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Nem gát
a magyar
iskola!

B

Döntés február 26-án
M

ásodszor hívott össze fórumot az MKP
rimaszombati elnöke, Orosz István, hogy
megvitassák a Ferenczy István Alapiskola körül kialakult áldatlan helyzetet. A decemberi megbeszélésen, amelyen képviseltették magukat az érintett
iskolák képviselői is, az a megállapodás született,
hogy a februári képviselő-testületi ülésig megpróbálnak olyan megoldást találni, ami életben tarthatná a Ferenczy István Alapiskolát, amely mivel
nem tudott ötödik osztályt felmutatni, kiesett a
teljes szervezettségű iskolák sorából. Ugyanakkor
tudni kell, hogy a másik magyar alapiskolában, a
Tompa Mihály Alapiskolában 57 ötödikes tanul.
Igaz, ezek egy része is vidékről jár be Rimaszombatba. A Ferenczy Alapiskola 1992-ben jött létre
és a város legmodernebb iskolája, amelynek a
tornatermét tavaly adták át a nagyközönségnek.
Bár Rimaszombatban, ahogy egész Gömörben is
demográfiai válásg van, sorsa akkor vált bizonytalanná, amikor 1999-ben létrejött a nyolcosztályos
Tompa Mihály Református Gimnázium, amely a

tehetségesebb diákok jelentős részét elcsábította.
A Ferenczy Alapiskolában megtartott második fórumot heves viták jellemezték, vélt vagy valós sérelmek is előkerültek, de igazi megoldás nem született. Kubačka Gizella elmondta, hogy rengeteg
szülővel beszéltek, és a következő évtől ki tudnának egy 16 fős hatodik osztályt állítani. B. Kovács
István szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni
a demográfiai tényeket, s nem az a lényeg, hogy
lesz-e a Ferenczynek saját neve és jogalanyisága,
hanem, hogy a gyerekek megfelelő körülmények
között készüljenek fel a nagybetűs életre. Szerinte
érdemes lenne végre az iskola mellett létrehozni
egy magyar óvodai osztályt is, amelyre a Ferenczy
Iskola épülete tökéletesen megfelel. Hizsnyan
Géza szerint mielőbb ki kell dolgozni egy hosszú
távú stratégiai tervet, amelyben felmérnék a lehetőségeket. Megnyugtató megoldás nem született,
de megegyeztek abban, hogy a képviselő-testület
döntése után ismét találkoznak.
Juhász Dósa János, kép: moly

Törődjünk a környezetünkkel
A

lig olvadt el a hó, s máris bosszantó
dolgok történnek a városban. A Nyugat-lakótelepen néhány panellakás zöldnövényzetét tömérdek szemét árasztotta el.

Ami bosszantó, hogy pár méterre vannak az
erre a célra kihelyezett konténerek. Egyes
emberek mégsem veszik a fáradságot, hogy
levigyék a szemetet, hanem egyszerűen

eiratkozások idején
a MKP rimaszombati
járási szervezetének elnöke,
Simon Zsolt így a médián keresztül szeretné propagálni
az anyanyelvi oktatás fontosságát. Jó példából sosem
elég. A járási elnök a példáért nem megy messzire, amikor a saját esetén mutatja
be, hogy nem kell szégyenkeznie azért, hogy tanulmányait Balogpádárban,
kezdte majd a rimaszombati
magyar tannyelvű iskolában
folytatta. „Nagyon sok olyan
embert tudnék említeni, akik
magyar iskolában kapták
meg a nagyon jó alapokat,
s egyáltalán nem volt gát
az életükben, sőt külföldön
tanultak tovább. Képesek
voltak magyar iskolával is
sikeresek lenni” – mondja
Simon. Az egykori mezőgazdasági miniszter s járásunk
országgyűlési képviselőjének
a szavaihoz nem fér kétség.
Minden magyar gyermeknek
magyar iskolában a helye,
annál is inkább, hogy ne
szenvedjen a nyelvi akadályok miatt pszichikai törést
azáltal, hogy otthon magyarul beszélnek hozzá, az iskolában meg töri a szlovákot.
Az állam nyelvét a magyar
iskolában is tökéletesen
megtanulja majd.
moly

kidobálják az ablakon. Nem hunyhatnak
szemet e fölött a lakóház bizalmijai, hiszen
ők a felelősek azért, hogy rend legyen. Még
tavasz sincs és már ilyen körülmények között élnek, ha így folytatódik, rossz belegondolni, milyen bűz lesz nyáron.

Folytatás a 2.oldalon
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Lehet, játszótér épül itt?

Lapszélre

Lesz-e rá pénz?
Homoly Erzsébet
szerkesztő

A tervek szerint a Városkertben épülne egy központi nagy játszótér… Fotó: he

Törődjünk a környezetünkkel
folytatás az 1.oldalról

N

em hiszem el, hogy így éreznénk jól
magunkat. Milyen emberek élnek ott?
Mi történne olyankor, ha arra vetődve egy
idegen, igencsak kinyilvánítaná a véleményét, ami nemcsak a város, hanem az ország
szégyene is lenne. Miért nem lehet szép
környezetet teremteni magunk körül? Az
nem megoldás, hogy esetleg az önkormányzat odaküld egy takarítóbrigádot. Az egész
nem ér semmit, ha így folytatódik tovább. A
lakóház bizalmijainak kellene összefogniuk
és szervezni egy közös takarítást a lakókkal
karöltve. Nyomást kellene gyakorolniuk

azokra a lakókra, akik nem tartják be a
rendszabályzatot. Nagy figyelmet kellene
szentelni a konténerek környékére is, mivel
az sem szép látvány, mikor törött üvegek
díszelegnek mellettük, sőt a szemét ott
is szét van szórva. Vegyenek már példát
azokról az országokról, ahol a lakók nagyon
ügyelnek arra, hogy szép és tiszta legyen a
környezetük, ahol élnek. Úgy egészséges, ha
tiszta levegő vesz körül, nem pedig a szemét
árasztotta bűz, nem beszélve a borzalmas
látványról.
Csölle Edit

Képviselői irodát nyitott Rimaszombatban Stanislav Janiš

K

Közelebb a polgárokhoz

épviselői irodát nyitott Rimaszombatban Stanislav Janiš, a Szlovák
Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ)
parlamenti frakcióvezetője. Az ünnepélyes
megnyitóra, amelyen részt vett a párt helyi
elnöke, Szojka Gyula valamint a párt egyetlen közép-szlovákiai képviselője, Jozef Mikuš
is, február 4-én került sor az SZNP 15. szám
alatt található irodaházban.A képviselők
kifejezték abbéli reményüket, hogy ezzel is
sikerül megerősíteni egyrészt a párt pozícióját a városban, másrészt az SDKÚ ellenzéki
helyzetben is szeretne mindent megtenni,
hogy a régió is felzárkózzon Szlovákia fejlettebb vidékeihez. Janiš ígéri, hogy ha nem is
havonta, de legalább másfél havonta sikerül
eljutnia Rimaszombatba, hogy személyesen

is meghallgassa nemcsak a párt szimpatizánsainak, de minden, a közügyek iránt
érdeklődő polgárnak a véleményét is.
jdj, kép: kan

A minap a Városkertben sétáltam, s nagy
szomorúság töltött el annak állapota miatt.
Nem csoda, hogy szürkületkor a nevelési
gondokkal küszködők sűrűn látogatják.
Elhagyatott és elhanyagolt. Olykor átkel
arra egy-egy polgár, de minél gyorsabban,
ne hogy bajba keveredjen. Sajtóértesülések szerint a rimaszombati Városi Képviselő-testület kétmillió koronát különített
el ebben az évben, hogy két vagy három
játszóteret felépítsen. Az egyik központit
állítólag pont a Városkertbe tervezik. Rimaszombatban majd hatvan játszótér szerepel a képzeletbeli listán, de sajnos közülük
csak kettő felel meg a szabályoknak. Csak
a Rima-lakótelepen és Kurincon találnak
a gyermekek játszásra alkalmas tereket. A
legtöbb játszótéren sajnos a homokozók
és a hinták, ha egyáltalán vannak, teljesen
alkalmatlanok a használatra. A Stratégiai
és Városfejlesztési Osztály az elkövetkezendő öt évben mintegy tízmilliós beruházást
irányzott elő, amelyből több játszótér is
felépülne a lakótelepek környékén. Ha
kissé kételkedve nézünk a kérdésre, akkor
az csak azért lehet jogos, mert nehéz az
európai uniós pénzekhez hozzájutni, az sok
munkát s megfelelő hozzáértést, s tapasztalatot igényel. Ezen források nélkül meg
elképzelhetetlen bármilyen komolyabb
fejlesztés. Régiónk pedig sajnos nem bővelkedik az uniós pályázati sikerekben, az
alapokat általában nem tudjuk kihasználni,
s a pénz az amúgy is fejlettebb közösségekhez kerül, illetve felhasználatlan marad…
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A farsang köszöntése
Rimaszombatban

Gömör-Kishonti Közművelődési Intézet, a Városi Művelődési Központ illetve a Szabadidő Központ február elsején
kultúrprogrammal köszöntötte a farsangi
időszak végét a rimaszombati kultúrházban.
A rendezvény délután az álarcosok felvonulásával kezdődött, mely vidám hangulatban
zajlott a szlovák nyelvű alapiskolások közreműködésével. A Fő téren énekeltek, táncoltak, majd visszavonultak a kultúrházba.
Este kezdetét vette a műsor, amelyen felléptek a Rimavan, Vepor, Sinec, Háj, Tisovec és
az Új Gömör folklórcsoportok; a Podkovička,
Lieskovček, Mladosť és a Kis Gömör gyermek
folklórcsoportok. A kultúrműsor hangulatos
és színvonalas volt. Véleményem szerint dicséretes, hogy így megünneplik a farsangot.
Hiányolom viszont a magyarok részvételét.
Nem akarom elhinni, hogy ilyen közömbösek lennének, sőt azt sem, hogy ne tudnának olyan produkciókat összeállítani, mint
ahogyan tették azt a szlovák szervezők. Nagy
sikere volt a Kis-Gömör gyermek folklórcsoportnak, az tény. Az viszont, hogy csak két produkcióval képviseltették magukat a magyar
szervezők, az sajnos nagyon kevés. Szerintem

ennél többre képesek, s bízom abban, hogy
a jövőben nagyobb odafigyeléssel, intenzívebben vesznek részt a különböző kultúrműsorokon.
Csölle Edit, fotó:kk

Különfélék

Készíthetik
a korcsolyákat

Az átadási eljárás fázisában minden
feltétel adott ahhoz, hogy a téli sport
kedvelői hamarosan használatba is
vehessék a téli stadiont. Ha minden jól
megy, akkor a tavaszi szünidőben már
korcsolyázással is tölthetik szabadidejüket a fiatalok. Pásztor István, a VH
Építéshatósági, Beruházási és Közlekedési Osztály munkatársa bizakodva
várja az utolsó véleményezést is a
besztercebányai munkabiztonsági hivataltól, amellyel próbaidőre hivatalosan
is megnyithatják a jégpályát.

Tanulnak
az új rendőrök

Jelmezbálos vigasságok

Január közepétől április végéig Zsolnán
iskolázáson vesz részt az a négy új
városi rendőrjelölt, akiket még tavaly
év végén nyilvános állásajánlaton
választottak ki a huszonkét jelentkező
közül – tájékoztatta lapunkat Berecz
Péter, a Városi Rendőrség parancsnoka.
Megtudtuk, hogy az újoncok vegyes
korosztályúak és egy hölgy is van
közöttük, akik betanulókként májusban
bújnak uniformisba.

Folyamatos
felújítás alatt

A Művészeti Alapiskola Svätopluk utcai
épülete 2006 óta állandó felújítás alatt
áll, sikerült már a tetőállag megóvása
illetve a tetőtér beépítése, ahol három
új tantermet létesítettek a képzőművészeknek. Az irodalmi-dramatikus- és
a tánc-szakosok is új helyet kapnak a
földszinten. Felújítják az első emelet
tantermeit és az épület homlokzatát is.
A tervek között szerepel egy hetvenfős
koncert- és színházterem kialakítása,
de a pincehelyiségek sem maradnak kihasználatlanul – tájékoztatott az iskola
igazgatója, Marian Lacko.

Három bemutatóval
is készülnek

A

Divosud színjátszó társulat a
tervek szerint tavasszal három
bemutatóval is kedveskedik közönségének. Február 28-án mutatják be
a ma már klasszikusnak számító Hal
négyesben c. játékot, amelyben három
nő él együtt egy szolgával, aki mindhármukkal viszonyt folytat. Az előadásban
Pavel Belant, Dominika Jankulárovát,
Erika Juhászovát, Helena Chrenkovát
és Peter Gáldikot láthatjuk. Ezzel
egyidőben próbálják Marta Hlušíková
Kirakat című játékát is. Az évad végén
kerül színre Jozef Gregor Tajovský As�szonyi törvény c. klasszikusa. Mindhárom előadást Ľubomír Šárik rendezi.
kk/jdj
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Újra munkában
a „közhasznúak”

A

Daxner utcai óvoda magyar nevelési
nyelvű osztályában is jelmezt öltöttek a kicsik. Farsang farkán a nappalt és az
éjszakát megtestesítő óvó nénik gondoskodtak a jókedvről. A gyerekekkel már hosszú
ideje készültek a maszkabálra. Felelevenítették a tavalyi jelmezeket is, beszámoltak
élményekről, s eldöntötték, hogy a szülők

és nevelőik segítségével milyen maszkot
öltenek idén. Nem hiányozhattak közülük
a filmek főhősei, de azért mesefigurák is
megjelentek, sőt pillangó és bohóc is volt a
porondon. A múlt héten minden osztály farsangolt, meglátogatták egymást s a szülők is
részt vettek a maszkabálokon.
fotó és szöveg: he

Sajnos csak másfél hónapra tudta
megkötni az ösztönző munkákra jelentkezett 137 fővel a szerződést a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat a Munkaügyi Hivatallal. A munkások heti tíz
órát dolgozhatnak, hetente kétszer öt
órát. A közterületi munkásokon kívül a
város egyéb intézményeiben is „elhelyezkedtek” a munkanélküliek – tudtuk
meg Rábely Pál, igazgatótól.
Összeállította: moly
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Pályázatot nyertek az ügyes
angolosok a Ferenczyben

Ankét

Norwichba
és Londonba
repülnek

Milyen volt a félévi
bizonyítványod?
Mivel töltöd
a szabadidődet?
Sallai Gréta,
a FIAI második osztályos tanulója

N

em először kaptuk fel a fejünket, hogy
a Ferenczy István Alapiskola diákjai
sikeresen végeztek egy versenyen. Ezúttal sikerült elérniük az előkelő harmadik
helyet egy olyan angol szervezetnek (British
Council) a pályázatán (Global Gateway),
amelynek az a célja, hogy a nemzetközi
kapcsolatokat ápolja és népszerűsítse az angol nyelvet. A Ferenczy alapiskola negyedik,
hatodik és nyolcadik osztályos tanulóinál
eredményeket is értek el, mert a versenybe
bekapcsolódott tanulók nagy lelkesedéssel
mesélnek Ádám Norbert angol szakos tanár
kezdeményezéséről. A pályamunkában be
kellett mutatniuk országukat, városukat és
iskolájukat, melynek projektjét a legjobb ötletek alapján az angol órákon kívüli szabad
idejükben illetve a konverzációs órákon dolgozták ki. Két angol baráti iskolájukkal pályáztak, s megnyerték a 150 ezer korona harmadrészét. Interneten keresztül leveleznek,
népmeséket ismertetnek meg egymással,

Kovács Orsolya, Bede Krisztina és Privacsek
Éva lelkesen számoltak be lapunknak
eredményeikről, s örülnek, hogy ilyen formában
is kipróbálhatják angol tudásukat…
beszélgetnek a kedvenc időtöltésükről. Azt
mondják, hogy nagyon örülnek a programnak, hiszen új barátokat szerezhettek, érdekes leveleket válthatnak, s megismerhetik
az angol oktatási rendszert is. Már nagyon
várják, hogy személyesen is találkozhassanak. Az álmuk hamarosan megvalósulhat,
mert a nagyobbak áprilisban két napot Londonban hármat pedig Norwichban töltenek,
ahol családoknál szállnak majd meg. Főleg
azt várják, hogy repülőre ülhessenek…
Homoly E., fotó: a szerző

A helyi MKP elnökök a Ferenczyről
Simon Zsolt, a rimaszombati
járási MKP elnöke:
„Csak azért, hogy legyen, nem
fenntartható!”
Ma már az iskolák a város gondjait szaporítják, de elsődleges, hogy mindannyian a
szülők felé dolgozzunk. A magyar kulturális
élet fellendítése, beiratkozási program valamint külön stratégia kidolgozása nélkül
szinte megszólíthatatlan az a réteg, aki iskolaügyben érintett. A Ferenczy Alapiskolában
kialakult helyzet adminisztratív kérdés. Mi
lehet abban az érdek, hogy megmaradjon az
iskola gyerek nélkül? Így nem tartható fenn.
A város szlovák többsége nem akar ártani a
kisebbségnek, ha erről negatívan nyilatkozik,
ugyanis a számokat nézik. Meggyőződésem,
ha elegendő gyerek lesz, akkor akár három
iskolát is lehet működtetni Rimaszombatban. Nem beszélve arról a tényről, hogy a Régiófejlesztési Minisztérium olyan pályázati
feltételeket szabott, amelyben a kisiskolák,
illetve a 200 gyermekszám alattiak nem tudnak benyújtani pályázatot fejlesztésre. Mindenkinek azon kell dolgozni, hogy mind a
két iskola tele legyen gyermekkel.

Orosz István, az MKP Rimaszombati
Alapszervezetének elnöke:
„Nem biztatók a demográfiai mutatók!”
Az MKP feladatának tekinti, hogy mindent
megtegyen a Ferenczy István Alapiskola megmentése érdekében. Amennyiben ez nem sikerül, azon kell dolgoznunk, hogy segítsünk
a létrejövő új intézménynek egy hosszú távú
stratégia kidolgozásában. Sokan rosszul értelmezik a kialakult helyzetet és a Nyugat-lakótelepi iskola teljes leépítéséről beszélnek,
pedig csak két intézmény összevonásáról van
szó. A munka továbbra is 2 épületben folyna
tovább. Tudatosítanunk kell, hogy összefogva
sokkal többre vagyunk képesek. Más a kiindulási helyzete és tárgyalási pozíciója egy
olyan intézménynek, amelyben 500 diák tanul, mint egy olyan intézménynek, amelyet
300, vagy esetünkben 160 diák látogat. Bárhogy is alakuljon azonban a két iskola sorsa
azt el szeretném mondani, hogy a kialakult
helyzetről nem az intézményvezetők, nem a
tanárok, nem a politikusok tehetnek, hanem
a demográfiai mutatóink és mi magunk, akik
ilyen-olyan okoknál fogva nem magyar iskolába íratjuk gyermekeinket.
Kérdezett: he

Tiszta egyes! Semmi
sem okozott nehézséget, nagyon szeretek
tanulni. A kedvencem
a matematika, most
tanuljuk a szorzást,
s nagyon tetszik. A
szótagolás is érdekes,
már el tudom választani a szavakat. Mindig ugyanannyit
tanulok, de most volt egy kis kikapcsolódás is a maszkabálon. Cicának öltöztem, a tombolán pedig lovas tolltartót
nyertem. Hetente háromszor járok
úszni, az iskolában pedig a néptáncon
veszek részt.

Burszki Mátyás,
a FIAI negyedik osztályos tanulója
A bizim a legjobban
sikerült, jobb nem is
lehetett volna. A matematika a kedvencem, s versenyekre
is járok. Napköziben
mindig megírom a
leckét, otthon még
a szlovákot szoktam gyakorolni. Szeretem a tornát,
és focizok is a városi csapat 1998-ban
születettek csoportjában, ahol szép
eredményeket érünk el. Nem a kedvencem, de még idén járok zenedébe zongora szakra. Jövőre az iskola kézilabda
szakkörébe szeretnék jelentkezni.

Fodor Judit,
a FIAI kilencedik osztályos tanulója
Tiszta egyes volt a bizonyítványom, ez még
szerencsére minden
évben így volt. Most
végzős vagyok, de
pályaválasztás terén
még konkrétan nem
döntöttem, ezért gimnáziumba szeretnék
jelentkezni. Az Állami Gimnáziumba
megyek, mert itt kell maradnom, hiszen szeretném befejezni a zeneiskolát
is, ahová gitár-zongora szakra járok.
Az iskolában mindenféle versenyekbe
bekapcsolódok, de szeretem a kézilabdaedzéseket is.
Kép és szöveg: he

Iskoláink életéből
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Felhívások
Múltidéző

Idén a verseny témája Hunyadi Mátyás
trónra kerülésének 550. évfordulója, és
az idei évre meghirdetett reneszánsz
év alkalmából: A reneszánsz – Európa
és Magyarország. Háromfős csapatok
jelentkezését várják a szervezők, iskolánként maximum 3 csapat indulhat. A
regionális fordulók megrendezésének
várható időpontja március második
fele, az országos döntőre pedig április
második felében kerül sor. Jelentkezni a
Csemadok honlapján (www.csemadok.
sk) található jelentkezési lappal lehet
legkésőbb 2008. február 22-ig e-mailben vagy postai úton a következő
címeken: Levélben: RR Csemadok, Nám.
1. mája 10-12, 815 57 Bratislava. E-mailben: csemadok@csemadok.sk.

Anyám fekete rózsa

A XVII. Anyám fekete rózsa magyar
nyelvű nemzetközi vers- és prózamondó találkozó XIII. szlovákiai elődöntője
március 8-án zajlik Léván. A rendezvény 9. 30-kor kezdődik a Junior
művelődési központban. A következő
kategóriákban lehet indulni: gyermek
(12–15 év), ifjúsági (16–21 év), felnőtt (22
éves kortól) és megzenésített versek
(korhatár nélkül). Jelentkezni február
végéig lehet a szlovákiai elődöntő szervezője, a Reviczky Társulás postacímén
(Vojenská 28, 934 01, Levice), a 036/631
38 18-as és a 0908/419 877-es telefonszámokon, vagy a reviczky.lv@stonline.
sk e-mail címen.
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A tanácsadók segítenek

Nehéz a döntés iskolaválasztás előtt, de a pedagógiai
központ munkatársai résen vannak.

A

z Állami Pedagógiai Intézet szervezésében az alapiskolák kilencedikesei
országszerte február 6-án írták az ún. 9-es
tesztet, amellyel felmérték a tanulók tudásszintjét. Sajnos szándékosan ugyanazokat
a teszteket íratták a magyar gyerekekkel is,
mint a szlovák iskolákban. A felmérő így tehát négy nagyon nehéz részből állt. Vizsgálták a gyerekek matematikai alapismereteit,
a szókincs terjedelmét, illetve ellenőrizték
a nyelvi ismereteiket is. Felháborodást váltott ki, hogy a feladatokat szlovák nyelven
ismertették, s így plusz feladatot jelentettek
az amúgy is túlhajszolt, iskolaválasztás előtt
álló gyereknek.
Az alapiskolákban a pályaválasztás előtt
álló tanulókkal is foglalkoznak nevelési
tanácsadók, akiket szakmailag a rimaszombati székhelyű Regionális PszichológiaiPedagógiai Központ készít fel. A központ
igazgatójától, Hudec Máriától megtudtuk,
hogy régiónkban nyolcezer potenciás kliensből általában ezerkétszázzal foglalkoznak,
melyből hatszázat tesz ki az iskolaérettségi
teszteket megírók száma, további háromszáz a különböző gondokkal jelentkezők, s a
maradék háromszázat érinti a pályaválasztás kérdésköre. A központtól bárki segítséget kérhet, akinek viselkedési-, tanulási

zavarokkal küszködnek a gyerekei vagy
a szociális hátrányból adódó problémáik
adódnak. Az iskolaválasztási tanácsadást is
a szülők választhatják, s a beérkezett kérvények alapján a tanácsadók intelligencia-,
személyiségi- és érdeklődési tesztet íratnak
a gyerekekkel, melyből kiindulva személyes
tanácsokkal tudnak szolgálni. Programok
segítségével abban is tudnak segíteni, hogy
a leendő felvételin milyen helyen végeznek
a tanulók, s hogy megfelel-e a választott
szak a gyerek személyiségének. „Tizenöt
éves korban nem probléma, ha a gyermek
nem tudja eldönteni, hogy mi szeretne
lenni. Ebben mi tudunk segíteni. Jobban
oda kell azonban figyelnünk az integrált
gyerekekre, hogy olyan iskolát javasoljunk
nekik, amely valóban megfelel a képességeinek” – tájékoztatta lapunkat az igazgatónő,
s hozzátette, hogy manapság a legtöbb fiú
számítógépes illetve elektrotechnikai szakirányt választ, de sokan mennek a kassai
ipariba is. A lányok közkedvelt foglalkozása
a fodrász illetve kozmetikus, de kereskedelmibe illetve gimnáziumba is többen beadják
a felvételi jelentkezési lapukat, ők általában
még nem döntötték el, hogy milyen foglalkozást választanak.
Homoly E.

Duna Menti Tavasz

A XXXIII. Duna Menti Tavaszt a következő kategóriákban hirdették meg: bábjátékos (csoportok és szólisták részére),
színjátszó és szerkesztett játékok. A
fesztivál jelentkezési lapjai a Csemadok
területi választmányain szerezhetők
be, vagy a www.csemadok.sk honlapról
letölthetők. Jelentkezési határidő:
2008. február 25. Pontos információkkal a Csemadok Művelődési Intézete szolgál: PhDr. Kamenár Horváth
Éva (mobil: 0908/788 855, e-mail:
ekamenarova@chello.sk), Takács Ottó
(tel.: 031/552 24 78, fax: 031/550 98 30)

Meghívó
A Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai és tanárai szeretettel
meghívják Önöket 2008. február 14-én
17.30 órai kezdettel UTAZÁS A Tompa
Mihály Református Gimnázium diákjaival című műsorra. Helyszín: a Városi
Művelődési Központ nagyterme.

A technika vívmányai napról napra beköltöznek az életünkbe és az iskolánkba is. „Az interaktív
tábla olyan, a pedagógiai folyamatban is jól hasznosítható IKT (Információs és Kommunikációs
Technológiai) eszköz, amely egy szoftver segítségével úgy kapcsolja össze a táblát egy számítógéppel (és projektorral), hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak. Az interaktív tábla használata elsősorban a konstruktivista
pedagógiának kedvez. Olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok,
az internet és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva
tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat.” Mindezt megtehetik a Ferenczy
István Alapiskola tanulói is, hiszen ebben a tanévben a Nyugat-lakótelepi iskola is rendelkezik ezzel
a varázsceruzás csodával. Fotó: he
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Közélet / Hirdetmények
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A

A Városi
Lakásigazgatóság
hirdetményei
* A Gorkij u. 8. szám alatt található
szálláshelyen kedvezményes áron kínálnak elszállásolási lehetőséget mind
fizikai személyek, mind cégek részére.
Apartmanok, 2-3 ágyas szobák zuhanyozóval és mellékhelyiséggel.

* Szabad iroda- és egyéb helyiségek a
Városi Lakásigazgatóság kínálatában:
1. Megyeháza (volt Körzeti Hivatal,
Tompa tér 2.)
- szuterén (pince): 24. számú helyiség –
19,44 m2, 25. sz. helyiség – 80,62 m2, 26.
sz. helyiség – 13,34 m2, 7. sz. helyiség
– 15,48 m2.
- földszint: 20 sz. helyiség – 15,34 m2,
20a sz. helyiség – 36,00 m2 (egybekötött
helyiség)
- II. emelet: 75. sz. helyiség – 20,06 m2,
75a sz. helyiség – 20,06 m2 (egybekötött
helyiség)
2. Szolgáltatások Háza, Kishonti u.
- I. emelet – 122,45 m2, 111,0 m2,
25,08m2, 30,79 m2
3. Az SZNF u. 15. sz. alatt található
épület
- manzárd – 14,40 m2, 21,60 m2, 14,52
m2, 23,72 m2 plusz 1,05 m2, 16,28 m2
plusz 1,36 m2.
4. A Daxner u. 2. sz alatt található
épület
- I. emelet – 15,55 m2, 12,60 m2, 18,11 m2
5. A Piac utcán található irodaház
- I. emelet – 22,71 m2
6. Fábry u. 10.
- 20, 23 m2, 7,13 m2, 23,73 m2, 4, 98 m2.
Érdeklődni a 047/5511915-ös
telefonszámon lehet.
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Évzáró Ajnácskőn és Rimaszombatban

Hirdetmény

* A Tompa tér 2. szám alatt található
Megyeháza (egykori Körzeti Hivatal)
épületében tanácstermeket kínálnak
kedvezményes áron. A tanácstermek az
alábbi árakon bérelhetők:
- 47. számú tanácsterem az I. emeleten:
182 hely (11 hely az elnöki asztalnál),
nyolc órára: 3600 korona (vállalkozóknak), 2700 korona (civil szervezeteknek). A hangosítás 450 korona.
- 46. számú tanácsterem az I. emeleten:
25 hely, bérleti díj: 700 korona (vállalkozók), 500 korona (civil szervezetek).
- 80. számú tanácsterem a II. emeleten:
72 hely (4 hely az elnöki asztalnál), 1300
korona (vállalkozók), 1000 korona (civil
szervezetek). Egyéni megállapodás is
lehetséges.

Csemadok

2008. 2. 11 .

Buda Ferenc költői estje Rimaszombatban

A

Hatalmam: nyugalom

Gömörország és a Rimaszombat és Vidéke polgári társulások, a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmánya meghívására Rimaszombatban tartott költői estet Buda Ferenc költő, aki 1936-ban született
Debrecenben, de későbbi életének nagy része Kecskeméthez és Tiszakécskéhez köti.
Az 1956-os forradalomban való részvétele, s
pár akkor írt verse miatt börtönbüntetést kapott. Első verseskötete 1963-ban jelent meg,
de Buda költészetére később is nagy hatással van a börtönben eltöltött év, hisz abban
az időben íróink java kénytelen műveivel
politizálni és virágnyelven ítéletet monda-

ni. Buda Ferenc mégsem tartozik a fecsegő
költők közé, az eltelt évtizedek alatt igen kevés kötete jelent meg, ezek jelentős része is
műfordítás (sokat fordított az ázsiai népek
költészetéből). 1996-ban monográfia jelent
meg róla, 2005-ben pedig Kossuth-díjat kapott. Rimaszombatban, a Református Egyházközség gyülekezeti termében megtartott
találkozón elsősorban a költészetéből adott
ízelítőt. A műsort fia, Ádám is színesítette,
aki nemcsak Szenczi Molnár Albert zsoltárait
adta elő, hanem apja pár versét is megzenésítette.
jdj, kép: Povinszky Elvira

A végzetes kávé
L

assan szürcsölgetem, hátradőlve a
kényelmes íróasztalszéken, vigyázva,
hogy ne jusson belőle a billentyűzetre.
Nem akármilyen „automatás” vagy zaccos
lötty ez, hanem finom, gőzölt, tejszínes,
porceláncsészében. Eme kis munkahelyi idill felfestése után egy másik kávéról
szólnék, illetve mindjárt négyről. Otromba
mustárospoharak vastag üvegből, alumínium kiskanál, olcsó, az a bizonyos három
az egyben kávé. Agyonajnározott külföldi
befektető zöldmezős gyártóüzemében
vagyunk Közép-Szlovákia egyik úgynevezett
éhségvölgyében, ahol évek óta húsz százalék fölötti a munkanélküliség, és aki tehette,
már rég elhúzott nyugatra. Autóalkatrészek
készülnek itt futószalagon. A szalag mellett
a műszak: négy asszony, jár a kezük, mint
a motolla. A minimálbérnél alig valamivel többért havonta. A művezető szigorú
vadállat, vécére se mehetnek bármikor,
amikor „rájuk jön”. Kávézásról pedig csak a
délelőtti szünetben lehet szó, ami tízperces.
Az óramutató lassan vánszorog, még tizenöt
perc, már csak tíz, már csak öt… Ekkor
az egyik asszony észrevétlenül kioson az
öltözőbe leönteni a kávékat, hogy a rövidke

szünet kezdetére épp ihatóvá hűlhessenek. A többiek rutinosan helyettesítik, még
gyorsabb tempóban csavaroznak. Váratlanul
betoppan a művezető. Hát a negyedik hol
van? – förmed a nőkre. Azok ijedtükben
kővé merevednek, aztán egyszerre szólalnak
meg, ám mindhárman mást-mást mondanak. A főnök kirohan, megtalálja a kávékkal
ügyködő negyedik munkaerőt, ordítani kezd,
káromkodik, mint a kondás, aztán kijelenti,
hogy a jövő hónaptól már kávézgathatnak
a hölgyek, amikor jólesik nekik, mind a
négyen ki vannak rúgva. Akad a helyükre
húsz másik. Egy ügyvédbojtár ismerősömtől hallottam ezt a történetet, az egyik
elbocsátott asszony ugyanis a bírósághoz
fordult, mert nem akarja elhinni, hogy az a
kétperces távollét a munkafegyelem súlyos
megsértésének, valamint a munkafolyamat
akadályozásának minősül. A négy asszonyból hárman még nem találtak új állást. Nos,
ennyi. Ítélkezzenek, töprengjenek el azon,
hová jutott a társadalom, és úgy általában
az emberiség. És a legközelebbi kávészünetben gondoljanak erre a négy kiszolgáltatott,
porig alázott asszonyra.
Juhász Katalin, Új Szó

hogy ígértük, szeretnénk rendszeresen beszámolni a Csemadok alapszervezetek munkájáról, rendezvényeikről,
sikereikről, de problémáikról is. Februárban
a rimaszombati járásban is megtartották-megtartják az évzáróikat, kettőn, az
ajnácskőin és a rimaszombatin szerkesztőségünk is képviseltette magát. A rimaszombati évzárón meglepően kevesen voltak
jelen, s bizony inkább nyugdíjas találkának
tűnt az összejövetel, mintsem egy nyolcezres magyarsággal rendelkező járási város
egyetlen magyar kulturális tömegszervezete
éves összejövetelének. Igaz, az 523 regisztrált tag is meglehetősen kevésnek tűnik.
Cerovský Gyula elnöki beszámolójában
külön kitért a szervezeti életre, a kulturális
tevékenységre valamint a társzervezetekkel
tartott közös akciókra. Az alapszervezet
büszkesége a Mács Katalin vezette Új Gömör
néptáncegyüttes, amelynek immár utánpótláscsoportja is működik. Tavaly nyáron
létrejött a Blaha Lujza Vegyeskar is Mede
Zsófia vezetésével, amely gőzerővel készül
az idei Kodály Napokra. Az alapszervezet
nem feledkezik meg nemzeti ünnepeinkről
sem, s társrendezőként részt vesz a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Versenyen és a Győry Dezső Napokon is.
Legsikeresebb rendezvényük a szilveszteri
batyubál, amelyen közel 200 vendég mulatott a Sexit együttes és Berki János zenéjére.
Az idén február 25-én a komáromi Jókai
Színházat látják vendégül, de ismét lesznek

kézműves foglalkozások gyermekeknek és
nyáron megrendezik a fonóka tábort is.
Ajnácskőn Szamos Zsuzsa elnök számolt be
az elmúlt időszak rendezvényeiről. Februárban farsangi jelmezekben végigjárták a
falut, nyáron Egerbe kirándultak, s voltak
színházlátogatáson Rimaszombatban és Salgótarjánban is. Decemberben pedig megrendezték a Karácsonyváró c. műsort, amelyben
Écsi Gyöngyi és Badin Ádám, valamint a
füleki Motolla kézművesműhely is közreműködött. Legfontosabb rendezvényük az
augusztusban hetedik alkalommal megrendezett Népművészeti Fesztivál volt, amelyen
a SZEVASZ Vándorszínház, a Füleki Palóc
Táncműhely és a Szőttes előadását is meg-

Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya (amelynek tevékenységéről
következő számunkban olvashatnak) sajnos
már csak huszonhárom helyi szervezetet tart
nyilván. Közülük is csak pár működik igazán,
s azok vezetőinek többsége is keserűen beszél a kultúra szervezéséről. Mintha már
igény sem lenne a hagyományaink ápolására. Szerencsére azért tudunk még pozitív példákat hozni, ahol hagyományőrző csoportok
működnek vagy fesztiválokat szerveznek.

Almágy
A községben influenzajárvány tombol, az iskolai karnevált is el kellett halasztani. A szervezet még nem tartotta meg évzáró gyűlését
(40 fő). Agócs Elvira elnök elmondja, büszkék
rá, hogy eljuthatnak különböző rendezvényekre, falunapokra az Almágyi Népdalkörrel, mely bekerült a Bíborpiros széprózsa országos népdalverseny döntőjébe is. Minden

Kép és szöveg: jdj

Az ajnácskői alapiskolások rövid kultúrműsorral köszöntötték az évzáró résztvevőit

Csemadok körkép
A

tekinthette a szép számú közönség. Kísérletet tettek egy citerazenekar létrehozására, s
szeretnék, ha az asszonykórus is aktívabban
részt venne a falu kulturális életében. Az
idén gyalogtúrát, honismereti kirándulást,
budapesti színházlátogatást terveznek, s
június 29-én ismét megrendezik a népművészeti fesztivált is. Szamos Zsuzsa álmai
között szerepel egy esztrádműsor összeállítása is. Felhívták a figyelmet arra is, hogy
a munkavállalók adójuk két százalékával
az idén is támogathatják az alapszervezet
munkáját. Tavaly ebből a forrásból több
mint 17 ezer korona jött össze.

évben március 15-e megünneplésével indítanak, ahol a kopjafánál a népdalkör mellett a
helyi fiatalok is fellépnek.

Várgede
A községben ugyan nyilvántartanak majd ötven fő Csemadok tagot, de sajnos a szervezeti életükből túl sokról nem tudnak beszámolni. A Kubinyi kastély falán elhelyezett Petőfi
táblát meg szokták koszorúzni, de ennyiben
ki is fullad a kultúrélet. A fiatalok külföldön
dolgoznak, az idősebbek pedig már belefáradtak, ahogyan a vezetőség konstatálja.

Bátka
Február 9-én tartotta évzáró taggyűlését (166
tagjuk van) a helyi Csemadok szervezet, melyen beszámoltak az elmúlt év rendezvényeiről és újabb terveikről. Sikeresen szervezték
meg immár második alkalommal a Balog-

völgyi Fesztivált, melyen 37 alkotó mintegy
500 alkotással mutatkozhatott be. Ennek
folytatásaként idén nagyszabású kézimunka kiállítást terveznek. Tavaly bekapcsolódtak a Dobré Slovo és a Tompa szavalóverseny szervezésébe is. Ez utóbbin Izgő-mozgó
kézművesműhelyt vezettek. További terveik
között szerepel még egy kirándulással egybekötött színházlátogatás Kassára.

Óbást
Február 24-én tartja majd évzáróját a helyi
szervezet, ahol átszervezi a tagságát is, új
tagkönyveket kapnak majd a tagok (kb. 50
fő). Az Óbásti Palóc Mennyecskék is rendszeresen fellépnek különböző rendezvényeken,
tavaly ott voltak a ceredi határnyitáson, ahol
karácsonyi dalokat énekeltek a megszokottól eltérő stílusban. Tömösváry Mária elnök
bízik abban, hogy a határok megnyitása a
csoport előtt is új utakat és lehetőségeket
nyithat meg.
Összeállította: homoly
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Próbáljuk ki!
K

* Ha túl hamar felfúvódik a fánk egyik fele,
akkor üres lesz a belseje, és amikor kiszedjük az olajból, összeesik. Ilyenkor inkább
hamarább vegyük le a fedőt, és ne hagyjuk a
tésztát túlságosan megdagadni.

orán jött idén a farsang vége. A hangulat, meg hogy a báli szezon még
javában tart, az iskolában karneválokat
rendeznek, a konyhára is kihat. Úgyhogy egy
pár fortély erejéig még mi is visszatérünk
a finom fánkokhoz, vagy ahogyan felénk
mondják, pampuskát sütünk Hadobás Mária
receptjei alapján.

25 dkg túró, 6 evőkanál félgrízes liszt, 3
egész tojás, 2 vaníliacukor, citrom reszelt
héj, 1 mokkáskanál szódabikarbóna. Az
alapanyagokat összekeverni és kanállal a
zsírba tenni, kisütni.

Fortélyok, melyeket jó, ha tudunk

Herőce (csöröge)

* Könnyebb lesz a fánk, ha a tojássárgáját
egyenként adjuk a liszthez, és egy habbá
vert tojásfehérjét is hozzákeverjük.
* Mindennek, amit a fánk elkészítéséhez
használunk, szobahőmérsékletűnek kell
lennie.
* A megkelt fánktésztát nyújtani kell, de
nem úgy, mint a gyúrt tésztát, hanem a
sodrófával alig érintve, éppen csak simítva,
nem lapítva.
* Bőséges mennyiségű olajt kell felforrósítani, és egy kis tésztadarab kisütésével
ellenőrizni a hőfokát.
* A sütést mindig a legelőször kiszaggatott
fánkdarabokkal kezdjük, mert azoknak volt
a legtöbb idejük megkelni.
* Ha túl forró az olaj, a tészta hamar megpirul, de a belseje nem sül át rendesen, nem
marad ideje a növekedésre, így nem lesz
szalagos.

6 egész tojás, 1/2 deci rum, 6 dkg vaj (vagy 3
ek. olaj), pici só, 2 evőkanál porcukor, 1 kanál tejföl, 1/2 kg sima liszt. A tojást habosra
felverjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat,
rumot s a lisztet. Közép keménységű tésztát
gyúrunk belőle, jól kidolgozzuk, s hat részre
osztjuk. Pihentetjük. Majd a tésztát vékonyra sikároljuk, derelyevágóval tégla alakúkra
vágjuk, a közepét két helyen bevágjuk.
Gyorsan sül.

Valentin
- napra
Csölle Edit versei
Miért?
Egy pillanat, és semmivé
vált az életem.
Kíntól vérzik a szívem, a
lelkem szenved,
pedig szenvedett már eleget.
Az életemet adtam volna
neked,
a szerelmemet.
Kevés voltam, már tudom.
Miért? – egyre csak kérdem
magamtól.
Szegény vagyok,
semmim sincsen,
az otthonom sem az enyém,
azt is elveszítettem.
Elűztek álnok emberek.
a hazám is mostoha,
nem lelek benne megnyugvást.
Benned bíztam, a szerelmedben,
ami már nem az enyém,
szertefoszlott minden,

Túrós fánk

Burgonyás fánk
30 dkg sima lisztből, 12 dkg főtt áttört burgonyával, 4 dkg vajjal, 1 deci tejben áztatott,
kelesztett 3 dkg élesztővel, 1 tojássárgájával
és egy egész tojással pici sóval tésztát dagasztunk. Megkelesztjük, s gyúródeszkán kiszaggatjuk. 20-30 percig pihen, s bő olajban
sütjük, porcukrozzuk, de kitűnő sósan is.
Összeállította: moly

egy másik nő miatt.
Nem sírok,
sírtam már eleget,
csupán a lelkem fáj,
a szívem vérzik, szenved,
majd beheged, talán!
Kínzó vággyal pecsételed
meg sorsomat.
Belépsz az életembe,
szenvedést, szenvedés után
halmozol.
Mit remélsz még tőlem?
Megölted a szerelmet,
elfojtod az érzéseimet.
Te jössz a semmiből,
nézel rám szerelmesen,
megbocsátón.
Nem szülsz egy szót sem,
nézel némán.
Kitalálni a gondolatodat
nem tudom.
Furcsa egy találkozás.
Annyi beszélni valónk lenne.
Te jössz, és elmész némán.
Nézlek, csendben, némán.

egy kedves
No mi az?

Egy szó: neked

Ugye az: – kérded
s arcodról
a boldogság sugárzik
mikor kiejted
a bűvös szót
szerelmem
szeretlek

Gondolok valamire
találd ki!
egy szó
egy jó

Nézel némán
gondolataid cikázva
járják át a testedet
Nem nehéz,
egy szó
egy bátorító
neked szól
találd már ki!
Egy szó
csak egy szó
egy értelmet adó
életet adó
mámorító
Mire gondoltál?
egy szóra
egy jóra
egy varázslatosra
egy kedvesre
egy szerelmesre

Ajánló
Tóth Elemér
Tölgyek
„Csak azt akartam, hogy a virág maradjon virág, s illatával bódítson. Ez az ősi
törvény! Csak azt akartam, hogy a búza
búza maradjon mindörökké. S maradjon a madár madárnak, a szülőföld
meg szülőföldnek – szakadjanak ránk
bármily vágyak! Csak azt akartam, hogy
a magyar maradjon örökké magyarnak, hogy példakép csak az lehessen,
akik ezért élnek és halnak. Csak azt
akartam: anyanyelvünk anyanyelvként
éltessen minket, s emelje föl, föl a nagy
égig pazar szépségű kincseinket.” – így
ajánlja legújabb verseskötetét a költő.

Magyar Zoltán – Varga Norbert
Amikor még szűk vót a világ
Olyan mondakötet ez, amely a palócföldi szövegfolklór műfaji hagyományát
mutatja be Fülek vidékének néprajzi
vizsgálatával. A Palócföld-kutatásokból
ezeddig kimaradt tájegységet kutatja,
hogy közelebb hozza az olvasókhoz
Nógrád tájtörténetét, etnikai jellemzőit, a kutatástörténeteket a mondák
és hiedelmek széles repertoárjának a
segítségével. A kötetben található 775
folklóralkotás szövegét jegyzetek és
mutatók teszik kézikönyvként is használhatóvá, míg a tájegységet illusztráló
képmelléklet e sokszínű és imponálóan
gazdag népköltészeti örökség őrzőinek
állít emléket. A kötet komplexen érzékelteti, hogy milyen volt a Fülek vidéki
magyar falvak szájhagyományozó népi
műveltsége.

Gecse Annabella
Az etnikai és társadalmi átrendeződés
folyamata egy gömöri falu 20. századi
életében
A könyv társadalompolitikai kérdésekre
keresi a választ a gömöri kis falucskában Baracán. Azon túl, hogy bemutatja
a kisközség társadalmának 20. századi
jellemzőit, illetve a településre ható
külső tényezőket 1920 után, hivatalos
adatokból indul ki, melyek szerint a
parasztok 10%-os kisebbségben vannak a cigányokkal szemben. S többek
között felteszi a kérdést, hogy mikor,
miért veszítette el a település megtartó
erejét? Milyen eredetű cigány népesség
él ma Baracán? A tanulmánykötetben
Baraca lakói beszámolnak arról is, hogy
a környező falvakhoz viszonyítva mitől
volt „különb” az ő községük, s ma pedig
élettörténetük sikertelenségével kell
szembesülniük, amikor a fizikai térből
elfogytak, a cigányok pedig gyarapodtak…
A könyvek megvásárolhatóak a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
Összeállította: he

Hirdetmények

2008. 2. 11.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve az 7. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig
február 16-án, szombaton
Salvator gyógyszertár
február 17-án, vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
február 16-án és 17-én
MUDr. Tyborová A.
Cukorgyári u. 23.
tel.: 56 34 551

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
2008. február 5-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért:
Viera Kojnoková, Tomáš
Jakab, Pavel Maňúr, Šinko
Zsolt, Ján Hank, Ján Ľupták,
Ernest Petrík, Száraz István,
Szőke István, Dušan Kubík
Rimaszombatból, Petra
Sujová Rimabrezóról, Varga
Róbert Oldalfaláról, Ján Ušiak
Tornaljáról, Štefan Bialonček
Fülekről, Ľubor Palkovič
Nagytörékről, Miroslav
Chromek Meleghegyről, Ján
Parobek Klenócról, Anežka
Sujová Gernyőpusztáról, MUDr.
Gányovics Attila, Balajthy
János Gesztetéről, Elek László
Nagybalogról, Jozef Krága
Otrokocsról, Gabriel Plánka
Fügéről, Ján Žabka Nyustyáról,
Slavomír Kujan Kiétéről.
Először adott vért: Sótér László
Rimaszombatból. A Vöröskereszt Rimaszombati Területi
Választmánya minden véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Január 13., szerda, 18 óra
A Faun labirintusa
mexikói-spanyol-amerikai
fantasztikus thriller
Január 14-től 17-ig, cs. – v.,
17.45 és 20.00
Gimi
cseh komédia
Január 16., 17., szo., v., 16
óra
Alvin és a mókusok
amerikai zenés családi film

Felhívások
* Bérelhető az egykori Sultán étterem
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.

* 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.

* Elsősegély tanfolyam
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.

* 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,

9

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.

*A SZAKC veszi át az Agora irodák feladatát
Január 1-jétől Szlovákiában a Szövetség a Közös
Célokért irodahálózat végzi a magyarországi oktatási feladatokkal kapcsolatos tájékoztatást és
lebonyolítást (azaz átvállalja a korábban az Agora
irodák feladatait). A Szövetség a Közös Célokért
társulás feladatai közé tartozik ezután többek
közt a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárásról, a magyarországi érettségi rendszerről és
jelentkezési eljárásról, a magyarországi állami
és nem állami felsőoktatási intézmények kínálatáról, nyelvvizsga megszerzésének feltételeiről, kollégiumi elhelyezésről szóló tájékoztatás
és tanácsadás. Az érdeklődők tájékozódhatnak
a Szövetség a Közös Célokért központi irodájában (Pozsony, Május 1 tér 10–12), az egyéni
kérdéseket a pozsony@szakc.sk e-mail címen
kérjük elküldeni az oktatási szakértőhöz. A magyarországi felsőoktatási intézményekbe való
jelentkezésről (aminek határideje 2008. február
15.) és feltételeiről a legfontosabb információk
megtalálhatók a www.szakc.sk, www.felvi.hu,
www.oktatasihivatal.gov.hu, www.martonaron.
hu oldalakon.

Meghívó
A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár
és Közművelődési Intézet februári rendezvényei
* Február 12-én, kedden, 17 órától Epizódok
a XV. és a XVI. századi Nógrád megyéről. A
Balassiak és a Losoncziak. Előadó: Dr. Szvircsek
Ferenc történész.
* Patkós István bujáki gyűjtő Báli meghívók,
táncrendek a Knerr Nyomda gyűjteményéből
című kiállítás február 12-től tekinthető meg.
* „A könyvtár ereje, a tudás veleje!” – Plakátkiállítás – A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak, az Iskolai Könyvtárak
Világnapja alkalmából meghirdetett országos
pályázatra készített munkái megtekinthetők
2008. február 14-től.
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Hirdetés

Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109
1104-17
* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017
1115-17
* Szállítás Aviával + ponyva +
költöztetés. Tel: 0905 922 756
1448-7
* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL (múlt,
jelen, jövő) Hétfő és péntek
között 8.30 és 16.00 között
(Cserencsényi u. 22., a Munkaügyi Hivatal mellett Rimaszombatban). Mobil: 0915 228 482
164-9

Állás
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062
1394-14
* Kitanult szakácsot keresünk.
Szakmai gyakorlat szükséges.
Tel: 0905 352 497, 0907 540 101
070-6
* Villanyszerelők és szalagmunkások jelentkezését várják
spanyolországi építkezésekre.
Telefon: 0034 671410 444
E-mail: elektroma@hotmail.com
165-7

Egyéb
*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
*Eladó Avia 30-as 5-ös sebességi
fokozattal és tachográffal, valamint egy másik 4-es sebességi
fokozattal. Mindkettő ponyvával. Ár megegyezés szerint. Tel:
0905 922 765
149-8

Ingatlanok
*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

2008. 2. 11.

lakásomat kicserélném kétszobásra a B-2-es tömbben. Tel:
0904 886 016
135-6
* Kétszobás lakást veszek Rimaszombatban. Tel: 0907 884 948
141-7
* Majdnem befejezett családi
ház (tető alatt) Szabadkán. Tel:
0905 446 136
152-7
* Háromszobás, magántulajdonban lévő lakást veszek a városközpontban.. Tel: 0905 446 138
153-6
* Bérbe adunk berendezett és
befutott üzlethelyiséget a városközpontban. Tel: 0905 499 280
159-7
* Eladó 3 darab egybeépített
UNIBUNKA – olcsón. Tel: 0908
564 552
160-8
* Bérbe adok 100 m2-es üzlethelyiséget Rimaszombatban,
a Vasúti utcában. Tel: 0910
667 325
161-8
* Földszintes épület Rimaszombatban vállalkozásra, raktározásra, műhelyre stb. Tel: 0902
553 988
1613-7
* Háromszobás lakás a Rima
lakótelepen eladó. Telefon:
0475621888,0907617567
172

Gömöri H

PALIVOVÉ DREVO – TŰZIFA

Ha nálunk

Készpénzzel fizetek.
Tel: 0904 891 275

Megemlékezés

Fájó szívvel
emlékezünk
Ahrens Lídiára,
aki öt évvel
ezelőtt hagyott
itt bennünket.
Szülei és gyerekei

írlap

hirdet, az
egész
régióban e
lolvassák
!

Eichenwald s.r.o.

Eladásra kínálunk tűzifát 750 sk/m3
Házhozszállítással Rimaszombatban
+ max. 20 km-re – ingyen.
A megrendeléseiket az alábbi

telefonszámra várják: 0908 931 360

KAMENÁRSTVO
Ulický
KŐFARAGÓ

Új műhely
Rimaszombat
Temető u. 4192
Mob.: 0905 681 163

980 53 Rimazaluzsány 145.
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

Lakást veszek.

Sport / Hirdetés
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* Ügyes lapterjesztőket keresünk
a Gömöri Hírlap árusítására.
Teljesítménybérre. Infó: 58 11 310

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971

Az AGRO TOMAŠOVÁ
vállalat
felvesz traktoristát.
Követelmények:
megfelelő gyakorlat
traktorral és mezőgazdasági
gépekkel,
gépjármű jogosítvány B, C,
T típus,
felelősségtudat.
Belépés azonnal.
A kérvényeket rövid életrajzzal március 31-ig az
alábbi címre küldjék:
AGRO TOMAŠOVÁ a.s
97901 Rim. Sobota,
Tomašovská 3093.
Tel.: 047/56 21 162, 0904
875 648, 0915 912 872.

S

ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

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

2016

Radnóti József edző elmondta, hogy igencsak elégedett az elért eredménnyel. A fiától várta a győzelmet, de míg tavaly még mindenkit meg tudott
lepni, addig most már mindenki őt szerette volna

(r/j)

A Bőviba nyerte feledi teremlabdarúgó tornát

VADÁSZ
ÉTELEINKRE

2002

Birkózóink eredményei:
55 kg: 3. Michal Trocha
60 kg: 1. Radnóti Mihály
66 kg: 7. Ladislav Petříček
84 kg: 9. Richard Totkovič
96 kg: 7. Lukáš Loskot
120 kg: 5. Miloš Gaži

legyőzni. Elődöntőbeli ellenfele Komáromból, aki
csak erre a fogásnemre koncentrál, és tavaly még
egy súlycsoporttal lejjebb győzött, igencsak megszorongatta, de Mihály a harmadik menetben
a maga javára billentette az eredményt. A döntő
ehhez képest már meglehetősen sima volt, és
Radnóti győzelmével jogot szerzett a Tamperében
megrendezendő Eb-n való indulásra is. A többiek
is megfelelő teljesítményt nyújtottak, hisz hárman közülük (Totkovič, Loskot és Miniar) még
serdülőkorúak és csodát senki sem várt tőlük.
Totkovičnak a sorsolás sem kedvezett, hiszen
a világbajnoki bronzérmes Bátkyt kapta ellenfeléül. A csapatversenyben a várakozásoknak
megfelelően 37,5 ponttal a trencséniek kerültek a
trónra, őket a komáromiak (27,5) és a bősiek (23)
követték a rangsorban.

Felső sor: Trocha, Loskot, Radnóti József – edző, Totkovič, Radnóti Mihály és Gaži
Alsó sor: Petříček és Miniar

meghívjuk Önt:

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

omorján rendezték meg a kötöttfogásúk
szlovákiai bajnokságát, amelyen Radnóti Mihály megvédte tavalyi bajnoki címét, míg Michal
Trocha súlycsoportjában bronzérmes lett. Csapatban a rimaszombati Lokomotíva a hatodik helyet
szerezte meg.

EUROMOTEL

Kassai út, Rimaszombat

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

Radnóti Mihály szlovák bajnok lett
S

2056-7

Restaurant

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

11

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

zombaton este a feledi kultúrházban adták
át a második alkalommal megrendezett teremlabdarúgó torna díjait. A kupát Feled polgármestere, Mihályi Gábor ajánlotta fel. A győzelmet
némi meglepetésre a Bőviba csapata szerezte
meg a tavalyi győztes Casablanca csapata előtt.
A harmadik helyen a Matyas csapata végzett. Az
utolsó fordulóban kilenc gólt lőtt, ezzel az első
helyre ugrott a góllövőlistán Váradi Erik.

Eredmények:
Várgede- FTC 8:4 g. Gregus M. (2), Tamás (2),
Karkusz (2), Balogh T., Koós – Trizna (2), AgócsKiss, Barta
Gesztete – Zigo 2:16 g. Balog (2) – Gombala (5),
Stanley (4), Mlynarčík P. (2), Šípoš (2), Šťavina L.,
Šťavina Z., Bernáth
Bőviba – Feled ifj. 8:4 g. Albert (5), Vincze, Czene
A., Uhrin R. – Výboštek (2), Barta G. (2)
Almágy – Casablanca 6:14 g. Alabán (3), Oláh,

Berky M., Molnár – Váradi (9), Farkas (4), Tóth T.
Matyas – Balogfala 4:4 g. Tóth T., Hriň, Csízi,
Šťavina L. – Szabó T. (2), Tankina (2)
A góllövőlista végeredménye: 1. Váradi Erik (Casablanca) 35 góllal, 2. Uhrin Roman (Bőviba) 32
góllal, 3. Czene Adrián (Bőviba) 24 góllal.

A 2. feledi torna végeredménye:
1.

Bőviba

9 8 1 0 107:36 25

2. Casablanca

9 7 2 0 88:27

23

3. Matyas

9 5 3 1 72:31

18

4. Feled ifj.

9 5 1 3 44:36

16

5. Zigo

9 4 3 2 51:29

15

6. Várgede

9 4 0 5 60:64 12

7.

9 2 1 6 59:76

7

8. FTC

Balogfala

9 2 0 7 29:71

6

9. Almágy

9 1 1 7 55:105 4

10. Gesztete

9 1 0 8 30:120 3

12 Sport
Hazai győzelem
után döntetlen
Besztercebányán

K

ét mérkőzéssel folytatódott a VFK
csapatának tavaszi felkészülési
programja. A csapat előbb könnyedén
4:0 arányban legyőzte az egy osztállyal
lejjebb szereplő alsókubini csapatot,
majd döntetlent játszott a Corgoň ligás
besztercebányaiakkal.

VFK Rimaszombat – Alsókubin 4:0 (3:0)
A VFK összeállítása: Okoličáni
– Janečka, Nachtman, Geri, Mráz –
Cvjetinovič, Živanovič, Filo, Lazúr –
Pisár, Peter Šándor. Striedali: Kuciak,
Ádám, Líška, Čižmár, Fízel, Morháč,
Sihelský, Rubint. Sérülés miatt nem
lépett pályára Daniel Čakajík, Lukáš
Migaľa és Michal Purdek.

Dukla Besztercebánya – VFK Rimaszombat 0:0
A VFK összeállítása: Kuciak – Janečka,
Geri, Rubint, Nachtman – Cvjetinovič,
Živanovič, Filo, Peter Šándor – Líška,
Čižmár. Csere: Sihelský, Ádám, Morháč,
Fízel.

JÁTÉK!!!
Kérdés az 5. számunkból:

2008. 2. 11.

Nyitra után Minszk következett

Beszélgetés Rák Róberttel
M

ég a karácsonyi ünnepekre készülőben találkoztam Rimaszombatban
Rák Róberttel, aki pár hónapja a Dinamo
Minszk labdarúgója. Másnap felesége,
Krisztina társaságában találkoztunk, és a
foci mellett a fehérorosz szokásokról és az
ottani viszonyokról is beszélgettünk.
- Nem érzem rosszul magam, – amúgy sem
vagyok panaszkodós típus – de ott egy kicsit
ridegebb az élet, mint idehaza, mondja Robi.
A Dinamo Minszk katonacsapat és ez rányomja bélyegét az ottani vezetés gondolkodására is. „Bázis”-nak hívják – ezért így hívom én is – azt a központot, ahol az edzések
zajlanak. Másfél óra busszal a lakásunktól,
kint az erdőben, és néha napokat töltünk
ott. Mindössze egy büfé van, viszont az ellátás jó. Vagyunk, pihengetünk, az edzéseken
meg belehúzunk. Ők ráérősek, a „vcsasz”
kifejezés tipikus náluk. Amikor pl. szombaton van a meccsünk már pénteken délután
kimegyünk és néha csak hétfőn reggel
indulunk haza a lakásunkra. A család jószerivel sehová sem tart velünk. Krisztinának
és fiamnak Szebasztiannak úgy mondom el
utólag a történteket. Nagyon ritka eset, ha
valahová magammal vihetem őket.
- Ezt megelőzően Nyitrán és Rózsahegyen
játszottál, a válogatottban mégsem kaptál
komolyabb szerepet.
- Nyitra színeiben 21 gólt rúgtam mégis
elváltak utaink, – persze jó pénzt kaptak
értem. A válogatottban kétszer játszottam
és két gólt rúgtam, ami nem rossz arány.
Ennek ellenére nem hívtak a továbbiakban.
A rimaszombati múltamról pedig inkább
nem is beszélek, mert az nem egy kellemes
emlék számomra. Minszkben jól megy a já-

ték. Több külföldi csapattársam is van, akik
közül meccsenként csak három játszhat.
Tizenkilenc tétmeccsen szerepeltem és 16
gólt rúgtam. Négy meccset játszottam az
UEFA kupában is.
- Meddig szeretnél még aktívan
futballozni?
- Még egy 6-7 évet szeretnék aktívan focizni,
a veterán éveimet pedig egy osztrák alacsonyabb osztályú csapatnál is el tudnám
képzelni. Még egy évem van a Dinamónál,
bár szerződésemet már két hónap elteltével
meg akarták hosszabbítani. Azt viszont nem
rejtem véka alá, hogy ha egy kecsegtető
külföldi ajánlat jönne – mondjuk a fejlettebb Európából - nem haboznék. A későbbi
időszakomat edzőként tudom elképzelni
– szeretnék gyerekekkel foglalkozni, ifjú
focistákat nevelni, mint tették azt példaképeim apukám és Tóbisz Tibi bácsi.
- És mit csinál a feleség meg a négy és
féléves Szebike?
- Nagyon jól megvagyunk a közel 200
négyzetméteres alapterületű kétszintes
apartmanunkban – árulja el Krisztina. Sétálgatunk, járjuk az üzleteket. Egy hatalmas
komplexumba járunk, ahol fitnessz szalon,
aerobic, medence, sportpályák, óvoda és sok
minden más is van. Nagyon tiszta a főváros,
az áruházba ha bemegy az ember az utcáról,
máris törlik utána a padlót. Néha vendéglőbe is járunk, megkedveltük már az ottani
specialitásokat, sok halat eszünk a Robi
kedvence pedig a borscs és a scsi. Fél éve
vagyunk ott és bizony magyar szót nem igen
hallani arrafelé.
Kép és szöveg: Polgári László

Mire emlékeztek immár harmadik alkalommal Nagybalogon?

A helyes válasz:

A megfejtést együtt a 4-es, 5-os számunkban szereplő játékszelvénnyel
február 18-ig küldhetik be szerkesztőségünk címére. A helyes válaszadók
között 1000 koronás pénzjutalmat és
egy elő farsangi malacot sorsolunk ki!

Gömöri
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