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Radnóti Mihály a legjobb
T

avaly decemberi ülésén határozta el a rimaszombati képviselő-testület, hogy hagyományteremtő jelleggel a polgármester védnöksége alatt megválasztja a város legjobb sportolóit. A
város összes sportegyesülete javaslatot tehetett a
díjra, amit végül az Ifjúsági- és Sportbizottság ös�szegzett, s ők döntöttek a végső sorrendről is. Mivel a csapatok versenyében az első két helyezett
egyforma szavazatot kapott, a díjat megosztották.
A díjátadó ünnepségen Cifruš István, Rimaszombat polgármestere köszöntötte a versenyzőket és
az őket felkészítő szakembereket. Történelmi pillanat részesei vagyunk, hiszen a rimaszombati
élsportnak közel százéves hagyományai vannak,
de most először történik meg, hogy a város hiva-

talosan is elismeri azon sportolók munkáját, akik
nemcsak önmagukat, nemcsak az egyesületüket,
hanem magát Rimaszombatot képviselik, s eredményeikkel a város hírnevét is öregbítik – mondta,
s hozzátette, a város feladata is, hogy a megfelelő
feltételeket bebiztosítsa. Ennek érdekében dolgozták ki a sportfejlesztési koncepciót is, amelyet decemberben fogadott el a képviselő-testület. Az év
rimaszombati sportolója a diákok között Dorota
Balciarová karatézó, a serdülőknél Igor Molnár karatézó, míg a felnőtteknél Radnóti Mihály birkózó
lett. A csapatok közül holtversenyben a TJ Mladosť
asztalitenisz csapata és a TJ Lokomotíva birkózói
végeztek az első helyen.
Juhász Dósa János, kép: kan

Idén lesz prímásverseny is
A

Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya évek óta jól működő rendezvényekkel ápolja magyar kultúránkat. Nyilván idén sem
lesz másképp, hiszen 2007-ben sikerült minden
rendezvényt úgy megvalósítaniuk, ahogyan azt
tervezték. Povinszky Elvira, a Csemadok TV titkára lapunknak elmondta, hogy a hagyományos
rendezvényeket ebben az évben is betervezték,
pályázataikat benyújtották a SzK Kulturális Minisztériumához, és elkezdték a szervezési mun-

kákat is. A már meghirdetett hetedik Ferenczy
István Irodalmi és Képzőművészeti Versenyre
(FIKIV) éppen a napokban érkeztek be a pályázatok. A képzőművészeti és irodalmi alkotások
(idén a reneszánsz év alkalmából Mátyás király és
kora is a témák közt szerepelt) kiértékelésére február 29-én kerül sor hagyományosan a Ferenczy
István Alapiskolában, ahol a pályamunkákból
rendezett kiállítást is megnyitják.
folytatás a 6. oldalon

Nagy vihart kavart a napokban a Monitor 9 nevet viselő,
alapiskolások tudásszintjét
felmérő teszt, amelyben az
oktatási miniszter nemcsak
a szlovák tesztet oktrojálta
rá a magyar gyerekekre,
hanem a matematika tesztben is keverték az almás
függeléket az erdősüléssel.
Lelkesen pályázott egyik
iskolánk is épületfelújításra,
de még a regisztrálásig se
jutottak el. A kisiskolákat
pedig alanyi jogon kizárták
a pályázásból. A napokban
telefonon kerestem egyik
magyar többségű községünk
polgármesterét, s szinte
kiesett a telefon a kezemből,
amikor a hölgy érdeklődésemet megszakítván közölte, hogy „nerozumiem po
maďarsky”. Szóval így. Ezek
után mit csodálkozunk azon,
hogy amikor munkatársunk
aziránt érdeklődött, hogy
a kultúrházban megtartott
farsangi műsoron a magyarság miért nem képviseltette
magát a számarányának
megfelelő szinten, a nyegle
válasz csak annyi volt, hogy
minden szlovák csoportban
vannak magyarok is. Nem
értem most már, hogy minek
akkor magyar sajtó vagy
magyar iskolák. Hiszen a
szlovák lapokban is írnak rólunk, s a szlovák iskolákban
is vannak magyar gyerekek.
Sajnos, egyre többen.

Vadex, k. f. t.,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B. 24, Rimaszombat

AkciÓ: Hurka 75 Sk/kg
Hegyesi kolbász 130 Sk/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat
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Tiltakoznak a zöldövezet beépítése ellen
Polifunkciós épületet terveznek a Hviezdoslav utcai zöldterületre. A lakók tiltakoznak
a város döntése ellen, de az továbbra is határozottan támogatja az építkezést.

A

múlt hét folyamán panaszosok érkeztek szerkesztőségünkbe, akik a tőlünk
alig pár méterre lévő lakóházat képviselték. Panaszuk szerint a háztömbjük mögötti zöldterületet a város eladta a Gemer Real
cégnek illetve annak tulajdonosának, Molnár
Zoltán mérnöknek, aki a vitatott területen
polifunkciós épület felépítését tervezi. Csank
László mérnök szerint, aki a lakóbizottság hivatalos képviselője, a felépítendő többszintes
épület az ott élők lakhatási feltételeit alaposan megváltoztatná, eltűnne a még meglévő
zöldövezet és játszótér valamint az ablakukból az építkezés megvalósulása után csak
annak csupasz falaira láthatnának. Mivel a
lakótömb nem rendelkezik kiépített garázshelyiségekkel sem, a lakók többnyire itt parkolnak. De a terület beépítése gondot okozna

a tömbben működő CBA üzletközpontnak is,
amely pillanatnyilag ezen a területen keresztül oldja meg raktárai feltöltését. A lakók és
a CBA üzlet együttesen tiltakoztak az építkezési engedély kiadása miatt és petíciót kezdeményeztek, amit 29-en írtak alá. A Kerületi
Építési Hivatal érvénytelenítette a város által
kiadott építkezési engedélyt, s a várost új eljárás lefolytatására kötelezte. A város Építéshatósági, Beruházási és Közlekedési Osztályának a munkatársa, Juhász László mérnök
kifejtette, hogy a Kerületi Építési Hivatal a
döntést eljárási hiányosságok miatt érvénytelenítette. „Az okok, amit a lakók felsoroltak, nem olyan jellegűek, amelyek miatt nem
lehetett volna kiadni az építkezési engedélyt.
Az épülő többfunkciós épület 20-30 méterre
helyezkedik el a lakótömbtől északi irányban,

tehát nem rontja a fényviszonyokat. Az, hogy
ezentúl a kilátás megváltozik, azzal a lakóknak számolniuk kell. Ez egy központi hely,
amely eleve arra rendeltetett, hogy üzletközpont épüljön rajta. A tervezett építkezés
összhangban van a város területi terveivel”.
– mondta Juhász, s azt is hozzátette, hogy terület eladása előtt a terveket véleményezte
a városi építész és az illetékes szakbizottság
és területfejlesztési ügyosztály, s ezek pozitív
véleménye után döntöttek a képviselők az
építkezési engedély jóváhagyásáról. A lakótömb február 5-én ismét panaszt nyújtott be
az Építéshatósági, Beruházási és Közlekedési
Osztályra, amiben nyomatékosan tiltakozik
az újabb eljárás megkezdése miatt.
Juhász Dósa János, fotó: kan

Hírmorzsák
MKP évzáró taggyűlés

A Magyar Koalíció Pártja rimaszombati
helyi szervezete évzáró taggyűlését
2008. február 29-én, (pénteken) 17.00
órai kezdettel a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium
dísztermében tartják. A helyi szervezet elnökének beszámolóján kívül sor
kerül az MKP helyi frakcióvezetőjének
a beszámolójára és a járási konferencia
küldötteinek a megválasztására is.

Ülésezik a városi tanács
és a képviselő-testület is

Az OPORA, amely várja a segítőit
A
rimaszombati székhellyel működő
Lelkisegély háza, melyet az OPORA
G+N polgári társulás üzemeltet, várja
minden olyan támogató jelentkezését, aki
szívügyének tekinti a bajba jutottakon való
segítséget.
Intézményüknek jelenleg tizenkét lakója
van, a rehabilitációt, mely négy műhelyben
(asztalos, konyhai, kerámia és textil) folyik,
pedig harmincnégyen veszik igénybe. A
Besztercebányai Megyei Önkormányzat egyre kevésbé képes támogatni a szociális ellátórendszert, s a normatív támogatáson kívül
kevés bevételre tesznek szert. Mindössze
öt alkalmazottjuk van. Az elmúlt időben

működési költségeikhez Ivan Gašparovič is
hozzájárult, s a BBMÖ alelnöke, Jozef Šimko
is segíti a szervezet munkáját. Adóbevallások idején ezt megteheti Ön is, hiszen a
2003-as törvény értelmében adója 2%-át
civil szervezetnek is felajánlhatja. Ha szeretné, hogy a lelkiekben megviselt kliensek
és hozzátartozóik élete minőségibb ellátáshoz jusson, akkor támogassa adója két
százalékával Ön is az ország második ilyen
jellegű szolgáltatását. (Bővebb információ a
047/5634093-as telefonszámon vagy személyesen Rimaszombatban, a Krasko u. 3. szám
alatt kapható.)
he

Február 19-én ülésezik legközelebb a
városi tanács. A képviselő-testület következő ülése pedig február 26-án, 9.00
órakor kezdődik a volt Megyeháza üléstermében. A napirendi pontok között
szerepel a Ferenczy István Alapiskola
helyzetének a megvitatása, valamint
értékelik a Gömöri Hírlap és Gemerské
zvesti elmúlt évi munkáját is.

Öngyilkos lett egy
nigériai férfi

Kamion elé lépett és szörnyethalt egy
nigériai származású férfi a Kassa felé
vezető főúton. A gépjármű a megengedett sebességnél valamivel lassabban,
gépkocsioszlopban haladt, amikor az út
széléről váratlanul a jármű elé lépett a
férfi. A rendőrség szerint valószínűleg
öngyilkosság történt, az ügy kivizsgálása folyamatban van.
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Tényfeltárás kisfilmeken

A

kitelepítések és deportálások áldozatait február 8-án bemutató Soha többé!
vándorkiállítás megnyitása alkalmából Fehér
Csaba történész a Tompa Mihály Református
Gimnázium dísztermében teltház előtt tartotta meg felvezető előadását.
Az egybegyűlteket Mudi Róbert berzétei református lelkész köszöntötte, s bevezetőjében jelezte, hogy sajnos a megfélemlítések
korát éljük, de nagyon fontos a magyar értékrendünk továbbvitele, s azzal adta át a
szót Fehér Csabának, hogy járuljon hozzá a
szemek felnyitásához. A történész, aki többek között a Never again! kiállítás elkészítése
miatt vesztette el az állását a révkomáromi
Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumban,
s ma a hatalmon lévők nyomására Magyarországon kénytelen dolgozni, azzal a megrázó
kijelentéssel kezdte, hogy a tét a magyar szó,
s hogy lesz-e még, aki adózik egy perc tisz-

telettel is Tompa emléke előtt, ha egyáltalán
pár év múlva engedik és lesz kinek megnyitni a magyar iskolát. A tanulók többsége sajnos még nem érezte át a kijelentések súlyát,
s az adatokkal és a Magyar Kálvária c. film
levetítése után sem teljesen értette meg annak fontosságát, amelyek sajnos a történelmi könyvekből kimaradnak. Talán, ha a történelem órán is levetítik majd az ajándékba
kapott dvd-t, s vissza-visszatérnek a keserű
adatokhoz, akkor megértik Fehér Csaba záró
szavait, hogy nem járhatunk lehajtott fejjel,
mert az élethez nagyobb látószög szükséges.
A történész a dokumentumfilm levetítését
követően a felnőtteknek jelezte, hogy áprilistól a világhálón külön honlap foglalkozik
majd a történeti és jogi értelmezésekkel, az
aláírásgyűjtést kiterjesztik az egész világra,
s mindenki aláírhatja az erkölcsi és anyagi
kárpótlásért indított petíciós íveket, melyek
beszerezhetők a SzAKC irodáiban. Fehér
Csaba Rimaszombatban hirdette meg a komáromi székhelyű Never Again Polgári Társulás kisfilmpályázatát, melyre olyan rövid
videofilmeket várnak, amelyek megörökítik
a kitelepítések és elhurcoltak élményeit, keserű beszámolóit. A rövid filmekből dvd-t és
a könyvet is szeretnének készíteni, amely
alapját képzi majd egy tényfeltáró dokumentációs központnak.
Homoly E., fotó: a szerző

Soha többé! –Rimaszombatban
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Különfélék
A héten tavaszi szünidő
A Besztercebányai kerületben február
18-a és 22-e között élvezhetik a gyerekek a szabadnapokat. Reméljük, hogy
kellemesen el tudják majd tölteni.
A Relax Szabadidőközpont a tavaszi
szünidő idejére napközis városi tábort
szervezett, ahol a bejelentkezett gyerekekre gazdag program és kirándulás
várt.

Cultura Nostra elődöntő
A Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi
Bencés Főapátság szervezésében február 12-én a délutáni órákban Kárpát-medence szerte megrendezték a Cultura
Nostra történelmi verseny első fordulóját, melyre összesen 237 középiskolai
csapat jelentkezett be. Rimaszombatot
a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai képviselik, s az elődöntő
helyszínét is az iskola biztosította. A
téma az 1848/49-es forradalom volt, a
feladatlapokat nyolc csapat (Tornalja
3, Fülek 3, Kassa 1, Rimaszombat 1)
töltötte ki, s várja a kiértékelést, s az
esetleges március 29-30-i döntőt.

Vetélkedők a Tompában
A Tompa Mihály Alapiskola diákjai is
folyamatosan bekapcsolódnak a vetélkedőkbe. Legutóbb a Földrajzi Olimpián
vettek részt, de az iskolában rendezték
meg a Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny regionális fordulóját is. A héten
pénteken pedig a szünidő ellenére a
Zrínyi Ilona matematikai versenyre
várják a csapatokat.

Moziban a Ferenczysek

N

ever again! Soha többé! kiállítás a
2004-es Magyar Kálvária című történelmi kiállítás folytatása, és az 1945-48 közötti magyarüldözést mutatja be angol nyelven, hiszen 2006 szeptemberében az Európai
Parlament brüsszeli székházába készült. A
kiállítás anyaga azóta nagy port kavart, mert
olyan bizonyítékokra támaszkodik, amelyek megtámadhatatlanok. A vándorkiállítás egyre több helyre eljut. A Never Again,
az Ében-Haézer noprofit szervezetek és a
rimaszombati Tompa Mihály Református

Amíg a kilencedikesek a Monitor-9
tesztet írták, a Ferenczy István Alapiskola nagyobb tanulói ellátogattak az
Orbis Moziba. Egy nem mindennapi
filmet néztek meg, melynek a címe Láthatatlan gyerekek. A film olyan kevésbé
ismert rendezők rövidfilmjeit foglalja
össze, amelyekben a világ különböző
tájain élő szociálisan hátrányos gyerekek „felemelkedését” mutatják be.
Gimnázium közös szervezésében február
8-án a rimaszombati érdeklődők is megtekinthették a Fehér Csaba történész által
összeállított, fotókra és dokumentumokra
merevített igazságtalanságokat. A kiállítás
célja nem a sebek feltépése volt, hanem a
figyelemfelkeltés, hogy a Beneš-dekrétumok
kegyetlenségeit több mint félmillió magyar
szenvedte el, s hogy az soha többé ne ismétlődhessék meg, s érvényesüljön az európai
jogrend.
Fotó és szöveg: he

Február 21-én telihold
A rimaszombati csillagvizsgáló minden
érdeklődőt vár február 18-22-a között
este hattól nyolcig a téli és tavaszi
csillagképeket megfigyelésére. Külön érdekesség, hogy csütörtökön holdfogyatkozás és telihold is lesz, s a hold egész
nap megfigyelhető az égbolton. Látható
lesz a Mars és a Szaturnusz bolygó is.
Összeállította: moly
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Hét éve működik a Méta polgári társulás Gesztetében

Közösségi ház
és szociális vállalkozás

M

ég 2001 márciusában alakult
Gesztetében a Méta polgári társulás Csank Teréz mérnöknő vezetésével. A
többszörösen hátrányos helyzetben lévő
faluban (a község lakóinak több mint 70
százaléka roma, akik munkalehetőséghez
csak elvétve jutnak) a társulás ezeken az
embereken szeretett volna segíteni, s külön
hangsúlyt helyezett a faluban élő romák és
nem romák békés együttélésére, egymás
jobb megismerésére.
A lakók vegyesen fogadták a társulás
létrejöttének a hírét, amely 2003 óta már
közösségi házat is működtet a faluban. A
ház napi rendszerességgel tart nyitva (a
munkaügyi hivatalon keresztül sikerült
felvenni egy alkalmazottat), ahol számtalan szabadidős tevékenységre (sportolás,
számítógép használata) nyílik lehetőség. Az
utóbbi években a polgármesteri hivatallal és
az iskolával is lényegesen jobb az együttműködés, mint a kezdetekkor, a polgármesteri
hivatal anyagilag is támogatja őket, s a ház
fenntartását. Az anyagiak jelentős részét
mégis alapítványok segítségével biztosítják.
A társulás vezetősége 12 tagból áll, emellett
önkéntesek segítik a munkát, s ösztönző
munkán is tudnak 26 embert foglalkoztatni.

A férfiak számára lakatosműhelyt létesítettek, ahol pl. késköszörülésre van lehetőség, a nők pedig varrhatnak, de gyerekek
felügyeletére is vállalkoznak. Csank Teréz
szerint a jövő szempontjából sok minden
azon múlik, hogy sikerül-e meggyőzni a
romákat a továbbtanulás szükségességéről.
2006-ban nyugdíjasklubot is létrehoztak,
amelynek a tagjai vasárnaponként találkoznak. Terveik között szerepelt egy ún. szociális vállalkozás létrehozása is, amelyre pénzt
is szereztek a Szociális Fejlesztési Alapból,
de ezt a tervüket csak kétharmad részben
tudták megvalósítani. A terv elsődlegesen
egy munkainkubátor létrehozására irányult,
s szerettek volna egy tíztagú csoportot
betanítani. Kiépítettek egy üvegházat, ahol
kertészkedésre és virágkötészetre nyílt lehetőség. Sajnos, nem találtak olyan embert,
aki a vállalkozás koordinálását el tudta
volna végezni. A társulás aktívan együttműködik az Együtt Szlovákiáért hálózattal is,
ahonnan módszertani segítséget is kapnak.
Az idén a már meglévő munkák mellett
egy kétéves stratégiai tervet is szeretnének
kidolgozni, amely útmutatóul szolgálna az
elkövetkező évekre.
Juhász Dósa János, fotó: archív

Hírmorzsák
Ankét

A járásban alakult
új szervezet
Több mint 1200 MKP tagot tartanak
nyilván a rimaszombati járási irodában.
Összesen 65 helyi szervezet működik,
újraszervezés alatt 9 áll, s Korláton és
Kerekgedén új alapszervezet alakult.
Annak ellenére, hogy sok magyar
polgármester függetlenként indult a
választásokon 27 MKP-s polgármester
van a járásban, és a 2007-es évben Perjésén időközi választáson a polgármesterek számát sikerült növelni. A helyi
szervezetek február végéig megtartják
az évzárókat, melyeken delegálják a
küldötteiket a márciusban esedékes
járási konferenciára.
(he)

Majdnem
megkétszerezték
Tizenegyezer korona helyett húszezer-négyszáznegyven koronát kap
ezentúl elsőszülött gyermeke után egy
kismama, így a 4460 korona születési
kiegészítéssel együtt az összeg eléri a
25 000 koronát. A jogszabály 2008 február elsejével lépett érvénybe. Az összegre
elsősorban a szülőanya jogosult, az
apa csak abban az esetben, ha az anya
meghalna vagy körözés folyna ellene,
illetve, ha a bíróság az apa gondozásába helyezné a gyereket. A jogosultság
akkor érvényes, ha a megszületett
csecsemő megéli a 28. napot.
		
jdj

Sikeresen pályázott
a Klenovské noviny

Szociális vállalkozások Szlovákiában

P

ozsonyban március hetedikén, 9.00
órától kerül sor a Szociális vállalkozás
Szlovákiában c. konferenciára, a Johannes
Senio Service Szakközépiskola (M. C.
Sklodowska u. 1.) termeiben. A konferencia
célja a munkanélküliek munkakultúrájának elősegítése a vállalkozói és nyilvános
szférában, a szabad munkahelyek jobb
kihasználása, az alapiskolai végzettséggel
sem rendelkező nők integrálása a munka-

erőpiacon (főleg a fiatal, szociális érzékenységgel bíró roma nők elhelyezése a cél),
a tartósan munkanélküliek lehetőségeinek
a feltérképezése. A projekt célja szociális
vállalkozások létrehozása és munkahelyek
kialakítása. A konferencián francia, olasz és
svájci szakemberek is résztvesznek. Az érdeklődők jelentkezésüket a következő címre
küldhetik: Tabita n.o. P.O. Box 114,
114 99 Bratislava

Kihirdették a Nemzeti Népművelési
Központ által kezdeményezett Helyi
újságok 2007 c. pályázat eredményeit.
A versenybe falusi, városi, regionális
és információs lapok nevezhettek be, s
141 újság adta be a pályázatát. Az ezer
főnél nagyobb községek kategóriájában
a klenóci Klenovské noviny c. havilap
a második helyen végzett. Az első
helyet ebben a kategóriában a rabcsai
Rabčiansky chýrnik szerezte meg. A
klenóciak megelőzték a valalikyakat és
a cseklészieket is (Bernolákovo) is. A
verseny harmadik évfolyamát az év végén hirdetik meg, tájékoztatta lapunkat
a Národná osveta főszerkesztője, Štefan
Cifra.			
jdj

Régiónk életéből
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Palócföld értékeinek összekapcsolása

Nem kétséges, hogy vidékünkön nagy szükség van a történelmi-régészeti,
kulturális-néprajzi és természeti értékeink vagyis a palóc hagyományok megőrzésére.

A

z elmúlt években nagyot álmodtak a
természetet kedvelő és védő nógrádiak. Januárban pedig véglegesült a NovohradNógrádi Geopark program, melyet már be
is nyújtott az Abroncsos mikrorégió és a
Salgótarjáni Kistérségi Többcélú Társulás az
Európai Geoparkok Szövetségéhez. Ennek
apropóján kerestük meg Gaál Lajos geológust, a Szlovákiai Barlangok Igazgatóságának munkatársát, hogy világítsa meg a téma
fontosságát.
Mit jelent a geopark fogalma és kik csatlakoztak már ehhez a hálózathoz Szlovákiában?
A földtani és felszínalaktani értékek iránt
érdeklődők tábora folyamatosan növekszik,
a világ számos táján egyre terjed az ún.
geoturizmus. Ennek természetes következménye, hogy ezt az új jelenséget az
emberek a kilencvenes évektől igyekeznek
kihasználni a vidékfejlesztés és a gazdasági fejlődés érdekében is. Az UNESCO ezért
meghirdetett egy geopark hálózatról szóló
programot, melynek fő célja a geológiai
értékek hasznosítása az oktatásban és a
fenntartható fejlődés érdekében, valamint
a Föld geológiai „üzenetének” fenntartása a
jövő generáció számára. Ezek alapján létrehozták az Európai Geopark Hálózatot. Elvei
szerint geoparkot egy jól körülhatárolható
területen létesíthetünk, amelyen számos,
kiemelten tudományos jelentőségű földtani
(ásványtani, őslénytani, kőzettani, rétegtani,
felszínalaktani) érték fordul elő, egyetemben a táj további természeti szépségeivel és
kultúrtörténeti emlékeivel. Az egyes értékek
egymással architektonikailag, úthálózattal,
közös propagációval, stb. összekapcsolódnak. Minél szélesebb földtani időszakot foglalnak magukba az egyes értékek, a geopark
annál értékesebb. Európa területén jelenleg
32 geopark működik (a legtöbb Németországban és Nagy Britanniában) a világban
pedig 53. Szlovákiában eddig csak a selmec-

bányai geopark került kiépítésre, az Európai
Geoparkok Hálózatához való csatlakozás
azonban még itt is várat magára. A Csereshegység területén, valamint a magyarországi Karancs-Medves vidékén és a Cserhátban
olyan földtani, felszínalaktani, valamint
őslénytani értékeket tartanak nyilván,
amelyek jóval túlszárnyalják a régió és az
ország határait. Gondoljunk csak a világhírű
ipolytarnóci lábnyomos homokkövekre, a
somoskői bazaltorgonára, az Ajnácskő és
Fülek körüli vulkáni hegyekre, amelyek a
5-0,5 millió évvel ezelőtt lejátszódó vulkánosság széles skáláját tárják elénk, vagy pedig az európai jelentőségű Csontos-árokra,
amelynek kiépítésére egyre égetőbb szükség
lenne, hiszen évente számos látogató és
paleontológus fordul meg benne, a látvány
viszont kiábrándító.
Hol terül el a Nógrádi Geopark, milyen központtal, és hány települést foglal magába
Magyarországon illetve a Felvidéken?
A tervezett Nógrádi Geopark negyedrésze
esik Szlovákia területére, háromnegyede Magyarországon található. Központja
Füleken lenne, ahol megoldódni látszanak
a szervezési gondok és a megfelelő épület kérdése is. A szakmai irányítás pedig
Ipolytarnócon látszik előnyösnek, ahol
megfelelő szakembergárda áll rendelkezésre. A szlovákiai részen mintegy 28 települést
érint Kalondától egészen Péterfaláig, északi
határa pedig a Terbeléd, Perse, Fülek, Síd
és Balogfala községek határain futna. A
bemutatható értékek ezen a területen érik
el ugyanis a legnagyobb sűrűséget.
A rimaszombati járás községei és vállalkozói hogyan vehetik ki részüket ebből a
projektből?
Annak ellenére, hogy a létesítendő geopark
elnevezése „nógrádi”, területe jelentősen belenyúlik a rimaszombati járásba is,
ahol Balogfala, Ajnácskő, Almágy, Óbást,

Újbást, Vecseklő, Tajti, Hidegkút, Dobfenék
és Péterfala községeket érinti. Különösen
Ajnácskő szerepét emelném ki, amelynek
földtani és kultúrtörténeti látványosságai a
geopark legértékesebbjei közé tartoznak. Ez
fontos szerepet, de felelősséget is ró az itt
élő tisztségviselőkre és vállalkozókra, hiszen
a geopark egyik fő küldetése az oktatás és
ismeretterjesztés mellett a hosszú távú gazdasági fejlődés bebiztosítása és megtartása,
valamint a helyi kisipar, kereskedelem, vendéglátás feléllénkítése. Itt elsősorban helyi
tradíciókon alapuló tárgyak, ételek elkészítésére, az egyes geológiai vagy kultúrtörténeti emlékeket ábrázoló képek, emléktárgyak készítésére, vendéglők, szálláshelyek
létesítésére, a turistaforgalom által felkínált
további lehetőségek kiaknázására, valamint
a helyi közútforgalmi viszonyok javítására
kell gondolni.
Mi a végső cél, s milyen hozadéka lehet az
itt élők illetve a turisták számára?
A létesítendő geopark célja, ahogy fentebb
is említettem, az itt található rendkívüli
földtani értékek szervezett bemutatása
és megóvása, amely azonban kétségkívül
hozzájárul az itteni lakosság életszínvonalának emeléséhez. Ez a régió egy mesterségesen meghúzott határ által perifériára
került mindkét oldalon, ami hátrányosan
érintette az itteni lakosságot. Itt az alkalom
tehát, hogy ezen valamit javítsunk, amihez
a határ eltörlése hatalmas lendületet adott.
Természetesen ez nem megy egyik napról
a másikra, a geopark esetében sem. A szakemberek még csak a terveken dolgoznak,
az egyes látnivalók, lelőhelyek kiépítése egy
külön feladat lesz. Erre a helyi lakosság, polgármesterek, tisztségviselők, vállalkozók és
a szakemberek összefogására és kölcsönös
támogatására van szükség.

Kérdezett: homoly, fotó:archív
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Kultúra

Roma muzsikusok
Gömör-Kishontban

Ú

j kiállítás nyílt február 8-án
a Gömör-Kishonti Múzeumban.
Magyaroknak nem először okozott
csalódást a múzeum, s félő, hogy nem
is utoljára. Magyar feliratot nem talál
a látogató. A Roma muzsikusok GömörKishontban nevet viselő tárlat, melyet
egyébként március 31-ig tekinthetnek
meg az érdeklődők, megpróbálta összegyűjteni a cigányzenészek nem kutatott
hagyományait, s bemutatni azt egy kiállításon, melynek folytatását is tervezik.
A feltárt anyag Czinka Panna és Dombi
Márton művészetével indít, s több
hangszerkészítő alkotását is bemutatja.
Érdekesség az 15000 gyufaszálból készült hegedű, a hordozható cimbalom,
de a harkácsi Fertő Dezső Európa hírű
faszobrai is. A megnyitón a hangulatot
a Sendrejovci együttes szolgáltatta. A
kiállítás kurátora Ľudmila Pulišová.
Fotó és szöveg: he
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Megkérdeztük: Mit tervez a Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya 2008-ra?

Idén lesz prímásverseny is
Folytatás az 1. oldalról
Jelenleg zajlanak a Tompa Mihály országos
szavalóverseny iskolai fordulói, a járási
megmérettetésre március 6-án kerül sor
Rimaszombatban. Az újítás szerint pedig
április 1-én Ipolynéken rendezik meg az eddigi kerületi fordulónak megfelelő országos
elődöntőt.
Április elején a Pósa Lajos Irodalmi és
Közművelődési Kávéház (PLIKK) szeretné
vendégül látni a rimaszombati születésű
Csendes László színművészt, április 2427-e között pedig megrendezik a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Versenyt, melyre idén is sok résztvevőt
várnak színvonalas kísérőrendezvényekkel.
Terveik között szerepel, hogy a rendezvény
megnyitóján felléptetik a négytagú nyíregyházai 4 for dance táncegyüttest, akiket a
Csillag születik tehetségkutató vetélkedőből
ismerhetünk. Ahogyan Povinszky Elvira
mondja, a péntek a versenyé, a szombat
pedig a kiértékelésé lesz, amikor is minden
szavaló megkeresheti majd a zsűrit, hogy
személyesen is értékelhesse a produkcióját.
Mindemellett irodalmi matiné, játszóház,
kézműves foglalkozások várják a résztvevőket. A budapesti Aranyszamár Bábszínház a
Csodaszarvas meséjét mutatja majd be, este
pedig a Gryllus testvérek szórakoztatják a
nagyérdeműt. A Fesztiválklubban az újjáalakult Sorsvirág együttes teremti majd meg a
hangulatot.
Májusban ismét megrendezik a Gyermekfolklór-fesztivált Feleden, augusztus
16-án a Gömöri Magyarok Kulturális

Ünnepélyét Nagybalogon, szeptemberben
pedig a XI. Czinka Panna Prímásversenyt
Sajógömörön. Októbertől november végéig a
VI. Győry Dezső Kulturális Napok zajlanak
majd Rimaszombatban, melyről idén sem
hiányzik majd a színház- és a tánc-program.
Az alapszervezettel karöltve kirándulást is
tervez a TV, Tokajhegyaljára szeretnének
ellátogatni a jó borokat termő pincékbe.
Természetesen a rendezvényeikről előzetesen is hírt adunk, s a beszámolókat is
olvashatják hasábjainkon.
Homoly E., fotó: a szerző

Színház szinte minden napra
Február utolsó hetében három komáromi színházi előadást
is láthatnak Rimaszombatban és a régióban.

F

ebruár 25-én, hétfőn este hét órától a
komáromi Jókai Színház Gárdonyi Géza
A bor c. előadásával szerepel Rimaszombatban. A rengeteg zenével megspékelt népszínművet Bezerédi Zoltán rendezte. A főbb
szerepekben Manases Istvánt, Hajdú Lászlót, Holocsy Katalint, Varsányi Marit, Molnár
Xéniát és Fabó Tibort láthatják. A naturalista
elemeket felhasználó, lélektanilag motivált
színdarab egyszerű helyzeten alapszik: az
öccse hazatérését ünneplő paraszt, Baracs
Imre részegen megveri a feleségét, aki elmenekül otthonról, és csak az utolsó felvonásra

békülnek meg egymással.
A Jókai Színház mellett a Dráfi Mátyás
vezette Theátrum polgári társulás is régiónkban vendégszerepel. A Mágnás Miska c.
nagyoperettet valamint a Peti kalandjai c.
mesejátékot mutatják be. A Mágnás Miskát
február 25-én, hétfőn Tornalján, február
26-án, kedden Rimaszombatban és 27-én
Gesztetében láthatják (a tornaljai és a rimaszombati előadás este hét órakor kezdődik,
a gesztetei hat órakor), a Peti kalandjai c.
mesejátékot pedig február 25-én Tornalján,
február 26-án Rimaszombatban (szervezett

előadás), február 27-én pedig Feleden. Kezdés mindenütt délelőtt tíz órakor. A Mágnás
Miskában olyan közkedvelt színészeket
láthatnak, mint Dráfi Mátyás, Boráros Imre,
Mák Ildikó, Petrécs Anna valamint Miskovics
László. Miska és Marcsa szerepében két
tehetséges fiatal, Jónás Csaba és Pintér
Éva mutatkozik be. Jegyek a rimaszombati
előadásokra a Tompa könyvesboltban illetve
magánszemélyeknél kaphatók.
S ne feledjék, hogy február 28-án, csütörtökön este hét órai kezdettel pedig a hazai
Divosud tart bemutatót, akik Wolfgang
Kohlhaase és Rita Zimmer bűnügyi elemekkel megtűzdelt játékát, a Hal négyesbent
viszik színre Ĺubomír Šárik rendezésében.
jdj

Hagyományaink
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Élő örökségünk
Élő örökségnek nevezzük azokat a növény- és állatfajtákat,
amelyeket az emberiség elmúlt generációi hagytak ránk.

A

múzeumba betérve az ember elcsodálkozik azon a sok-sok tárgyon,
melyeket elődeink hagytak ránk. Vannak
köztük, melyeket az archeológusok nem kis
fáradtsággal ástak ki a földből, majd türelmes munkával sikerült kiállítási tárggyá
varázsolniuk. Mi pedig elgondolkodhatunk
rajta, hogy milyen ügyesek, találékonyak
is voltak elődeink. Felmerül a kérdés, hogy
tényleg csak tárgyakat, épületeket, építményeket, festményeket stb. hagytak ránk vagy
pedig van más is, melynek haszonélvezői
vagyunk?
Természetesen van, amit elő örökségnek
nevezhetünk, értve ezalatt azokat a növényill. állatfajtákat, melyeket az emberiség
elmúlt generációi hagytak ránk. Megjegyzem, hogy ebben a cikkben a fő hangsúlyt
a növényekre helyezzük.
A ma embere természetesnek tekinti, hogy
az alma tetszetős, nagy, jóízű, különböző
fajtájú, melyből ízlésünknek megfelelően
válogathatunk. A sárgarépa pedig egyöntetű,
édeskés karotin tartalma magas. A burgonya
sima felületű, könnyen hámozható, az egyes
elkészítési módhoz más-más fajták állnak

rendelkezésünkre. A növényi termékeket
fogyasztva ugyan ki gondol rá, hogy az
alma, mielőtt termesztésbe vonták elődeink,
olyan volt, mint amilyen ma is fellelhető
a vadon elő növények között, kicsi, kemény
és savanyú. A sárgarépa gyökere erősen elágazó volt, színe citromsárga, íze kesernyés
és a karotin csak nyomokban volt benne.
A burgonya erősen deformált, rügyei mélyen
helyezkedtek el, hámozni szinte lehetetlen
feladat lenne.
Az utolsó jégkorszak kb. 10 ezer évvel ezelőtt ért véget. Az európai ember története
lényegében ekkor kezdődik. Négyezer évbe
telt, míg az emberiség átállt a gyűjtögetésről
és a vadászatról a növénytermesztésre és
az állattenyésztésre. Ebben az időszakban
kezdődött el az a csodálatos növény- és
állatnemesítés, ami aztán elvezette az emberiséget a mai növény- és állatfajtákhoz.
Az ásatásokból előkerült növényi magvak
bizonyítják, hogy a növénytermesztés kezdetén vadfajokat ill. a vad fajokból kiválogatott primitív fajtákat termesztették elődeink. Bátran kijelenthetjük, hogy az emberi
civilizáció e növények ill. állatok fügvénye.
A már földműves ember a termesztett
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növényeiből minduntalan a legszebbet,
legnagyobb magvakat, terméseket válogatta
ki és az elkövetkező vegetációs időszakban
ezeket ültette el. Így több évezredes munkával sikerült elérnie, hogy a ma termesztett növények olyanok amilyeneknek mi
ismerjük őket. Nem szabad figyelmen kívül
hagynunk azt a tényt sem, hogy kb. kétszáz
évvel ezelőtt már céltudatos nemesítői
munka is elkezdődött a növény- és állatfajták előállításában. Ez azonban nem szorítja
háttérbe azt a munkát, melyet a gazdálkodó
ember ezelőtt az időszak előtt végzett. Sőt
a tudományos növénynemesítés is ezekre az
eredményekre támaszkodik.
Történelmünk folyamán sajnos nagyon
sok kinemesített fajta egyszerűen eltűnt.
Új, úgynevezett szintetikus fajták kerültek
termesztésbe a régi fajták terhére. Az új
fajtáknak kétségkívül óriási a gazdasági
előnye, magasak a terméshozamai, betakarításuk könnyen gépesíthető, állományuk
egyöntetű, ami megkönnyíti termesztésüket. Gazdasági előnyük mellett vannak
hátrányaik, melyek a következők: magas
terméshozamuk miatt nagyobb műtrágyaadagot igényelnek, a fajták elvesztették
a kártevők és kórokozók elleni természetes
ellenállóképességüket, emiatt rendszeres
növényvédelmet igényelnek, beltartalmi
értékük sok esetben nem haladják meg vagy
meg sem közelítik a régi fajták beltartalmi
értékét, stb.
Az idősebb generáció ugye még emlékszik
az ún. ranett almákra, a „Sóvárira”, a „Csörgő almára” a „Batulra” a csak Gömörben
termesztett „Gömöri nyakas szilvára”, az ún.
„Elején érő körtére”, a gesztesi „Májusi cseresznyére” és sorolhatnám tovább. A felsorolt fajták az ún. tájfajták, melyek a szintetikus fajtákkal összehasonlítva kártevőkkel
és kórokozókkal szemben ellenállóbbak,
növényvédelmüket minimálisra lehet
csökkenteni, így vegyszer nélkül fogyaszthatjuk, sokkal jobban tudnak alkalmazkodni
egy-egy tájhoz, tárolásukat már elődeink
megoldották és nem kívánnak klimatizált
tárolókat, melyből ha kikerülnek a modern
fajták, könnyen rothadásnak indulnak.
Az eddig leírtak egy nagyon fontos feladat
elé állítanak bennünket. A feladat pedig
nem más, mint a még fellelhető fajták megvédése az utókor számára, ugyanúgy, mint
ahogyan a múzeumban gondosan védik az
elmúlt kor tárgyait. Ezért mindenkit arra
kérek, hogyha ismer a környezetében olyan
növényfajtákat, amelyek régiek, tájjellegűek, ezt legyen szives a következő címre
jelezni: ZOGOR, o.z., Farsang István, Sídlisko
Rimava 24/233, 979 01 Rimavská Sobota, Tel.
sz.: +421 905846463, e-mail: farsang@post.
sk. A régi fajták feltérképezését és begyűjtését a Bajmóci Gyümölcsnemesítő Állomás
szakmailag támogatja. A régi és tájfajták
megmentése Gömörben az 1996-ban Lipcsében aláírt nemzetközi szerződés értelmében
valósul meg.
Farsang István
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [15.]
[Részletek egy készülő regényből]

S

zeptemberben, a tanév első napján a
szülők az iskola udvarán izgatottan
azt várják, ki fog bennünket tanítani; nem
mindegy, ki veszi át az A osztályt. Pásztor
Mária kizárólag elsősöket oktat, a második
osztály új tanító kezébe kerül. A szülők nagy
örömére Surgotta Mária kapja az osztályunkat, aki a sors szeszélye folytán szintén a
peremvárosban lakik.

zengjük kötelezően. Fogalmam sincs arról,
miről szól a szlovák nyelvű dal, a pokapala
és a salaš szót ekkor hallom először, nem
tudom, mit jelentenek.
Az első félévben Manyika sorra végiglátogatja a tanulók otthonát, alapos felkészültségű pedagógus lévén fontosnak tartja a
szülők meglátogatását akkor is, ha némelyik
családot közelebbről ismeri. Mihozzánk karácsony után érkezik, abban az időszakban,
amikorra az ínyencségek elfogynak és még
nem zajlik le a szilveszter előtti bevásárlás
és sütés-főzés. Ráadásul én pont a látogatása előtti órában fogyasztom el az utolsó
nagy piskótatorta-szeletet...

1964

Manyika az épületből kifelé jövet az iskolaudvaron kitörő örömmel újságolja, hogy ő
fog tanítani bennünket. Anyu arcán látszik
a megelégedettség, Manyikáról addig csak
dicséreteket hallott. Manyika is, akárcsak
Pásztor Mária, vérbeli pedagógusként kizárólag a hivatásának él.

Ekkoron a hét hat napján járunk iskolába, a
szombat teljes munkanapnak számít. Mivel
az iskolaépület kicsinek bizonyul – kevés a
tanterem, pontosabban egyre több a diák –,
zajlik a tanítás délután is: ennek okán az
egyik héten délelőtt járunk iskolába, a másik héten délután, felváltva ugyanabban a
tanteremben tanulunk a B osztály tanulóival.

Az utolsó órán, mielőtt befejeződne a
délutáni tanítás, minden nap rendszerint
elénekelünk egy-két betanult, lendületes
dalt, hogy jókedvre derüljünk. Manyika
énekhangja meglepően csiszoltnak bizonyul, bármikor szívesen énekel nekünk, ha
szükségesnek véli. Leggyakrabban a „Hegyek
között, völgyek között zakatol a vonat, én
a legszebb lányok közül téged választalak”,
a „Pokapala na salaši slanina, povedali na
našeho Martina” és a „Virágéknál ég a világ,
sütik már a rántott békát” kezdetű dalokat

Kora este van, már besötétedik. Kint hull a
hó, bent a nagyszobai kályhában ropogva ég
a tűz. Kifejezetten idilli hangulat uralkodik,
erre pontosan emlékszem. Anyu gondban
van, hirtelenjében nem tudja mivel kínálni
a tanító nénit. A tojáslikőrből sem maradt
semmi, szüleim szeszes italt nem tartalékolnak, ezért Anyu egy díszes tányérkán Manyika elé helyez egy hatalmas fénylő almát,
mellé egy étkészleti késsel, s megkínálja
teával. Akkoriban nálunk még senki sem
kávézik. Anyu számára minden bizonnyal
felettébb kínos jelenet ez a megvendégelés,
de nem készülhetett fel a fogadásra: Manyika nem jelentette be előre a látogatását.
Manyika megbizonyosodhat arról, hogy a
szüleim szeretetben nevelnek, foglalkoznak
velem, körülményeink rendezettek, van külön szekrényem, könyvespolcom és íróasztalom, nem akármilyen, hanem felhajtható
tetejű és állítható ülőkéjű. Ezt Apu hozta
Losoncról.

Sabbathsong – több mint klezmer
1998-ban alakult meg Budapesten a
Sabbathsong klezmer együttes Masa Tamás
vezetésével. Az együttes a klezmer hagyományaira épít, s az elmúlt évtizedben
számtalan koncertet adott Magyarországon,
de jártak már Erdélyben is. Tavaly készült
el A láthatatlan kéz c. musical is, amely az
Eszter könyve alapján készült és a budapesti Ruttkai Éva Színházban látható. Az
előadás legközelebb március 8-án látható,
az együttes pedig március 16-án, vasárnap
este ugyanott ad purimi koncertet.
Az együttes cédéi és dvd-i megvásárolhatók a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban is.
jdj

Ajánló
Gömöri Futár

Megjelent a
Délgömöri-,
Sajómenti- és Túróc
Kistérségi Társulások
kiadásában a Gömöri
Futár idei első száma,
melyben Polgári László főszerkesztő azzal
köszönti olvasóit, hogy szeretnének
jobb, tartalmasabb, ember- és olvasóközpontúbb lapot készíteni, s nyártól
havi rendszerességgel jelennek majd
meg. A most kéthavonta megjelenő
regionális lap új rovatokat is indított,
a Művészlelkek vendége Iga Aladár, a
Tollforgatókban A. Marton Gyula írt. A
sok apró hír mellett a Rák testvérekről
is olvashatnak tudósítást.

Kassai Figyelő

A független magyar
folyóirat vezércikke a
Magyar Kultúra Napját köszönti. A lap hasábjain foglalkoznak
a Gömöri Hírlappal is,
amely idén lesz negyvenéves. Köszöntik a
nyolcvanéves Bacsó Péter filmrendezőt,
bemutatják Nagykapos új Turisztikai
Információs Központját. Interjút olvashatnak Tőkés László európai parlamenti képviselővel, de beszámolnak a
Dialógusok 2008 konferenciáról, Csákó
Károly kamara-kiállításáról, Szerencsés
Jánosnak, az MK kassai főkonzuljának
lovaggá avatásáról. De új rovat is indult, melyben a kassai régió régi várait
mutatják be, a januári számban az
Edelényi földvárra esett a választás.

Jó Gazda

Az agrárvállalkozók
lapjának februári
számában a központi téma a paprika,
s megtudhatják a
paprika betegségeit, kártevőit, s hogy
hogyan kell hatékonyan termeszteni, illetve mire kell
ügyelni a permetszerek vásárlásakor.
Segítséget nyújt a lap abban is, hogy
hogyan metsszük a magas fákat, mi
a teendő a díszkertben, hogy mit kell
tudni a hagymás virágok ültetéséről,
vagy hogy hogyan tartsunk orchideát
a lakásban. A méhészkalendárium
mellett a brojlercsirkék törpenövéséről
is olvashatnak.
A folyóiratok megvásárolhatók a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
Fő téren található boltjában.
Összeállította: moly

Hirdetmények
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve az 8. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig
február 23-án, szombaton
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban
február 24-én, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

Fogorvos
február 23-án és 24-én
MUDr. Schmiedt V.
SzNF u. 4.
tel.: 56 266 43

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
2008. február 12-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Jaroslav Pupala, Juraj
Lacík, Ing. Ľubomír Majan,
Daniel Pastva, Rudolf Pivarník,
Lukáš Belko, Lucia Hrušková
Rimaszombatból, Simona
Masárová, Róbert Masár, Peter
Lacko, Tomáš Rosiar Nyustyáról,
Peter Ivaník Feledről, Pavel
Holík, Csépe László Várgedéről,
Milan Cibula Klenócról, Pavol
Kamenský Nagyrőcéről, Michal
Albertus Zeherjéről, Ladislav
Gemeši Mezőtelkesről, Vas János, Csíkfejes Árpád, Vas István,
Gerhard Kubánek Bátkából,
Dérer Emil, Szászi János,
Novák Veronika Tornaljáról,
Halász Éva Otrokocsról,
František Buday Oldalfaláról,
Michal Bolha Cserencsényből,
Miroslav Koniar Rimafűrészről, Czigány Zsolt Velkenyéről,
Andrej Kochan, Dušan Kochan
Felsőpokorágyról. Először
adtak vért: Erika Nežerná
Rimaszombatból, Liliana
Lukáčová Nyustyáról, Zuzana
Šturmankinová Nagyrőcéről,
Kristína Kissová Ipolyvarbóról,
Simon Viktória Újbástról, Rácz
Enikő Gesztetéről.

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.
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.

Február 21-től 24-ig, 17.45
Mézesmackó
cseh komédia

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.

Február 21-től 24-ig, 20.00
Harmincnapos éjszaka
amerikai thriller

Családok jelentkezését várják
A Rimaszombati Munkaügyi Hivatal értesíti az
állampolgárokat, hogy a 305/2005-ös törvény

MOZIMŰSOR
Február 20., szerda, 18.00
Az ügynökség
amerikai thriller
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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.
Adjon vért, mentsen életet!
Szeretne életet menteni? Elmúlt már 18 éves és
egészséges? Még nem adott vért? A Szlovák Vöröskereszt országos véradási akciót szervez Valentin-napra. Ön se maradjon ki belőle! Február 14.
és március 7. között 13. alkalommal rendezik meg
kampányukat, az ún. Valentin-napi vércsepp akciót.
Mindazok, aki ez alatt az idő alatt vért adnak, képeslapot kapnak és bekerülnek egy sorsolásba is. A sorsolás március 14-én lesz Pozsonyban. A szerencsés
véradók értékes díjakat nyerhetnek. Ne feledje,
minden kedden reggel 6.30-tól adhat vért a rimaszombati kórházban is. Érdeklődni a 048/5631734es telefonszámon lehet.
Pegazus alkotópályázat
Grendel Lajos Kossuth-díjas író és Tőzsér Árpád
Kossuth-díjas költő védnöksége alatt a Szlovákiai
Magyar Írók Társasága idén is meghirdette irodalmi
alkotópályázatát középiskolás korú alkotók részére
vers és próza kategóriákban. Az irodalmi alkotásokat a nevet, címet és az elérhetőséget, valamint a
látogatott középiskola megnevezését, jeligével ellátott borítékban vagy e-mailen várják a Szlovákiai
Magyar Írók Társasága 92901 Dunaszerdahely, Erzsébet tér 1203. címére. Beküldési határidő: 2008.
április 20. Érdeklődni: tel./fax: 031/552-79-64,
0911/239-479, e-mail: szmit@mail.t-com.sk elérhetőségeken lehet.
Ismét pályázhatnak a helyi lapok
A Szövetség a Közös Célokért elnöksége a Szülőföld
Alappal történt megállapodás értelmében pályázatot hirdet a magyar közösségek által megjelentetett
magyar nyelvű és kétnyelvű helyi lapokra. A szakmai kollégium által meghatározott célra, minimálisan 100 000.- Ft, maximálisan 500 000.- Ft összegű
programokra, eszközökre lehet pályázni, a pályázatokat a SZAKC galántai irodájába kell benyújtani. A
pályázati kiírás és a pályázati űrlapok letölthetők a
www.szakc.sk honlapról és beszerezhető a SZAKC
valamennyi tájékoztató irodájából. Azok a lapok pályázhatnak, amelyek tavaly nem kaptak támogatást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február
29.

Meghívó
Könyvbemutató Losoncon
Két bemutatója is lesz Losoncon a Plectrum Kiadó
által megjelentetett Losonc – Lučenec kötetnek.
Február 20-án, szerdán, fél öttől kerül sor a szlovák
nyelvű bemutatóra a Nógrádi könyvtárban (Kármán
u. 2.), míg másnap, csütörtökön öt órától a Magyar
Kulturális Központban (Artézi kutak tere) a magyar
nyelvű bemutatót tartják a szerző, Puntigán József
jelenlétében.
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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
* Villanyszerelők és szalagmunkások jelentkezését várják
spanyolországi építkezésekre.
Telefon: 0034 671410 444
E-mail: elektroma@hotmail.com
165-7
* Üzletvezetőt keresünk
a KERIMAT k.f.t üzletébe. Tel:
0905 340 299, 5634317
176-8

Egyéb
*Gyűjtő vásárol XVI-XIX.századi
magyar és latin könyveket. Tel:
0905 497 825
113-7
*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
* Kétszobás lakást veszek Rimaszombatban. Tel: 0907 884 948
141-7
* Majdnem befejezett családi
ház (tető alatt) Szabadkán. Tel:
0905 446 136

2008. 2. 18.
152-7
* 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
* A Nyugat lakótelepen található
háromszobás lakásomat elcserélem egy három ill. négyszobás
lakásra a városban. Tel: 0918
621 154, 0918 274 148
1615-8

Állatok

PALIVOVÉ DREVO – TŰZIFA
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

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a felejthetetlen drága
jó férjre, édesapára és nagypapára

Bacsó Csabára

* Sertés eladó 39 Sk/kg-os áron.
Tisztítás lehetséges. Tel: 0907
857 117
169-7

halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja
és özvegy édesapja.
Akik ismerték és szerették,
szenteljenek neki egy néma pillanatot.

Lakást veszek.
Készpénzzel fizetek.
Tel: 0904 891 275
2050

EUROMOTEL
Restaurant

Eladó
tűzifa
Tel: 0918 605 511

Kassai út, Rimaszombat

Megemlékezés

VADÁSZ
ÉTELEINKRE

Szívünk szeretetével
emlékezünk február 16án, halálának 2. évfordulóján

meghívjuk Önt:

ELSZÁLLÁSOLÁS

Megemlékezés
Az évek szállnak, az idő
szalad, de emléked bennünk örökre megmarad.
Kedves arcod mosolyát
nem lehet feledni, hiányodat nem tudja kárpótolni semmi.

69 Sk-tól

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308 www.
euromotel.sk
Bérbe adok Rimaszombatban
- üzlet és irodahelyiséget SNP 18
(Sétáló utca)
- iroda és raktár helyiséget rámpával
is — areál STK
- üzemelő épület — Kassai út
Tel.: 0907 830 073

Bánatos szívvel emlékezünk drága halottunkra

2016

NAGY ISTVÁNRA
Rimaszombatban.
Emlékét örökké őrző
felesége, két lánya, Jolika
és Évike családjukkal.

VARGA ISTVÁNNÉRA
halálának 8. évfordulóján,
aki 2000. február 19-én
örökre eltávozott
közülünk.
Drága emlékét őrzi férje
és lánya családjával.
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A rimaszombati Krasko Gimnázium
nyerte a tanárok tornáját
T

izenötödik alkalommal rendezték meg
az iskolai alkalmazottak futballtornáját
az Egyesített Iskola és a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakközépiskola tornatermeiben. A hazai iskolákok mellett a Tauris
cég illetve az ózdi Árpád Általános Iskola
valamint egy tiszolci és bártfai iskola is
képviseltette magát. A csapatokat két ötös
csoportba sorolták, amelyekből a két-két
legjobb csapat került az elődöntőbe. Az
első csoportot pontveszteség nélkül a torna
tavalyi győztese, a Tauris nyerte a bártfaiak
és a tiszolciak előtt, a másik csoportban a
Krasko Gmnázium csapata végzett az élen

a speciális iskolák válogatott csapata és a
rimaszombati Gépészeti Szakközépiskola
előtt.
Az elődöntők eredményei:
Tauris – Speciális iskolák 0:1
Krasko Gimnázium – Bártfa 3:0
A döntőben a Krasko Gimnázium csapata
3:1 arányban győzött a Speciális iskolák
csapata ellen. A harmadik helyen a bártfaiak
végeztek, a negyedik a Tauris csapata lett.
A torna legjobb góllövője Ján Konček lett a
Krasko Gimnáziumból, a legjobb játékosnak
a bártfai Matúš Hudákot választották.
jdj

Július Nôta lett a torna játékosa
A

Dukla Besztercebánya rendezte meg
az 1999-ben születettek felkészülési
tornáját, amelyen az ŠK Tempus csapata a 3.
helyen végzett. A tornát a zsolnai Juventus
nyerte a besztercebányaiak előtt. Legjobb
játékosnak az ŠK Tempus játékosát, Július
Nôtát választották.
A csapat eredményei: ŠK Tempus Rimaszombat – FK Erdőbádony (Badín) 3:0 g.
Morong, Hruška, Poliak, ŠK Tempus – Fomat
Túrócszentmárton (Martin) 0:1, ŠK Tempus
– Juventus Zsolna 1:1 g. Hruška, ŠK Tempus
– ŽP Šport Zólyombreznó (Podbrezová) 1:0 g.

Poliak, ŠK Tempus – Dukla Besztercebánya
0:1.
Összeállítás: Július Nôta, Andrej Poliak,
Jozef Morong, Daniel Rapčan, Peter Kovács,
Roman Vilček, Renáto Babušák, Tomáš Kočiš,
Martin Balciar, Jakub Hruška, Lukáš Morong,
Ondrej Václavik edző, Jozef Morong csapatvezető.
Előkészületi mérkőzések:
Idősebb diákok: ŠK Tempus – VFK Rozsnyó
0:5, ifjabb diákok: ŠK Tempus – VFK Rozsnyó 3:2 g. Galo, Antalík, Petrus, serdülők: ŠK
Tempus – MFK Tornalja 2:1 g. Póša 2.

Szabad munkahelyek
Munkáltató neve és székhelye

Munkakör

Követelmények

LOMA – BÚTOR Rimaszombat

eladó

Teljes középfokú végzettség

INDECO, k.f.t. Rimaszombat

asztalos

inaslevél

TAURIS CASSOVIA, k.f.t.
Rimaszombat

Húsbolti eladó

inaslevél

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV, RSZ

Kőműves-szigetelő

inaslevél

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV, RSZ

építésvezető

Középiskolai végzettség,
projektdokumentációs ismeretek

Rimaszombati kórház

gyógyszerészlaboráns

Felsőfokú végzettség

KAMA PREŠOV, k.f.t. Rimaszombat

raktáros
üzletkötő

Középiskolai végzettség
Teljes középfokú szakvégzettség

STEMPROK OK s.r.o.
Kaufland, RSZ

Virágkötő-eladó

inaslevél

RISO- R, k.f.t Rimaszombat

könyvelőnő

Teljes középfokú szakvégzettség
Kettős könyvelés

Közelebbi információk a 047/5416103 és a 047/5416209-es telefonszámon vagy személyesen
a Munkaügyi Hivatalban (Rimaszombat, Cserencsényi utca 18., 209-es ajtó)
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Hirdetmény
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.
* 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.
* 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.

12 Sport
Vereség Miskolcon
és idehaza is

K

ét vereséggel folytatta felkészülését a VFK csapata a múlt
héten. Előbb idegen pályán a diósgyőri csapattól szenvedtek háromgólos
vereséget, majd itthon, műfüves pályán
a homonnaiaktól kaptak ki 3:1-re. Úgy,
hogy mindkét alkalommal a félidőt
követően még 1:1-re állt a mérkőzés.
Diósgyőr – VFK Rimaszombat 4:1 (1:1)
A VFK összeállítása: Kuciak – Janečka,
Geri, Rubint, Nachtmann – Cvjetinovič,
Filo, Ádám, Mráz – Živanovič, Čizmár.
Csere: Okoličáni, Sihelský és Šándor.
VFK Rimaszombat – Homonna 1:3 (1:1)
A VFK összeállítása: Kuciak – Janečka,
Geri, Nachtman, Mráz – Cvjetinovič,
Živanovič, Filo, Morháč – Pisár, Čižmár.
Csere: Rubint, Fedor, Ádám, Šándor,
Sihelský, Fízel.
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Rimaszombat legjobb
sportolói 2007-ben
Diákok:
1. Dorota Balciarová – karate (TJ SK Uraken)
További helyezettek: Juraj Husár (úszás),
Hana Poljaková (úszás), Rastislav Tóth (birkózás) és Kristián Slíž (cselgáncs)
Serdülők:
1. Igor Molnár – karate (TJ SKL Uraken)
További helyezettek: Henrich Megela (cselgáncs), Petra Jakabová (futball), Richard
Totkovič (birkózás), Alexandra Hrivnáková
(röplabda)
Felnőttek:
1. Radnóti Mihály – birkózás (Lokomotíva)
További helyezettek: Róbert Šmatlík (teke),
Polgári Gábor (asztalitenisz), Ing. Róbert Bráz
(taekwondo), Judita Pisárová (cselgáncs)
Csapat:
1. TJ Lokomotíva Rimaszombat birkózó
szakosztálya és a TJ Mladosť asztalitenisz
csapata
jdj, fotó: archív

Radnóti Mihály

Több kapust is kipróbáltak a felkészülés során
Vass Ferenc, a rimaszombati futballcsapat edzője értékeli a felkészülést
Mennyire változott meg a keret a téli felkészülés alatt?
Sok minden történt, mozgásban volt a
csapat, Filo és Janečka próbajátékon jártak,
többen elhagyták a gárdát. Az őszi keretből
távozott Pulen, Kučerňák, Čakajík, Tomáš és
Pčola. Az volt a célunk, hogy igazoljunk egy
kapust, egy univerzális játékost és egy csatárt, de csak egyet sikerült megszerezni: a
Tőkerebesről érkezett szerb Cvjetyinovicsot,
aki középpályás.
Több kapust is kipróbáltak…
Így van, hiszen Pulen elment, és csak
Kuciak maradt. Először itt volt próbajátékon
Námestovóról Machunka, nagyon ügyes
volt, de sajnos nem egyeztek meg a klubok.
Aztán Okoličánit teszteltük (ő korábban
Alsókubinban védett), legújabban pedig egy
fiatal kassai kapus, Fedor edz nálunk. Jónak
mutatkozik Bobek is az ifiből, és remélem,
hogy Martin Kuciak is megérett már arra,
hogy első számú kapus legyen. Érdekesség
még, hogy Julo Nôta személyében újra van
kapusedzője a csapatnak, ez azért nagyon

Gömöri

hiányzott az elmúlt két hónapban.
Nôta is a decemberben menesztett edzői
hármas tagja volt, nem volt esetleg emiatt
most valami gond?
Mikor beszélgettem vele, éreztem, hogy
sokat jelent számára a klub, hogy nem felejtette el azt a 17, vagy talán 19 évet, amit a
rimaszombati klubban töltött. Szívvel-lélekkel szereti ezt a klubot, érzi a kötelességét.
A már említett Cvjetyinovicson kívül terveznek még más erősítéseket?
Szeretnénk hazahívni két vendégjátékosunkat, Fízelt Zólyomból és Šándort Feledről.
Rájuk mindenképp számítunk.
A felkészülési meccseken mutatott teljesítményekkel meg van elégedve?
Általában véve igen. Még a Diósgyőr ellen is,
bár kikaptunk 4:1-re, egy tíz perces kihagyástól eltekintve jól játszottunk. Pedig ez
volt az első meccsünk füves pályán, nehéz
volt a talaj, és a diósgyőriek már előbbre
is járnak a felkészülésben, hiszen Magyarországon egy héttel korábban kezdődik a
bajnokság.

Azután viszont egy hazai vereség következett: 3:1 a homonnaiaktól…
Ez egy nem kívánt mérkőzés volt, de már le
volt kötve. A vereség ellenére hasznos volt
ez a meccs, biztos vagyok benne, hogy a
bajnokin már máshogy fog kinézni a játék.
Nem kell ettől az egy vereségtől megijedni,
hiszen előtte volt sikerünk is: Besztercebányán 0:0-t játszottunk. Azt is tudatosítani
kell, hogy ez a szűk keret ilyen rövid idő
alatt nem bír két nehéz meccset játszani.
Piszár és Líška sérülés miatt nem játszott
néhány meccsen.
Mindkettőjüknek izomfájdalmai voltak – lehetett volna játszatni őket, de nem akartam
reszkírozni. Azt mondtam, inkább elengedjük a meccset, de nem kockáztatunk.
Hányadik helyre lehet jó a rimaszombati
csapat a tavasszal a bajnokságban?
Ha tavasszal úgy játszunk, hogy a közönség
elégedett lesz, és ezzel bentmaradunk az I.
ligában, én elégedett leszek.
B. T.
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