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Lapszélre

Folytatjuk!
Juhász Dósa János
főszerkesztő

Ferenczy István Alapiskola
– döntés elnapolva
I

gen gazdag volt a rimaszombati képviselő
-testület februári programja, hiszen több fontos és igen kényes kérdésben is dönteniük kellett.
Decemberről ugyanis februárra halasztották a
döntést a Ferenczy István Alapiskola ügyében,
viszont áprilisról előrehozták a Gömöri Hírlap és
a Gemerské zvesti elmúlt félévi tevékenységének a megvitatását. Több tulajdonjogi kérdés is
terítékre került, de értékelték a városi rendőrség
munkáját is. Az ülést rengeteg vita jellemezte, főleg egyes vagyonjogi kérdések körül lángoltak fel
a szenvedélyek, s több esetben nem is fogadták
el az előterjesztett határozatot. Így nem döntöttek a Papp-ház eladásáról és nem fogadták el a
Styl-Bau ajánlatát sem, amely az egykori kaszár-

nya területén szeretett volna telket venni. Némi
meglepetésre a képviselők komolyabb vita nélkül,
egyhangúlag fogadták el a Gömöri Hírlapról és a
Gemerské zvestiről készített jelentést. A képviselők közül többen a sportrovattal szembeni kifogásaikat hangsúlyozták, s szeretnék, ha a Gömöri
Hírlap a régió egyre több településére is eljutna.
Nem született döntés a Ferenczy István Alapiskola ügyében, a testület tudomásul vette az iskola
igazgatónőjének, Kubačkáné Árvay Gizellának a
beszámolóját, s a Demokratikus blokk javaslatát
is, de a végső döntést a júniusi ülésre halasztotta.
Részletek lapunk harmadik oldalán.

A képviselők újra
összeülnek

Kábellopás

Juhász Dósa János, fotó: moly

A tanácskozást március 4-én (kedden) délután három órai kezdettel az egykori vármegyeháza dísztermében folytatják. A képviselőtestületi ülés ezúttal is nyilvános, melyen sor
kerül még a személyzeti-szervezeti kérdésekre, a Városi Lakásigazgatóság szerződéskötését érintő alapítólevelének a módosítására, de
a képviselők interpellációi mellett bárkinek
lehetősége lesz elmondani véleményét, észrevételét a városvezetéssel kapcsolatban is.

Hetvenketten telefon nélkül maradtak Szkáros
katasztrális körzetében a múlt hét elején elkövetett közhasznú berendezés megkárosítása miatt,
ugyanis négy méter működő telekommunikációs
kábelt loptak el ugyanis az erdőből. A rendőrség
ismeretlen elkövető ellen nyomoz, aki a pozsonyi
cégnek ezzel hatezer korona kárt okozott. (Neki
minden bizonnyal nagy szüksége volt arra a pénzre.
Régiónkban sem ez az első eset, s félő, hogy nem is az
utolsó. Nagy a nyomor, s elkeserítő, hogy a megélhetésért bárkinek is erre kell vetemednie. – szerk. megj.)

moly

Kerületi Rendőrség sajtóközleménye nyomán

Sok volt a bizonytalanság
az utóbbi hetekben-hónapokban a Gömöri Hírlap és
a Gemerské zvesti körül. A
képviselők ugyanis tavaly
májusban úgy döntöttek,
hogy azt az előzetes érdeklődés ellenére nem adják el,
s az idén áprilisban értékelik
a lapot. Az áprilisból február
lett, s mindenki izgatottan
várta, hogy a tartalmilag és
szellemiségében is megújult
lap(ok) elnyeri(k)-e a képviselők tetszését. A döntés
előtt szinte vezényszóra
megindultak a támadások,
bírálatok és ezzel együtt
a találgatások is. Bizony
nem is egy övön aluli ütést
regisztrálhattunk, amelyek
messze álltak objektivitástól, erkölcsiségtől. De aztán
kiderült, hogy ezzel a felek el
is lőtték a puskaporukat, s a
jelentést szinte vita nélkül,
egyhangúlag fogadták el a
képviselők. A munka tehát
folytatódhat, s a Gömöri Hírlap a régió egyetlen nyomtatott (sajnos!) magyar nyelvű
sajtótermékeként továbbra
is a rimaszombati Városi
Hivatal gondozásában jelenik meg. De hogy meddig,
az most már a szerkesztők
mellett elsősorban Önökön,
olvasókon is múlik. Hiszen
a jelenlegi példányszám
bizony sok jót nem ígér.

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

AkciÓ: füstölt lapocka 99 Sk/kg
Hegyesi kolbász 130 Sk/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat
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Modern berendezések, standardon felüli
gépek Rimaszombatban

Különfélék

A szem háza

Szakmai tanácskozás
A felvidéki szlovák-magyar kapcsolatokról és a felvidéki magyarságról
tartottak szakmai tanácskozást február 22-én Besztercebányán, melyen
Rimaszombatból a Polgári Társulások
Szlovákiai Szövetsége, a Modifikáció
Polgári Társulás, a Tompa Mihály Klub
képviselői valamint a Polgár Info felvidéki, kárpátaljai, délvidéki főszerkesztője voltak jelen. Házik Zoltán, a Polgári
Társulások Szlovákiai Szövetségének
elnöke rámutatott a felvidéki magyarság aggasztó szociális helyzetére. A
tanácskozáson szó esett az önrendelkezésről és Koszovó függetlenségének
kikiáltásáról, illetve annak a Kárpátmedence magyarságára való kihatásáról is. Dirbák Erik, a rimaszombati TMK
Ifjúsági és Informatikai szekció vezetője
rövid beszámolójában az ifjúság égető
problémáira mutatott rá.

M

ár néhány éve várja a betegeket Rimaszombatban a Fő téren A szem
háza, ahol ambuláns kezelésen kívül
mikrosebészeti beavatkozásokat is elvégeznek. A fő területük mégis a szembetegségek
megelőzése és azok diagnosztizálása, műtét
előti kivizsgálások, valamint a műtét utáni
kezelések. Tavaly jelentősen nőtt a betegek és
a preventív meglőzés iránt érdeklődők száma,
s az eltelt két év alatt a mikrosebészeti beavatkozások iránt is egyre többen érdeklődtek, mondta el lapunknak a társaság ügyvezetője, Július Slanina. Hozzátette még, hogy a
szokásos rutin szemvizsgálatokon kívül speciális glaukóma (zöldhályog) vizsgálatokat
is elvégeznek, ugyanis ez a vakság második
leggyakoribb előidézője. „Az új rendelőbe két
új gépet vettünk, amelyek a legmodernebbek közé tartoznak a világon. Egyikük, az ún
retinatomograf – HRT 3, amely a szemideg,
a recehártya és az érhálózat vizsgálatát teszi lehetővé, s kiszűrhető vele a zöld hályog,
a másik berendezés pedig az ún. AB SCAN,
amely ultrahangos, térbeli (3D) kivizsgálást
tesz lehetővé. Ez az első ilyen berendezés
Szlovákiában, hasonlóan magas színvonalú
gépek csak a besztercebányai Roosevelt kór-

házban találhatóak” – tette hozzá Slanina. Az
új ambulancián rendel mostantól MUDr. Eva
Sudárová, aki előzőleg Losoncon dolgozott
valamint egy diplomás ápolónővér, Danica
Paľagová is.

kk for. /jdj, fotó: moly

Vélemény

Éljünk, de hogyan...
Tudomásul kellene már végre venni, hogy hazánkban
egy nagyobb méretet ölt a szegénység.

V

onatkozik ez minden olyan állampolgárra, aki alacsony jövedelemből
kénytelen tengetni az életét. Emelkednek
a lakbérrel kapcsolatos szolgáltatások-, az
élelmiszer árai, de ezzel szemben a jövedelem nem változik. Mit tehetnek azok a
személyek, akik, mint gondozók csak ötezer
koronát kapnak az államtól, mivel a beteg
hozzátartozójukat ápolják. Miért vannak
ennyire alábecsülve ezek az emberek?
Több fizetést érdemelnének. A nyugdíjasok zöme nem kap annyi nyugdíjat, hogy
abból gond nélkül megéljen. A gyógyszerek
is igen drágák, még arra is áldozniuk kell,
s azt az összeget sajnos az élelmiszerre
szánt összegből vonják le. Hová vezet ez az
állapot? Nem lepődünk már meg semmin
sem. Vannak olyan emberek, akik elítélik,
sőt felháborítónak tartják azt a pár koldust,

aki a város különböző pontjain alamizsnáért
könyörögnek. Nem tennék, ha kapnának
elegendő pénzt az államtól, annyit, hogy
abból meg is tudjanak élni emberi módon.
Nagy úr az éhség. Enni meg kell. Tudunk
erről a jelenségről, a szegénységről, akkor
is, ha nem beszélünk róla. Nem hagyhatjuk
szó nélkül. Igaz, az ellen nem tudunk tenni
semmit, hogy megváltozzon ez az elkeserítő
állapot. Ez nem is tartozik ránk. Akik viszont
tudnák orvosolni, tudomást sem akarnak
venni róla, sőt még le is tagadják. Szerintük
hazánkban nincs szegénység. Tudnak arról
egyáltalán, hogy hány iskolás gyerek megy
éhesen iskolába? Nem a szülő tehet róla.
Vegyék már észre azt, hogy nagyon nagy a
baj. Cselekedni kell.

Csölle Edit

Jövő hídjai konferencia
A Kisebbségekért–Pro Minoritate
Alapítvány, a Magyar Koalíció Pártja és
a Polgári Magyarországért Alapítvány
szervezésében február 28-án került sor
Losoncon arra a konferenciára, amelynek az volt a célja, hogy megismertesse az érintettekkel a szlovák-magyar
határmenti együttműködés operatív
programban rejlő lehetőségeket. A
konferenciát Csúz Péter (BBMÖ képviseletében) nyitotta meg, majd Csáky Pál
és Orbán Viktor szólt a résztvevőkhöz,
akik között ott volt Cifruš István, Rimaszombat és régiónk több településének
polgármestere. A konferencia három
blokkban zajlott: Gazdaság és társadalom, környezet- és természetvédelem
és a pályázatokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás. A rendezvényről
következő számunkban bővebben is
olvashatnak.

Meghívó
Mécs László estre
A Tompa Mihály Klub polgári társulás, hétfőn azaz március 3-án 17 órai
kezdettel a Három Rózsa kávézóban
(Rimaszombat, Fő tér 20.) Mécs László
papköltő élete és költészete címmel rendez előadást. Közreműködik
Dohnányi Éva, Povinszky Elvira, Miko
Attila, Mihályi Tímea, Fodor Judit. Zenei
szerkesztő: Horváth Júlia. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Összeállította: moly

Városunk életéből

2008. 3. 3.

„A Gömöri Hírlap
100 %-ra megváltozott”
A február 26-án összeült képviselőtestület egyhangúlag
elfogadta a GZ és a GH főszerkesztőinek 2007. májustól
december végéig tartó időszakról írt jelentését.

S

ajnos nagyon sok negatív visszhang érte
az elmúlt időszakban lapjaink házatáját,
s ez rávetetette nem kellemes árnyékát a
Gömöri Hírlapra is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Marta Kanalová, a GZ főszerkesztője hozzájárult lapunk „megmentéséhez”,
de a teljes talpra álláshoz nélkülözhetetlen volt a főállású magyar főszerkesztő és
szerkesztő fáradságot nem ismerő önálló
munkájára. Minden lapszámban arra törekedtünk, mint ahogyan ezután is, hogy a legszélesebb olvasótábort szólítsuk meg kulturális, szociális vagy akár politikai cikkekkel,
véleményekkel. Igyekezetünk a fontosabb
események krónikaszerű megörökítésére is
irányul, hogy bemutassuk a városi és a járásbeli szervezeteinek tevékenységét, megem-

lékezzünk híres szülötteinkről, a jelentősebb
évfordulókról, hogy hírt adjunk a régiónkban zajló rendezvényekről. Munkánkat pozitívan értékelték úgy a képviselők, mint a
Szerkesztőbizottság tagjai. Hacsi Attila, a
Szerkesztőbizottság elnöke a képviselőtestületben beszámolt a bizottság munkájáról,
és tényszerűen értelmezte a szerkesztőség
gazdálkodását valamint a remitendát, de pozitív hangot adott a személyzeti, technikai és
grafikai változásoknak. Pavel Brndiar a sportrovatot kritizálta, s javasolta, hogy a magyar
újság a déli régió több településére is jusson
el. (A javaslata számunkra nem újdonság,
hiszen a legtöbb példány vidéken fogy, s folyamatosan dolgozunk azon, hogy növeljük
olvasóink táborát a falvakban is.) Bán Zoltán
szóba hozta a magyar szerkesztő és főszerkesztő nélküli kritikus időszakot, a fejléc
tavaly májusi önkényes megváltoztatását,
mindemellett pozitívan értékelte a Gömöri
Hírlapot, s úgy fogalmazott, hogy a lap száz
százalékos pozitív változáson ment keresztül. Július Sojka szerint az eredményességet
és jövedelmezőséget kell figyelembe venni, s
ő amellett van, hogy inkább egy közlönyt kellene a Városi Hivatalnak kiadni, amely minél
több emberhez eljutna.

Homoly E., fotó: a szerző

Csak júniusban
döntenek
H

eves vita után ismét elhalasztották a
döntést a Ferenczy István Alapiskola
sorsáról. A testület meghallgatta az igazgatónő, Kubačka Gizella beszámolóját, aki az
iskola kétségbeesett erőfeszítéseiről adott
számot. A jelenlegi állás szerint jövőre tizenhárom gyerek iratkozott be a hatodik
osztályba, de azt, hogy ezek közül hányan
lesznek ott az évnyitón, senki sem tudja
garantálni. Az iskola vezetése még buszt is
hajlandó indítani, amelyek összeszednék a
falusi gyerekeket, bár kérdés, hogy ez hos�-

szú távon járható út-e egyáltalán. Az MKP-s
képviselőket is tömörítő Demokratikus blokk
javaslatot nyújtott be, amelyben kéri, hogy a
jelentkezők elégséges száma miatt ne döntsön az idén az iskola sorsáról. A képviselők
tudomásul vették mind a beszámolót, mind
a jelentést, de abban egyeztek meg, hogy áprilisban a városi hivatal oktatási osztálya az
iskolával közösen véleményezi a helyzetet,
pontos jelentést készít, s a képviselők a júniusi ülésükön hozzák meg a végső döntést.
					
jdj
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Növekszik
a megélhetési
bűnözés
Ján Mihálik kapitány (képünkön),
a Rendőrségi Testület területi osztályának a vezetője és Berecz Péter, a Városi
Rendőrség parancsnoka számoltak be a
város közbiztonságának alakulásáról.

T

avaly egész sor preventív intézkedést hozott a rendőrségi testület,
ugyanis a kedvezőtlen bűnügyi helyzethez hozzájárult a magas munkanélküliség, az alacsony jogtudat, és
a szociálisan alkalmazkodóképtelen
emberek magas koncentrációja.
A területi osztály tavaly 721 bűnesetet
regisztrált, ami 78-cal kevesebb, mint
2006-ban volt. Rimaszombat területén
260 bűnesetet derítettek fel. Negatív
tendencia, hogy egyre több a kiskorú
bűnöző, és nagyon sokan követnek el
bűncselekményt alkohol hatása alatt.
De egyre több a munkanélküli bűnelkövetők aránya is, ami egyértelműen jelzi,
hogy minél nagyobb szerepet játszik
a régióban is a megélhetési bűnözés. De
sok gondot okoznak a felelőtlen sofőrök
és azok a motorkerékpárosok is, akik az
utcán dübörögnek, s nagyon sok ember
nyugalmát megzavarják. Berecz Péter
szerint csökkent ugyan a szabálysértések száma is valemelyest, de még így is
2230 esetet jegyeztek fel, ami meglehetősen magas számnak számít. A parkolási- és közlekedési kihágások mellett
egyre több gondot okoznak a kutyatulajdonosok és az illegális szemétlerakók
is. A sok-sok negatívum mellett viszont
örömteli, hogy komolyabb, így élet elleni bűncselekmény nem történt. A képviselő-testület még tavaly határozott
a kilenc fős állomány bővítéséről. Pályázatot hirdettek, amelyen huszonketten
vettek részt, s közülük választották
ki azt a négyet, akik Zsolnán vesznek
részt kiképzésen.

jdj, fotó: moly
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Zajos sikert arattak a komáromi színészek

Ankét
Tagja-e Ön valamilyen
civil szervezetnek?
Kéry Márta, nyugdíjas, Rimaszombat
Nem vagyok tagja
egyik szervezetnek
sem. Titkárnő voltam
a Mozgássérültek
Szervezetében, azt
csináltam vagy kilenc
évig. Azelőtt tanítottam, így a régi tanárismerőseimmel
szoktam találkozni. Előhozzuk a régi
szép időket. Így, hogy megromlott az
egészségügyi állapotom, nem nagyon
mászkálhatok. Estefelé, amikor a legtöbb akció lenne, nem merek kimenni.
A Gömörországot szoktam vásárolni,
abban nagyon sok érdekességet megtalálok. Ma a gyerekek sem aktívak, bár
az iskolások néha előadnak a kultúrházban. Régebben a kulturális élet
olyan családiasabb volt.
Csomai Jenő, vállalkozó, Serke
Nem. Nincs ilyesmire időm. Mezőgazdasággal foglalkozom, a munkámra
koncentrálok. Az az igazság, hogy nem
is érdekel, nem vagyok otthon, nem
foglalkozom vele. Részemről nem is
fontos, mert nem sok valamit látok
benne. Itt már nem működik semmi
sem úgy, ahogyan kellene.
Novák István, diák, Rimaszombat
Azt gondoltam, hogy
Ön a Jehova tanúitól
van. Nem, még nem
vagyok tagja semmilyen szervezetnek
sem. Nem volt még
rá lehetőségem, hogy
belépjek. Soha sem szólítottak meg
semmi ilyesmivel. Nem hívtak sehová,
pedig alapjában véve érdekelne. Azt
sem tudom, hogy hogy kell taggá válni.
Így otthon töltöm a szabadidőmet, tévézek, számítógépezek, az állataimmal
vagyok.

K

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a rimaszombati
Művészeti Alapiskola a Novoročenky – Újévi üdvözlőlapok
kiállítással egybekötött képzőművészeti versenyét.

Kopjafaavatás
Nagybalogon
A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete és Nagybalog Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt az 1848- as
magyar forradalom 160. évfordulójának
tiszteletére készített kopjafa avatására,
amely 2008. március16-án, 11.30-kor
veszi kezdetét a helyi református templomban. Közreműködik a Gömör- Kishont Vármegye Ózdi Lovas Bandériuma.

jdj, fotó: moly

Jókívánság egész évre

Kérdezett és fényképezett: homoly

S

ajnos némi magyarázkodással kellett
kezdeni a gyér közönség miatt az újévi
üdvözlőlapokból készített kiállítás megnyitóját február 25-én a rimaszombati Városi
Művelődési Központ melletti Ganevia Galériában. Az országos versenybe huszonöt művészeti iskola diákjai neveztek be több mint
ötszáz alkotással. A rimaszombati Művészeti
Alapiskola igazgatója, Marian Lacko a tava-

Hollósy Simon iskolájában tanult
Szlovák Nemzeti Galéria, a kassai Kelet-szlovákiai Galéria, a losonci Nógrádi Múzeum
és Galéria, a Rozsnyói Bányászati Múzeum,
valamint a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeum gyűjteményében. Hogy neve Rimaszombatban sem merült feledésbe, azt
nagyrészt Danis Tamásnak köszönhetjük,
s 1975-ben a városban gyűjteményes kiállítását is megrendezték. Rimaszombatban
a rendszerváltás után utcát neveztek el róla,
s halálának 90. évfordulóján szülőfalujában,
Baloghrussón is megemlékeztek róla, ahol
emléktáblát is állítottak a tiszteletére.

125 évvel ezelőtt, 1883. február 25-én született Baloghrussón Putra Ede festőművész.
A család az édesapa halála után 1902-ben
Rimaszombatba költözött. 1903-ban Gömör
és Kis-Hont megye anyagi támogatásával
beíratkozott a budapesti Mintarajziskolába,
de anyja képtelen volt varrásból fedezni tanulmányai költségeit. Miután Budapestről
hazatért, megismerkedett Rudnay Gyulával,
s az ő támogatásával Münchenben Hollósy
Simon majd Vladimir Magidey tanítványa
lehetett. 1915. január 5-én halt meg tüdőbaj
és szívgyengeség következtében. Hatvannál több olajfestmény és hozzávetőleg 200
rajz maradt utána. Képei megtalálhatóak a
is. No és persze hatalmas siker. Ugyanez a
társulat a Peti kalandjai (felvételünkön) c.
Sármándi-Dénes mesejátékot is bemutatta.
Ez a csapat egész héten tájainkon turnézott,
s megfordultak Rozsnyón, Tornalján, Feleden
és Gesztetében is.

szi szünetek miatti nehéz időpontválasztással magyarázta a díjazottak csekély jelenlétét. A pályázat céljának ismertetése során
kiemelte, hogy a régi hagyományt, mint a
képeslapok klasszikus módon történő küldését szeretnék vissza hozni, mert korunkban
sajnos már csak sms és e-mail formájában
árasztanak el bennünket újévi jókívánságokat tartalmazó vagy ábrázoló képeslapokkal.
Hozzátette még az eredményhirdetés előtt,
hogy a meghirdetett versenyre színvonalas,
a legeltérőbb technikával készített A5 formátumú alkotások érkeztek. Nem volt könnyű
dolga a szakmai zsűrinek, amelynek elnöke Martina Pilcnerová losonci és alelnöke
František Mráz füleki képzőművészek voltak. A három kategóriába sorolt alkotások
közül tizenhét díjat osztottak ki, a legtöbb
legjobb munka Lőcséről érkezett, Rimaszombatból elismerésben Király Bernadett, Jakub
Kňažko, Gabriela Popovičová, Bódi Dominika és Koós Alexandra diákok részesültek. A
kiállítás a Ganevia Galériában március 13-ig
tekinthető meg.

Fotó és szöveg: moly
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125 évvel ezelőtt született Putra Ede festőművész

Színházra kiéhezve

ét nap alatt három magyar színházi
előadást láthattak az érdeklődők Rimaszombatban. Hogy ez jó-e vagy rossz, azt
most ne firtassuk, tény, hogy a szervezők
remek munkát végeztek, ugyanis mindhárom előadáson teltház volt. A Csemadok
alapszervezete hívta meg a komáromi Jókai
Színház A bor c. előadását, amely Gárdonyi
Géza népszínműve alapján készült Bezerédi
Zoltán rendezett. A némileg vontatott és ritmusában bizonytalan előadás egy tipikus
falusi történetet visz színpadra. Baracs Imre
ismervén saját erőszakos természetét, megfogadja, hogy nem iszik többet. De mivel egy
ünnepségen saját felesége kéri, hogy tegyen
kivételt, enged a kísértésnek, s bizony a családi béke bánja a kárát. A család, ha ideiglenesen is, de szétesik. Persze, mint a népszínművekben szokás, minden jóra fordul. Baracs
nevezetű, de mérnökember a főszereplője a
Mágnás Miska c. nagyoperettnek is, amelyet
a Dráfi Mátyás által vezetett Teátrum Színház mutatott be. Van élőzene, saját kredencekből előkerült jelmez és szegényes díszlet

Kultúra
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jdj, fotó: archív

A rimaszombati és füleki VMK 2008-as tervei
A
rimaszombati és füleki Városi Művelődési Központok eljuttatták szerkesztőségünkbe éves programjukat, melyet a helyi
magyarságnak készítenek. A füleki program
összeállításában idén sem csalatkoztunk,
sőt „2008-as kulturális naptár” formájában
is tájékoztatják célközönségüket.

Rimaszombat
Februárban a Jókai Színház A bor c. – a Teátrum Színház a Petike kalandjai c. színművet
hozták el a VMK szervezésében a gyerekeknek. Március 14-én tartja ünnepi műsorát
a kultúrház, eddig ismeretlen tartalommal.
Március 20-án Húsvéti ünnepvárás, május
2-3.-án Városnapok, június 12-14.-én az
Atrium Art zajlik majd a VMK társszervezésében. Nyáron hagyományosan sor kerül a

Fonóka napközis táborra és a Konvergencia
fogyatékos gyermekek táborára. Szeptember 5-én Nagyferencz Katalin grafikáiból
nyílik kiállítás, míg október 10-én az 50 éves
Sobotienka fúvószenekart ünnepelik. A tavaly sikeresen megrendezett ART MISSZIÓ-t
idén november 14-18 között a középiskolásoknak, december 5-én pedig az alapiskolásoknak szervezik meg.

Fülek
Januárban rendezték meg a Városi bált,
s mutatták be Parti Zoltán Fülek című
könyvét. Februárban sor került a Farsangi
„Banya” találkozóra és a Szevasz Színház
előadására. Márciusban a Vigadóban emlékeznek meg egész estét betöltő kulturális
műsorral „Március idusáról”, hó végén a

Komáromi Jókai Színházat (A bor) látják
vendégül. Áprilisban fellép Füleken az Ifjú
Szivek, s a helyi Zsákszínház, májusban
pedig az Apropó Diákszínpad. A nyáron
a várjátékoké a főszerep. Augusztusban
szervezik meg immár tizenkilencedik alkalommal a Palóc Napokat, s a Zsákszínház
bemutató előadással is kirukkol. Szeptemberben rendezik meg a Megzenésített versek
Országos Fesztiválját, októberben a Kassai
Thália Színház vendégeskedik a városban.
Novemberben Katalin bálon, a Rajkó Zenekar koncertjén, s a losonci Kármán Színház
előadásán szórakozhat a közönség. Decemberben minden hétre akad program, lesz
Roma ki mit tud?, Örvendezzünk!, Ádventi
koncert és szilveszteri mulatság is.

Feldolgozta: he

Megkérdeztük: Mit tervez a Csemadok Tornaljai Területi Választmánya 2008-ra?

A magyar kultúra szolgálatában

A

Csemadok tornaljai alapszervezete
február 23-án, szombaton tartotta évzáró tagsági gyűlését, tudom meg a hírt a
Tornaljai Területi Választmány elnökétől,
Balajti Lajostól. A több mint 400 tagot számláló szervezet minden bizonyára Tornalja legnagyobb létszámú polgári társulása, az idén
is megszervezi hagyományos rendezvényeit
s megemlékezik jeles történelmi eseményeink évfordulójáról. Az egykor rendszeresen
és jól működő Palóc Klub tevékenységének
folytatásaként Balázs Emese hív prominens
vendégeket egy-egy beszélgetésre – immár
a Rákóczi Magyar Házba, mely új otthona a tornaljai Csemadoknak. Tavaly ősztől

itt tartja próbáit az alapszervezet Andante
vegyeskara is. Nyáron a kórus Erdélybe készül
nyárádszeredai barátai meghívására, akik a
tavalyi tornaljai nemzetközi kórusfesztiválon vendégként szerepeltek. A területi választmánnyal közösen az idén is megszervezik a népszerű nyári kézműves tábort, a
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
járási fordulóját, valamint a Duna Menti Tavasz regionális válogatóját. Sajnos, a területi választmányhoz tartozó tíz alapszervezet
egy-két sikeres rendezvényen kívül ez idáig
nemigen fejtett ki rendszeres tevékenységet.
Ma, amikor gombaszámra szaporodnak a civil szervezetek, fontos-e, hogy megmaradjon

a Csemadok? – kérdezem Balajti Lajostól, s
ő így válaszol: „Igaz ugyan, hogy újabban tájainkon is divat különféle polgári társulásokat, civil szerveződéseket alapítani, ám ezek
közül nagyon sok kérészéletűnek bizonyult,
s egy-két rendezvény után meg is szűnik. A
Csemadok a hazai magyarság máig legnagyobb létszámú, legszervezettebb társulása.
Közel hat évtizedes létével és eredményeivel
bizonyított és bizonyít folyamatosan napjainkban is. Aki tehát a szövetség legitimitását
kérdőjelezi meg, az a szlovákiai magyarság
létjogosultságát vonja kétségbe.”

Balázs Emese
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Egy arc a Pátria Rádióból – Nyitrai Nóra

Naprakész, Zsinór, Zöld percek vagy éppen
a kívánságműsor – többek között ezekben a
műsorokban találkozhatunk a pozsonyi Pátria Rádió magyar adásának a szerkesztőjével.
Mivel a Naprakészben ő is gyakran teszi fel
a kérdést, mi mással is kezdhettem volna a
pozsonyi beszélgetést Nyitrai Nórával, mint
az alábbi kérdéssel:

- Mivel is telik a mai napod?
- Ez nagyon változó, attól függ, hogy hány
műsorom van egy héten. Ez a hét egy kétműsoros hét. Hétfőn volt egy környezetvédelmi
műsorom, pénteken pedig én vezetem a délutáni műsort, a Naprakészt, ami bizony rengeteg feladatot jelent, hisz három és fél órát
kell kitölteni. Ma ehhez a műsorhoz válogattam anyagokat (Eseménynaptár, Főzőcske), s
a riportokat vagy a riportalanyokat is be kell
biztosítani.
- Te kérsz anyagokat egy-egy bizonyos témában vagy neked ajánlanak fel anyagokat
a kollégák?
- Is-is, mindig jön ajánlat is, de például az
utolsó órában mindig van egy kiemelt téma,
s ez általában élőben megy. Most például
Koszovót választottam, s Ondrejcsák Róbert
lesz a vendég.
- Gondoltam.
- Mi rimaszombatiak tartsunk össze!
- Környezetvédelmi műsort is vezetsz. Ezt
te választottad magadnak?
- Az én ötletem volt még annak idején, amikor Nagy Ildikó idejött és mindenkit megkérdezett az ötleteiről.
- Valamikor a szerkesztők rengeteget utaztak vidékre, ma mintha mindez már a múlté lenne.
- Nagyon szívesen mennénk, csak egyszerűen nincsen mikor. Mindenki túl van terhelve,
s ha akad egy nap, akkor legfeljebb Komáromig tudunk eljutni. Régen a rádiónak voltak
sofőrjei, s ha kiírtunk egy utat, akkor két-három kollégával összefogva elindultunk kelet
felé. Ma már marad a vonat, a busz vagy saját

magunk vezetünk.
- A Pátriának van egy kassai tudósítója, s
ezzel az a vidék le van fedve, viszont nagyon hiányzik egy közép-szlovákiai szerkesztő, aki naprakészen tudna tájékoztatni,
s az illetőnek lenne megfelelő helyismerete,
s így nemcsak véletlenül derülne fény érdekes dolgokra vagy személyekre.
- Szerintem is nagyon kellene, de azért az
sem lenne rossz, ha egy szerkesztő is ki tudna utazni egy-egy riportút erejéig. Nekünk is
vannak regionális tudósítóink, de egy egykét perces felovasott tudósítás nem ér fel egy
igazi riporttal.
- Emlegettük már Rimaszombatot, de hogyan lesz valakiből rádiós?
- Budapesten végeztem szlovák szakon, majd
másoddiplomás képzésben kommunikáció
szakon végeztem. De a rádió csak később jött.
Előbb a Gömöri Hírlapban írogattam, majd
jelentek meg cikkeim a Szabad Újságban is,
s azt hittem, hogy az én palóc tájszólásommal labdába se rúghatok a rádióban. Írtam
egy csomó ajánlólevelet, s meglepetésemre
a rádióból azonnal válaszoltak, s egy komoly
meghallgatás után felvettek.
- S ez most már nyugdíjasállás a részedről?
- Én a rádióba pillanatnyilag szerelmes vagyok, de belekóstoltam a tévébe is, s egy magyarországi adónak tudósítgatok. De a rádió
az, ami igazán fekszik nekem.
- S milyen gyakran találkozhatunk veled Rimaszombatban?
- Voltam otthon karácsonykor.

Juhász Dósa János, fotó: archív

Panelházi történetek Rák Vikivel
A

Szomszédok c. szituációs komédiasorozat után még nagyobb dobásra
szánta el magát Andy Kraus, s a konkurens
csatornán egy új szappanoperát indított
útjára Panelházi történetek (Panelák) címmel. A cím „Á” betűje nem véletlenül formál
kulcslyukat, ugyanis a nézők betekinthetnek egy lakóház mindennapjaiba, de egyes
hálószobák titkaiba is. Ebbe a házba költözik
be Agáta Fodrászová (Rák Viki) vállalkozó
Érsekújvárból. A sorozatban neves színművészek vállaltak szerepet, többek között
Diana Mórovát, Marián Miezgát, Henrieta
Mickovičovát, Vlado Kobielskýt, Božidara
Turzonovovát, Juraj Slezáčeket és a titokzatos vállalkozó, Milan Kordiak szerepében
Bárta Sándort láthatjuk. Adás hétköznaponként a JOJ televízióban 21.15 órától.

jdj, fotó: archív
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [16.]
[Részletek egy készülő regényből]

T

elente, mióta ebben az utcában lakunk,
mindig elégendő mennyiségű hó hullik,
sőt olykor több is a kelleténél. Az Andrik-hegy
ilyenkor benépesül fiatalokkal, kik szánkóznak, síelnek, csúszkálnak, szórakoznak. A beépítetlen hegyoldal magántulajdonban van,
erre utal a neve is. Az utcánkkal szemközti
része száz-százötven méter szélességben
még bekerítetlen, jobbról és balról kerítésdróttal körülvett telek illetve kert határolja.
A hegy tetején sűrű fasor és áthatolhatatlan
sövény húzódik, amely védi az alant elterülő
sík részt a kellemetlen széljárástól, s természetes határként húzódik a mezőgazdasági
terület és a lakott terület között. Érdekessége
az eléggé meredek és magas hegynek, hogy a
lejtő közepén mintegy fél méter szélességű
vízszintes rész található. Ezt az adottságot
leginkább azok használják ki, akik nem merészkednek fel a hegy tetejére, hanem csak
innen, félútról óhajtanak lesiklani; vagyis
a bátortalanabbak és a kezdők. A sík alsó
rész elegendő helyet biztosít ahhoz, hogy a
lesiklók biztonságosan megálljanak még a
belterületen mindennemű fékezés nélkül. A
területet az utcától széles és kanyargós, szabályozatlan vizesárok választja el. Az Andrikhegy lényegében egy ideális hely télen a síelők és a szánkózni vágyók számára.
Midőn másodikos koromban legelőször visz
ki Anyu erre a helyre, felettébb meredeknek
és magasnak találom a hegyet, nem merészkedem fel a legtetejére, hogy onnan csus�szanjak le a szánkómon. Csupán elnézem és
csodálom a nagyobb fiúkat, akik gond nélkül a
hegy legtetejéről indulnak neki szánkójukkal
vagy sítalpaikon a lejtőnek. Legveszélyesebb
szakasz a hegyoldal közepe, ahol a lapos rész
– mi bukkanónak nevezzük – megugrasztja
a leereszkedőt, de aztán valakinek a síelők
közül eszébe jut, hogy ezen könnyedén lehet segíteni, ha egy szakaszon kiegyenesítik
a pályát. Miután a következő nyáron véglegesen átalakítják a kiszemelt helyet, a téli
idényben a szánkózókat és a kezdő síelőket
már nem engedik erre a részre, s érkeznek
ide fiúk síelni a belvárosból is. Valódi sípályát
alakítanak ki kikerülendő akadályokkal és
kisebb ugratókkal, ezen versenyeznek szórakozásképpen.
A nagyobb, szánkózó fiúk közül a legvakmerőbbnek Gál Laci bizonyul, aki semmiben
sem ismer lehetetlent. Lacit az sem zavarja, ha a szánkója a hegy felénél a bukkanón
olykor kirepül alóla, s ő maga pediglen a fenekén csúszva vagy bukfencezve ér le. Egy
alkalommal, amikor szánkó nélkül érkezik
meg a helyszínre, megkérdezi tőlem, szán-

kózhatna-e velem. Az előző idényben ös�szetörte a szánkóját, az használhatatlanná
válik. Én ebben az évben kapok új szánkót,
amely már nem egyszemélyes, így ketten is
elférünk rajta. Anyu már nem jön ki velem,
de ha kimegy a házunkból az utca közepére, láthatja, mi történik a hegyen, a kabátom
színéről felismer engem, s ha figyelek, én is
láthatom a hegyről őt. Anyu nyugodt típus,
megbízik bennem, tudja, hogy képes vagyok
vigyázni magamra, óvatos és figyelmes vagyok, szilárd az önkontrollom, és semmiféle rosszat nem követek el, ami miatt esetleg
bajba keverednék vagy bajba kevernék másokat. A hegyen mindenkor vannak szülők,
főleg olyanok, akik távolabb laknak, s odafigyelnek a viselkedésünkre, de a nagyobb fiúk
némelyikében is megbíznak azok a szülők,
akik magukban engedik el gyermekeiket.
Anyu csupán értem jön, ha a megfelelő időben, a sötétedés kezdetekor esetenként nem
érkezem haza.
Újév tájékán akkora hó esik, hogy bentről
nem tudjuk kinyitni házunk külső ajtaját, ki
kell mennem az ablakon át az udvarra, hogy
eltúrjam a havat előle. Az előző napokban folyamatosan havazik, azon az éjszakán mintegy félméteres új hó hull a meglévő rétegre,
reggelre a hó vastagsága eléri az egy métert,
csodálatos látvány. Az udvaron ösvényeket
vágok a hóban, élvezem, ahogy a kanyonszerű vágatokban tologathatom a szánkómat,
labirintusban érzem magamat, amelyből, ha
eltévedek, nincs kiút. Anyu többször kijön,
hogy megnézze, nem vesztem-e el...
Délutánonként az utcában lakó gyerekek
hócsatát vívnak, én sem hiányozhatom. Az
önfeledt játékba bekapcsolódnak az utca felső végén lakó Rapčanék is. Maňa és Ondro, a
két legidősebb testvér csak ritkán társul hozzánk, ők másutt és másokkal barátkoznak,
minthogy hozzájuk a Sarampó nevű utca
esik közelebb, ahol több, szlovák iskolába járó
gyerek lakik (persze majdnem mindegyikük,
akárcsak Maňa, eléggé jól beszél magyarul;
Ondro inkább nem akar beszélni, fél, hogy
rosszul ejti ki a szavakat.)
Bódi Marika, a legidősebb és legmagasabb
lány, ki olykor az irányító szerepét vállalja
magára, két csoportra oszt fel bennünket,
kölcsönösen meghógolyózzuk egymást, senki sem marad száraz ruhában, felpezsdül a
vérkeringésünk, alaposan kipirosodik az arcunk. Minekutána kifulladunk, hatalmas hóembert építünk az idősebb Szunyaiék előtt. A
hóember szemét egy-egy széndarab alkotja,
az orrát egy répa, s a fejére egy kopott zománcú, lyukas bili kerül...

Kerekesék házába ősszel beköltöznek
Horniakék, az új lakók. Imigyen egy fiúval
több lett az utcában. A velem egyidős Jaroval
a tél folyamán hamar megbarátkozom. Én eltanulom tőle a szlovák szavakat, ő pedig tőlem és a lányoktól a magyar szavakat. Néha
szlovákul szólok hozzá, ő meg magyarul.
Megértjük egymást, nem okoz gondot, hogy
más az anyanyelvünk.
Egy téli este tűz üt ki Horniakék házának
a tetőterében, a bajt a kémény okozza. A
szomszédaik pánikba esnek, megrémülnek
attól tartva, hogy a tűz átterjed az idősebbik
Szunyaiék házára. Búra Erzsi, azaz Kovácsné,
ki közös portán lakik Horniakékkal, ide-oda
szaladgál, jajveszékel, a haját tépdesi. Sokan
az utcán állnak, várakoznak. Jómagam az
ablakból nézem, mi fog történni. A tűzoltók
időben megérkeznek, gyorsan megfékezik a
tüzet.

Meghívók
Marczi Emőke: Önarckép
A rimaszombati Városi Galériában
március 7-én, pénteken 17. 00 órakor
nyílik Marczi Emőke első önálló kiállítása Önarckép címmel. A kiállítás április
25-ig látogatható.

Balassi Bálint Megyei
Könyvtár és Közművelődési
Intézet 2008. márciusi programja
Bóna Kovács Károly Galéria
* 2008. március 4-én, kedden, 17 órakor
nyílik a Bóna Kovács Károly Galériában
„ERDŐN, MEZŐN JÁRVA” címmel jubileumi kiállítás nyílik VALACZKAI ERZSÉBET alkotásaiból. A kiállítást megnyitja
Plachy Péter, a Várhegy Vadásztársaság
elnöke.
A kiállítás március 22-ig tekinthető
meg.
* „A könyvtár ereje, a tudás veleje!” c.
plakátkiállítás március 14-ig látogatható.
*Korok – divatok címmel Maruzs Éva
babagyűjtő kiállítása március 20-tól
tekinthető meg.

8

Pihenő

2008. 3. 3.

Ha szereti az állatokat, Ön se hagyja ki játékunkat!

Ajánló

Állat(om) a képen

Bettes István: Égtenger úsztató
A kötet harminc év
lírai termésének
eddigi legteljesebb
összefoglalása.
A szerző által
illusztrált kiadás a
már eddig megjelent verseken
kívül költészetének
recepcióját is tartalmazza. Zalán Tibor
így ajánlja a kötetet: Ha annak idején a
költők a „lélek mérnökei” voltak, akkor
ma Bettes a megélt valósága szeizmográfjaként funkciónál. Borzalmasan
jól áll neki néhány dolog. Mert Bettes
nagyon ért a vershez, le is tud mondani
a lírai hatásokról. Tanításaiba bölcsességeket tud becsempészni…
Puntigán József: Losonc – Lučenec
Séták. Utcák, terek,
épületek. Múlt és
Jelen. A régi és az új
Losonc. Aki kinyitja
ezt a könyvet, s
lapozgatja, bebarangolhatja a várost, megismerheti
Losoncot, s általa
a szélesebb régiót, s tulajdonképpen
– képletesen és konkrétan is – KözépEurópa történelmének jelentőségeit, a
létezőt és a már nem létezőt. Puntigán
József könyvéből elolvashatják magyarul és szlovákul, ami elolvasható, de azt
is, ami csak a sorok között bújik meg. A
Plectrum kiadó gondozásában megjelent színes fotómelléklettel tarkított
könyvhöz CD-ROM is tartozik.
Beke István: Drafológia
A kötet szakmai
monográfia helyett
inkább fényképalbumként lapozgatható. A fotók
ugyan nem követik
egymást semmilyen logika szerint,
s minőségbeli kivetnivalót is hagynak maguk után, viszont
arra figyelmeztet, hogy sürgősen el kell
készíteni egy szakmai monográfiát a
művészről, amely nélkülözhetetlen
segítséget nyújthat egy majdani, a
szlovákiai magyar színjátszás évtizedeit
feldolgozó átfogó mű megírásához is.
Hiszen Dráfi Mátyás a szlovákiai magyar színjátszás klasszikusa.
A könyvek megvásárolhatók a Tompa
Mihály Könyvesboltban.

Összeállította: moly

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 10. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
március 8-án, szombaton
Media gyógyszertár
március 9-én, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
március 8-án és 9-én
MUDr. ifj. Benčík I.
Hviezdoslav u. 17.
Tel.: 56 266 71

VÉRT ADTAK

Ahogy ígértük, ismét új játékot hirdetünk.
Ezúttal azon amatőr fotósok jelentkezését
várjuk, akik szeretik megörökíteni házi kedvenceiket. Bármilyen állat jöhet (embertársainkat azért, ha lehet, kíméljük), s a képeket
április 18-ig várjuk a szerkesztőség címére.
A legfrappánsabbakat folyamatosan közöl-

jük, s a játék végén egy háromtagú, szakemberekből álló zsűri fogja értékelni a beérkezett munkákat, s kiállítást is nyitunk a
képekből. A legjobbak értékes díjakat (albumokat, cédéket, előfizetés) nyerhetnek. A fődíj egy fényképezőgép.

Szerk., fotó: moly

Túrós receptek
Túrótorta

Torta formában 3 tojásból piskótát sütünk
(vagy egy nagy csomag babapiskótát is használhatunk), meglocsoljuk rummal. Töltelék:
50 dkg túró, 25 dkg vaj, 2 tojás, 20 dkg porcukor, 2 vaníliacukor, 4 evőkanál zselatint ½
deci vízben áztatni, 3 deci meleg tejet adunk
hozzá és a zselatint eláztatjuk simára. Az
egészet kikeverjük, a túró felét rárakjuk a
piskótára, arra lehet tenni bármilyen gyümölcsöt, szeletelt banánt majd még egy réteg
piskótával letakarjuk, rummal meglocsoljuk,
s a másik rész túrót is rátesszük. A tetejére
zselatin porból öntetet készítünk, és 24 órára
a hűtőbe tesszük.

Túrós zselatinos

3 egész tojást és 4 deci kristálycukrot kikeverünk, lassan hozzáadunk 2 deci olajat, 2 deci
tejet, 4 deci félgrízes lisztet, 2 evőkanál kakaót, 1 sütőport. A tésztát kizsírozott tepsiben
megsütjük. Töltelék: 6 evőkanál porcukrot, 1
Hera vajat, 2 vaníliacukrot, ½ kg túrót kimixeljük és a megsült tésztára kenjük. A tetejére zselatinporból öntetet készítünk és 24
órára a hűtőbe tesszük.

Túrós szelet

Piskótát készítünk a szokásos módon, és zsírozott, lisztezett tepsiben megsütjük. ½ liter
tejben 4 dkg vaníliapudingot megfőzünk és
kihűtünk. 25 dkg vajat 25 dkg cukorral kikeverünk, s a pudingot fokozatosan bele keverjük, a végén 50 dkg túrót keverünk, majd
rákenjük a tésztára. Kakaóból, porcukorból,
olajból csoki öntetet készítünk, s azzal meglocsoljuk a sütemény tetejét.

Túrós pogácsa

Hozzávalók: 25 dkg túró, 25 dkg sima liszt, só,
½ sütőpor, 25 dkg Palmarin, 1 tojás, ½ tejföl.
A túrót, a tojást és tejfölt összekeverjük, és
hűtőbe tesszük. Másnap a túrós keveréket a
liszttel, sütőporral a bele reszelt vajjal összegyúrjuk, kidolgozzuk, háromszor áthajtogatjuk. Hűtőben pihentetjük. Zsírozott tepsiben
a kiszaggatott pogácsákat megsütjük, a tetejét tojással megkenjük, szezámmal, sajttal
megszórjuk.

Összeállította: he
Hadobás Mária receptjei alapján
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A rimaszombati kórházban
2008. február 26-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Štefan Gaško, Ervin Bálint,
Ondrej Iždinský, Milan Petrinec,
Rastislav Šumný, Ján Boľf, Soňa
Hrušková, Ján Melich, Zdena
Šmidtová, Anna Hukelová,
Ľubomír Antal, Ladislav Radič,
Adrian Krajňák Rimaszombatból, Pavel Dovala, Richard
Bálint Klenócról, Emil Gecko
Cserencsényből, Ján Kurčík,
Stanislav Kurčík Csehbreznóról,
Jozef Sarvaš Gortváról,
Jaroslav Stieranka, Jozef
Vozár Rimaráhóról, Jaromír
Gembický Zeherjéről, JUDr.
Štefan Géczy Losoncról, Ján
Kromholc Rimakokaváról, Albert
Boldi Otrokocsról, Július Jurík
Nyustyáról, Jaroslav Plaucha
Kétkeresztúrról, Zagyi Katalin
Gesztetéről, Bálint Zsolt Balogfaláról, Andrea Kmeťová, Eugen
Lakatoš Osgyánról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Március 5. és 6., sz. és cs.,
17.45 és 20.00
Fűrész IV.
amerikai horror-thriller
Március 7., 8. és 9. cs., p.,
szo. 17.45
Balls Of Fury
amerikai akcióvígjáték
Március 8. és 9., szo. és v.,
20.00
Sweeney Todd –
A Fleet Street démoni
borbélya
amerikai-angol
horrormusical

Felhívások
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.
Pedagógusok figyelem!
A Katedra Alapítvány és a Szlovákiai Magyar Írók Társasága a szlovákiai magyar tanulók olvasási szokásainak formálása végett pályázatot hirdet a szlovákiai
magyar pedagógusok részére. A pályázat témája:
Meghatározó olvasmányélményem – diákjaimnak.
A díjazott pályamunkák készítőit értékes könyvcsomaggal és 5000, 3000 illetve 2000 korona pénzjutalommal díjazzák. A pályázat leadási határideje
2008. április 30., és azt Olvasmányélményem megjelöléssel a Katedra Alapítvány címére (Kukučínova
459., 92901 Dunajská Streda) kell beküldeni, illetve
leadni.
A Szülőföld Alap aktuális pályázatai
Megjelentek az Önkormányzati együtműködési és
Informatikai Kollégium 2008. évi első plyázati felhívásai. Információk a www.szulofold.hu honlapon
találhatók. A pályázat postai feladásának határideje: március 21., elszámolási elszámolási határideje:
2009. január 31. Legalacsonyabb pályázható összeg:
500 000 Ft. A pályázatokat (a Szülőföld Alap honlapján megtalálható Pályázati Adatlapot és mellékleteit) egy eredeti példányban, postai küldeményként
a Szülőföld Alap Iroda, 1357 Budapest. Pf. 1. címre
kérjük eljuttatni.
A veszélyeztetett óvodák és
kisisklák támogatása
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Szülőföld Alappal történt megállapodás értelmében
A veszélyeztetett óvodák és kisiskolák támogatása
címmel pályázatot hirdet szlovákiai jogi alanyisággal
rendelkező oktatási intézmények, szervezetek, alapítványok, társulások és önkormányzatok részére.
Pályázni az alábbi témákban lehet:
1. Kistérségi szakmai és oktatáspolitikai konferenciák szervezése.
2. Oktatásfejlesztési programok, szülők, gyermekek,
diákok részére, ill. iskolai és óvodai rendezvények
támogatása.
3. A veszélyeztetett óvodák és iskolák infrastrukturális fejlesztése, épületrészek átalakítása és karbantartása.
Mindhárom pályázati cél esetében a pályázat benyújtásának a feltétele olyan kistérségi (legalább 3
településre kiterjedő) oktatási koncepció, tervezet
kidolgozása, melynek alapján a pályázatba bekapcsolódó intézmények és önkormányzatok átgondolt
együttműködéssel segíteni kívánják az anyanyelvű
oktatás fennmaradását az adott kistérségben. Az 1.
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és a 2. pályázati célra legalább 3 intézmény összefogásával lehet a pályázatot benyújtani. A 3. pályázati
cél esetében egy intézmény pályázhat. A pályázat
benyújtásának határideje március 10. A pályázattal
kapcsolatos információ és pályázati űrlap letölthető
az SZMPSZ honlapjáról a www.szmpsz.sk címről. A
pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Jókai Tibor irodavezetőnél a 035/7714 755 telefonszámon,
munkanapokon 10 és 12 óra között.
kreatív vetélkedő a Vasárnappal
A Galánta Régió Célalap és a Vasárnap hetilap közvetítésével szlovákiai magyar diákok is bekapcsolódhatnak a Tud-e a strucc repülni címmel a budapesti
Coldwell Könyvek kiadó által meghirdetett kreatív
vetélkedőbe. A két országra szóló, Nagy Lajos király
és kora témában meghirdetett vetélkedőn magyarországi és szlovákiai alapiskolák és gimnáziumok
11–16 éves diákjai – csak osztályok – vehetnek
részt. A vetélkedő célja, hogy Gáspár Ferenc történelmi kalandregény sorozatán keresztül ismertesse
meg a diákokkal Nagy Lajost és korát.
A 3 fordulós elődöntőben 10 tréfás totókérdést kell
megoldani, amelyhez alapvető történelmi ismeretek is elegendők. A kérdéseket a www.coldwell.hu
honlapon valamint a Vasárnap hetilapban találják
meg. (Az 1. forduló kérdései a Vasárnap február
1-jén megjelent számában találhatók, a 2. forduló
kérdései február 8-án, a 3. fordulóé február 15-én
jelentek meg.) A válaszokat a Coldwell Könyvek kiadóba (1028 Budapest, Gazda u. 41.) postán kell
beküldeni. Beküldési határidő március 5. A 3x10 választ egyszerre is be lehet küldeni a könyvkiadóba. A
döntő feladatai március 15-én jelennek meg a www.
coldwell.hu honlapon illetve a Vasárnapban. A beküldési határidő április 7., eredményhirdetés április
30. Bővebb információk: www.coldwell.hu; info@
coldwell.hu, és Horváth Judit (Galánta Régió Célalap) telefon: 031/7852706 vagy 0915/?464510.
Trófeakiállítás
Mint minden évben már évtizedek óta, március hónapban a vadászok megrendezik az elmúlt szezonban elfelejtett vadak trófeáinak kiállítását, szemléjét. Ebben az évben a kiállítást meg lehet tekinteni
a Vadászok Házban, Rimaszombatban a Mikszáth
Kálmán utca 43. szám alatt 2008. március 3-a és 7-e
között (hétfő-péntek) 10.00-16.00 óráig, valamint
március 8-án (szombat) 8.00 – 13.00 óra között. A
kiállítás egybekötött a járási alapiskolák tanulóinak
a vadászattal és természettel összefüggő rajzkiállításával is.
Téli stadion nyitva tartása
március 3.
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
			
20.15 – 21.45
március 4.
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
			
18.30 – 20.00, 20.30 – 22.00
március 5. és 6.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
20.30 – 22.00
március 7.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00
március 8.
12.30 – 14.00, 14.30 – 16.00, 		
			
16.30 – 18.00, 18.30 – 20.00
március 9.
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.
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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
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062

1394-14

Egyéb
*Zöld kártya (Emisná kontrola)
benzinmotoros járművekre.
Autel Moto Servis Jesenské,
www.autel.sk., Tel: 0905 481 211

126-9
* Felvásárlok: régiségeket, hagyatékot, komódot, szekrényeket, asztalt, széket, ruhásládát,
lenvásznat, ponyvát, zsákot és
öreg autóelemeket. Tel: 0903
537 225

198-11
* Csűr és pajtadeszkákat felvásárolok. Tel: 0915 240 013

273-10

Autó motor
* Szlovákiában vásárolt Škoda
Felícia (1,3 50 kW) 85 000 koronás áron eladó. Tel: 0903 483 482

215-10
* 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 fújtatós szalag szénavágó. Ár megegyezés szerint. Tel:
5626734, 0908 599 936

251-10

2008. 3. 3.

Beíratás az óvodába
A rimaszombati Rybárska utcai óvoda igazgatósága értesíti
a szülőket, hogy a gyerekek
beíratása az óvodába a 20082009 iskolai évre február
15-től március 30-ig valósul
meg. Egyben szivélyesen meghívjuk önöket a március 4-én
9,30-kor kezdődő nyitott napra, amely a B- pavilonban lesz
- színes program kíséretében.
Az érdeklődők a beíratkozó
lapokat helyben átvehetik.
Kínálatunk: • a szülők igényei szerinti üzemeltetés •
alkalmazkodás a gyerekek
egyéni igényeihez • magyar
nyelvű osztály • logopédus
bebiztosítása • gazdag szakköri tevékenység – tánc- és •
énekkör, mazsorettek, angol
nyelvtanítás lektor segítségével • sportolási lehetőségek
– úszótanfolyam, kirándulások • jó kapcsolat a szülőkkel
• alapszintű számítógépes
képzés • az iskolának saját
mosodája van • az iskola
bekapcsolódik a Tejliga és az
Egészséget támogató iskola
projektbe • szakképesítéssel
rendelkező óvónők, akik biztosítják a gyerekek minőségi
felkészítését az • alapiskolai
tanulmányokra Nagy szeretettel várjuk a kedves szülőket
és gyermekeiket!

Csehországi
munkalehetőség
A Domita- Tábori pékség R.T. tábori (Dél-Csehország) üzemébe
munkásokat toboroz kenyér- és
knédlikészítésre.
Feltételek: a knédlikészítéshez
a munkaadó semmilyen feltételeket nem ír elő, kiiskolázás
a helyszínen. wA kenyérkészítéshez szükséges az inaslevél
(pék-cukrász), valamint orvosi
alkalmassági igazolvány.
Kereseti lehetőség: knédlikészítésnél havi 14 ezer cseh
korona, kenyérkészítésnél 18-22
ezer korona, de lehetőség van
többletmunkára is. A munkáltató ingyenes szálláslehetőséget
biztosít a munkásszállóján. Az
érdeklődők a következő címeken jelentkezhetnek: UPSVAR
Rimaszombat, EURES, Gorkij u.
12. (az egykori katonai parancsnokság épülete), tel: 047/56 033
01 vagy a Munkaügyi Hivatal
nyústyai, bátkai és almágyi
kirendeltségein.

Wave steam – gőzkabin

Sport / Hirdetmény
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Sport hírmorzsák

Hirdetmény

Radnóti a magyar országos bajnokságon
Február 24-én rendezték meg a szabadfogású birkózók országos bajnokságát Kazincbarcikán, amelyen elindulhatott Radnóti Mihály is. A sorsolás sajnos nem kedvezett a számára,
hisz egy sokszoros magyar válogatottal hozta össze a sors. Radnóti az első harmadban még
helytállt, a másodikban viszont tapasztalt vetélytársa kétvállra fektette.

Könnyed kettős győzelem

Miért éppen a gőzkabin?
A válasz nagyon egyszerű. Mert egyben kettőt talál.
Masszázst vagy gőzt. Mindezek kitűnő relaxációs
lehetőséget biztosítanak.
A kabinban rádió, ventilátor, lámpa, lábmasszírozó, kézi
és felső zuhany is található. Az ára: 22 500 korona.
Molimpex s.r.o., Mikszáth u. 5., Rimaszombat, 0915 910 890

Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról
Tel:. 0915 823 031

Megemlékezés

A rimaszombati Slovan női röplabdacsapata kettős győzelmet aratott a nyústyai VK Iskra
csapata fölött. Az eddigi kölcsönös mérkőzéseken a rimaszombatiakat nem igazán izzasztották meg a nyústyaiak, a hazai mérkőzéseken még játszmát sem vesztett a rimaszombati
társulat.
ŠK Slovan Rimaszombat – VK Iskra Nyústya 3:0 (18, 20, 24) és 3:0  (21, 14, 15)
A hazaiak összeállítása:
Megelová, Rendeková, Pálmayová, Kureková, Kačániová, Drugdová – Barthová, Hrivnáková.
A táblázaton a rimaszombatiak győzelmeikkel megerősítették a második helyüket.

Az asztaliteniszezők lecsúsztak a dobogóról
A keleti csoportban keletre utaztak a Mladosť Relax asztaliteniszezői, de csak egy pontot
szereztek a legutóbbi kettős fordulóban. Amíg az eperjesiek ellen sikerült a hajrá, addig
Kassán nem jött össze a pontszerzés. Az igazsághoz tartozik, hogy Eperjesen hiányzott
a csapat elsőszámú játékosa, Peter Horváth és Huszti is sérülten vállalta a játékot. A kassai
utánpótlás csapat ezzel a győzelmével az utolsó kettős forduló előtt egy ponttal megelőzi
rimaszombatiakat. Az utolsó kettős fordulóra itthon kerül sor a Hviezdoslav utcai tornateremben, ahol március nyolcadikán Korponával és Túrócszentmártonnal találkoznak
a Mladosť asztaliteniszezői.
Štart VD Eperjes – Mladosť Relax Rimaszombat 7:7, rimaszombati pontszerzők: Polgári 3.5,
Voliar 2.5, Huszti 1.
STK Lokomotíva Kassa „B“ – Mladosť Relax Rimaszombat 9:5, rimaszombati pontszerzők:
Polgári 2.5, Horváth 2, Zagyi 0.5.
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Molnár bronzérmes lett Pozsonyban

Az SZTK
csarnokában
nyújtunk.

Pozsonyban rendezték meg a karatézók serdülő Szuperkupáját, amelyen Igor Molnár
(felvételünkön), járásunk és városunk legjobb serdülőkorú versenyzője a harmadik helyen
végzett. Az URAKEN Rimaszombat versenyzője az 1. fordulóban ugyan vereséget szenvedett
a pozsonyi Rapid versenyzőjétől, Filip Pipíšektől, de mivel az a későbbiekben egészen a döntőig jutott, így Igornak is lehetősége nyílt a javításra. Ez sikerült is, és a harmadik helyért
vívott mérkőzésen a Metropol Kassa versenyzőjét, Štefan Demkot győzte le. A kupát végül
Filip Pipíšek hódította el a kassai Ján Olekšák előtt.

Kompex szolgáltatás
STK – EK – KO
előnyösen egy helyen
Telefonos megrendelés:
KO: 047/5633488
STK-EK: 047/5633769

Várjuk Önöket!
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

Hozzád már csak
a temetőbe mehetek,
virágot csak a sírodra
tehetek.
Könnycsepp gördül
végig az arcomon,
ez azért van, mert
hiányzol nagyon.
Fájó szívvel és könnyes
szemmel emlékezünk
2003. március 6-ra,
amikor örökre elhagyott bennünket a drága és szeretett férjem,

Csíkos
András
Szeretettel emlékezik
rá szomorú és gyászoló felesége Katalin
valamint a család
többi tagja
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Összeállította: jdj

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.
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Tornagyőzelem Vácott
A

z ŠK Tempus csapatai több felkészülési
tornán is részt vettek, s a legnagyobb
sikert az 1999-es évfolyam érte el, amely
Vácott még gólt sem kapott. A csapat legjobb
játékosaa kapus Julko Nôta lett. Az ifjabb
diákok két tornán is részt vettek, s mindkét
alkalommal a harmadik helyen végeztek,
míg a serdülők Homonnán szerepeltek, s ők
is a harmadik helyet szerezték meg.

Újabb kettős
győzelemmel folytatták

A váci eredmények:
ŠK Tempus 99 – Visegrád 7:0, g. Vilček 3,
Hruška, Poljak, Nôta, Morong
ŠK Tempus 99 – Budapest 0:0
ŠK Tempus 99 – Dunakanyar B 2:0 g. Poljak 2,
Elődöntő:
ŠK Tempus 99 – Dunakanyar A 1:0, g. Balciar
Döntő: ŠK Tempus 99 – Budapešť 3:0, g.
Hruška 2, Balciar

A Slovan női röplabdacsapata, bár
több alapembere nélkül állt ki,
ismét nem talált legyőzőre, s ezúttal
a prakovcei csapatot verte idegenben
két sima mérkőzésen.
Eredmények:
Prakovce – Rimaszombat 0:3 (-19,
-14, -8) és 0:3 (-15, -10, -21)
A csapat összeállítása: Megelová,
Rendeková, Drugdová, Hrivnáková,
Kačániová, Žírošová, Bodnárová.
A csapat ezzel megerősítette a táblázaton a második helyét. A nyústyaiak
is kettős győzelmet arattak az előttük
álló kassai csapat ellen, így feljöttek
a harmadik helyre.

Tavaszi minicombat
A MAGNUM sportlövő egyesület
március 15-én, szombaton rendezi
meg a 13. alkalommal megrendezendő országos tavaszi minicombatatot,
amely egyúttal a szituációs lövészet
Szlovák ligájának 1. fordulója is lesz
nemzetközi részvétellel. A verseny
9. 00 órakor kezdődik a lőtéren. Részletes információk a www.sskmagnum.
estranky.cz internetes honlapon.

Podbrezová – Rimaszombat:
Elhalasztva

Tippeljen
velünk!

Hiába készültek elszántan a tavaszi idénynyitóra
a rimaszombati focisták, egy hetet még várniuk kell
– a Podbrezová elleni mérkőzést ugyanis a pálya
alkalmatlansága miatt elhalasztották.
„Már útban Brezno felé (ahol a Podbrezová
a hazai meccseit játssza) esett az eső, és
viharos szél fújt, de mikor megérkeztünk,
még úgy nézett ki, le lehet játszani a mec�cset – mesélte Vass Ferenc vezetőedztő.
– Harmincöt perccel a kezdés előtt mindkét csapat kiment melegíteni, de közben
folyamatosan esett, így egyre rosszabb lett
a talaj. Végül a bíró öt perccel a kezdőrúgás
előtt úgy döntött, a pálya nem alkalmas a
meccs lebonyolítására.”
Egyelőre kérdéses, mikor pótolják az elma-

radt mérkőzést – a podbrezováiak már a
március 10-ével kezdődő héten szeretnék
letudni, de a rimaszombatiak még megfontolják a javaslatot.
„Csalódottak voltunk, mivel a rózsahegyiek
elleni főpróba nagyon jól sikerült, ez lelket
öntött a csapatba, szívesen játszottunk
volna. Remélem, hogy ez az elmaradt meccs
nem veti vissza a gárdát, és a következő
mérkőzésünket a fiatal, veszélyes kassaiak
ellen megnyerjük” – tette hozzá Vass.

B. T.

A rimaszombatiak március 8-án, szombaton,
14.30-kor a Kassa B csapatát fogadják.

Gömöri

Elkezdődött a tavaszi évad a I. ligában,
s ahogy az illik, mi is játszani hívjuk
futballszerető olvasóinkat. Hetente
megtippelhetik a VFK mérkőzésének
pontos eredményét. A pontosan tippelők közül egy játékos minden héten 200
koronát nyerhet, de akik a legtöbb pontos tippet küldik be, az évad végén újabb
szavazáson vesznek részt, ahol értékes
díjakat és emléktárgyakat nyerhetnek.
A megfejtéseket legkésőbb március 7-ig
adják postára.
Az 1. forduló szelvénye:
VFK Rimaszombat – Kassa B
..... : .....
( ..... : ..... )
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