgazdasági minisztérium késésben van az európai
uniós fejlesztési támogatások meghirdetésében, s legközelebb a pályázati eljárás
bonyolultsága és a kifizető ügynökségek
szakmai háttere miatt csak 2009 elején juthatnak a 2007-2013 között igénybe vehető
támogatásokhoz. Míg a csehek már a harmadik pályázati felhívásukat is közzé tették,
addig nálunk 2005 óta fejlesztésre nem volt
pályázati lehetőség, s idén január közepén
még csak az elbírálási feltételek láttak nyilvánosságot. Ezek pedig meglehetősen nem
kedveznek a kis vállalkozásoknak, nem
beszélve arról, hogy nem egyeznek meg a
Vidékfejlesztési Terv elveivel sem. Simon
Zsolt, MKP-s országgyűlési képviselő pozsonyi sajtótájékoztatóján nehezményezte
is a Fico-kormány hibáját, melyet most a
kisgazdák sínylenek meg. Lapunknak elmondta, hogy nagyon sajnálatos az a tény,
hogy míg a 2003-ban bevezetett új támogatási rendszernek köszönhetően hazánkban
a támogatottak száma 4200-ről 15 ezer fölé
emelkedett, addig mostanra a támogatottak lehetséges száma extrém esetben 140
lehet, amelyek egyértelműen a nagyvállalkozásokból kerülhetnek ki. Ugyanis a
pályázatok elbírálásánál szereplő értékelési kritériumokat úgy állították össze,
hogy abból az jön ki jól, akinek a tavalyi

összbevétele meghaladta az 50-100 millió
koronát. „Egy negyven hektáron gazdálkodó
kisvállalkozó éves bevétele 1,2 millió korona
körül lehet, ezzel 600 ezer korona értékű
pályázatot nyújthat be, s ez csak 30 pontot
jelent a százas maximumból. Ahhoz, hogy
emelje pontszámait, építkezési beruházást is kell vállalnia, úgy hogy 65% fölötti
legyen az erre fordított támogatási összeg.
Így egy kisgazdának a legfontosabbra, azaz
a gépekre a maradék negyed millióból már
nem igen futja, amikor a legolcsóbb traktor

egymillióba kerül.” – fejti ki aggodalmait egy
példa segítségével Simon Zsolt. Hozzá teszi,
hogy az értékelési szempontok hátrányosak
a kisvállalkozóknak és azoknak kedveznek,
akik minél nagyobb egységnyi területen minél több állattal gazdálkodnak. „Szükségesnek tartom a kritériumok újraértékelését,
még akkor is, ha ez újabb hónapokat vesz
el, mert így nem indulnak egyenlő eséllyel
a támogatásra pályázók. Annál is inkább
újra kell értékelni a feltételrendszert, mert
a EU is kifogásolja azt, hogy azok nincsenek
összhangban a vidékfejlesztési stratégiával.”
– mondta.
moly, fotó: kk

Simon Zsolt ősszel a Tornalját és Osgyánt elkerülő utak ingyenessé tételéért is aktívan fellépett

A sikeres magyar gazda a megmaradásunk egyik záloga

Merni kell nagyot álmodni

Áldozatai az embertelenségnek
Nagybalogon harmadszor emlékeztek

Mezőgazdaság

2008. 2. 4 .

A magángazda a saját maga
szegmensében 50 hektárból
már jól ki tud jönni.

G

ömörben leginkább kis mezőgazdasági vállalkozások foglalkoznak
növénytermesztéssel és állattenyésztéssel.
Annak ellenére, hogy tönkrement cégekről
hallunk nap mint nap, több olyan mezőgazdászt is tudunk példaként felhozni, pl.
Hanváról, Dobócáról, Tajtiból, Nagybalogról,
Nagytörékről, akik profi munka mellett,
jó minőséget állítanak elő. Munkájukat
régiónkban elismerik, munkahelyeket
teremtenek, visszatértek a régió profiljához. Ők mertek nagyot álmodni. A kisebb
vállalkozások sincsenek veszteségre ítélve,

ha újraszerveződnek, megtalálják a megfelelő partnereiket, akiken keresztül versenyképesek leszek. A mennyiség és a minőség
természetesen itt is összefüggésben van a
profittal, de ahogyan az egykori mezőgazdasági minisztertől, Simon Zsolttól megtudjuk,
a magángazda a saját maga szegmensében
50 hektárból már jól ki tud jönni. „A terület
alapú támogatási rendszer mára már kiszámítható, a bankok képesek előre meghitelezni a vállalkozásokat, így kellő hozzáértéssel az eredménynek is meg kell lennie. A
statisztika is ezt mutatja, hiszen a rimaszombati, nagyrőcei, rozsnyói járásokból a
kifizető ügynökség kb. ezer vállalatot jegyez,
ami azt jelenti, hogy ennyi mezőgazdász
jutott támogatáshoz. Ez megyei viszonylatban nem kis szám.” A fennmaradáshoz a

fejlesztés elkerülhetetlen, de Simon szerint
nincs veszélyben a vidékünk sem, mert
ahogyan konstatálja, bár még sok az idős
mezőgazdasági vállalkozó felénk, de egyre
több fiatal tér vissza a családi vállalkozásokhoz, öröklődnek a családi farmok, s elkezdenek hosszú távon gondolkodni. „Élni is kell
a lehetőségekkel, s ki kell azokat használni.
A schengeni övezethez való csatlakozás sok
pozitívumot hozhat. Mindenkinek magának
kell megtalálnia építő szándékú vállalkozását, hogy sikeressé váljon. A sikeres magyar
ember a megmaradásunk és a jövő záloga.”
Azt, hogy önállóan képesek lesznek-e a
gömöri kisgazdák érvényesülni az agrártársadalomban, csak pár év múlva látjuk és
észleljük majd. Simon Zsoltnak meggyőződése, hogy a válasz igen. he
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Több mint húsz iskola nevezett be a projektbe

január 24-én a Duna befagyott jegén királlyá választottak egy tizenöt éves ifjút, aki 32 évig állt
egy akkor aranykorát élő birodalom élén. A
Magyar Királyság Európa nagyhatalmai közé
tartozott, s a koronázás 550. évfordulója
tiszteletére a Magyar Tudományos Akadémia a Reneszánsz Évének nyilvánította az
idei évet, és számtalan rendezvénnyel emlékeznek hajdanvolt dicsőségünkre. A Mátyásmondák közül az egyik legismertebb az a
sajógömöri történet, amelyben Mátyás a
jobbágyaikat nem kímélő urakat vöröshagymán kapáltatta a sajógömöri hegyoldalban.
Az SZMPSZ regionális irodája is gondolt egy
merészet, s egyedülálló projekt kidolgozását határozta el, amelybe közel harminc
gömöri és nógrádi alap- illetve középiskolát
hívott meg. Az első megbeszélésen, amelyet
a rimaszombati Magyar Közösségi Házban
tartottak, Ádám Zita főszervező igazi meglepetésére több mint húsz iskola képviseltette
magát, s a többség már konkrét tervekkel
érkezett. Olyan iskolák is bekapcsolódtak,
amelyek eddig nem nagyon vettek részt
hasonló akciókban (Tornaljai Gimnázium),
viszont több iskola (Losonci Kármán József

Egyedülálló projekt kidolgozását határozta el az SZMPSZ
Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja.
Alapiskola, Tompa Református Gimnázium)
nem mutatott érdeklődést. A benevezettek
sok-sok megmutatkozási lehetőség közül
választhattak (egy-egy monda, vers dramatizálása, képregény, vármakett elkészítése,
reneszánsz tánc, korabeli viselet bemutatása stb.), amelynek a végeredményét
június közepén láthatjuk Sajógömörön a
Gömörország Országbíró Napok keretén
belül. Ádám Zita hangsúlyozta, hogy nem
csak ún. eminens diákok bevonását szeretnék, de az lenne a kívánatos, ha a fontolva
haladó és a szociálisan hátrányos helyzetű
gyerekeket is meg tudnának a pedagógusok szólítani. Ősszel szeretnének a tavalyi
Batthyány-konferenciához hasonlóan egy
Mátyás-konferenciát is megszervezni felvidéki pedagógusok részére. Mivel Mátyást
a szlovákok is – joggal – saját királyuknak
tekintik, talán érdemes lenne a régió szlovák
iskoláit is valamilyen módon megszólítani.
Kép és szöveg: jdj

Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ
2007 második félévi tevékenységének értékelése

A

Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Rimaszombati Regionális
Pedagógiai Központja 2007-es őszi pedagógus-továbbképzési terve a a területi választmányok és a regionális tanács segítségével
készült el. Az elmúlt évek gazdag és sikeres
programjai régiónkban hozzájárultak a
magyar óvodákban/iskolákban nevelő-oktató pedagógusok alaposabb szakmai felkészüléséhez, ami záloga a magyar iskola jó
hírnevének, a szülők bizalmának, a magyar
gyermekek sikerességének és a magyar
közösség megmaradásának. Az elmúlt
években a szakmai találkozások az óvoda/
iskola nevelő-oktató munkájának minőségi
javulását, a pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítását, valamint az emberi
kapcsolatok és a saját élményen alapuló
tapasztalatszerzés bővítését szolgálták. Az
előző évek szakmai progamjai a régióbeli
szakmai hagyományokat vitték tovább. A
képzés módja horizontális pedagógus-továbbképzés, mely értelmében minden képzés helyben, az iskolában valósul meg. Így
a pedagógusok érintettsége és belemerítése
a szakmai programokba közvetlen, gyakor-

latorientált és kapcsolatépítő. A közvetlen
igények megfogalmazása alapján voltak
tervezve a képzések és valósultak is meg.
2007 őszén megkezdődött a fejlesztő pedagógia 120 órás képzés első 30 órája, melynek
célja térségünk halmozottan hátrányos
tanulóinak fejlesztésére irányult.
Az SZMPSZ Rimaszombati RPK-ja fontosnak
tartja a szakemberképzést, ezért a pályázati
lehetőségeket figyelemmel kísérve, a problémákra figyelve, azok megoldásaira kereste
és keresi folyamatosan az alkalmakat. A
globális gondolkodás és a lokális, kistérségi
cselekvés visz bennünket előre a megoldások felé. Mert egyedül gyengék vagyunk,
többen többre vagyunk képesek. Ez vitte
előre a 2007-es őszi szakmai munkát.
I. 2007 őszén a közoktatási intézményekben lezajlott pedagógus-továbbképzések:
- Digitális tananyagfejlesztés LAPODA program segítségével
- Interaktív tábla használata a tanulás-tanítás folyamatában
- Gordon-tréning
- A matematika hatékony tanítása a

MATANDA készség- és képességfejlesztő
segédeszközzel
- Hátránykompenzálás – tehetségfejlesztés
- Mentálhigiene pedagógusok részére: kiégés elleni stratégia
II. Országos és kistérségi hatósugarú konferenciák, szakemberképzés:
- A Feledi Kistérségben megvalósuló kiskonferencia a Feledi Községi Tanügyi Hivatallal
való együttműködés alapján
- Fejlesztő pedagógia (120 órás szakemberképzés – az első harminc óra)
- Batthyány-konferencia – „A haza minden
előtt”
- Füleki Nógrádi Pedagógustalálkozó
III. Egyéb tevékenység:
- Tehetséggondozás: régiókon átnyúló
együttműködés
- Tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása
- A PRO SCHOLIS Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztésért p.t. létrehozása
és működtetése, pályázatírás (Szülőföld
Alap) Ádám Zita, elnök
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Életfa az egyházmegyékért

Ajánló

Vivat Mathias Rex!
1458

Közélet
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A

CD: Kit ringat
a bölcső, Janikát…
Kaszás Attilának állít emléket, és fiának Jancsikának
valamint minden versesmesét kedvelő felnőttnek
és gyermeknek készült ez a
cd-t. Kaszás Attila életének
legutolsó hangfelvételei 2007 márciusában készültek, már nem töltöttek volna
meg egy cd, ezért művész- és színészbarátai fejezték azt be. Altatódalokat,
verses meséket, népdalokat tartalmaz.

Itthon
A Jel polgári társulás kiadásában megjelenő nemzeti
kulturális havilap januári
száma. A tartalomból: Kegyelem életfogytig – Molnár
Imre könyve Esterházy
Jánosról, Számadás helyett – Hrubík
Béla országos elnök a Csemadokról,
A IX. Egressy Fesztivál gyorsmérlege –
Juhász Dósa János írása, Bíborpiros szép
rózsa – Huszár Ágnes összefoglalója,
Takács András: A Szőttes, Hűség az
atomfizikához – Duka Zólyomi Árpád az
EU parlamentjéről…

Parti Zoltán: Fülek
A helytörténész a kezdetektől egészen a második
világháború végéig ismerteti Fülek város történetét.
Beszámol az első írásos
emlékekről, a török és a
kuruc korról, a szabadságharcok és
világháborúk idejebeli nógrádi városról,
ahol „minden talpalatnyi föld s kődarab
hét évszázad küzdelmes és tanulságos
történetéről beszél”.

Katedra
A szlovákiai magyar pedagógusok és
szülők lapja januári száma
foglalkozik a teljesítményorientált menedzsmenttel,
az agresszióval, híreket
és információkat közöl az
iskolákról az iskoláknak,
fejtegeti a magyarságképet. A magyarszlovák határmente eurorégióiról közöl
posztersorozatot, amelyben ezúttal a
Sajó-Rima eurorégiót mutatja be színes
képeken.
moly

z elmúlt hónapban több olyan rendezvényt is szerveztek civil szervezetek,
önkormányzatok, egyházak, melyekkel
a schengeni övezethez csatlakozásunk
kapcsán hálát adtak az anyaországi és a
felvidéki magyarságot elválasztó határ
megnyitásáért. A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye és a Gömöri Református
Egyházmegye közös kezdeményezésére szervezett hálaadáson az egykor egy
egységet alkotó megyék újratalálkozását
és a két egyházmegye közelebb kerülését
ünnepelte a több mint háromszáz fős gyülekezet. A putnoki református templomban
Bölcskei Gusztáv püspök a belső határaink
leomlására is figyelmeztetett, hogy olyan
keresztények legyünk, akikből a megőrzött
értékek mellett világosság árad. Tőkéczki
László egyetemei tanár, Tamás Barnabás Putnok polgármestere, Gazda István
borsod-gömöri esperes és Nagy Ákos Róbert
gömöri esperes szónoklatukban a lehetőségek kihasználására hívták fel a figyelmet. A

Drága
„villanyszámla”
„El ne aludj a vonatban, a pénzed meg ne
mutogasd senkinek!” – amióta Pozsonyba
járok egyetemre, nem volt olyan alkalom,
hogy a nagymamám ne ezzel a mondattal engedett volna utamra. Múlt pénteken
mégis hazaérkezéskor jutott eszembe az
intő tanácsa, mikor elmesélte, hogyan rabolt
ki egy ismeretlen szélhámos a szomszéd
faluban egy nyugdíjas nénit. Reggel hétkor
bekopogott, azt állította, hogy a villanyórát
jött leírni, amiért ezer koronát kell fizetni, s
miután kifigyelte, hogy az idős néni honnan
veszi elő a lilahasút, kiragadta kezéből az
egész erszényt, s meglépett vele. Állítólag
öt számjegyű összeg meg egy-két bankkönyv volt a bugyellárisban... Nem tudom,
hogy mi a megdöbbentőbb az esetben: a
néni naivitása (együgyűsége?), amivel bedől
bármilyen jöttmentnek, vagy az a pofátlan
körmönfontság, amivel a rabló kihasználta ezt a naivitást (együgyűséget?). Ha egy
argentin szappanoperában láttam volna az
egészet, mosolyogva csóválnám a fejem a
forgatókönyvíró faramuci fantáziáján. De ez
nem a tévében történt, hanem a valóságban,
s ez lefagyassza a mosolyt az arcomról. A
butaság és az álnokság valóban nem ismer
határokat. Még Gömörben sem. Drága palóc
nénéim, fogadjátok meg ti is a nagymamám
tanácsát, és ne mutogassátok a pénzeteket
senkinek. Se a vonatban, se otthon.
Urbán Péter

találkozót a hanvai diakóniai központban
szeretetvendégséggel zárták, előtte azonban
a Sajószentkirály-Bánréve határszakaszon
Erdélyi Géza és Csomós József püspökök
leleplezték László Ottó hanvai kovácsmester
ezen újratalálkozást megörökítő alkotását. Az emlékmű az építkezési engedélyek
elintézése után visszakerül a határrészre,
hogy minden arra utazót emlékeztessen
ápolandó hagyományainkra. Új kapcsolatokat kell kialakítanunk, s szükséges többször
is találkozunk, akár ennél az emléknél is,
mely egy olyan életfát ábrázol, amelyen
több ősmagyar motívumos levél található,
amely törzsénél ketté válik, majd az ágak
fentebb újra egymásra találnak. Lapunkat
tájékoztatva Bán Zoltán, a Rimaszombati
Egyházközség és egyben az Gömöri Egyházmegye gondnoka reményét is kifejezte, hogy
az életfa szimbóluma megtelik tartalommal,
s áldással működnek majd újra együtt az
egyházmegyék.
moly

Pavol Országh Hviezdoslav

Az emlék fénye
Ó, gyönge fény – közel a nemlét!
Még világíts nekem, te emlék,
ragyogj a sorsom országútján.
Ha a nap tűzlángja kihúnyt már
elárvult mécsesem, hát tessék:
légy te fény, meleg, kegyesség!
Tudom: fény hűl, a meleg: gyengébb,
a szív benne épp csak remeg még,
s a kegyesség, mint a gonosz kín
szentségtöréshez – ott motoz kinn,
s a könnyek fátylán átfúródik
bűbájod – fel, fel a holdig.
Voltam az élet bankettjén én,
virágzó nyárról szól az élmény; te gyertya vagy – vagy annak csonkja.
Akkor sorsom ért a csúcspontra,
s a csúcsot sütő napsugárból
rád is esik halvány fátyol.
Sugarait csak benned látom:
ó, világíts, ha öncsalás volt,
szebb éjek, jobb napok lidérce.
Ravatalomnál végy majd észre,
s ha föld takar – neved dörögtem;
akkor húnyj ki csak fölöttem!
Rózsa Endre fordítása
* 160 éve született a szlovák irodalom
klasszikusa
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Ha farsang, akkor fánk
A

farsangot – a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot – a mulatságok, bálok időszakaként tartjuk számon,
disznótorokkal, bőséges evés-ivással. A tél
és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése vidámsággal kezdődik, farsangolnak, tréfával fűszerezve űzik a telet.
Így farsang farkán (idén ez február 5-re
esik) mielőtt a héten negyvennapos böjtbe
kezdenénk, s a népszokás szerint elhagynánk a húst és a zsíros ételeket, készítsük el
a farsangi fánkot, ha még nem tettük volna
meg. Segítségül a rimaszombati Nyugdíjas
Kör motorját, Hadobás Máriát hívtuk, aki
megosztja az olvasókkal a fánksütéssel
kapcsolatos fortélyait is.
A fánk „keletkezésének” története
Egy bizonyos Krapfen nevű pék elhalálozván, műhelyét özvegye vezette tovább. Nem
volt könnyű az élete özvegy Krapfennénak,
mindazonáltal továbbra is az ő pékségéből
került ki a legfehérebb, legfinomabb kenyér.
Ám egy napon valami okból a kenyér nem
készült el idejében. A vásárlók közül ki
üres kézzel, bosszúsan ment el, ki türelmetlenül várt, s cifrákat mondott, mígnem
a pékné végképp kijött a sodrából, és egy
darab kenyértésztát, amit éppen a kezében
tartott, valakinek a fejéhez akart vágni.
Szerencsére rosszul célzott és a tészta nem
az illető képén csattant, hanem a kályhán
lévő lábasba pottyant, amelyben zsír forrt. A
váratlan következmény az lett, hogy a célját
tévesztett tészta néhány perc alatt szép
aranysárgára sült, s a véletlen jóvoltából
megszületett az első fánk, amit a bécsiek azóta is Krapfennak neveznek. (Részlet Halász
Zoltán Mesélő szakácskönyvéből)

Recept: Klasszikus farsangi fánk
40 dkg liszthez adjunk hozzá 4 tojássárgáját,
5 olvasztott vajat, 3-5 dl tejet, 1 evőkanál
rumot, 2 dkg langyos tejben megfuttatott
élesztőt, 5 dkg cukrot és csipetnyi sót. Jól
dolgozzuk össze, majd langyos helyen letakarva kelesszük a tésztát kétszeresére. Lisztezett deszkán ujjnyi vastagságura nyújtsuk
ki, és szaggassunk belőle (esetleg pohárral,
ha nincs fánkszaggatónk) halmokat. Ismét

Mihály Könyvesbolt támogatásával. Havonta
közöljük a könyvesbolt eladási listáját. Januárban még mindig a Madách kalendárium
vezet, s így iskolaválasztás idején a felvételi
tájékoztató is szép példányban fogy. Juhász
János Pókhálóban című könyve is bekerült
a toplistába. Január 14-i számunkban ezt
a könyvet kínáltuk fel nyereménynek, de
sajnos január 25-ig nem érkezett helyes
megfejtés a feltett kérdésünkre (a Hlinka
érdemeivel foglalkozó törvényt a szlovák
parlament a tavalyi évben fogadta el), így a
könyv nálunk marad.
A januári toplista:
1. Madách kalendárium 2008
2. Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Február 2.
− Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe:
Ha fénylik Gyertyaszentelő, akkor az árnyékát megpillantó medve visszabújik
a barlangjába, a hideg pedig még negyven napig tart. Ha süt a nap, hosszú
lesz a tél. Ha fényes a gyertyaszentelő,
az „iziket” vedd elő, mert kevés lesz
a takarmány, hisz hosszú lesz a tél! –
tartja a mondás. Jézus születése után a
negyvennegyedik napon bemutatták a
templomban. Galliában a X.században
kezdték el a gyertyák megáldását. E
napon a főmise előtt gyertyaszentelés
van.

Február 3. − Balázs:

hagyjuk kétszeresére kelni, majd bő forró
olajban süssük aranyszínűre. Sütés közben
először fedjük le az edényt, majd ha megfordítottuk a fánkot, már fedő nélkül süssük
tovább, így szalagos lesz a fánk. Porcukor és
baracklekvár kíséretében, forrón az igazi.
Összeállította: moly, fotó: archív

Toplista játék
JANUÁRBAN új rovatot indítottunk a Tompa

Jeles napok

3. Czenthe Zoltán: Otthonok 2
4. B. Kovács István: Rimaszombat
5. Müllet Péter: Örömkönyv
6. Danis Tamás: Visszapillantások
7. Esther és Jerry Hicks: Kárd és megadatik!
8. Juhász János: Pókhálóban
9. Szép felvidékünk III
10. Talmácsi Gábor: Az életem 200 felett…
Ebben a hónapban is játszhatnak. A Tompa
könyvesbolt 500 koronás könyvutalványért
az érdeklődőknek arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy:
Kinek a posztumusz lemeze a Kit ringat a
bölcső, Janikát… című hanghordozó? A helyes megfejtést szerkesztőségünk címére
február 15-ig várjuk.
szerk.

A torokbajok orvosaként tisztelt Szent
Balázstól a hívők balázsáldást kértek.
Régen ekkor volt szokásban a társaikat
iskolába toborzó diákok balázsjárása. Szent Balázs szülővárosának, az
örményországi Szebaszténak volt az
orvosa. Ám olyan orvos, aki az egész
embert nézte, tehát a lélek gyógyítására
is gondot fordított. Így nem véletlen,
hogy a legközelebbi püspökválasztáskor
közfelkiáltással püspöknek választották
az orvost. Bár Nagy Konstantin császár
már kihirdette a Türelmi Rendeletet, Agrikola helytartó bírói széke elé
idéztette Balázst is, és a bátor hitvallót
lenyakasztatásra ítélte. Legendáriuma
úgy tudja, hogy a bakó csak megsértette
a szent nyakát a karddal, mire tőrével
szinte „lenyiszálta” a szent fejét a testéről. Ezért Szent Balázst a torokbajban
szenvedők hívják hathatós pártfogóul.

Február 6. − Dorottya:
Dorottya a hideget hidegebbé, a meleget még melegebbé teszi, mindezt
ajánlatos figyelemmel kíséri a kerti,
mezei munkánál. Dorottya vértanú
szűz a Kis-Ázsiai Cezáreában. 304-ben
halt hitéért vértanúhalált. Szenátori
családból származott. Lefejezése előtt
bíborpalástos szűz jelent meg neki
virágkosárral kezében. Ez szüzességének szimbóluma. Szent Dorottya a
fiatal házasok, kertészek, virágárusok
és serfőzők védőszentje.

Február 11.
− A betegek világnapja
II. János Pál pápa kezdeményezésére
ünneplik.
Balázs Emese

Hirdetmények

2008. 2. 4.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve az 5. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig
Február 9-én, szombaton
Media gyógyszertár
Február 10-én, vasárnap
Dr. Max gyógyszertár
a Fábry utcában

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
2008. január 29-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Czene Zoltán, Mária
Jakabšicová, Ing. Ľuboš
Pánis, Juraj Kiráľ, Peter Kováč,
Július Botto, Barnabáš Bodor,
Radoslav Rimavec, Michal
Kováčik, Oľga Turisová, Ján
Stehlík, Ladislav Palugyai,
Marta Faglerová, Jaroslav
Baláž, Štefan Kamenský,
Jozef Brezovický, Alžbeta
Hochholcerová Rimaszombatból, Jaroslav Kmeť, Miroslav Talán Szabadkáról, Eva Gregorcová
Felsősziklásról, Štefan Urva Rimafűrészről, Július Dudok Korlátról, Ivan Vrábeľ, Jana Kretová,
Erika Nosáľová, Ivan Priatka,
Václav Škorňa Utekáčról,
Ľudovít Bačo, Branislav Babic
Baktiról, Ivan Bozó Uzapanyitról,
Vladimír Chromek Meleghegyről, Ladislav Bodor Osgyánból,
Ing. Miroslav Kántor, Adriana
Kántorová Cserencsényből,
Vojtech Bášty, Ružena Báštyová
Lőkösházáról, Eva Bystrianska
Feketerétről, Zdena Antalová
Tornaljáról, Štefan Lámer
Susányból, Ján Marek, Peter
Baran, ifj. Peter Baran,
Dana Bakšová, Ján Bakša
Fazekaszaluzsányból, Marianna
Hrušková Sajószentkirályból,
Matej Borák Rimaráhóról, Alexander Doboš Gömörpanyitról,
Ladislav Lengyel Csízből.
Először adtak vért: Mgr. Anna
Vargová Rimaszombatból és ifj.
Július Dudok Korlátról.

MOZIMŰSOR
Február 7-től 10-ig
17.45 és 20.00 órától
LEGENDA VAGYOK
amerikai sci-fi thriller
Február 9-én és 10-én
16.00 órától
MÉZENGÚZ
amerikai animációs
komédia

Felhívások
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sk. A felhívás és a jelentkezési lap letölthető a
www.csemadok.sk honlapról.

* Bérelhető az egykori Sultán étterem

* Elsősegély tanfolyam

Rimaszombat városa bérbe adja a Fő tér 2. szám
alatt található, lakhatásra nem szolgáló helyiségeket 272 m2-en (az egykori Sultán éttermet)
a következő feltételek mellett: A bérlőnek meg
kell őriznie a helyiség eredeti küldetését, s továbbra is magasabb szintű éttermi szolgáltatásokat kell biztosítania (borozó, zenei kíséret).
A bérleti díj az első két évben: 12 000 korona/hó
valamint 2000 korona fűtésköltség és az egyéb
üzemeltetési költségek. A bérlet az azt követő
évben minimum 15 ezer koronára emelkedik
(valamint a fűtési és üzemeltetési költségek). Az
ellátást csak a kijelölt órákban, az épület hátsó
részében lehet biztosítani. A pályázónak a várossal szemben nem lehetnek tartozásai. A kérvényeket a Városi Hivatal Jogi- és Vagyongazdálkodási Osztálya címére várják 2008. február
27-ig. Információk kérhetők a 047/5604626-os,
a 047/5604631-es valamint a 0903 284 353-as telefonszámok valamelyikén. A kérvények elbírálására 2008. március 6-án, csütörtökön kerül sor
a Városi Hivatal (Svätopluk u. 9.) üléstermében
(2. emelet, 16. ajtó). A kérvényhez mellékeljék
a vállalkozási engedély fénymásolatát, illetve
a cégbírósági bejegyzés kivonatát, a vállalkozási irányvonalát, valamint a tervezett költségvetést.

A rimaszombati Vöröskereszt értesíti az autóiskolákat és az egyéni érdeklődőket, hogy elsősegély tanfolyamon vehetnek részt. Hétköznapokon 8.00, 13.00 illetve 15.00 órától, szombaton
9.00 órától. A tanfolyam költsége 500 korona.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken – tel.:
047/5631734,
0903558926 vagy e-mail: sus.
rsobota@redcross.sk.

* Új hullámhosszon a Pátria Rádió
Rimaszombatban ismét az 1017 kHz frekvencián fogható a Pátria Rádió. Az új műsorszerkezet
szerint hétköznapokon 10-18 óráig, szombaton
és vasárnap pedig 7.00-15.00 óráig közvetít a
Szlovák Rádió magyar adása. Hétköznapokon
12 órakor jelentkezik a Napi krónika, 12.30-kor
a kívánságműsor, 13.30-tól 17.00 óráig a Naprakész, 17 órakor börze és a játék, 17.30-tól pedig
a Napi krónika második kiadása hallható.

* Tompa Mihály szavalóverseny
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a Csemadok Művelődési Intézete az SZK
Kulturális Minisztériumának anyagi támogatásával meghirdeti a XVII. Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Versenyt hét kategóriában. (I. kat. – 1-3. o., II. kat. – 4-6. o., III. kat. – 7-9.
o., IV. kat. – középiskolások, V. kat. – felnőttek,
VI. kat. – megzenésített versek, VII. kat. –lírai
színpad). Nevezési határidő 2008. február 8-ig
a Csemadok területi választmányain. Fordulók,
időpontok: 1. osztály-, iskolai- körzeti és járási fordulók, megrendezési határidejük: március 8-ig, 2. egyetemi fordulók: március 15-ig, 3.
az országos elődöntők (volt kerületi fordulók)
megvalósításának határideje: április 2-ig, 4. az
országos döntő színhelye: Rimaszombat, időpontja: 2008. április 24-27. Elérhetőségek: Csemadok Rimaszombati Területi Választmányán,
tel.: 047/5623 112 mobil: 0907/87 14 51, e-mail:
csemadokrsz@stonline.sk vagy tel.: 031/552
24 78, mobil: 0905/358 529, e-mail: intezet@
csemadok.sk huszar@csemadds.sk; Konzultáció: PhDr. Kamenár Horváth Éva, a Csemadok
Művelődési Intézetének munkatársa, tel.: 0908/
585929, 0908/788855, e-mail: mkamenar@chello.

* Bérelhető városi épületek
Rimaszombat városa bérbe adja:
a, a volt alapiskola épületét Baktiban
b, Rimaszombatban, a Cserencsényi úton található 720 m2-es csarnokot
c, Alsópokorágyon a kultúrház épületében található egykori kocsma helyiségeit (lakhatásra
nem alkalmas) 110,62 m2-en.
Bővebb információk a rimaszombati Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályán (979 01
Rimaszombat, Svätopluk u. 9.). Tel: 047/5604631,
5604626, 5604633 . A kérvényeket is erre a cimre
küldjék.

*Új helyre költöztek
A rimaszombati kórház értesíti az érintetteket,
hogy az alábbi rendelők a kórház belgyógyászati
pavilonjának földszinti termeibe költöztek:
– gasztroenterológiai (MUDr. Krosner)
– endokrinológiai (MUDr. Ľuptáková)
– kardiológiai (MUDr. Gálik)
Érdeklődni a 047/561 21 96-os és az 561 23
10-os telefonszámokon vagy a sekretariatrs@
nemocnica.com e-mail címeken lehet.

*Családok jelentkezését várják
A Rimaszombati Munkaügyi Hivatal értesíti az
állampolgárokat, hogy a 305/2005-ös törvény
alapján 2008 áprilisában elkezdi azon személyek
felkészítését, betanítását, akik szeretnének állami gondozásban lévő gyerekeket családjukban
felnevelni. A kérvényeket március 31-ig a következő címre küldjék: Odbor sociálnych vecí
a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, Nám. M. Tompu č.2,
979 01 Rimavská Sobota. Részletes információk
a fenti címen vagy az alábbi telefonszámokon
kérhetők: 047/5623486, 047/5613217.

Meghívók
* Roma muzsikusok Gömörben
Új kiállítás nyílik február 8-án, csütörtökön
14.00 órai kezdettel a Gömör-kishonti Múzeumban. A roma muzsikusok Gömör-kishontban c.
tárlatot március 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

*Születésnapi Ghymes-koncert Debrecenben
25 éves születésnapi koncertet tart 2008. március 28-án 19 órától Debrecenben, a Ghymes
Együttes a Főnix Csarnokban a Debreceni Tavaszi Fesztivál programjaként. További információ: www.eventim.hu, telefonos jegyrendelés:
+36 30 30 30 999.
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Hirdetés

Állatok
* Eladók választott malacok.
Tel.: 0905 544 891
1606-5
* 130 kg-os hízósertések és malacok eladók. Tel: 0903 744 573

092-5

* Eladó 80 kg-os hízósertés. Ár
megegyezés szerint.

100-5

Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109
1104-17
* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017
1115-17
* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL (múlt,
jelen, jövő). Hétfő – Péntek 8.3016.00 óra, Cserencsényi út 22.
(a Munkaügyi Központ mellett)
Rimaszombatban.
Tel.: 0915 228 482
043-5
* Szállítás Aviával + ponyva +
költöztetés. Tel: 0905 922 756
1448-7

Állás
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062
1394-14
* Kitanult szakácsot keresünk.
Szakmai gyakorlat szükséges.
Tel: 0905 352 497, 0907 540 101
070-6

Egyéb
*Eredeti E 512, 514 vagy Z 303as kombájnmotort veszek. Tel:
047/5694 436

102-5

*Gyűjtő vásárol XVI-XIX.századi
magyar és latin könyveket. Tel:
0905 497 825
113-7
*Eladó zongora. Tel: 047/5596437
132-6
*Zöld kártya (Emisná kontrola)
benzinmotoros járművekre.
Autel Moto Servis Jesenské,
www.autel.sk., Tel: 0905 481 211
126-9

Ingatlanok
* Majdnem befejezett családi
ház (tető alatt) eladó Szabadkán. Tel: 0905 446
099-5
*Üzlet- és kocsmahelyiséget
eladok. Átalakítható családi

2008. 2. 4.

házzá is. Ár megegyezés szerint.
Tel: 047/5694 436, 0910 544 666,
0914 283 884
101-5
*Kétszobás lakást veszek.
Fizetés készpénzzel. Tel: 0907
208 163
107-5
*A legolcsóbb albérlet a városban (a ČSAO és a Gömöri
pékség) Tel: 0903 515 109
106-5,7,9...27
*Eladó saját tulajdonban lévő 14
áras kert a Szőlőkben (Vinica),
a terület alkalmas építkezésre
is. Gáz és áram közvetlenül a terület mellett. Tel: 0911 615 007
127-7
*A Rima lakótelep kínai fal nevű
tömbjében lévő háromszobás
lakásomat kicserélném kétszobásra a B-2-es tömbben. Tel:
0904 886 016
135-6
*Kétszobás lakást veszek Rimaszombatban. Tel: 0907 884 948
141-7
*A Nyugat lakótelepen egyszobás lakást albérletbe adok. Tel:
0903 804 986
142-5
Lakást veszek. Készpénzzel
fizetek. Tel: 0905 386 160

Megemlékezés

* LILIPUT
gyermekruha

30 százalékos
kedvezmény
a téli árura
Szeretettel
emlékezünk

- téli kabátok
- meleg nadrágok
- pulóver
- garbó, sapkák

a drága feleségre,
édesanyára,
nagymamára

Berky Máriára
halálának
10. évfordulóján

Rimaszombatban
a posta mellett.

Férje, István
és gyerekei
a családjukkal

HYPERDOM PÔŽIČIEK – KÖLCSÖNÖK HÁZA
Megnyitottuk új kirendeltségünket a Kishonti utcán
(volt Družba étterem)
Tel: 0911 241 672, 0949 574 787

Eladó
tűzifa
Tel: 0918 605 511

Gömöri H
Ha nálunk

írlap

hirdet, az
egész
régióban e
lolvassák
!

A füleki Egyesített Szakközépiskola igazgatósága a 2008/2009-es
tanévben az alábbi szakokon indít képzést:

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

meghívjuk Önt:

Négy és ötéves technikusi képzés érettségivel:
2697 400 elektrotechnikai műszerész
2697 4 mechatronikai műszerész
Hároméves szakmunkásképzés:
2464 2 géplakatos
8541 2 díszműkovács és lakatos
2466 208 javító-műszerész – mezőgazdasági berendezések javítása
4567 201 mezőgazdasági gazdasszony
3355 2 asztalos
3370 2 kárpitos
6475 0 irodai asszisztens
Az utolsó éves osztályú diákoknak lehetőségük van:
hajtási jogosítvány – B csoport
hajtási jogosítvány – T csoport
hegesztő igazolvány – hegesztés Z – E1
hegesztő igazolvány – Hegesztés: 135PBW W01 wmt10(t12)PF ss nb
hegesztő igazolvány – Hegesztés Z – M1
hegesztő igazolvány – hegesztés Z – T3a
központilag akkreditált CNC programozói tanfolyam
megszerzésére

VADÁSZ
ÉTELEINKRE

ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308 www.
euromotel.sk

Elérhetőség:
Kalinčiakova 1514/8, 986 01 Fiľakovo, Telefon/fax: 047/4511 969, telefon: 047/4511 970, villámposta: soufil@stonline.sk
2002

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
2016
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Második
helyen
végeztek
A

Tempus 1997-ben születettek előkészítői csapata a
Túrócszentmártonban játszott teremtornán a második helyen végezett.
Jó teljesítményt nyújtottak, vezetőik
elégedettek voltak.
A Tempusosok összeállítása: Václavik
Rasťo, Kršák Erik, Jakub Čiešok, Múčik
Zsolt, Mező Peter, Boroš Gabriel, Nôta
Július, vezetőjük: Gabriel Boroš.
Tempus Rimaszombat – Zsolna 3:2
g. Boroš 2, Václavik
Fomat Turócszentmárton – Tempus
Rimaszombat 2:1 g. Václavik
1.FC Tatran Eperjes – Tempus Rimaszombat 1:1 g. Boroš
Privigye – Tempus Rimaszombat 1:5
g. Boroš 2, Múčik, Čiešok, Václavik
Dukla Besztercebánya – Tempus Rimaszombat 0:3 g. Václavik 2, Čiešok
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A Matyas visszavette
a harmadik helyet
A

Matyas kiütötte a feledi ifjúsági
csapatot, így ismét helyet cseréltek
a táblázaton. Hosszú idő után győzött a
balogfalai csapat, amely így két helyet lépett
előre a táblázaton. Megszerezte első pontjait
a gesztetei csapat is.
A 8. forduló eredményei:
Zigo – Böviba 3:7 g. Gombala (2), Šípoš –
Uhrin R. (4), Czene A. (3) FTC – Hostice 3:5
g. Demeter, Agócs-Kiss, Trizna – Bohó (3),
Kökény, Pádár G. Feled ifj. – Matyas 0:6 g.
Václavík (4), Šťavina M. (2) Casablanca –
Várgede 11:3 g. Váradi (4), Farkas (2), Pál
(2), Boros, Kuna, Tóth – Gregus J., Balogh T.,

Kisantal Balogfala – Almágy 15:9 g. Árvai
(5), Tankina (3), Hanyus (2), Szabó T. (2), Szabó L. (2), Szabó R. – Vass (3), Alabán (2), Oláh
(2), Molnár, Berky M.
A góllövő lista állása: 1. Uhrin (Böviba) 31
góllal, 2. Váradi (Casablanca) 26 góllal, 3.
Czene A. (Böviba) 23 góllal.
A táblázatot a Böviba vezeti 22 ponttal a 20
pontos Casablanca és a 17 pontos Matyas
előtt.
Nézői vélemény: Nôta Gyula – Két éve járok
a mérkőzésekre, és nagyon tetszik, hogy
nem agresszív és durva futballt játszanak, s
még a játékvezetés is korrekt.
Pál Dezső, fotó: archív

Folytatódott
az asztalitenisz
I. liga

A

rimaszombati i. ligás asztalitenisz csapat előbb simán legyőzte
a ruttkai csapatot, a turdossini-nyizsnái
csapat viszont már túl nagy falatnak bizonyult a számukra. A csapat
a túrócszentmártoniakkal azonos
pontszámmal a negyedik helyen áll.
A mezőny éllén a Sokol Vécse (Vojčice)
A csapata áll a turdossiniak előtt.
Eredmények:
Lokomotíva Ruttka (Vrútky)
- Rimaszombat A 4:10
A csapat pontszerzői: Polgári 3, Horváth
2,50, Voliar 2,50, Huszti 2
SK Turdossin-Nyizsná (TvrdošínNižná)
- Rimaszombat A 11:3
Body: Horváth 1,5, Polgári 1, Voliar 0,5
A 10. fordulóra hazai környezetben
kerül sor, a csapat a Hviezdoslav utcai
tornateremben a csaccai B (Čadca)
és a byccsei (Bytča) A csapattal, s várják
a szurkolókat is, hisz egy esetleges
kettős győzelemmel a csapat feljöhetne
a harmadik helyre, amelyre még nem
volt példa a csapat történetében.

A Böviba veretlenül áll az első helyen

Michal Radnóti harmadik lett
az országos bajnokságon
P

ozsonyban rendezték meg a szabadfogású birkózók országos bajnokságát,
amelyen sikeresen szerepeltek a rimaszombati versenyzők. A Lokomotíva színeiben
négyen álltak szőnyegre, s a legjobb eredményt a még mindig ifjúsági korú Radnóti
Mihály érte el, aki a 60 kg-os kategóriában
bronzérmes lett. Radnóti csak a későbbi
bajnoktól szenvedett vereséget. A harmadik
helyért vívott mérkőzésen 15 másodperc
alatt két vállra fektette ellenfelét. A 120
kg-osok között Miloš Gadži, az 55 kg-osok
között Michal Trocha az ötödik helyet csípte
el. Egyedül Ivan Pivníknek nem jött ki a
lépés, aki a 96 kg-osok között csak 10. lett.

A csapat a 15 benevezett egyesület között a
7. helyet szerezte meg, s olyan nagy birkózó
múlttal rendelkező klubokat is megelőzött,
mint a privigyei és a bősi. Radnóti József
edző elégedetten nyilatkozott, bár sajnálta,
hogy Mihály fia, ha nagy csatában is, de lemaradt a döntőről. Kevésbé volt elégedett a
felkészülés körülményeivel, hisz a tornateremben az új esztendő első napjaiban nem
fűtöttek, s napokig csak két fokot mutatott
a hőmérő. Pozsonyban viszont telt ház
fogadta a versenyzőket, s a díjak is káprázatosak voltak. Következik a kötöttfogásúak
országos bajnoksága, amelyre Somorján
kerül sor. r/j
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Két mérkőzés,
két győzelem

A

rimaszombati VFK folytatta
felkészülését a tavaszi idényre, s
mindkét alacsonyabb osztálybeli ellenfelét legyőzte.
VFK Rimaszombat – Rakolc (Rakytovce)
2:0 (0:0)
A VFK összeállítása:
Okoličáni – Mráz, Geri, Nachtmann,
Fízel – Lazúr, Ádám, Čakajík, Sihelský –
Líška, Šándor.
Csereként a második félidőben szerepet
kapott Kuciak, Cvjetinovič, Piszár, Rubint, Živanovič és Čižmár.
Góllövők: Cvjetinovič és Piszár.

VFK Rimaszombat – Alsózsadány
(Dolná Ždaňa) 4:2 (2:1)
A hazai csapat összeállítása: Kuciak
– Janečka, Geri, Rubint, Mráz –
Cvjetinovič, Živanovič, Filo, Lazúr
– Pisár, Čižmár. A második félidőben
lehetőséget kapott Bobek, Sihelský,
Ádám, Čakajík, Líška valamint Fízel.

JÁTÉK!!!
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Beszélgetés Bőd Titanillával
Szerelme a műkorcsolyázás
Bőd Titanilla, lapunk sportrovatának munkatársa elérhetetlen volt az elmúlt napokban, ugyanis Zágrábban tartózkodott a
műkorcsolya Eb-n.
Azt értem, hogy nagy futballrajongó
vagy, de honnan jött a műkorcsolya iránti
vonzalmad, hiszen Rimaszombatban még
korcsolyázni se nagyon van hol.
Én minden sportban a versenyt és a feszültséget szeretem. A műkorcsolyában ez szinte
tapintható, hiszen évente van egy Eb, és egy
vb, meg esetleg néhány nemzetközi verseny,
és ezen a néhány versenyen kell mindenkinek a legjobb formáját hoznia. Vagyis tulajdonképpen az egész éves edzés eredménye
azon múlik, hogy az adott néhány percben
ki tud a legjobban összpontosítani. Ez nem
olyan, mint a foci, ahol jövő héten újra
meccs. Az ilyen kiélezett helyzetek fogtak
meg a műkorcsolyában.
Apropó, tudsz Te korcsolyázni?
Háát… Nem.
Emlékszel még arra, hogy mikor találkoztál először a műkorcsolyával? Mi volt az a
pillanat, amikor eldöntötted, hogy ezzel a
sporttal komolyan is szeretnél foglalkozni?
Nagyon pontosan emlékszem, 1998 tavaszán volt, betegen feküdtem otthon, és az
egyetlen bármikor nézhető tévécsatornát, a
Eurosportot néztem unalmamban. Műkorcsolya-vb-t közvetítettek. Azon a vb-n
nyerte Alekszej Jagugyin az első világbajnoki aranyát, és akkor kezdődött a nagy

Jagugyin-rajongásom is. Aztán egyszer
megláttam egy magazinban egy interjút
Jagugyinnal, amit egy szlovák lány készített, és akkor arra gondoltam, ezt nem elég
a tévében látni, én is ott akarok lenni a
versenyeken! A budapesti Eb pedig ideális
lehetőség volt.
Mi az, ami megfogott ebben a sportágban,
s hogyan lehet megkülönböztetni egy
salchow-ot egy leszúrt rittbergertől?
Szépek az ugrások, a forgások, a lépéssorok,
de ha egy gálát nézek, mindez nem tud
annyira elvarázsolni. A versenyt szeretem.
A négyfordulatos szép az edzésen is, de a
versenyen a hideg is végigszalad rajtam a
gyönyörűségtől.
Évekig teljes szovjet, majd orosz hegemónia jellemezte ezt a sportágat, most
viszont az volt a meglepetés, hogy ismét
eljátszották az orosz himnuszt. Mi történt
közben a sportágban?
A nagy sztárok visszavonultak, az utánpótlás meg valahogy elaludt. De nem kell
félteni az oroszokat, jövőre szerintem már
ismét több orosz aranyérem lesz. Szergej
Voronov nagyon ígéretesnek mutatkozott, és
a két orosz páros is sokra viheti.
Nemsokára következik a VB (hol is lesz?),
oda is készülsz?
Készülök Göteborgba is, remélem, minden
összejön.
Juhász Dósa János, fotó: archív

Kérdés a 4. számunkból:
Ki kapta az idén a Fábry-díjat,
melyet a Fábry János emléknapon adtak át?

A helyes válasz:

A helyes megfejtést együtt a 4-es és
majd a 6-os számunkban szereplő
játékszelvénnyel február 18-ig várjuk.
A nyeremény 1000 korona és egy élő
farsangi malac.

Gömöri

Gyorsinterjú a magyarok kettes számú csillagával, Hadford Katival
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