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Megnyílt a jégpálya
A

téli sportok kedvelői február 15-től élvezhetik a siklás örömét a jégen.
Megnyitotta kapuit ugyanis az érdeklődők és
sportolók előtt a téli stadion. Beosztott ütemterv
szerint van nyitva annak megfelelően, hogy mikor tartanak edzést a jégkorongozók.
Múlt héten a tavaszi szünidő szabad perceit több
gyermek is itt töltötte, volt, aki először állt jégre,
de akadtak olyanok is, akik alig bírták kivárni,
hogy megnyíljon a jégpálya Rimaszombatban. A
pozsonyi illetőségű ZIPP vállalat tavaly májusban
kezdte el a téli stadion munkálatainak nulladik
fázisát, mely magába foglalta a technológia
felújítását és az épület teljes rekonstrukcióját.
Az átadási folyamat január 28-án vette kezdetét.

Megállapítottak néhány formális illetve elektronikai, valamint a szellőzéssel, lelátóval, cserepaddal
kapcsolatos hiányosságot, melynek a helyreállítása folyamatban van. Ez azonban biztonságvédelmi szempontból nem akadályozta meg, hogy idő
előtt használatba adják a létesítményt.
„A gyerekek a szünidőben korcsolyázhattak. A
mosoly az arcukon kötelez bennünket, hogy tovább szépítsük a stadiont, hiszen még sok munka
van benne, amíg olyan lesz, amilyenek elképzeltük.” – nyilatkozta lapunknak Pásztor István,
a Városi Hivatal Építéshatósági-, Beruházási és
Közlekedési Osztályának referense.

A farsangi
játék nyertesei

A legjobb sportolónk
az EB-re készül

Farsang alkalmából meghirdetett játékunkra
kellő számú érdeklődő nevezett be, s mindannyian helyes megfejtést küldtek be február
18-ig. Első kérdésünkre a helyes válasz:
Rudnay Gyulának hívják azt a Kossuth-díjas
festőművészt, aki 130 éve, 1878. január 9-én
Pelsőcön született. Másodjára azt kérdeztük,
hogy ki kapta idén a Fábry díjat? A helyes
válasz Fábry János leszármazottai. A harmadik kérdésünk Nagybaloghoz kapcsolódott,
ahol harmadik alkalommal emlékeztek meg
a málenkij robotról.
folytatás a 8. oldalon

A járás legjobb sportolóinak díjkiosztója már
hagyománynak számít Rimaszombatban, idén
először azonban a város is kitüntette legjobb
sportolóit. Rimaszombat és a járás legjobbja 2007ben a birkózó Radnóti Mihály lett: a még junior
korú versenyző a felnőttek között szabadfogásban harmadik, kötöttfogásban pedig első lett az
országos bajnokságon – ez utóbbi eredmény azt is
jelenti, indulhat az áprilisi Európa-bajnokságon.
„Gondoltam, hogy én leszek az első, mert a városban másnak nem voltak ilyen jó eredményei”
– vallotta be a Lokomotíva versenyzője.
folytatás a 11. oldalon

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

AkciÓ: Hurka 75 Sk/kg
Hegyesi kolbász 130 Sk/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat

Lapunkat is
értékelik
Február 26-án kerül sor a
rimaszombati Városi Képviselő-testület soros ülésére.
A napirendi pontok közül
főleg három tarthat számot a
nagyközönség érdeklődésére.
Ján Mihálik és Berecz Péter a
város közbiztonsági helyzetéről, a bűnözés elleni harcról számolnak be, s meghallgathatják a városi rendőrség
beszámolóját is a testület
elmúlt évi tevékenységéről.
Ezen az ülésen vitatja meg a
képviselő-testület a Gömöri
Hírlap és a Gemerské zvesti
éves beszámolóját is, amelyet a két lap főszerkesztője
terjesztett a testület elé. Decemberről halasztották februárra a döntést a Ferenczy
István Alapiskola sorsáról. A
Demokratikus blokk képviselői javaslatot nyújtottak be,
amelyben az eredeti javaslat
visszavonását kérik, mivel
az iskola létszáma növekvő
tendenciát mutat (23 elsőst
írattak be), s ha szeptembertől hatodik osztályt is tud
nyitni az iskola, akkor ismét
teljesíti a teljes szervezettségű iskolai státuszhoz szükséges feltételeket. (jdj)

Fotó és szöveg: moly

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. (h)
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Megkérdeztük a szakembert

Bűnügyi krónika

Napjainkban nagy visszhangot vált ki a nyugdíjbiztosítás. Kilépjünk-e vagy sem a második pillérből?
Válaszol Szamos Zsuzsa, a ViFin k.f.t. pénzügyi tanácsadó cég menedzsere:
„Aki résztvevője a második nyugdíjpillérnek, vagyis az öregségi nyugdíjspórolásnak,
kötelező nyugdíjjárulékának (ami a bruttó
bérének 18%-a) csupán a felét fizeti a szociális biztosítóba, másik fele havonta a magánnyugdíjpénztárba, a saját számlájára kerül.
Ennek megfelelően idős korban két forrásból
fog nyugdíjat kapni: a szociális biztosítóból
és a második pillérben megtakarított ös�szegből. A nyugdíjbiztosítás rendszere három pilléren nyugszik, a harmadik pillér az
önkéntes biztosítás. A második pillér azoknak előnyösebb, akik hosszú évekig vesznek
benne részt, és minél nagyobb járulékot fizetnek havonta. A nyugdíjkor elérésig a megtakarított összeg örökölhető. Ahhoz, hogy a
második pillérből nyugdíjra jogosult legyen
valaki, a tavaly elfogadott törvénymódosítás
értelmében a következő feltételeket kell teljesítenie: legkevesebb 15 évig kell ide fizetnie
a járulék egy részét és fel kell halmoznia akkora összeget, amely lehetővé teszi számára a törvényben megszabott minimális havi
nyugdíj folyósítását a második pillérből. A
megváltozott törvény nem teszi lehetővé,
hogy a rokkantnyugdíjasok helyett az állam
fizesse az öregségi nyugdíjspórolást.
Hogy kilépjen, maradjon, vagy belépjen
(a második pillér június 30-ig nyitott) min-

denkinek magának kell eldönteni a fent leírt
szempontok figyelembevételével. Azok, akiknek a nyugdíjkor betöltésig kevesebb, vagy
valamivel több mint 15 évük van, különösen
ha keresetük alacsony, vegyék komolyan a
kilépés lehetőségét. A fiataloknak nem érdemes figyelembe venni a második pillér ellen
indított kampányt.”
Szerkesztőségünk várja a témával kapcsolatos
kérdéseket az olvasóinktól.
Kérdezett: he, fotó: jdj

Múlt hét kedden fél kilenckor Rimaszombatban
a Krasko utcában végzett favágási munkálatok
közben halálos baleset történt.

A

Február 17-én kora reggel rablótámadás
áldozata lett egy húszéves fiatalember
Rimaszombatban, a Dobšinský utcában. A támadók az egyik garázs mellett
rontottak rá a férfira, s a két támadó az
illető MP3 lejátszóját, mobiltelefonját
és a pénzét követelte. Egyikük kést is
rántott, de a sértett nem ijedt meg, és
támadóját a földre rántotta. Amikor
észrevette, hogy az a késével megsebesítette, elengedte. A meglepett támadók
elmenekültek, a férfi kórházi ápolásra
szorult, s gyógyulása legalább hét napot
vett igénybe. (j)

Ankét

Hogyan készül a képviselőtestületi ülésre?
Ha lehetőségünk engedi, a jövőben a város többi
képviselőjét is megszólítjuk…

Országos körözés

Halálos koponyasérülés
valamikori közlekedési
park kerítése mellett a
száraz ágakat és a feketeholló fészkeket távolították
el. Az egyik levágott faág a
49 éves Július K. (hajléktalanként tartották nyilván)
fejét találta el, aki a helyszínen belehalt a sérülésbe. Az
ügyben nyomozást indított
a rendőrség, s abban az
esetben, ha vádat emelnek
konkrét személy ellen, akkor
három év börtönbüntetés
róható ki. Eddig a rendőrségi
jelentés…

Reggeli rablótámadás

Városunk életéből

2008. 2. 25.

Az ügyhöz viszont hozzá
tartozik, hogy a közlekedési
park területe egy losonci
székhelyű vállalat tulajdona, akit a VH Környezetvédelmi Osztálya többször is
felszólított, hogy tegye meg
a megfelelő intézkedéseket
a töredező és balesetveszélyes fákkal. Ezt sajnos
nem hajtották végre, ezért
voltak kénytelenek a városi
közterület-fenntartók a
város megbízásából az
utcára hajló száraz faágakat
lefűrészelni. Paradox módon

a balesetet akarták elkerülni, de sajnos munka közben
történt meg a baleset.
Rábely Pál igazgató szerint
minden szükséges előírást
betartottak az alkalmazottai. A környéket bebiztosították, Július K. hajléktalant
háromszor is felszólították,
munkájukat félbe hagyva,
hogy hagyja el az utcát. Ő
mégis a területen mászkált,
s az elővigyázatosság ellenére megtörtént a szerencsétlen baleset.
moly

Egy tavaly nyáron Tornalján elkövetett
zsarolás miatt (egy diszkó tulajdonostól
50 ezer koronás védelmi pénzt követeltek) adtak ki körözést négy elkövető ellen, akik közül a gömörhorkai Ladislav
V., a dobócai Peter K. és a rimaszombati
Tibor K. már őrizetben van, de a szintén
rimaszombati 42 éves Alexander V.-t
azóta is körözi a rendőrség. (h)

Saját lányát kínozta
Vizsgálati fogságba helyeztek egy 42
éves klenóci férfit, aki évek óta kínozta a saját lányát. A férfi a lányát
piszkavassal ütlegelte, fejét falba verte
és ököllel is többször bántalmazta. A
gyanúsított a kiskorú lányt koldulásra
kényszerítette a helyi boltokban, az utcán, sőt a lány kénytelen volt guberálni
is. (j)

Késsel fenyegetődzött
Simonyiban múlt hét keddjén életveszélyesen megfenyegette a 44 éves
K. Éva 64 éves élettársát. A bűncselekmény mindössze húsz koronáért
történt. Az elkövetőt, aki egyébként
már hatszor volt büntetve, a rendőrség
őrizetbe vette, s ezúttal tizenkét év
börtönbüntetést is kaphat. (h)

Gyerekeket kínzott
Sanyargattak két gyermeket a Dúsa úti
lakótelepen. A négyéves Patrikról és a
hatéves Patríciáról az elkövetés idejében a 29 éves Iveta B. gondoskodott. A
gyanúsított pálcával ütlegelt, égési sérüléseket okozott. Háromtól nyolc évig
terjedő börtönbüntetést kaphat. (h)
A Kerületi Rendőrség
sajtóközleményei nyomán

Főző Zsolt,
városi képviselő, a Közrendvédelmi
és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke
A képviselő-testületi ülés előtt kb. 10 nappal
megkapjuk az anyagot. Ez tartalmazza a
programot, az egyes pontjaihoz az információkat, és a határozati javaslatokat is.
Mindig áttanulmányozom ezt a terjedelmes
anyagot. Ha tartalmaz olyan pontokat, amelyek az előző döntéseinkkel kapcsolatosak,
akkor azokat is megnézem. Az ülés előtti
hétfőn a frakción belüli gondolatcserére is
sor kerül. Ilyenkor zajlik az érvek és ellenérvek harca. Szerencsére sokszor és sok mindenben sikerül megegyezni, és egy egységes
nézetet kialakítani. Ezek a megbeszélések
nagyon összekovácsolják ezt a mi kis lelkes
„csapatunkat”, és bízom benne, hogy döntéseinkkel segítjük a város fejlődését.
Rigó László,
városi képviselő, az Építkezési-, Területfejlesztési- és Közlekedési Bizottság elnöke
A képviselőtestületi ülésre beterjesztett
anyag átvétele után kezdődik számomra
az igazi, részletes és alapos felkészülés.
Ez jó egynéhány óra, néha talán nap vagy
napok is, míg az ember alaposan átrágja
magát a különböző szakterületeket érintő anyagtömeg halmazán, természetesen
külön figyelemmel kísérve azokat a napirendi programokat, amit az ember egyénileg
fontosnak vagy fontosabbnak ítél meg. A
teljesség igénye nélkül most nem szeretnék
kitérni a részletes napirendi programpontokra, mert a felkészülésem menetét, módját,
mennyiségét és időrendi sorrendjét nem

kizárólagosan a napirendre tűzött programpontok határozzák meg. Fontos szempont
számomra, hogy mire már hozzákerülök
az előterjesztett napirendi program szerint
meghatározott és beterjesztett anyag tanulmányozásához, akkorára már megtörténtek
a bizottsági ülések (én mint az építészeti
és közlekedési bizottság elnöke) megtörténtek az egyes városrész vezetőségi ülései
(én mint óvárosi és felsőpokorágyi). Az itt
szerzett ismeretek, kérelmek és észrevételek
birtokában talán érdemlegesebben tudok
állást foglalni az egyes határozati javaslatok
megítélésénél úgy, hogy azok a lakosság és
a választópolgárok által alátámasztott igényeknek elfogadható mértékben megfeleljenek. Mindezek után, mikor már megvannak
a fentiekben említett információk, de még
vannak számomra nem teljesen világos,
nem egyértelműen megfogalmazható és felfogható, érdemben rendszerben és erkölcsben nem alaposan felkutatott ismeret, akkor
kezdődik számomra (időt és fáradságot
nem ismerve) ezeknek az ismereteknek a
megszerzése. Ha mindez megtörtént, tiszta
szívvel, jó érzéssel a megszerzett ismeretek birtokában nyugodt lelkiismerettel
veszek részt a képviselőtestületet megelőző
Demokratikus klub megbeszélésén. Ha ezen
az ülésen is közös nevezőre tudok jutni
képviselőtársaimmal, akkor a becsülettel
elvégzett munka megnyugtató érzésével
indulok a képviselőtestületi ülésre, hogy
minél jobb eredménnyel, jó döntésekkel és
nemes célokkal szolgálhassam Rimaszombat város lakosainak érdekét.
Kérdezett: homoly, fotó: archív - he
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Utazás a Tompa
Mihály Református
Gimnázium diákjaival

Repülőre!
A

Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai Föld körüli utazásra indultak. Persze nyilván többek
sajnálatára csak képzeletben morajlott
fel a repülőgép zaja, amikor a diákok
idei iskolai műsorukat mutatták be.
Harmadszor állítottak össze kultúrműsort a TMRG diákjai és tanárai, melyet
február 14-én a város többi iskolájának,
de a nagyközönségnek illetve a szülőknek is bemutattak a Városi Művelődési
Központ színháztermében. Hosszas
tanakodás után több ötlet alapján Görögország (secundo osztály szirtaki és
opa-opa táncot mutatott be Madarász
Enikő vezetésével), Hollandia (tercio
osztály, Tari Mária vezetésével), Skócia
(quarto osztály Vincze Tímea vezetésével), Amerikai Egyesült Államok (sexto
osztály Zsélyi Katalin vezetésével),
Oroszország (septimo osztály Hangácsi
István és Csízi Zoltán vezetésével) no és
persze Gömörország színpadra vitelét
tartották a legmegvalósíthatóbbnak. A
Gömört bemutató primo osztály (Poór
János vezetésével) a Föld körüli útról
visszatérve Veres János versét szavalva
vonult fel a színpadra s játszotta el A
kardos asszony meg a mulya ember
című gömöri népmesét. Néptánccal az
Árvácska néptánccsoport a quinto osztállyal kiegészülve, Bredár Mács Katalin
vezetésével kedveskedett a közönségnek. Az összekötő jelenetet, a falun élő
szlovákiai magyarok életét az 1. osztály
tanulói adták elő (felvételünkön). Szólót
énekelt Körtvély Mónika, fuvolán Máté
Eleonóra játszott, vezetőjük a műsor
ötletgazdája, Katarína Pivníková volt.
Az alkalomra megjelent a TMRG diákönkormányzat lapja, a Mz/x is.
Fotó és szöveg: moly
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Szeretnék elérni, hogy minden roma gyerek legalább középiskolába eljusson

Roma Tanoda alakult Rimaszécsen

R

égi, szépen felújított árkádos családi
ház ad otthont januártól a Roma Tanodának Rimaszécsen. A házat a Ternipe polgári társulás bérli, amely még két éve határozta el, hogy Magyarországon már működő
oktatási intézményt hoz létre, amely elősegítené a hátrányos helyzetben lévő tehetséges roma fiatalok felzárkóztatását. Pénzt a
Roma Education Fondtól sikerült szerezni,
de sok-sok vállalkozó és vállalat is támogatta
a kezdeményezést. A helyi alapiskola se lát
konkurenciát a vállalkozásban, s elvben segítséget ígért a polgármesteri hivatal is.
A program hatvan diák oktatását irányozta elő, de több mint hetven gyerekkel foglalkoznak. A gyerekeket István az édesapjával
válogatta ki, ugyanis a papa a helyi alapiskola pedagógusa. Az iskolában angol nyelv,
szlovák nyelv, magyar nyelv és irodalom,
számítástechnika, képzőművészet és zene
tanulására van lehetőség jelenleg, de igény
alapján tudják bővíteni a tantárgyak számát.
A tanárok többnyire a tornaljai gimnázium
tanáraiból és végzős egyetemistákból kerülnek ki, de egy-egy alkalommal szeretnének
neves irodalmárokat és képzőművészeket is
meghívni.
A tanodát a Ternipe elnöke, ifj. Vavrek István álmodta meg, aki szerint nagyon fontos
lenne, hogy a romák tudatosítsák, hogy az
egyetlen kitörési lehetőség a mai reménytelen helyzetből a továbbtanulás. Az utóbbi

években a helyi alapiskolából egyre kevesebben jelentkeztek középiskolába, sok szülő
véli úgy, hogy a szociális segély elég a boldoguláshoz. A Vavrek család azon kevés roma
család közé tartozik, ahol fontosnak tartották a továbbtanulást, s Istvánnak szinte természetes volt, hogy apja nyomdokaiban haladva ő is egytemre megy, s ma már a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem végzős, matematika-etika szakos hallgatója. A papa pár
évvel ezelőtt focicsapatot is alapított, amely
ma a járási bajnokságban szerepel.
A szülők többsége pozitívan fogadta a
tanoda ötletét, s a gyerekek közül sokan szívesebben járnak a délutáni órákra, mint a
kötelező iskolai órákra. Csütörtökön és pén-

teken délutánonként folyik az oktatás, míg
szombaton általában szabadprogram van,
így a gyerekek számítógépezhetnek, zenélhetnek és filmvetítésekre is sor kerül. Mivel a
romák nemigen ismerik a saját kultúrájukat,
még a társulás elnöke is számtalan új információt kapott azon az előadáson, amelyen
a romák történetéről volt szó. Nyáron angol
tábort is terveznek, amelyen felnőttek részvételére is számítanak. Az idejáró gyerekek
bizonyítványt nem kapnak, de a tanárok havonta értékelik az elvégzett eredményeket,
és tanácsokat is tudnak adni a szülőknek a
pályaválasztást illetően.
Juhász Dósa János
Kép: a szerző

Elméletből és gyakorlatból is jeles
K

étségkívül a rimaszombati Középfokú
Gépipari Sazakmunkásképző Iskola
azon intézmények közé tartozik, mely az
utóbbi években óriási változásokon ment
keresztül. Az alma mater épületének modernizálása mellett az oktatás színvonala is
emelkedett, megjelentek az érettségiző osztályok és az eredmények sem maradtak el.
Nemrég országos szintű versenyt szerveztek
Rimaszombatban a Szlovák Ipari és Kereskedelmi Kamarával együttműködve az ifjú
elektroműszerészek részére, ami várakozáson felüli sikert hozott. Ezt követően Molnár
Ondrej, a 3. E osztály tanulója bizonyította
rátermettségét. Mesterkezének és tudásának köszönhetően maga mögé utasította a
kerületi ZENIT verseny teljes mezőnyét a
breznóbányai szakmunkásképzőben.
- Először egy harminc kérdésből álló szaktesztet írtunk. Általános kérdések voltak a
technológia, a fémmegmunkálás és a gépészeti technológia tárgyköreiből. Számomra

nem volt nehéz, jól megírtam és már ekkor
tetemes előnyre tettem szert a pontversenyben. Másnap a gyakorlati próbatétel

következett. Esztergapadon és marógépen
dolgoztunk, s egy rajz szerinti alkatrészt
kellett legyártanunk. Egy kúp alakú fogantyút kellett pontosan méretre és természetesen időben elkészíteni. Négy óránk volt
erre a feladatra, de sikerült három óra alatt
befejeznem a munkát. Örültem a díjnak is,
de főleg annak, hogy eljuthatok a pozsonyi
országos versenyre – emlékezett vissza a
breznóbányai sikertörténetre a fiatal gépésztanuló.
A Felsőpokorágyon élő diák – egyébként jól
beszéli a magyar nyelvet is – persze az iskolájáról sem feledkezett el. Különösen Balga
tanár úrnak és Morong mester úrnak köszönhet sokat, de az iskola egész vezetése,
úgy az elméleti, mint a szakoktatás olyan
színvonalra emelkedett, hogy nem meglepő
a hozzá hasonló sikeres tanulók jelenléte.
Ezt az is bizonyítja,hogy két évvel ezelőtt is
taroltak a kerületi versenyen.
Kép és szöveg: Polgári László

Régiónk életéből
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2007 – a gömöri barlangászok életében
melynek teljes hossza 23 m. A Köves Árok
felső szakaszában 10 m hosszú barlangot
fedeztünk fel, amelyet a 2008-as év folyamán fogunk feldolgozni és feltérképezni. A
Cserhát Tájvédelmi Körzetben található Pogányvárban felfedeztünk egy új, 10 m hosszú
vulkáni eredetű barlangot. Két nemzetközi
barlangkutató rendezvényt is szerveztünk
a magyarországi bakonyi barlangkutatók
részére, akik meglátogatták a Podbanište és
a Nad Kadlub barlangokat. A rimaszombati
csoport tagjai több environmentális rendezvénybe is bekapcsolódtak, alapiskolás csoportok részére szakmai előadásokat tartva
a derencsényi tanösvényen. Az előadáson kívül a kötélmászás alapjaival is megismertették az ifjúságot. Az elmúlt év során a csoport
több mint 1000 óra kutatómunkát végzett. Az
évzáró gyűlésen, ahol jóváhagyták a 2008-as
évi tervet, elhangzott az is, hogy az önkéntes
barlangkutatóktól még nagyobb aktivitást
remél a csoport.
A csoport köszöni a támogatást Rimaszombat város vezetőségének, a Városi Galéria
mellett működő cukrászdának, az Albert
nyersanyaggyűjtőnek, Magdaléna Valušová
közjegyzőnek és mindenkinek, aki a lehetőségeihez mérten segítette a gömöri barlangászok munkáját.
Igor Balciar, a rimaszombati barlangkutató
csoport titkára, ford: Balázs E., fotó: archív

2008 január 18-20. között zajlott a gömöri
barlangkutatók évzáró gyűlése Szilistyén,
amelyen a rimaszombati barlangkutató csoport tagjai kiértékelték a múlt évi tevékenységüket. A 2007-es év folyamán nagyon sok
értékes kutatómunkát végeztek a csoport
tagjai, melyekről kutatási jelentések készültek. A legjelentősebbekből válogattunk:
A Nad Kadlubom elnevezésű barlang beomlott részében előbbre jutottunk pár méterrel, amelyben hallatszott a víz forrása. A továbbhaladás következő lehetősége egy szűk
repedésen át folytatódhat, amely feltételezhetően az omlás alá vezet. A Kadlub forrás
fölött 50 méterrel egy kürtőt mélyítettünk,
melynek iránya a Kadlub barlang ismeretlen
részei felé vezetett, így próbáltunk bejutni a barlangrendszerbe. A volt lévárti fürdő
mellett feldolgoztuk az 58 m hosszúságú
Slosziar barlangot, szép cseppkődíszítéseket
találtunk. Az ispánmezei felső kürtőt 3 méterrel továbbmélyítettük, így a mostani hos�sza már eléri a 10 métert. A kürtő kipucolása
közben az alsóbb rétegekben csontmaradványokra bukkantunk, még emberi csontok is
előkerültek. A leleteket a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai régészeinek küldtük
feldolgozásra. A prasleni barlangban sikerült
egy szűkületen túljutnunk, így további 6 méterrel lett hosszabb ez a barlang. Feldolgoztuk és feltérképeztük a Viktória barlangot,

Téli cserkészakciók
Téli tábor Szilicén
A rimaszombati 4.sz. Hatvani István cserkészcsapat cserkészei 2008. február 1-3-án a
szilicei fennsíkon tartották téli táborukat. A
helyi szövetkezet kölcsönözte az ifjú cserkészeknek a festői környezetben lévő faházát
egy kiskút mellett, ahol nagyon tartalmas
három napot tölthettek el. A Szlovák Karszt
Nemzeti Parkhoz tartozó szilicei fennsík
megannyi titkot, rejtelmet, érdekességet tartogat az odalátogatóknak. A cserkészeknek
remek kísérőjük akadt Árpi bácsi, a természetvédelmi őr személyében. Az ő segítségével sikerült megismerni a szilicei jégbarlangot, az Ikri zsombolyt, Betyár barlangot,
Majko barlangot. Beavatta a cserkészeket a
természetvédelem rejtelmeibe, izgalmas farkas és hiúz nyomolvasásra vezette a fiúkat.
Mesélt védett madarakról, növényekről is.
Keretmeséül A dzsungel könyve szolgált, s
a táborban három napig a cserkészek, mint
ifjú farkasok, Akela fiai tevékenykedtek.
A fiúk a portya során összeismerkedtek a

helyi fiatalokkal is, s a református tiszteletessel, aki megmutatta a vendégeknek a 17.
századból származó erődtemplomot. A köd,
hó s hideg sem befolyásolta a jókedvet, a
szabadban eltöltött idő igen kedvezőleg hatott a cserkészekre, s az esti, benti, mécses
melletti tábortüzek igazán jól összekovácsolták a lelkes cserkészcsapatot.

Détéri tanyázás
Böjtelő havának 15. napján a batyi cserkészek háromnapos tanyázásra indultak.
A cél a cserkészek détéri Szénág pusztai
tanyája volt, ahová nagyon szívesen járnak
a gyerekek. Szél és igen hideg fogadta a
cserkészcsapatot, meg persze Morgó kutya,
aki hűséges társnak bizonyult megint. A
kályhában és a sparheltben hamar befűtöttek, s máris kezdetét vehette a játék, no
és persze a finom étkek főzése. Laci bácsi,
aki barlangász és fényképész is egy személyben, érdekes vetítéssel szórakoztatta a

fiúkat, a természet szépségeit, barlangok
világát bemutató képei nagy sikert arattak
a cserkészek körében. Éva néni finomakat
főzött, s a szomszéd pásztor jóvoltából friss
tej és túró is bőségesen került az asztalra. A
hideg ellenére volt portya is az erdőbe, ahol
a cserkészek igen csak jeleskedtek tájékozódásban, nyomkeresésben. A tüzelőgyűjtés
sem maradhatott el. Szükséges volt fautánpótlásról is gondoskodni. Sanyi bácsi, a
helyi természetvédő szintén meglátogatta a
cserkészeket. A cserkészek kiállták a hidegpróbát, nem riadtak vissza a rekordhidegtől.
Utolsó napon már vígan sütött a nap, s a
fiúk bizony alig akartak hazamenni… Hamarosan ismét kilátogatnak, s újabb kalandok, érdekes események várják itt őket.
Gyepűfarkas
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Csemadok

Csemadok körkép
OT találkozó
A Csemadok Országos Tanácsának
galántai összejövetelén Hrubík Béla, a
Csemadok országos elnöke a Tompa
Mihály Vers- és Prózamondó Versenyt is
értékelte, pozitívan. Szó volt az Itthon
című folyóiratról, mely a Csemadok
hivatalos lapjává is vált; az új koncepciókról, mely szerint nyitni szeretnének
a kormány felé is, hogy ez a hagyományos társadalmi és erkölcsi értékeket
felvállaló civil szervezet újra államilag
finanszírozott legyen. A tanács megállapodott a Csemadok ifjúsági programja
kidolgozásában (ez évben a 15 évnél fiatalabb ifjúsági kártyát kapnak), illetve
megalapították az Életfa-díjat. A tavas�szal tartandó következő OT találkozón
a rendezvényekről tárgyalnak majd a
Csemadok vezetői.

2008. 2. 25.

Kopjafaállítás
és karácsonyváró Balogfalán
Csekély érdeklődés mellett tartotta
meg évzáró gyűlését a balogfalai
alapszervezet.

K

ovács Judit elnök
beszámolt az elmúlt év
eredményeiről, és röviden
vázolta az idei terveket
is. Már hagyományosan
megemlékeztek az 1848as magyar szabadságharc
eseményeiről, s a Fürtöcskék asszonykórus beneve-

zett a Bíborpiros szép rózsa
országos népdalversenyre
is. A járási versenyt még
sikeresen vették, a kerületin
viszont ezúttal sem jutottak
túl. A tavalyi falunapra is
színes szabadtéri műsorral
készültek, s részt vettek a
gesztetei falunapon is. Az év

Csíz
Február 9-én tartotta évzáró taggyűlését a helyi Csemadok alapszervezete.
88 tagjuk van, s bár vezetőjük Ország
István a szegényes és nehéz körülményekre hivatkozik, mégis fel tud sorolni
jó pár rendezvényt, amelyet tavalyi
mintára idén is megszerveznek. Jó kapcsolatot ápolnak a vadászokkal, a sportszervezetettel, de az önkormányzattal
is, s közös akciókon vesznek részt.
Készülnek a március 15-i megemlékezésre, melyet a templom előtti emlékműnél tartanak majd. Nyárra kirándulást terveznek Bükkszékre, s barátaikat
Csízben is vendégül látják majd.

Gömördétér
A húszegynéhány fős alapszervezet
büszkesége az asszonykórus, amelyet
Csank Tímea vezet. A tavalyi évben
több falunapon is részt vettek, de
bekapcsolódtak a Bíborpiros szép rózsa
versenybe is. A helyi szervezet közösen
az iskolával, óvodával illetve az önkormányzattal szervezi az akcióit, melyek
közül a legjelentősebb a falunap, de farsangra, Mikulásra illetve karácsonyra is
készítenek egy-egy műsort. Ráki Ágnes
elnök az aktív tevékenységnél főképpen
az ifjúságot és a fiatal anyukákat emeli
ki, de a középosztály sajnos passzivitást mutat.

Pályázati felhívás
A Szülőföld Alap pályázatot hirdetett.
Részletek a 11. oldalon.
Összeállította: moly

Felvételünk a tavalyi emléknapon készült, melyen a helyi
iskolások Fonóban című műsorukat mutatták be.

legkiemelkedőbb eseményére, az ún. emléknapra december nyolcadikán került
sor, amelynek fő szervezője
az alapszervezet volt, s a
falu első írásos említésének
580. évfordulójára emlékezett. Tavaly két alkalommal
megjelent az önkormányzat
és az alapszervezet közös
lapja, a Balogfalai Hírmondó is. Az idei tervek közül
kiemelte az önkormányzattal közösen a Templom
téren felállítandó kopjafát,
amely Igo Aladár alkotása
lesz, s a Fürtöcskék benevez a cigándi nemzetközi
népdaléneklési versenybe is.
De hosszabb kihagyás után
szeretnének bált és karácsonyváró műsort is rendezni. Kovács Judit lemondott
elnöki posztjáról, de mivel
más jelentkező nem akadt
(az elmúlt években a tagok
száma is a felére apadt), egy
évig még vállalta az ezzel
járó teendőket.
jdj, fotó: moly

Jól működő népdal- és irodalmi
kör Nagybalogon
F

ebruár 15-én tartotta a nagybalogi
Csemadok alapszervezete is az évzáró
taggyűlését, melyen a területi választmányt
Gyurán Ágnes képviselte. A vendégeket és a
szép számban összegyűlt tagságot Pál Csaba
elnök köszöntötte.
A napirendi pontok között szerepelt természetesen a tavalyi esztendő értékelése
illetve az idei év programjainak az ismertetése. A taggyűlést megtisztelte jelenlétével
Lévay Tibor karnagy is, aki a Szivárvány
Népdalkör szakmai tanácsadója. A népdalkör vezetője, Csank Szerénke beszámolt
az énekkar munkájáról, tevékenységéről. A
sok program és megemlékezés mellett részt
vettek az Óbástban megrendezett Bíborpiros
szép rózsa versenyen is, melyről ahogyan
arról már lapunk hasábjain is beszámoltak,
keserű szájízzel tértek haza. Olyannyira erős
az elhatározásuk, hogy többet nem vesznek részt ezen a megméretetésen, hogy ezt
a tagok és vendégek előtt is kijelentették.
Viszont annál inkább készülnek az egyéb

fellépésekre, az egyházi énekkar tagjaival
kiegészülve énekelnek esküvőkön, temetéseken, keresztelőkön. A Koós István vezette
Gyöngyösi István Irodalmi Kör is több sikeres fellépéssel büszkélkedhet. Március
15-én, október 6-án, a málenkij robot emléknapján, de egyéb falusi illetve környékbeli
rendezvényen is fellépnek irodalmi összeállításaikkal.
Idén a 102 tagot regisztráló nagybalogi Csemadok legnagyobb rendezvénye a Gömöri
Magyarok Kulturális Ünnepélye lesz, de ezen
kívül, ahogyan tavaly is, idén is minden
hónapra terveztek programot. Így kopjafát
avatnak a szabadságharc 160. évfordulójának emlékére, rajz- illetve szavalóversenyt
rendeznek a reneszánsz éve alkalmából,
de szeretnének az egyéb megemlékezések
mellett a balogi várhoz is kilátogatni, s a
sokszor egyedüli működési költségekre
felhasználandó anyagi bevétel reményében
megrendezik a karácsonyi bált is.
Homoly E.

Százhatvan éve történt
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk - 2.

A szegénylegényegyletek és a közlekedésügy
1848 február

A

történelmi Magyarország lakossága a
19. század első felében Erdéllyel együtt
hozzávetőlegesen 12,8 millió lehetett. Nagy
Lajos 1828-ban megjelent – 180 éve – statisztikai „felmérése” szerint Magyarország
Erdély és Horvátország nélkül 9 801 255 lakossal számolt.
A lakosságot „sommásan” nemességre és
jobbágyságra (parasztságra) osztjuk a korban. A nemesség – nem beszélhetünk egységes nemességről – kb. 700 ezres tömegének
nagy része egy-két telken maga gazdálkodó
bocskoros nemes volt. Nemegyszer régi, „ősi
múltra” visszatekintő családok sarjai is szegénysorba süllyedtek a birtokmegoszlások
vagy más okok miatt. Ők voltak a „hétszilvafások”. Legalább 30 000 nemesi családnak
egyáltalán nem volt földje. Ezek nem lehettek értelmiségiek – honoraciorok –, legfeljebb
valamelyik módosabb gazdától használatba
kapott jobbágytelken gazdálkodhattak. A választások – korteskedések – idején az ő szavazataik nemegyszer döntőek voltak, ezért
őket könnyen meg lehetett „venni” ingyen
itatással és etetéssel. A bocskoros nemesség
nem volt híve a jobbágyfelszabadításnak,
ami a kor egyik kulcsfontosságú problémája
volt. A középbirtokos nemességet – 20-25 000
fő – a helyzet a polgári átalakulásért vívott
küzdelem élharcosává tette. Nem akartak a
bocskoros nemesség sorsára jutni, övék volt
a megyei hatalom, a helyzet reformerekké
predesztinálta őket. A nagybirtokos nemesség – a 150-200 leggazdagabb család – képes
volt birtokai modernizálására, szakképzett
gazdatisztek alkalmazására, de az országos szintű átalakításban nem volt érdekelt,
mert az versenyhelyzetet teremtett volna. A
jobbágyságnak 1848-ig nem voltak politikai
jogai, az úriszék visszaélései, különböző földesúri, egyházi, állami, megyei adók nehezedtek rájuk.
1847 végén, ’48 elején ún. szegénylegényegyletek jöttek létre – főleg az ország északkeleti megyéiben – Zemplénben, Abaújban,
Gömörben, Borsodban, Sárosban, Biharban,
Nógrádban stb. –, amelyek a reformpárti és
függetlenségi mozgalmak fészkei voltak.
Madách Imre, a pesti Ellenzéki Kör tagjaként
(is) így jellemezte egy versben – Kerényi Ferenc kutatásainak köszönhetően – a nógrádi
egyletet: „Tizenkét szegény legény// Hordta
szét az igét,//Mely megváltotta a föld// Minden hivő népét. //… Álljunk össze hát azért,//
Jó szegény legények// Nagy társunkat, a hazát/ El ne felejtsétek.”
A sorokból kiolvasható a konzervatív és liberális értékrend magyarországi értelmezésének felemás voltára való utalások már a

A Széchenyi javaslathoz tartozó átnézeti térkép
19. század közepén is. Madách Imre egyébként az ellenzéki irányzatok közül a centralistákhoz – báró Eötvös Józsefhez, Szalay
Lászlóhoz, Csengery Antalhoz, Trefort Ágostonhoz – húzott. A szegénylegény-társulatok
hangja azonban általában elhalt a választási
korteshadjárat hangzavarában. Nógrádban
például egy katolikust és egy protestánst választottak a közbéke érdekében. Károlyi János első alispán lett a – katolikusok részéről
– az egyik követ, a másik – Kubínyi Ferenc
és Dessewffy Jób – személyéről nem tudtak
igazán dönteni még a követválasztáson sem:
Dessewffy 1577, Kubínyi 1567 szavazatot kapott. S ahogy az lenni szokott, mindkét fél
csalással vádolta a másikat. Madách Imre
Dessewffyt támogatta. 1848. február elsején
kiadott királyi leirat elítélte a főispáni helyettesek hivatali visszaéléseit, de nem mutatott
jelet, hogy megszüntetni kivánta volna azt.
1848. február 9-én Losoncon tartott nógrádi
közgyűlés is elutasította a királyi leiratot.
Pozsonyban jelenik meg, 160 éve – ez is 1848.
február elsején –, Széchenyi István munkája
a Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. A könyv – térképmellékletekkel kiegészítve – megoldási javaslatokat tartalmaz
az ország közlekedési hálózatának a fejlesztéséről. Széchenyi három éve a budai Helytartótanács közlekedési osztályának vezetője, elgondolásait Kovács Lajossal, a titkárával
dolgozták ki. Széchenyi tudatosította, hogy
közlekedés nélkül nincs modernizáció. Már
1844-ben megalakult a Magyar Középponti
Vasúttársaság, s 1846 nyarán meg is nyílt az
első magyarországi vasútvonal Pest és Vác

között, majd ’47-ben Bécsújhely és Sopron,
valamint Pest és Szolnok között. Kossuth a
Pesti Hírlapban már az első vasútvonal átadása előtt felhívta a figyelmet annak fontosságára. Olyan „vaspályára” gondolt, amelyet a
parasztok – evégett egységesített keréktávolságú – szekerei is igénybe tudnak venni. Egy
Pest-Fiume vonal – előtte egy Vukovar-Fiume
közti vasút – lebegett a szeme előtt, melyen
a magyar árukat Ausztriát megkerülve a tengerhez vihetik. Széchenyi Javaslata a magyar közlekedési ügy rendezésiről bírálta
Kossuth és az ellenzék vasutépítő politikáját,
s ez jó alkalmat adott Kossuth elszigetelésére is és egynéhány liberális politikus elszakítására a kossuthi politika vonalától, ugyanis
Kossuth a február elseji királyi leiratot elégedetlenül fogadta az alkotmányos sérelmek
– az adminisztrátorok hivatali visszaélései –
orvosulatlanul maradása miatt. Kossuth egyre népszerűbb lett.
Egy Gömör megye által beterjesztendő válaszjavaslatot fogalmazott meg, amit február
12-én az országgyűlés alsótáblája felirati javaslatban támogatott is, viszont nem támogatta Kossuth február 25-i felirati javaslatát,
amelyben megfogalmazza az elengedhetetlen reformokat és alkotmányt kér az osztrák
és cseh örökös tartományok számára.
Kossuth valószínűleg már tudta, hogy Párizsban 22-én valami hasonló történt, mint január 12-én a szicíliai Palermóban: tömegtüntetések kezdődtek, a barikádokon a katonaság
a tüntetőkbe lőtt. „Tavaszodni” kezdett az
európai politikában 1848-ban – 160 éve.
Kovács Tibor
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Sorsoltunk!
befejezés a címlapról

A farsangi játék
nyertesei

A toplista játék
nyertese
Ezúttal a Városi Hivatal elöljáróját, Kovács
Lászlót kértük meg, hogy húzza ki a szerencséseket (felvételünkön). Az 1. díjat, lapunk
szerkesztőjének díját, az élő farsangi malacot balogtamási olvasónk, Mihály Erzsébet
nyerte, aki Uzapanyiton veheti át a nyere-

Januárban indítottuk el először Toplista játékunkat. Minden hónap végén összegezzük
a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
eladási listáját, melyben azt a tíz könyvet
jelöljük meg, amelyik a legkeresettebb volt
az adott hónapban. A toplistához játékot is
kapcsolunk. Februárban arra a kérdésre kellett elküldeni a helyes választ, hogy kinek

Most messze vagytok tőlem,
mégis mindennap ágyam körül álltok,
kik az üvegburák alól kiléptetek tegnap,
kik nem néztétek harmatos rózsának a művirágot,
s mitológiák útvesztőitől sem hőköltök,
karbidlámpátok fénye átvilágít a ködökön,
felfedezzük együtt a sokaságban a rokon-arcokat,
de az ólommadarakat is és a paprikajancsikat;
valljuk, hogy nem elég enni, szeretkezni és aludni,
valljuk, hogy a szép szó lágy kenyerén kellene élni,
a kályha melegét s a pillangós réteket
önként felcseréltétek a verejték-facsaró vitákkal,
s tépelődtök, mert nem akartok ecetes vizet inni,
ügyet sem vetünk a selyemszalagon függő koncokra,
tudtuk, hogy a teendőnk nehezebb és félelmesebb,
mint balsafa tutajon nekivágni az óceánnak;
fáradtan baktatunk a szenvtelenség csupasz izlandi tájain,
s boldogan leljük meg kövek közt tengődő nárciszainkat;
gondolatban, ki-kihagyó lélegzettel ma is veletek járok,
ösztönösen visszatalálok hozzátok,
mint állat a jászolhoz,
át kell jutnunk a nyitott terepen,

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 9. hétre

március 1-én, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
március 2-án, vasárnap
Polianka gyógyszertár

Fogorvos
március 1-én és 2-án
MUDr. Cifruš István
Diagnosztikai Centrum
Tel.: 0903 545 306

VÉRT ADTAK
a posztumusz hanghordozója a Kit ringat a
bölcső, Janikát című cédé, a megfejtést – Kaszás Attila – többen is beküldték szerkesztőségünkbe. A szerencsés nyertest Imrecze
Éva, a Tompa Mihály Könyvesbolt vezetője
húzta ki (felvételünkön). Az 500 koronás
könyvutalványt Varga Gábor rimaszombati
olvasónk vásárolhatja le a könyvesboltban.
Gratulálunk. Játszanak velünk márciusban
is, hiszen a könyv a legszebb ajándék.
GH Szerkesztősége
Fotó: he

Megemlékezés

Veres János: Tiszták *

Gyógyszertárak

Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig

ményét. A 2. díjjal, lapunk főszerkesztőjének
díjával, az 1000 koronával Juhász Anna Rimaszombatból lett gazdagabb, aki szerkesztőségünkben veheti át pénzjutalmát. A 3.
díjat, a Szövetség a Közös Célokért ajándékát a Szép Felvidékünk című könyvet Fekete
József balogfalai olvasónk kapja. A 4. díj,
a város hivatalvezetőjének, Kovács László
különdíjának szerencsés nyertese Homoly
Klára Uzapanyitról. 5. díjként Gömöri Hírlap
előfizetést nyert a 2008-as esztendőre Révay
István abafalai olvasónk.
A nyerteseknek gratulálunk. Reméljük, hogy
a jövőben is részt vesznek játékainkban. Figyelje lapunkat, mert hamarosan új játékkal
jelentkezünk, amelyben a házi kedvenceik
kapják majd a főszerepet! Legyen szerencséjük máskor is!

mellünkre markoljuk a szitává döfködött ábrándokat,
ti énbennem éltek s én tibennetek szorgoskodom tovább,
mint a „szellem napvilágának” akarása;
ó, barátaim! ügyetlen-kedves gyerekrajzok az ihletőink!
s nagyapáink néznek le ránk a violaszínű felhőkből!
Külön-külön is üde szigetek vagytok
háborgó tengerben és holtvizek posványában,
szabadon csobogó, átlátszó vizekről álmodozunk,
szolgáljuk a kiszabott törvényt,
nehogy elsodorja a fölcsuszamlás lakhelyeinket,
szívdobogásunk a szelíd, sugaras reggelek testvére,
hisszük, hogy egyszer majd szentírás lesz
az embermérték és az egymásrautaltság elismerése,
álságok csaptatóiban hánykódik az ének,
lehet, hogy hamar belemosódnak pátriánk rögébe, melyből vétettünk,
de valamiképp hasznosak voltunk, vagyunk és leszünk,
bárhogyan is keljen fel a nap,
s ha lábnyomainkat belepi a szélfútta homok,
a homok mondja el majd a szélnek
vagy a szél a homoknak,
hogy megvívtuk thermopülai csatánkat!

* február 28-án született Veres János. Tiszták című versével
emlékezünk a költő, műfordító, literátor, közéleti személyiségre.

Hirdetmények
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A rimaszombati kórházban
2008. február 19-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen vért: Andrea Kováčová,
František Goceliak, Peter
Jonáš, Martin Giertli, Ondrej
Kubiš, Gejza Styavina, Zdena
Balajtyová, Tőke Norbert,
Pavel Cirbus, Gál Róbert,
Bálint Tamás,Tibor Štec, Lecső
Péter, Bálint Péter, Zuzana
Breznyáková Rimaszombatból,
Jana Kožiaková, Jozef Kožiak,
Pavel Petráš, Anna Kyzeková,
Róbert Klincko Nyustyáról,
Marcela Slováková Tornaljáról,
Kovács György Balogfaláról,
Iveta Kozloková Rimaráhóról,
Elena Hanobíková, Bolacsek
András Sajószentkirályról,
Váradi Zoltán Csízből, Miroslav
Bysterský, Ivan Dianiška
Tiszolcról, Margita Bartová
Klenócról, Pavel Križo, Adriana
Križová, Peter Polakovič, Eva
Polakovičová, Branislav Bakša
Fazekaszaluzsányból, Magtamás Attila Medveshidegkútról,
Cselényi László Lőkösházáról,
Ján Deraj Felsőpokorágyról,
Jozef Fízeľ Baktiról, Štefan
Hanic, Štefan Gembický, Júlia
Gembická Zeherjéről. Először
adott vért: Iveta Langová Rimaszombatból és Martin Bodnár
Szelcéről.

MOZIMŰSOR
Február 27., szerda, 18.00
Este
amerikai dráma, rendezte:
Koltai Lajos
Február 28. és 29.
Március 1. és 2., 17.45 és
20.00
A nemzet aranya ―
Titkok könyve
amerikai akció thriller

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.
Színházi meghívók
Február 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. Február 26-án, kedden este
hét órától a Theátrum Polgári Társulás által színre
vitt Mágnás Miska c. operettet láthatják Rimaszombatban, olyan közkedvelt színészekkel, mint Dráfi
Mátyás, Boráros Imre, Mák Ildikó, Petrécs Anna valamint Miskovics László. Február 25-én Tornalján,
február 27-én pedig Gesztetén látható (hat órától).
Február 28-án, csütörtökön pedig a hazai Divosud
tart bemutatót, akik Wolfgang Kohlhaase és Rita
Zimmer bűnügyi elemekkel megtűzdelt játékát,
a Hal négyesbent viszik színre Ĺubomír Šárik rendezésében.
Emberek a fákért
Az Ekopolis Alapítvány harmadik alkalommal hirdette meg az Emberek a fákért programot, amelynek
egyik célja, hogy az emberek jobban érdeklődjenek
a környezetük iránt és faültetéssel is javítsák annak
minőségét. A pályázatra civil szervezetek, valamint
iskolák, községi és városi hivatalok és egyének is jelentkezhetnek. Egy projekt maximum 80 ezer koronát kaphat, s a pályázat leadási határideje március
14. Pályázni lehet zöldövezet megújítására, értékes fák védelmére, parkok rendbetételére, iskolai
környezet fásítására. Bővebb információ a www.
ekopolis.sk honlapon.
Wass Albert alkotópályázat
A Bástya Egyesület Wass Albert írófejedelem születésének 100. illetve halálának 10. évfordulója alkalmából alkotópályázatot hirdet a Kárpát-medencében élő magyarok számára, két kategóriában. A
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téma: Magyarságom, mely bennem él! A fogalmazások, esszék terjedelme min. 2500 karakter max.
7500 karakter lehet, melyben a pályázónak ki kell
fejtenie, hogy mit jelent számomra a magyarsága. A
pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha Wass irodalmi munkásságán keresztül közelítenek a témához, esetleg idézetekkel is tarkítják írásukat. Az alkotópályázat meghirdetésének napja: 2008. február
17., Wass Albert halálának 10. évfordulója; beküldési határidő: 2008. április 30.; eredményhirdetés: 2008. május 25-én a rimaszombati Hősök Napi
megemlékezésen. Díjak ifjúsági és felnőtt kategóriákban: 1. 3000 Sk illetve 5000 Sk pénzjutalom; 2.
Jutalomkirándulás a nagyvázsonyi cserkésztáborba
illetve a csízi gyógyfürdőbe; 3. értékes könyv- illetve
dvd-csomag. A pályamunkákat a bastyaegyesulet@
citromail.hu e-mail címre küldhetik.
X. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
A Csemadok Országos Tanácsának megbízásából
a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya
meghirdeti a X. Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivált (Falusi Színjátszó Csoportok X. Országos
Fesztiválja), amely 2008. november 13-16. között
kerül megrendezésre Szepsiben és Buzitán. A csoportok az alábbi műfajokban jelentkezhetnek 2008.
augusztus 29-ig a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya címén: klasszikus színdarabok,
népszínművek, esztrádműsorok, dramatizált népi
játékok. Klasszikus színdarabok esetében a műsor
időtartama 120, az esztrádműsoré 50 perc lehet.
A fesztiválon nem indulhatnak azok az előadások,
amelyek már szerepeltek a Jókai Napok versenyprogramjában. Bővebb információval a Csemadok
Kassa-környéke Területi Választmányának titkárságán szolgálnak: 045 01 Moldava nad Bodvou, Hlavná
81. Tel./fax: 055/460-36-02, mobil: 0905/543-986,
e-mail: boda@csemadok.sk. Információk és jelentkezési lapok a Csemadok területi választmányain is
beszerezhetők.
Új főszerkesztő a Pátria Rádióban
Rimaszombatban az 10174 kHz frekvencián fogható a Pátria Rádió, mely hétköznapokon 10-18 óráig,
szombaton és vasárnap 7.00-15.00 óráig közvetíti
adását. A Pátria Rádió magyar adásának újonnan
létrehozott főszerkesztői posztjára február 18-án
Both Enikő került. A Szlovák Rádió vezetőségének a
felkérésére fogadta el a megbízatását. Korábban a
Szlovák Televízió gyártási igazgatója volt.
Téli stadion nyitva tartása
február 25.
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
			
20.15 – 21.45
február 26.
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
			
18.30 – 20.00, 20.30 – 22.00
február 27. és 28. 10.30 – 12.00, 13.30 – 14.00, 		
			
20.30 – 22.00
február 29.
10.30 – 12.00, 13.30 – 14.00, 		
			
14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00
március 1.
12.30 – 14.00, 14.30 – 16.00, 		
			
16.30 – 18.00, 18.30 – 20.00
március 2.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00, 		
			
20.30 – 22.00
Belépődíj 90 percre 6 éves korig ingyenes, 6-15
éves korig 30 Sk, felnőttek részére 45 Sk, kísérő 20
Sk. A stadion bérleti díja egy órára 2500 Sk.
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Hirdetés

Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109
1104-17
* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017
1115-17
* 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

2008. 2. 25.
háromszobás lakásomat elcserélem egy három ill. négyszobás
lakásra a városban. Tel: 0918
621 154, 0918 274 148
1615-8
* A rimaszombati városközpontban 2-3 szobás lakást vennék.
Tel: 0915 218 330
201-8
* Albérletbe adok egyszobás,
berendezett lakást Rimaszombatban. Tel: 0907 287 796
203-8
Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról
Tel:. 0915 823 031
231-9

* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062
1394-14
* Üzletvezetőt keresünk
a KERIMAT k.f.t üzletébe. Tel:
0905 340 299, 5634317
176-8

Egyéb
*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
* Kérem a becsületes megtalálót, aki egy SONY gyártmányú
videókamerát talált, hogy
jelentkezzen jutalom fejében a
0903 379 703-as telefonszámon.
Köszönöm.
200-8
* Felvásárlok: régiségeket, hagyatékot, komódot, szekrényeket, asztalt, széket, ruhásládát,
lenvásznat, ponyvát, zsákot és
öreg autóelemeket. Tel: 0903
537 225
198-11

Ingatlanok
* 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
* A Nyugat lakótelepen található

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

Autó motor
* Szlovákiában vásárolt Škoda
Felícia (1,3 50 kW) 8 500 koronás
áron eladó. Tel: 0903 483 482
215-9
* Eladó Ford Escort (1,6 diesel)
35 000 koronás áron. Tel: 0903
483 482
216-9
* Jó állapotban lévő Babetát vagy
szkútert (50 cm–ig) a szükséges engedélyekkel vennék (TP
és ŠPZ). Tel: 0918 944 599
1619-9
* Eladó HYUNDAI Cupé 100%-os
állapotban. Tel: 0903 813 140
237-9
* Szuper 50-es traktor papírokkal (ŠPZ), háromsoros ekével,
darálóval, szivattyúval teljes,
kétkerekű kocsival. Ár megegyezés szerint. Rimajánosi 136,
mobil: 0918 501 355
204-7,9

Eladó
tűzifa
Tel: 0918 605 511
Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971

SOU strojárske - Középfokú Gépészeti Szakmunkásképző Iskola a 2008/2009-es tanévben a következő
szakokat kínálja:

befejezés a címlapról

Radnóti Mihály
számított az
elismerésre

Négyéves tanulmányi szakok
(érettségi bizonyítvány
+ szakmunkásképző bizonyítvány)
2411 4 		
beállító műszerész – futballosztály
2697 4 		
elektrotechnikai műszerész 		
		
– futballosztály

Az Európa-bajnokságra
készül Rimaszombat és
a járás legjobb sportolója.

Hároméves szakok
(szakmunkásképző bizonyítvány)
2487 2 01
autószerelő
2433 2     
fémmegmunkáló
2464 2     
géplakatos

A

rimaszombati birkózás nagy ígéretét
viszont elsősorban nem az ankétok,
hanem a versenyek tartják lázban, és 2008ban sem fog tétlenkedni – a felnőtt szlovák
bajnokságot már maga mögött tudhatja, még
vár rá a junior bajnokság, aztán pedig a finnországi kontinensviadal következik. „Szabadfogásban harmadik lettem az országos
bajnokságon, bár az a jobb számom. Viszont

Kétéves szak
(akik nem fejezték be a 9. évfolyamot)
6449 0 műszaki szolgáltatás az autószervizekben
Elérhetőség:   
		
Tel.:                	
Fax:                
e-mail:             	

SOU strojárske, Školská 15, 979 01
Rimavská Sobota
047/5634230
047/5634231
strojar@soustrojrs.sk
GH-8,10

LILIPUT
gyerekruhák

EUROMOTEL
Restaurant

Új tavaszi
kínálat!
Rimaszombatban
a posta mellett

Kassai út, Rimaszombat

hétfő és péntek
9.00–17.00
szombat 9.00–12.00

VADÁSZ
ÉTELEINKRE

A RIMASZOMBATI HALÁSZ
(RYBÁRSKA) UTCAI ÓVODA IGAZGATÓSÁGA ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET,
HOGY A GYEREKEK BEÍRATÁSA
AZ ÓVODÁBA A 2008-2009-ES
ISKOLAI ÉVRE FEBRUÁR 15-TŐL
MÁRCIUS 30-IG VALÓSUL MEG.
EGYBEN SZíVÉLYESEN MEGHÍVJUK
ÖNÖKET A MÁRCIUS 4-ÉN 9.30KOR KEZDŐDŐ NYITOTT NAPRA
AMELY A B-pavilonban LESZ – SZÍNES PROGRAM KíSÉRETÉBEN.
AZ ÉRDEKLŐDŐK A BEÍRATKOZÓ
LAPOKAT HELYBEN ÁTVEHETIK.
Nagy szeretettel várjuk a kedves
szülőket és gyermekeiket!

meghívjuk Önt:

ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

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

szügyi Balassa Bálint Íjász Egylet és
a zsélyi Viktória Íjász Klub közös szervezésében immár ötödik alkalommal rendezte meg az íjászfarsangot február 16-án a
zsélyi kultúrház termeiben. Az egész napos
összejövetelre közel száz íjász érkezett
főképp Magyarországról, hogy ismerkedjen
illetve összemérje íjásztudását. A versenybe
bekapcsolódtak a gömöri Bástya Egyesület
mellett működő Bástya Íjász Klub tagjai is.
Lévay Tibor (felvételünkön) a vadászreflex
kategóriában szép eredményt ért el. Versenyeztek még tradicionális, nyílpuska, angol
hosszú íj kategóriákban. Az íjászfarsang
hajnalig tartó mulatsággal ért véget.
Fotó és szöveg: he

ott nagyobb is a konkurencia, nehezebb érvényesülni. Szerencsére kötöttfogásban is a
legjobbak közé tartozom” – mondta Radnóti,
majd bajnoki címének történetét is elmesélte: „Szerintem az elődöntő volt az igazi döntő, ott ugyanis a kötöttfogás-specialista Rigó
volt az ellenfelem. Sokkal nehezebb volt őt
legyőznöm, mint aztán a döntőben a szintén komáromi Hosnédlt.” A bajnoki címnek
köszönhetően Radnóti bekerült az Európabajnokságra utazó keretbe. „Nagyon örülök
neki, és kicsit izgatott is vagyok, hiszen ez az
első világversenyem. Másrészt tudom, hogy
zöldfülű leszek a többiek között, akik mind
jóval idősebbek és tapasztaltabbak nálam,
de azért titkon abban bízom, valakit esetleg
meglephetek Tamperében.” Ugyanígy vélekedik Radnóti József is, aki apaként és edzőként is egyengeti Mihály útját: „Szerintem ő
lesz a legfiatalabb az Eb-n, de hát egyszer el
kell kezdeni. Egy világversenyen való részvétel ilyen fiatal korban mindenkinek önbizalmat ad.”
B. T., fotó: archív
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Figyelem!
Pályázati felhívás

A

Csemadok Országos Tanácsa a
Szülőföld Alap megbízásából „A
felvidéki magyar kultúra szolgálatában“
címmel pályázatot hirdet a szlovákiai magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési tevékenységének támogatására. A pályázattal új
magyar művészeti értékek létrehozását,
megismertetését, a meglévő magyar
kulturális kincs őrzését, számbavételét, megjelenítését, az önszerveződésen nyugvó közösségi művelődési
tevékenységeket kívánják ösztönözni.
A pályázók köre szlovákiai magyar
közművelődési intézmények és civil
szervezetek. A pályázó intézmény, civil
szervezet fogalmazza meg a tervezett
program célját, határozza meg azokat
a közösségeket és tevékenységeket,
amelyeket a kért támogatás érint. Az
egy pályázatra megítélhető legkisebb
összeg: 100 000 forint, a legmagasabb
összeg 200 000 Ft. Több pályázat is
benyújtható, amelyeket a pályázónak
rangsorolni kell. Minden pályázathoz
külön űrlap szükséges. Az űrlapot és
a nyilatkozatot a Szlovákiai Magyar
Társadalmi és Közművelődési Szövetség - Csemadok (www.csemadok.sk)
honlapjáról lehet letölteni, illetve a    
Csemadok Országos Elnökségétől ( 815
57 Bratislava, nám. 1. mája 10-12, vagy
RR Csemadok Bacsáková 240/13, P.O.
Box 16, 929 01 Dunajská Streda) lehet
kérni. A pályázatokat Szlovákiában a
következő címre kell benyújtani RR
Csemadok, Bacsáková 240/13, P.O.BOX
16, 929 01 Dunajská Streda. Beküldési
határidő: 2008. február 29.

A VFK Rimaszombat
tavaszi bajnoki
programja
3.1. 14.30
3.8. 14.30
3.15. 14.30
3.22. 15.00
3. 29. 15.00
4.5. 15.30
4. 12. 15.30
4.19. 15.30
4.26. 16.00
5.3. 16.30
5.10. 16.30
5.17. 17.00
5.20 17.00
5.24. 17.00
5.31. 17.00

Podbrezová – VFK
VFK – Kassa B
Nagymihály – VFK
VFK – Homonna
VFK – Losonc
Ólubló – VFK
VFK – Inter
Tőketerebes – VFK
VFK – Privigye
VFK – Duslo Vágsellye
Eperjes – VFK
VFK – Podbrezová
Kassa B – VFK
VFK – Nagymihály
Homonna – VFK
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A város győztesei ismételtek
Radnóti Mihály lett a járás legjobb egyéni sportolója

A

Testnevelési Szövetség járási egyesülete és a Besztercebányai Megyei
Önkormányzat kezdeményezésére
a rimaszombati Tátra Szállóban ünnepélyes
keretek között 42. alkalommal adták át
a járás legjobb sportolói kitüntetést. A múlt
héten első alkalommal átadott Rimaszombat legjobb sportolói cím birtokosai ezúttal
is taroltak, a legfontosabb kategóriákban ők
vihették haza a serleget.

Dorota Balciarová
Diákok:
1. Dorota Balciarová – karate (URAKEN
Rimaszombat), edzője Molnár Béla
2. Kristian Slíž – cselgáncs (TJ Mladosť Relax
Rimaszombat) -13-ročný judista, edzője Juraj
Svoreň
3. Réka Bálintová – többpróbázó (Rimaszombati Többpróbázók Klubja), edzője Kamila
Antalová
4. Kinga Muránska – többpróbázó (Rimaszombati Többpróbázók Klubja), edzője Oľga
Barnajová
5. Nikoleta Bálintová – tollaslabda (TJ
Družstevník Klenóc), edzője Ivan Majorský

Serdülők:
1. Igor Molnár – karate (ŠK Uraken Rimaszombat), edzője Molnár Béla
2. Stanislav Morháč – futballista (MFK Rimaszombat), edzője Danyi László
3. Petra Hirjaková – kick-box (Kick-box Leon
Nyustya), edzője Jozef Vranec
4. Ľudmila Bodnárová – röplabdázó ( ŠK
Slovan Rimaszombat), edzője Marcela
Mičková.
5. Petra Jakabová – futballista (1.DFC Rimaszombat), edzője Galamb Róbert
Felnőttek:
1. Radnóti Mihály – birkózó (Lokomotíva
Rimaszombat), edzője Radnóti József
2. Polgári Gábor – teniszező (Mladosť Rimaszombat), edzője Ľudovít Pinzik.
3. Lucia Henčová – kick-box ( Kick.box Leon
Nyustya), edzője Jozef Vranec.
4. Miriama Bagačková – kick box (Kick.box
Leon Nyustya), edzője Jozef Vranec
5. Judita Pisárová – cselgáncs (Mladosť
Relax Rimaszombat), cselgáncs, edzője Juraj
Svoreň
Csapat:
1. Mladosť Relax Rimaszombat asztalitenisz-csapata, edző Ľubomír Pinzík
2. Lokomotíva Rimaszombat birkózócspata,
edző Radnóti József és Ivan Pivník
3. MFK Rimaszombat futballcsapata
A jelöltek között volt a nagybalogi futballcsapat is.
Technikai sportok:
A díjat Boholy János kapta a gömbsakktábla
kifejlesztéséért

Különdíjat kapott Adam Cibuľa (Fitness
Klub Nyustya) többszöros Európa- és szlovák bajnok testépítő és edzője Dušan Ďubek
a sportág népszerűsítéséért
Különdíjat kap Július Nôta (MFK Rimaszombat, Rimajánosi), mint legjobb kapus és Gál
László (FK Bátka), mint legeredményesebb
góllövő

Igor Molnár

Gömöri

A futball fejlesztéséért emlékplakettet kapott Ing. Ladislav Sedmák, Miroslav Iványi,
Tóth Géza, Balajthy Dezső és Jozef Slovák.
Juhász Dósa János, fotó: kan

Sport hírmorzsák
Könnyed győzelem
Garamszentkereszt ellen
Műfüves pályán könnyed győzelmet
aratott előkészületi mérkőzésen a rimaszombati VFK labdarúgócsapata
a második ligás garamszentkereszti
együttes ellen.
A VFK összeállítása: Fedor – Janečka,
Nachtman, Rubint, Mráz – Lazúr,
Živanovič, Filo, Cvjetinovič – Pisár,
Čižmár. Csere: Ádám, Sihelský, Líška és
Morháč.
Pálkovács második lett Bécsben
Pálkovács Zoltán cselgáncsozó második helyen végzett a 100 kg alattiak kategóriájában a bécsi Világkupa
versenyen, s ezzel egy lépéssel ismét
közelebb került az áhított pekingi olimpiai szerepléshez. Pálkovács a német
Jurackot ipponnal verte, majd az olasz
Capezzutót, a román Bratát, s az orosz
Kosztojevet is legyőzte. A döntőben
kikapott egy fiatal holland versenyzőtől,
Henk Groltól. Ezzel 34 pontot szerzett
és az olimpiai kvalifikációs ranglista
kilencedik helyére került, ami még
befutó helynek számít. Ezt a hamburgi
Szupervilágkupa, s még egy Világkupa
követi, ott még több pontot ér egy jó helyezés, ezután lesz még egy Világkupa,
s következik az Európa-bajnokság. Ha
ezek valamelyikén sikerülne pontokat
szereznie, akkor összejöhet Pálkovács
Zoltán álma, a pekingi olimpia.
Martin Antal a harmadik helyen
Martin Antal karatézó a Zsolnán megrendezett Szlovák-kupa második fordulójában bronzérmes lett, miután csak
az elődöntőben szenvedett vereséget
a pozsonyi Lieskovskýtól.
Kettős győzelem a kassaiak ellen
A rimaszombati Slovan női röplabdacsapata kettős győzelmet aratott (3:2,
3:0) a röplabdaliga keleti csoportjának
13. fordulójábana kassai SSK Kometa
Kassa ellen.
Július Nôta ismét a VFK kapusedzője
Július Nôta lett ismét a VFK Rimaszombat kapusedzője. Januártól ő látja el
a korosztályos labdarúgó válogatottak
kapusedzői feladatait is.
Összeállította: jdj
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