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Különfélék
Újítani és fejleszteni!
A losonci vállalkozók
kamarája a közgyűlésére
régiónk járásait is meghívta.
Szükségét látják az innovatív
vállalkozások segítését tanácsadás formájában a jövőre esedékes euró bevezetése
illetve az EU-s pénzforrások
merítése kapcsán is. Ünnepélyes keretek között itt osztották ki a Kristály Merkúr
elismerést azon vállalkozásoknak, akik a 2007-es évben
legeredményesebbek voltak
a termelési (jolsvai magnezit
üzem) és a technológiai (a
füleki Ekoltech k.f.t.) innovációban.

Reggeli
a munkáltatókkal

Beíratkozási körkép
Rimaszombatban
F

ebruár közepéig várták a leendő elsősök jelentkezését az alapiskolákban. Mi is megkérdeztük a rimaszombati és pár környező alapiskola igazgatóját, vajon a demográfiai hullámvölgy
közepette kevesebb vagy több gyerekkel számolnak-e jövőre. A Ferenczy István Alapiskolában a
jelenlegi számok alapján 22 elsőssel számolnak,
ami öttel több mint tavaly. A Tompa Alapiskolába
31 elsőst írattak be, de a gyerekek száma még a
pszichológiai kivizsgálások eredményén is múlik.
Ettől függ a leendő elsősök száma a Dúsa úton
is, ahová 23 gyereket írattak be, de az igazgató

szerint két év múlva már 40 elsős várható. Vaskői
Károly szerint nagyon sok gyereket visz el a speciális alapiskola, pedig a gyerekek többsége nem
mentálisan sérült, csak szociálisan hátrányos
helyzetben él. Csank Józsefné, a speciális alapiskola igazgatónője még nem tudta megmondani,
hogy hány elsős lesz jövőre, hisz a pszichológiai
kivizsgálások csak május-júniusban lesznek. Az
idén hat elsős jár az iskolába.
(a vidéki körképet a jövő heti számunkban közöljük)

jdj, fotó: moly

Talpra magyar, hí a haza!
R

imaszombatban az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 160. évfordulójának a
tiszteletére 2008. március 15-én, szombaton
15.00 órakor a Múzsák Házánál veszi kezdetét
az ünnepi megemlékezés. Hagyományosan az
egykori Petőfi-háznál a Bástya Egyesület és a
Tompa Mihály Klub valamint egyéb civil szervezetek helyezik el a megemlékezés virágait, majd
csatlakoznak 16.00 órakor a helyi Csemadok és
a helyi MKP közös szervezésében megvalósuló
Tompa téri ünnepséghez. Az ünnepi beszédet
Simon Zsolt parlamenti képviselő mondja.

Közreműködik a Gömör-Kishonti Vármegye Ózdi
Huszárbandérium, a Sobotienka fúvószenekar
Lévay Tibor vezetésével illetve a Csemadok Blaha
Lujza vegyeskara. Az ünnepi műsorban 17.30
órakor a VMK színháztermében Haza és szabadság címmel az alapiskolák és a gimnázium
diákjai, valamint az Új Gömör lép fel. Az irodalmi
összeállítást, melyet előző nap március 14-én az
iskolások részére is bemutatnak, Együd Edit és
Zsélyi Katalin szerkesztette. A rendezvényt MUDr.
Cifruš István MPH fogászati rendelője támogatja.
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A rimaszombati Munkaügyi
Hivatal munkaértekezletet tartott járásunk munkáltatóival. A félhivatalos
összejövetelnek a kapcsolaterősítésén túl az volt a
célja, hogy megismertesse
az üzemek vezetőit a hivatal
adta szolgáltatásokkal és
lehetőségekkel. Konstatálták
a kvalifikált munkaerőhiányt
az egészségügy, de a szakmunkák terén is.

Nem történt kár
Az Emma szélvihar Európában emberéletet is követelt.
Hazánkban több háztartás
áram nélkül maradt, kicsavart fák okoztak fennakadást. Rimaszombatban
Tamásfalában, az Akasztóhegyen, a Cukorgyári illetve a
Kishonti utcákban kimaradt
a közvilágítás, de hamar
helyre állították. Talán az
előzetesen karbantartott
fáknak köszönhetően nem
történt semmilyen kár.

Összeállította: moly

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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A jövő hídjai?

Üzenet
elküldve

Folytatta az előző héten félbeszakadt ülését a rimaszombati városi
képviselő-testület, de ezúttal a kiadósabb viták elmaradtak,
csak egy-egy esetben lángoltak fel a szenvedélyek.

Homoly Erzsébet
szerkesztő

A

Mindenki Orbán Viktorra figyelt...
tőség kínál nekik.” – nyilatkozta lapunknak
Csáky Pál, az MKP elnöke. Duray Miklós, az
MKP stratégiai elnöke (az itt készült interjút
a későbbiekben közöljük) fontos lépésnek
tartotta a konferenciát, hogy felhívja a
figyelmet arra, melyik irányba kell elmozdulnunk...

Fotó és szöveg: he

Olvashatjuk a jelentést, amikor a mobilról sikeresen továbbítottuk mondandónkat a címzettnek. Ha a fogadó fél
válaszol, akkor megértett bennünket,
s ő is üzent. Üzengetünk egymásnak.
Üzengetünk a nagyvilágba. Üzenünk
haza, s pusztába kiáltott szóként olykor
üzenünk a nemzetnek is. Mondandónk
van bőven, átgondolt stratégiánk már
kevésbé. Legtöbbször a felszínt és a mát
látjuk. Ugyan nap mint nap szembe találjuk magunkat a megoldandó
gondokkal, s hajlamosak vagyunk azt
gondolni, hogy mi pedig jól megüzentük. Rá kell azonban ébrednünk, hogy
amíg meg nem találjuk vagy meg nem
eszközöljük a füleket a hallásra és a
nyitott lelkeket az üzenetünk befogadására, addig csak a saját meg nem térülő
hitelünket szaporítjuk. Ennek nemes
kárára mégis üzenem Wass Albert soraival, hogy „… Üzenem a földnek: csak
teremjen, // ha sáska rágja is le a vetést.
// … s a vérző csonkból virradó tavaszra
// új erdő sarjad győzedelmesen. // ...
Maradnak az igazak és a jók. //
A tiszták és békességesek. // ... megméretik az embernek fia // s ki mint vetett,
azonképpen arat. ... “

„Megmutatkoztunk ...”
R

imaszombatban a Magyar Koalíció
Pártjának helyi szervezete február
29-én tartotta évzáró taggyűlését, melyen
a szerény számú tagság fele, kb. 25 fő meg
is jelent, hogy meghallgassa Orosz István
elnök beszámolóját az elmúlt esztendő
rendezvényeiről illetve tervezetét az idei év
eseményeire.
A összejövetelt megtisztelte jelenlétével
Simon Zsolt, az MKP rimaszombati járási
szervezetének elnöke, aki beszámolt a 2007ben elért eredményekről. Pelle Tibor, mint
az MKP helyi frakcióvezetője összefoglalta
a Városi Hivatal nyilvántartása alapján az
MKP képviselőinek részvételét a testületi
és bizottsági üléseken. A részvételi arány a
városrészi bizottságok üléseinél összesítve

csak a 45%-ot éri el, amit azzal magyaráznak, hogy a képviselők sok esetben nem
kapnak meghívót a városrészben tartott
gyűlésekre. A frakcióvezető ismertette a
képviselő-testületben kifejtett munkájuk eredményeit is, melyek közé sorolta
többek között a Hypernova melletti terület
eladását, az erdők bérbe adását a nyustyai
cégnek, a tamásfalvai óvoda használatba
adását a Kiút a jobb életbe civil szervezetnek, a futballtámogatást, de azokat az
erőfeszítéseket is, amit a Ferenczy István
Alapiskola megmaradásáért kifejtenek. A
helyi szervezet több fórumot is szervezett e
témában, s a vitában is központi helyen szerepelt a Nyugat-lakótelepi iskola helyzete.
Orosz István lapunknak elmondta, hogy az
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Sok-sok apró, de fontos
döntés a folytatásban

Lapszélre

A február 28-án Losoncon megrendezett szakmai
konferencián nagy volt az érdeklődés. Orbán Viktor az
Európai Néppárt alelnökeként tartotta megnyitó beszédét.
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség elnöke, Orbán Viktor óriási médiaérdeklődést vont maga után. Losoncon fejtette ki
véleményét, miszerint „A magyar kormány
puccsot hajt végre a magyar parlamenttel a
saját népe ellen. Tíz évre titkosított, hosszú
távra szóló szerződést köt Oroszországgal a
21. századot, a magyar nép és a teljes Kárpát-medencei magyar nép életét döntően
meghatározó kérdésben, az energia kérdésében. Úgy, hogy arról mi semmit nem tudunk. Ez figyelmeztet bennünket arra, hogy
miközben itt a gyakorlati együttműködés
kérdéseinek a feszegetésével töltjük majd
az időnket, van még teendő a rendszerváltás korából, az előző rendszerből itt maradt
dolgok, a kártékony rossz politikai reflexek
és mentalitások eltakarítása.” Emiatt sajnos
a konferencia lényegi kérdései félresiklottak. Az igazán érdeklődők azonban szakmai
segítséget kaphattak a szlovák-magyar európai területi együttműködés kérdéseiben.
„Egy tizennégy fős csapatot neveztem ki
éppen a megyei önkormányzatok képviselőkből, akiknek az lesz a feladatuk, hogy ezt
a folyamatot felügyeljék, tippeket adjanak,
illetve menedzseljék a pályázatírást. Mi azt
szeretnénk, ha azok a régiók, amelyeket
kilencven évvel ezelőtt önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe szorítottak, azok most
megpróbálnának abból a helyzetből kihozni
mindent, amit az Európai Unió és az új lehe-

Városunk életéből
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akciókkal elégedettek, s pozitívan értékelhetik, hiszen a társszervezésben megrendezett
majális, a juniális, de ugyanúgy a Katalinbál is sikeres rendezvények voltak. „Az előző
évekhez képest sokkal jobban megmutattuk magunkat. Száz levelet küldtem szét,
buzdítva, hogy legyenek az MKP tagjai, de
mindössze egy fő jelentkezett. A jelenlegi
taglétszám engem is frusztrál. A fiatalságot
megszólítjuk, de sajnos nem vezetett még
tagfelvételhez. Megmutatkozunk a legtöbb
helyen, úgy gondolom, érdemben képviseljük a magyarságot.”
Az MKP 2008-ra tervezett nyilvános eseményeit jövő heti számunkban ismertetjük.

moly

Csobo Alica vesz részt. A Daxner utcai óvoda
önkormányzatában Mária Koóšová, Ondrej
Péter és Darina Kovácsová, míg a Halász
utcaiban Ján Zvara, Korcsog Péter és Orosz
István képviseli a várost.

Játszóterek épülhetnek

Vezetői jutalmak
Döntöttek a város vezetőinek jutalmazásáról, s míg Cifruš István polgármester és
Pavol Piliarik alpolgármester esetében jóváhagyták az adott időszak (a múlt esztendő
második fele) keresetének 30 százalékos
kifizetését (ez a polgármester esetében 117
ezer, míg az alpolgármester esetében 84 600
korona), addig a város főellenőre, Csank Lajos esetében egyik képviselői klub javaslata
sem kapott többséget, így a polgármester
kompromisszumos, 15 százalékos javaslatát
fogadták el, ami 37 890 korona.

Döntés mégis áprlisban
Módosították a Ferenczy István Alapiskoláról múlt héten hozott döntést, így nem
júniusban, hanem már áprilisban döntenek
az iskola sorsáról, ugyanis azt még jóvá
kell hagynia az illetékes kerületi és állami
szerveknek is. Támogatták három iskola
(Tompa Mihály, Hostinský, Daxner Alapiskola) benyújtott pályázatának kötelező, 5
százalékos önrészének a finanszírozását
is. Szerkesztőségünket érintő hír, hogy
miután szerkesztőbizottsági tagságáról
Jaroslav Bagačka lemondott, helyét az őt
jelölő SDKU javaslatára Milan Kocka, egykori
alpolgármester veszi át. Döntöttek azokról
a személyekről is, akik a 2008-2012 közötti
időszakban a várost képviselik az iskolai
önkormányzatokban. A Tompa Mihály Alapiskola önkormányzatának munkájában Főző
Zsolt, Rigó László és Kovács Irén, a Ferenczy
Alapiskoláéban Bán Zoltán, Sebők Valéria
és Petrik István, a Dúsa úti alapiskoláéban
Hegedűs Attila, Pelle Tibor és Jakab Károly,
a magyar tannyelvű speciális alapikoláéban

Két játszótér létrehozásáról is döntöttek.
Ezek helyét a gyerekek létszáma alapján
döntötték el. Az egyik játszótér a Rima lakótelepen, a Kishonti utcában létesül majd,
a másik pedig a Nyugat-lakótelepen a L.
Svoboda és Novomeský utcák belső övezetében. A játszótereket homokozóval, hintával
és a legmodernebb és legbiztonságosabb játszóeszközökkel szerelik fel. A két játszótér
kialakítása közel 950 ezer koronába kerül.

Esketés pénteken és szombaton
Döntöttek az esketési napokról is, így a
házasulandók pénteken 13.00 és 15.00, valamint szombaton 13.00 és 18.00 óra között
esküdhetnek örök hűséget a Városháza
épületében. Amennyiben a párok más napot
és időpontot választanak, akkor 500 koronás
pótdíjat kénytelenek fizetni, s 5000 koronás
felárral tehetik ezt meg, ha más helyiséget
szemelnek ki erre az aktusra. 2000 koronába kerül a rimaszombati esküvő annak a
párnak is, akik közül egyik sem rendelkezik
tartós lakhatási engedéllyel a városban.

Zöld utat kapott
a Styl - Bau Slovakia k.f.t.
Több tulajdonjogi kérdéshez is visszatértek
az ülés során, így ismét megvitatták az egy
héttel előbb elutasított Styl-Bau Slovakia
k.f.t. ügyét, akik az egykori kaszárnyán
szerettek volna telket venni és rajta kerámiacsempéket gyártó üzemet beindítani.
A múltkor a képviselők visszavonták az
előterjesztett javsalatot, s az azt követő
napokban további tárgyalásokra került
sor a cég képviselőivel. A most elfogadott
határozat szerint a céggel jelenleg csak
bérleti szerződést kötnek elővételi joggal.
De a telek eladására csak akkor kerülhet
sor, ha a város megkapja a kormánytól a
támogatást az infrasturktúra fejlesztésére.
Bár nem volt napirendi ponton, az interpellációk során újra fellángolt a vita az ún.
Papp-ház körül is, hiszen még abban sem
tudtak megegyezni a képviselők, hogy vajon

visszavonták-e legutóbb a határozati javaslatot, vagy elutasították azt. A vitában szót
kapott az érintett, Dušan Urban vállalkozó
is, aki kérte, hogy a képviselők értékeljék
át a döntésüket, s ne írjanak ki új pályázatot. Pelle Tibor viszont arra is kíváncsi
lenne, hogy mit terveznek felújítás után az
épülettel. Elfogadták a Városi Lakásigazgatóság jelentését, és a Brantner Gemer k.f.t.
munkájával kapcsolatos képviselői felmérés
eredményét is.

Hoteliskola és képviselői laptopok
Az ülés utolsó két órájában több interpelláció és képviselői vélemény is elhangzott,
szóba került egy dunaszerdahelyi hoteliskola rimaszombati iskolanyitási kérelme,
amely ellen a helyi középiskolák közleményben tiltakoznak, s az egyik képviselő,
Vas Vilmos szeretné, ha a képviselő-testület
tagjai laptopot használhatnának munkájuk
során. A képviselő javaslatát lelkesen fogadták, de döntés ez ügyben nem született.

jdj, fotó: moly

Megtekintették
a téli stadiont

F

ebruár végén ülésezett a Nyugatlakótelep, Kelecsény és Szabadka
városrészek bizottsága. A bizottság
elnöke, Jozef Slávik elmondta, hogy
a kihelyezett panaszládába eddig egyetlen levél sem érkezett. Szóba került az
épülő gyógyszertár, és szükséges egy
járda kiépítése is a Ferenczy Alapiskola
tornaterménél. Többen felhívták a figyelmet, hogy a lakótelepen esténként
egyre több a kábítószerező fiatal, akik
a közrendet is veszélyeztetik. A kórház
egyes dolgozói kérték, hogy lépjenek
kapcsolatba a Szlovák Autóközlekedési Vállalat vezetőivel, hogy hétvégén
negyed nyolc után is legyen összeköttetés a lakótelep és az autóbuszállomás
között. A képviselők végül személyesen
is megtekintették a téli stadiont.

kan/jdj
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Oktatás
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Látogatás a rimaszombati magyar speciális alapiskolában

rimaszombati Magyar Tanítási Nyelvű
Speciális Alapiskola és Készségfejlesztő Szakiskola igazgatónőjével Csank
Józsefnével az iskola mindennapjairól
beszélgetünk.
Az iskolánkban az oktatás két épületben
folyik. A Hviezdoslav utcai iskolánkban
található az igazgatóság, és ide járnak a
hetedikes, nyolcadikos és kilencedikes
tanulók, iskolánk részét képzi a Készségfejlesztő Szakiskola is. A másik épületrészünk
a Jánošík utcában működik, ahová az alsó
tagozatosok tanulók hatodik osztályig járnak. Három osztállyal működik a napközi.
Iskolánkat jelenleg 117 tanuló látogatja, akik
mindannyian mentálisan sérültek.
Hogyan kerülnek ide a tanulók?
Általában a pszichológus javasolja a szülőknek, hogy hozzánk kerüljön a gyerek. Sajnos
sok esetben megtörténik, hogy a szülő a
hagyományos iskolába irattatja gyerekét,
majd csak később gondolja meg, hogy ros�szul döntött, s akkor elhozza hozzánk. Mi
akkor is szívesen fogadjuk, de ez a kor már
késő a neveléshez, s az oktatás is nehezebb
számukra, s legtöbbször ezek a gyerekek
sajnos az életben elkallódnak, nem tudnak
elhelyezkedni. Nagyon sok magyar tanuló szlovák nyelvű speciális iskolába jár. A
szülők talán nem is tudatosítják azt, hogy
mennyire ártanak ezzel a gyerekeiknek.

Milyen eredményeket érnek el a tanulóik?
Szerencsére mindennel fel vagyunk szerelkezve, amire szükségünk van. Előny, hogy
osztályainkban kevés létszámmal dolgozunk, így hatékonyabban és sikeresebben
oktathatunk. Már az első osztálytól tanítjuk
a számítógép-kezelést, az alapiskolások
körében ez nagyon sikeres, de a felsőbb
tagozatosok is élvezik a számítógép adta
lehetőségeket. Igyekszünk minden tanulót

„Tükre vagyok minden mosolynak”

megtanítani írni, olvasni, számolni, ami
sikerül is. Vannak olyan gyerekeink, akik
súlyosan sérültek, ők hetente kétszer vagy
háromszor látogatják az iskolát.
Milyen sikerélményeik vannak?
A tanulóink nagyon szeretnek, és szívesen járnak iskolába. Jól érzik itt magukat.
Többségük szociálisan hátrányos helyzetből
kerül ide, vagyis nagyon szegény, így az
ebéd számukra csak egy koronába kerül, a
tanszereiket pedig ingyen kapják. Járunk
színházba, moziba, kiállításra, különböző
versenyeken is részt veszünk. A Pázmány
Péter Alapítvány által részesülünk bizonyos
összegben, amelyből kirándulást szervezünk.
A Készségfejlesztő Szakiskolában milyen szakmákat sajátíthatnak el?
Ez az iskola hároméves, s háztartási munkákra van szakosítva, így a fő tantárgy is a
munkára nevelés. A lányok a háztartástanon
belül megtanulnak főzni, varrni, ezen kívül
a gyereknevelést és az öregekről való gondoskodást. Nagyon nagy szükségünk van az
adományokra, így kapunk élelmiszert, cipőket, ruhákat. A fiúk a műhelymunkán belül
megtanulnak minden olyan fontos szerelési
dolgot, aminek hasznát vehetik otthon is,
és általában el is tudnak helyezkedni. Van
kertünk is, ahol szívesen dolgoznak.

Csölle Edit, fotó: archív

A régió díjazottjai:

Rekordszámú
pályamunka
a FIKIV-en

Képzőművészeti verseny:
helyezettek
I. kategória – 2. téma: Tavaszi idill (tájkép)
3.Balog Nikolasz (Szombathy Viktor Alapiskola, Feled)

H

etedik alkalommal adták át a
Ferenczy István Alapiskolában
a Ferenczy István Képzőművészeti
és Irodalmi Verseny díjait. Az idén
Kassától Dunaszerdahelyig érkeztek
pályamunkák, amelyeknek a száma
rekordot döntött. 67 pályamunka
érkezett az irodalmi, míg 405 alkotás
a képzőművészeti versenybe. A témák
közül elsősorban az Itt járt Mátyás király aratott, ugyanis a pályázók döntő
többségét ez ihlette meg. A Mátyásról
szóló mesék legjobbjaiból az elkövetkező hetekben válogatást közlünk.

jdj

II. kategória – 1. téma: Ferenczy István (portré) 1. Szántó Dalma (Ferenczy I. Alapiskola,
Rimaszombat) 2. Fodor Judit és Kovács
Krisztina (Ferenczy I. Alapiskola, Rimaszombat) 3. Botos Béla (Ferenczy I. Alapiskola, Rimaszombat)
II. kategória – 2. téma: Tavaszi idill
1. Varga Béla (Szombathy Viktor Alapiskola,
Feled)
III. kategória – 2. téma: tavaszi idill
2. Csizmadia Tamás (Gépészeti Szaktanintézet, Rimaszombat) 3. Csolty Alexandra
(TMRG, Rimaszombat)
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Mécs László-est a Tompa Mihály Klubban

Kiskortól kell nevelni

A

Kultúra

2008. 3. 10.

Irodalmi verseny:
I. kategória – 1. téma: Ferenczy István élete
és munkássága (tanulmány)
3. Berki Andrea (Alapiskola – Bátka)
I. kategória – 3. téma: „Itt járt Mátyás király”
(mai modern mese) 1. Samu Gabriella Réka
(TMRG – Rimaszombat) 2. Rückauf Szabina
(Kazinczy F. Alapiskola, Tornalja) 3. Krizso
Ágnes (TMRG – Rimaszombat) – a zsűri
mind a három díjat megosztotta
II. kategória – 1. téma: Ferenczy István élete
és munkássága (tanulmány) 3. Belovec Bianka (Szombathy V. Alapiskola – Feled)
II. kategória – 3. téma: „ Itt járt Mátyás
király” (mai modern mese) 2. Gasko Bianka
(Tompa Mihály Alapiskola – Rimaszombat)

H

közé emelte. A pozsonyi orsolyáknál tett
látogatását is megidézték, hisz a közönség
soraiban ült Tamás Ilonka néni, aki még élő
tanúja lehetett a költő ottani látogatásának.
A meglepően szép számú közönség előtt
Povinszky Elvira, Miko Attila, Mihályi Tímea
és Fodor Judit olvastak fel a költő verseiből.
Ahogy Danis Tamás zárta rövid fejtegetését, Mécs költészete nem avult el, sőt ma is
tiszta fénnyel ragyog. A Madách Posonium
tavaly Fekete zúzmara címmel adta ki válogatott kötetét Bárczi Zsófia szerkesztésében,
amely megvásárolható a Tompa könyvesboltban.

agyományteremtő szándékkal indította el a Tompa Mihály Klub kávéházi sorozatát a Három rózsa kávéházban,
amelynek falát Mács István fotói díszíti.
„Szeretnénk városunk hajdani társadalmi
életének a jellegére emlékezni“ – vezette
be az első estet Danis Tamás, aki Dohnányi
Évával együtt Mécs László papköltőre emlékezett. Mécs László a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb
egyénisége. Pódiumra termett alkatával,
zengő hangjával bárhol lépett föl, mindig
telt házat vonzott, ő volt a vegetáló vidéki
egyletek megmentője. Rimaszombatban két
alkalommal is járt. Első kötete, a Hajnali harangszó egycsapásra a legnépszerűbb költők

jdj, fotó: moly

Hal négyesben
– bemutatót tartott a Divosud
B

űnügyi játékot vitt színre (második
bemutató március 11-én, kedden este
19.00 órai kezdettel) a Ľubomír Šárik által
vezetett Divosud színjátszó kör a VMK nagytermében. A darab, amelyet jó pár évtizeddel
ezelőtt a Wolfgang Kohlhaas-Rita Zimmer
páros követett el, sokszor került már
színre szerte Európában. Rimaszombatban
részben szereposztási okokból is a darab
egy rövidített és átírt változatát mutatták
be. Nem egy klasszikus előadást látunk
hagyományos díszletek között, az inkább az
alternetív színház jegyeit viseli magán. Az
előadás kezdetén a színpad teljesen üres,
ezt építik be fekete műanyagfóliával, amely
végig központi szerepet kap a cselekmény
bonyolításában. Három nő és egy férfi nem
épp hagyományos négyszögének vagyunk
tanúi. Rudolf Mózer, három nővér szolgája
mindegyikükkel szerelmi viszonyt folytat
anélkül, hogy azok sejtenének valamit arról,
hogy közben saját nővéreikkel megcsalják
őket. S lehet, hogy soha nem derülne ki a
hétköznapinak nem nevezhető viszonyra,
ha az időközben megöregedett (a szerepet
ketten játsszák) szolga nem döntene úgy,
hogy kilép ebből a kapcsolatból, és világkörüli útra megy. De ehhez szüksége lenne
arra a pénzre, amit a nővérek valaha ígértek
neki. Mivel ezt nem kapja meg, beárulja
őket. Šárik lecsupaszítja a darabot, és csak a
három nő Mózerhez való viszonyát mutatja meg. De amíg az idősebb szolgát játszó
Pavel Belán gesztusaival és minden egyes

mondatával érzékeltetni tudja a figurát,
addig sajnos a fiatalabb szolga szerepét
játszó Peter Galdík még nem tud felnőni a
feladathoz, s ezért az ő jeleneteiben mintha
egy diákszínpadi kísérletezést láthatnánk.
A három nő (Helena Chrenková, Dominika
Jankulárová, Erika Juhászová ml.) sem kap
annyi mondatot, ami elég lenne a figura
megformálásához. Hiába a tetszetős és
sokat sejtető forma, az előadás a hatalmas
térben (az előadás szinte kiáltott a kamaraváltozat iránt) gyorsan kisiklik a karmaink
közül. A Divosud legközelebb a helyi gimnázium tanárnőjének, Marta Hlušíkovának Kirakat c. egyfelvonásosát mutatja be, amely a
valóságshow-k világába enged bepillantást.

Juhász Dósa János, fotó: archív

A szavalóverseny
eredményei
A Csemadok Területi Választmánya 99
versenyzővel március 6-án tartotta a
XVII. TMOVPV járási fordulóját.

I. kategória Vers: 1. Sallai Gréta
(Ferenczy AI), 2. Gál Laura (Tompa AI),
3. Szendrei Gerhard (Nagybalog), a
zsűri különdíja: Bohó Beáta (Várgede)
és Máté István (Várgede)
Próza: 1. Oláh Lídia (Balogfala), 2. Pelle
Rita (Tompa AI), 3. Oláh Zsolt (Várgede)
II. kategória Vers: 1. Ádám Sándor
(TMRG), 2. Munka Dávid (Tompa AI), 3.
Bede Krisztina (Ferenczy AI), 4. Koós
Boglárka (Tompa AI) és Oláh Tünde
(Várgede) Próza: 1. Berki Johanna
(Almágy), 2. Mihály Máté (Ferenczy
AI), 3. Hizsnyan Júlia (Tompa AI), 4.
Bari Ernő (Bátka) és Kovács Orsolya
(Ferenczy AI)
III. kategória Vers: 1. Kovács Krisztina (Ferenczy AI), 2. Köböl Klaudia
(Almágy), 3. Bodolló Nikoletta (TMRG),
a zsűri különdíja: Molnár Klaudia
(Tompa AI), Gorondi Eunika (Ferenczy
AI), Szántó Erzsébet (Tompa AI)
Próza: 1. Báthory Bianka (Ferenczy
AI), 2. Szántó Dalma (Ferenczy AI), 3.
Radics József (Bátka), a zsűri különdíja:
Kusza Ádám (Feled), Lovas Kálmán
(TMRG) és Árvai Viktória (Tompa AI)
IV. kategória Vers: 1. Kovács Lilla
(TMRG), 2. Csank Dorottya (TMRG), 3.
Paulenda Mária (Kereskedelmi Akadémia) Próza: 1. Boros Eszter (TMRG), 2.
Jakab Erika (Kereskedelmi Akadémia)
V. kategória Vers: 1. Demeter Katalin
(Uzapanyit)
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Felhívás Gömör tájegységi palócokhoz

Második magyar-madjar találkozó
A tavaly megrendezett I. Magyar-Magyar találkozóra Kazakisztánban,
Torgaj vidékén, Saga városában került sor, s a Jóisten segedelmével lesz
folytatása idén is Kunszentmiklós mellett Bösztörpusztán.

Kancát fejő asszony. Kumisz lett a tejből

Genetikai vizsgálatok
igazolják a rokonságot!
2006-ban egy expedíció látogatta meg a magukat magyarnak (kazak átírásban madjar)
nevező törzset, ahol genetikai vizsgálatokat
végeztek, ezen belül pedig az Y kromoszómát boncolgatták. 38 nép genetikai mintájával vetették össze az eredményeket, s
meglepő módon a rokonságot tekintve a
Kárpát-medencében élő magyarok álltak az
első helyen. E sikernek ők is megörvendtek,
és elhatározták, hogy megrendezik az I.
Magyar-Magyar törzsi találkozót (ők törzsi
rendszerben működnek a mai napig). Ez
odakint történt meg 2007-ben, ami nagyon
sikeresnek könyvelhető el.
Idén a mi feladatunk, hogy fogadjuk az
immár bebizonyított rokonainkat! A II.
Magyar-Magyar találkozó Kunszentmiklós
mellett, Bösztörpusztán kerül megrendezésre, augusztus 8-10. között. Ez nem egy
hétvégi akcióként megrendezett találkozó
lesz, hanem egy fontos történelmi pillanat
mind a kazakisztáni-, mind a kárpát-medencei magyarságnak, mivel a két nép
találkozik. Számunkra komoly üzenete van:
igenis mi keletről érkeztünk, s oda nyúlnak
gyökereink!

Történelmi életképet terveznek
A találkozó gazdag programmal lesz ékesítve. A tervezetek szerint 1000 gyalogos,
150 lovas, 300 dobos, ennél több néptáncos
résztvevőre számítunk, akik nem egyéni
bemutatókkal, de egy közös történelmi életképpel kápráztatják el a testvér-vendégeinket és az arra kíváncsiskodókat! Különböző
lovas és gyalogos versenyek folynak majd.
Az este koncertekkel és táncházakkal gazdagodik. A két nap folyamán hivatalosan is
kihirdetésre kerülnek Bíró András által (az
expedíció vezetője) a kutatási eredmények,
majd nyílt tárgyalások folynak a két nép további terveiről. A tábor területén szigorúan
csak népi- vagy hagyományőrző viseletben
lehet tartózkodni. A részvevők kb. 50 jurtával felállított táborban lesznek elszállásolva.
A tábor hangulatát fokozza a mellette lévő
500 fős szürkemarha gulya.
Természetesen érkeznek Kazakisztánból
is öregek s fiatalok a rendezvényre. Mivel
nehezebb körülményeik vannak, gyűjtést
szerveztünk a kiutaztatásukra. Ezért a
rendezvényen önköltséggel való részvevők
is támogatják a találkozót. Számukra ez
akkora csodálat, hogy egy elszánt ember kijelentette, hogy eladja a lovát, csak egyszer

juthasson el magyar földre... Ugye tudjuk,
hogy a ló náluk egy fontos része az életnek.
Egy 72 éves öreg bácsi pedig azt mondta,
hogy bár tudja hogy öreg, s nem biztos, hogy
hazaér, de boldogan távozna őseinkhez
Magyarországról is, mert tudja, hogy nincs
idegen helyen, magyar földbe temetik.

Ön és csoportja is jelentkezhet!
Mint területi megbízott, felhívom a
Gömörben működő hagyományőrző csapatokat (harcosok, zenészek, táncosok, stb.),
hogy ilyen buzgalommal, minél többen
vegyünk részt ezen a nagyszerű pár napon!
Fontos ez azért, mert kárpát-medencei
és kazakisztáni magyarok gyűlése lesz,
politika- és mellét verő magyar szemlélet
mentesen. Ott a helyünk, mert megerősít a
céljaink további alakulásában, s hogy ami
elveszettnek vélt, újra megtaláltatott: létezik
magyarul élő és gondolkodó nép! Ez felettébb fontos számunkra Felvidéken is!
A résztvevői szándékot kérem az alábbi
e-mail címen feherlonakfia@freemail.hu,
vagy a www.aranykert.gportal.hu weboldalon feltüntetett elérhetőségre jelezze!

Kopecsni Gábor, Baranta bars-oktur
Fotó: archív

Százhatvan éve történt
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk – 3.

Megérkezett a „Népek Tavasza”

1848 március
A rómaiak idejében az év első hónapja
március volt. Mivel a rómaiak hadjárataikat
rendszerint a melegebb időjárás bekövetkezésével indították meg, a tavaszisten
ünnepe egyben a háborúskodás istene is
lett – Mars, aki „ragyogó, fényes” – úgymond.
Nos, 160 éve Európában a „háborúskodás”
– sztrájkok, barikádok, utcai harcok – meghozta a „Népek Tavaszát”.
1848 januárja, februárja Európában fegyveres népfelkeléseket, forradalmi „hullámveréseket” hozott. Március 13-án Bécsben
is lázadás tört ki, s Metternich, a Habsburg
Birodalom kancellárja távozni kényszerült.
A történelmi Magyarországon a rendi
országgyűlésnek mondott törvényhozó
testület utolsó ülésén Pozsonyban
Kossuth Lajos, a reformpárti nemesi
ellenzék vézérszónoka már a
francia forradalom hírére, március 3-án javasolta az eddig
elfogadott döntések azonnali
törvényesítését. Apponyi
György gróf kancellár
levélben kérte Széchenyi
Istvánt az események
„fontolva haladására”.
A pesti Ellenzéki Kör,
Kossuth helyeslésével, petíciós mozgalmat tervezett
az országgyűlési törvényhozás gyorsítására. Egy
ifjú radikális március 11-én
tizenkét pontba sűrítette az
azonnal végrehajtandó követeléseket, melyeket két nap múlva
az Ellenzéki Kör is magáénak
tekintett. Az ifjú radikálisok március
19-re népgyűlést terveztek, tudván, hogy
a vidék embere is Pestre rándul a József-napi vásárra.
Petőfi a „fontolva haladást” gúnyolta A
dicsőséges nagyurak című versében, de agysejtjeiben már a Talpra magyar – a Nemzeti
dal - soraihoz formálódhattak a gondolatok.
Március 15-én reggel – tán akkortájt, amikor Sükey Károly, aki a forradalom után
a losonci református gimnáziumba kerül
magyartanárnak, elindul Pesten agitálni
a Kígyó utcában a 12 pont egy kézzel írott
példánya mellett –, Kossuth indítványára
az alsó tábla – a megyei küldöttek – minden
teherben (házi és hadiadó, közmunka) elfogadta az „arányos osztozkodást”, Szentkirályi Móric javaslatára pedig azt, hogy „az
úrbéri viszonyok törvény általi elítélése után
a földesurak kártalanítását az állam vállalja
magára”. Ezután Kossuth és az országgyűlés
küldöttsége az elfogadott felirattal Bécsbe

utazott, ahol szinte népünnepély fogadta.
Az államtanács egynapi vonakodás után engedett, mert az utca népe „párizsi kísértettel” fenyegetett, másrészt mert tartott attól,
hogy Magyarország kiválik a Birodalomból.
Március 14-én este a Pilvax kávéházban ös�szegyűlt fiatal radikálisok az előző napi bécsi események hírére az azonnali cselekvés
mellett döntöttek. Az ifjú radikális költők,
írók a sajtószabadság kivívását tartották
a legfontosabbnak. A „tizenkét pont” első
pontja a cenzúra eltörlését követelte, aztán
következtek a gazdasági, politikai, hatalmi
követelések.

Március 15-én a radikális fiatalok a Pilvax
kávéházból előbb az egytemre indultak,
hogy a fiatalos hevületű egyetemisták csatlakozzanak hozzájuk. Velük együtt állítólag
ezren voltak a kezdet kezdetén. Az újabb
csatlakozásokkal az akkori Hatvani utca (ma
Kossuth Lajos utca) és a Szép utca sarkán
– a Landerer és Heckenast Nyomda előtt
– már több ezres tömegről írnak a tudósítások. A leírások szerint a forradalmárok
lefoglalták a sajtót, cenzori „ellenjegyzés”
után kinyomtatták a tizenkét pontos követeléseket – Mit kíván a magyar nemzet? címmel – és Petőfi Nemzeti dalának szövegét. A
nagygyűlés a Nemzeti Múzeum előtti téren
volt. A követeléseket ezután a pesti Város-

házára vitték, hogy Pest város közgyűlése
is támogassa a gondolatokat. Csatlakozott
hozzájuk Nyáry Pál, Pest megye alispánja és
Klauzál Gábor, valamint más liberális ellenzékiek. Forradalmi választmányt alakítottak,
amely a tömeg élén a várba, a Helytartótanácshoz vonult, hogy követelje a cenzúra
hivatalos eltörlését, és a sajtóvétség miatt
börtönben ülő Táncsics Mihály szabadon
bocsátását.
A Helytartótanács – Zichy Ferenc gróf mint
alelnök fogadtatásával – állítólag fontolgatta, hogy lövessen-e a várból. A katonaság
végül azt a parancsot kapta, hogy maradjon a laktanyákban, a cenzúrát eltörölték,
Táncsicsot szabadon engedték – Nyáry Pál
kezessége mellett. Állítólag az éljenző tömeg
a kiszabadított fogoly kocsijából kifogta a lovakat, s a „lázítót” diadalmenetben vitték
Pestre. Este a Nemzeti Színházban a
Bánk bánt játszották.
Pesten vértelenül győzött a forradalom, Mars hadisten ott – akkor
– nem tombolt. Pesten akkor,
„március Idusán” a feudalizmus
„vén banyáját” égették, s a polgári rend kezdetét éltették.
Március 17-én a király István
főherceg nádort teljhatalommal ruházza fel, és hozzájárul
a magyar kormány megalakításához. István nádor királyi hozzájárulással miniszterelnöknek
nevezi ki gróf Batthyány Lajost.
Batthyány a hatóságokhoz intézett
első körlevelében felelőssé teszi őket
a rend fenntartásáért. Március 19-én
Batthyány Bécsbe utazik a jobbágyfelszabadítási törvényekkel.
Mozdul a vidék is. Március 20-án rendkívüli megyei közgyűlést tartanak Pelsőcön.
A Gömör megyei képviselők meghallgatták
Szent-Ivány Károly és Darvas Pál országgyűlési követek tájékoztatóját, s akik újabb
meghatalmazást kértek a megyétől további
– országgyűlési – tevékenységükben.
A következő utasítást kapták: „...a megye
szellemére, a dolgok európai fejlődésére
figyelmezve, mindazt, mi az alkotmányos
átalakulásra, különösen pedig Magyarország s a kapcsolt részek és Erdélyország
részeinek teljes jog és teher egyenlőségére
nézve megkivántatik, pártolják és ne csak
előmozditsák, hanem kivívni és életbe
léptetni igyekezzenek...”A többit, amit még
tudnunk kéne az ünnepről, majd elmondják
nekünk jelenkori „politikusaink” szombaton
március 15-én.

Kovács Tibor, fotó: archív
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Ajánló

Jeles napok

Itthon
A JEL polgári társulás
nemzeti kulturális
havi lapjának február
számának FÁKLYA-,
a Csemadok Országos Választmányának
kulturális rovatában
ezúttal is beszámolnak a főbb Csemadok rendezvényekről. Az Élő múltunk
rovatban az őshazán túlról a kazak
sztyeppéken tett magyar-madjar
találkozó beszámolójának a második
részét olvashatják. A lap többek között
interjút közöl Sunyovszky Sylviával és
Écsi Gyöngyivel.

Gyógyszertárak

Március 12. – Gergely nap
Az utolsó római és az első középkori
pápa. Sokat tett a háború okozta hatalmas
nyomor enyhítésére: naponta 12 szegényt
látott vendégül, palotáját bencés kolostorrá alakította. A liturgiának, az egyházi
zenének megreformálója. A középkorban
a legolvasottabb szerző volt. Az énekesek,

zenészek, tudósok és építészek védőszentje.
Gergely napján volt az iskolások ünnepe, az
iskolai téli időszakának befejező napja. A
gergelyjárás alkalmából a tanulók jelmezben vonultak fel és adományokat gyűjtöttek.
A népi hagyomány szerint „Gergely elrontja
azt, amit Mátyás felépített.”

be

A szlovákiai magyar
pedagógusok és szülők
lapjának februári
számában beszélgetést
olvashatnak Hodossy
Gyulával. Ismeretterjesztő-, zenei-, biológiai-, matematikai témákat is találnak
a katedra-versenyek mellett. Plakátmelléklete pedig a Nógrádi Eurorégiót
mutatja be.

A farsangi játékunkon kisorsolt főnyeremények – a malac és az 1000 korona is gazdára talált.

Fotó: hk és he

Jó gazda
Az agrárvállalkozók
lapjának márciusi száma tanácsot ad, hogy
mire kell ügyelni a kora
tavaszi csonthéjasok
permetezésénél, hogy
hogyan védhetjük nővényeinket az enyhe tél hatására korábban megjelenő kártevőkkel szemben.
Lassan a csibenevelésnek is itt az ideje,
de megtudhatjuk azt is, hogy milyen
fontos teendők vannak a díszkertben.

Világörökség a Föld
mélyében
Az Aggteleki – és a
Szlovák-kaszt barlangjait 1995-ben sorolták a
Világörökség természeti
képződményeinek jegyzékébe. Két nép, két ország közös kincsét képzik, de egyben az egyetemes emberiség
felbecsülhetetlen, rendkívül értékes
tulajdonát is jelentik. A rimaszombati
Cornix Artifex filmműhely ezen DVD-n
ízelítőt ad ebből a kincsből, bemutatja
ezt a területet, ahol több száz barlang,
szakadék, zsomboly rejtőzik.
A kiadványok megvásárolhatók a Tompa
Mihály Könyvesboltban.

Összeállította: he

Zárva lesz a fedett uszoda
A Városi Közterület Fenntartó Vállalat értesíti a célközönséget, hogy a fedett uszoda technikai okok miatt március 5-től meghatározatlan ideig zárva tart.

március 15-én, szombaton
Salvator gyógyszertár
március 16-án, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Hogy elmondhassátok a jövő
nemzedéknek
A Kecskés László Társaság Alapítvány pályázatot
hirdet a középiskolás és a felsőfokú tanulmányokat
folytató korosztály számára Hogy elmondhassátok a
jövő nemzedéknek címmel két témakörben:
1. Fontos-e a múlt súlyos témáinak megtárgyalása,
oktatása?
2. Milyen következtetéseket von le a XXI. századi
ifjúság Esterházy János életútjából, politikai hitvallásából?
A pályázatokat maximum 10 oldal terjedelemben
várják. A pályázat beküldési határideje május 20.
Postázási cím: Szombath Gáborné, 2900 Komárom,
Liszt F. u. 21., e-mail: info@klt.hu

március 15-én és 16-án
MUDr. Brunovská E.
Feled – egészségügyi központ
Tel.: 0905 324 827

VÉRT ADTAK

Katedra

Toplista játék

Húsvét előtti
sós vendégváró

Februári toplista
1. J. K. Rowling:
Herry Potter és a halál ereklyéi
2. Rhonda Byrne: A titok
3. Danielle Steel: A kettes lakosztály
4. R. Steidl – W. Renner:
Borerjesztési problémák
5. Czáka – Valló: A metszés ábécéje
6. Felvidék száz csodája
7. Fűszerlexikon
8. Müller Péter: Szeretetkönyv
9. Thomas a gőzmozdony 6. – válogatott
mesék
10. Ablak-zsiráf

Új kérdésünk:
Melyik az a szerző, akinek a decemberi és a
januári illetve a februári toplistában is szerepelt
könyve? Segítségül szolgál lapunk második
illetve 5. száma. A helyes megfejtők között
a Tompa Mihály Könyvesbolt felajánlásában 500 koronás könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket szerkesztőségünk
címére (97901 Rimaszombat, Svätopluk
u. 5.) vagy e-mail címére (gomorihirlap@
rimavskasobota.sk) március 25-ig várjuk.

Szerk.

Pogácsa

1 kg félgrízes lisztet összegyúrunk 25
dkg vajjal, 20 dkg zsírral, 1 tejföllel,
1 tojással, fél sütőporral, 1 evőkanál
sóval és 4 dkg élesztővel (amelyet előtte
tejben felfuttattunk). Egy éjszakán át
hűtőben pihentetjük. Reggel átgyúrjuk.
A tésztát kinyújtjuk, kiszaggatjuk, a
pogácsák tetejét tojássárgájával megkenjük, ízlés szerint sajttal, szezámmaggal meghintjük. A tepsin még egy
órát kelesztjük, s megsütjük. A várakozás megéri, mert illatos, kívül ropogós,
belül omlós párnácskák lesznek a
jutalmunk.

he, lejegyezve Habodás Mária
receptje alapján
Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971
2003

Felhívások

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 11. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig

Fogorvos

Átadtuk a nyereményeket

Hirdetmények

2008. 3. 10.

A rimaszombati kórházban 2008. március 4-én
az alábbi személyek adtak
önkéntesen vért: Ján Galo,
Mgr. Norbert Duda, Miloš
Trocha, Ladislav Topor, Viktor
Chlpoš, Ing. Ladislav Eliáš,
Pavel Šiška, Michal Petrinec
Rimaszombatból, Miroslav
Garaj Szinóbányáról, Bc.
Gabriela Chlpošová Baktiról,
Elek Béla Nagybalogról,
Ondrej Melich, Ján Melicher
Fazekaszaluzsányból, Ladislav
Palúš Rimabrezóról, Bán Aladár
Bátkából, Ing. Július Balga,
Božena Jánošíková, Zuzana
Jánošíková Gernyőpusztáról,
Vladimír Chromek Meleghegyről, Pavel Koščo, Miroslava
Koldrásová Nyustyáról, Ján
Hanzel, Zuzana Jalovičiarová
Klenócról, Peter Dianiška
Tiszolcról, Anna Malatinská,
Tomáš Malatinský Kecegéről,
Jozef Markotán Susányból,
Dušan Fehér Gömöralmágyból.
Először adott vért: Tomáš
Gubala, Michal Maňúr, Radovan
Homoliak Rimaszombatból, Ján
Hrvol Tiszolcról, Csatlós Tibor
Rozsnyóról, Marian Ďuriška
Kövecsesről, Peter Obrtanec
Cserencsényből. A Vöröskereszt
Rimaszombati Területi Választmánya minden véradónak
köszöni.

MOZIMŰSOR
Március 12., szerda, 18.00
Once
zenés ír melodráma
Március 13-17-ig, 17.45
csüt. és hétfőn 20.00 is
Asterix az Olimpián
színes spanyol-német-francia
kalandfilm
Március 14., 15. és 16.
p., szo., v. 20.00
Hideg nyomon
színes amerikai krimi

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

Meghívók
Füleki meghívók
Március 14-én 18.00 órai kezdettel kerül sor Füleken, a Városi Művelődési Központban a II. Civil börzére, amelyen a város civil szervezetei mutatják be
a tevékenységüket. Díszvendég Duka Zólyomi Árpád
EU-képviselő és Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke.
Március 16-án, vasárnap 18.00 órai kezdettel Gárdonyi Géza A bor c. előadásával a füleki Városi Művelődési Központban vendégszerepel a komáromi
Jókai Színház.
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, vasárnap 11. 30 órakor veszi kezdetét a nagybalogi református templomban. Közreműködik a Gömör- Kishont Vármegye Ózdi Lovas
Bandériuma.
Avatási műsor: 11.30-12.30 Ünnepélyes istentisztelet a helyi református templomban, 12.30-14.00
Ünnepélyes kopjafaavatás és emlékműsor a nagybalogi református templom kertjében, kopjafa leleplezése, áldás a kopjafára, a Nagybalogi Szivárvány
Énekkar és a Gyöngyösi István Irodalmi Kör műsora,
a meghívott vendégek hozzászólásai, koszorúzás a
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huszárok díszkíséretével
Folytatódik az Életutak sorozat
Az Életutak sorozat első vendége Tornallyay Zoltán
mérnök Budapestről. A beszélgetést Balázs Emese
vezeti, aki az életéről, gondolkodásmódjáról, élettapasztalatairól beszélget a Felvidékről elszármazott (kitelepített) vendéggel. A helyszín: Tornalja –
Rákóczi Magyar Ház Időpont: március 12., szerda,
17:30 – új időpontban!
Norma, te vagy az?
Március 26-án, szerdán 19.00 órai kezdettel mutatja be a DIVA production Ron Clark és Sam Bobrick
Norman, te vagy az? c. vígjátékát, Ľubomír Fifik
rendezésében. Az előadás főbb szerepeiben Jozef
Kapecet, Štefan Martinovičot, Andy Hryct és Táňa
Radevát láthatják.
180 éve született Pavol Dobšinský
Március 15-én, délután egy órától emlékeznek
Derencsényben Pavol Dobšinský születésének 180.
évfordulójára.
A nagy szlovák folklorista, mesegyűjtő 1828. március 16-án született Nagyszaboson (Slavošovce). Apja
evangélikus lelkész volt, ő maga a rozsnyói, a miskolci majd a lőcsei líceumban tanult. A szabadságharc
alatt honvéd, majd besorozzák a császári hadseregbe. 1850-ben Samuel Reuss titkára Nagyrőcén,
később Breznóbányán káplán, professzor a selmecbányai líceumban, s 1861-ben kerül Derencsénybe
evangélikus lelkésznek. Pályája elején hazafias és
allegorikus verseket ír, népmeséket és anekdotákat
dolgoz fel verses formában. 1858-61 között jelenik
meg A. H. Škultétyval közösen a Szlovák mesék c.
kötete. Fő munkája az 1880 és 83 között megjelent
Szlovák népmesék c. nyolckötetes munkája, amely
Szalatnai Rezső szerint a szlovák nyelv aranykönyve,
a népi képzeletvilág égboltja. Emellett sokat fordított is, Byron, Shakespeare, Mickiewicz és Rousseau
műveit ültette át szlovákra. Tavaly 22 meséjét Dušan
Jamrich mondta fel hanghordozóra, amely jelenleg
is megvásárolható. Meséi több magyar kiadást is
megéltek.
jdj

Téli stadion nyitva tartása
március 10.
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
			
20.15 – 21.45
március 11.
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
			
18.30 – 20.00, 20.30 – 22.00
március 12.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
20.15 – 21.45
március 13.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
20.30 – 22.00
március 14.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
14.30 – 16.00,
március 15.
12.30 – 14.00, 14.30 – 16.00, 		
			
16.30 – 18.00, 18.30 – 20.00
március 16.
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00, 		
			
14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00, 		
			
20.15 – 21.45
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

Állás
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062

1394-14
* Állásajánlat szociálisan ösztönző munkára. Adminisztratív
munka is lehetséges. A környékről is várjuk a jelentkezőket.
Információk a 0902 209 211-es
telefonszámon.

313-10

Egyéb
* 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

2008. 3. 10.

Ingatlanok
* Bérbe adok üzlethelyiségeket
Rimaszombatban, a Vasúti utcában. Tel: 0910 667 325

301-12
* Eladó családi ház Rimaszombatban, az Akasztóhegyen. Két
külön bejáratú lakás, cégek számára is alkalmas. Ár megegyezés szerint. Tel: 0905 658 190

312-10

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

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

251-10
* OLAJ – HŰTŐFOLYADÉK –
autÓkozmetika – PÓTALKATRÉSZEK – a legkedvezőbb áron
az Autoras boltban, Krasko u. 4,
mobil: 0910 939 689

306.13
* Használaton kívüli sérült autókat vásárolok 3000 koronáig. Tel:
0918 607 001

309-12

273-10
* 60 q széna (lucerna) eladó, 350
Sk/q-os áron. Tel: 0908 919 567

EREDETVIZSGÁLAT

284.11
* Gyűjtő XVI.-XIX. századi könyveket vásárol. Tel: 0905 497 825

317.17
* Kukorica-vetőgépet és szalagos gereblyét vásárolok. Tel:
0904 827 658

318.10
* A közgazdasági és jogi
elemzések alapján bebizonyosodott, hogy a 2004-2006-os
időszakban megkársoították az
áram- és földgázfogyasztókat.
A SLOV-ENERGIA CONSULTING
k.f.t. célja, hogy a károsultak
kártérítést kapjanak. A kártérítés mindazokat megilleti, akik
családi házban gázzal fűtenek
illetve azokat a lakásokat, ahol
saját gázfűtéssel rendelkeznek. A szükséges iratok: az SPP
(Szlovák Gázművek) számlája
és a villanyáram számla egy
példánya. Az akció az állampolgárok részére ingyenes. További
információk a 0918944599-es
telefonszámon kérhetők. 10,11

Az SZTK
areáljában
nyújtunk.
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

Ulický
KŐFARAGÓ

N

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

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

SOU strojárske - Középfokú Gépészeti Szakmunkásképző
Iskola a 2008/2009-es tanévben a következő szakokat
kínálja: Négyéves tanulmányi szakok
(érettségi bizonyítvány + szakmunkásképző bizonyítvány)
2411 4 beállító műszerész – futballosztály
2697 4 elektrotechnikai műszerész – futballosztály
Hároméves szakok
(szakmunkásképző bizonyítvány)
2487 2 01
autószerelő
2433 2     
fémmegmunkáló
2464 2     
géplakatos
Kétéves szak
(akik nem fejezték be a 9. évfolyamot)
6449 0 műszaki szolgáltatás az autószervizekben
Elérhetőség: SOU strojárske, Školská 15, 979 01 		
Rimavská Sobota, Tel.: 047/5634230, Fax: 047/5634231
e-mail: strojar@soustrojrs.sk
GH-8,10

Meghívjuk Önt most megnyílt üzletünkbe!

METROVÝ TEXTIL
a TEXTILNÁ GALANTÉRIA
SZNF u. 11. Rimaszombatban (volt SPP)
Igen gazdag ruhakínálat és
rövidáru bevezető áron
Nyitva tartási: hétfő és péntek között 9.00 és 17.00
között, szombaton 8.00 és 12.00 között.

Mobil: 0918 803 008

298-11
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Eredetvizsgálat már Rimaszombatban is

KAMENÁRSTVO

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

Sport/Hirdetés

2008. 3. 10.

2078

Ha nálunk hirdet,
Magyarországon
is olvassák!

agyon nagy szükség volt már erre az új
munkahelyre – mondta a megnyitón
Ing. Milan Skočovský, a Közlekedési és Földi
Kommunikációs Hivatal területi irodájának
az igazgatója a megnyitón, amelyen a tulajdonossal, Molnár Attilával együtt vágták át a
szalagot. Magyarországon már évek óta működik ez az intézmény, amelynek célja, hogy
kiszűrje a lopott autókat, és megállapítsa
a külföldről behozott járművek technikai
állapotát. Ahogy Skočovskýtól megtudjuk,
január elsejétől nálunk is kötelező az eredetvizsgálat, de mivel a megszabott 150 műhely helyett csak 60 működik, a törvény még
elnézőbb az újdonsült autótulajdonosokkal
szemben. A vizsgálat mindenki számára
kötelező, aki autót hoz be külföldről (ez az
EU-ban vásárolt járművekre is vonatkozik), de azokra is, akik használt járművet
vásárolnak. Az új műhelyben egyszerre
két autó kivizsgálására van lehetőség, s a
műhely a legmodernebb technikai felszereltséggel rendelkezik. Átlag nyolcvan perc
alatt készül el egy vizsgálat, méghozzá úgy,
hogy a kocsin egy karcolást sem ejtenek.
A műhely kapcsolatban áll a rendőrségi
és egyéb titkosított adatbázisokkal, s rövid
időn belül ki tudják szűrni, ha lopott vagy
netán több kocsi alkatrészeiből összetákolt
járműről van szó. Január elsejétől ez utóbbi

forgalomba hozatala is szigorúan tilos.
Lóska Sándor mérnök, a műhely vezetője
nemrég vett részt egy tanfolyamon, s itt
szerzett jogosítványt munkatársával együtt
az eredetvizsgálat elvégzésére. Minden
autónak van egy WIN-kódja, ami alapján
gyorsan megállapítható, hogy mikor és hol
gyártották. Ha kiderül, hogy lopott kocsiról
van szó, azonnal értesítik a rendőrséget. A
műhelyben autóbuszok, motorkerékpárok
és teherautók vizsgálatára is lehetőség van.

Poprádon ezüst-,
Kassán bronzérem
P

oprádra utazott az SK Tempus két
csapata, az 1998-as és 2000-es születésű
játékosok, s mindkét társaság az előkelő
második helyen végzett. A torna legjobb
játékosának Balyo Norbertet választották.
Az ifjabb diákok a kassai Pradi Kupán vettek
részt, ahol a harmadik helyet szerezték meg.
A legjobb kapus címet Máté Tamás érdemelte ki, de egyéni díjat kapott a capat legjobb
játékosa, Denis Istók is.

ŠK Tempus – Zakopané 7:0 g. Nôta (3),
Hruška (2), Šmíd, Gubala
ŠK Tempus – Lőcse 3:1 g. Hruška (3)
ŠK Tempus – FC Nyitra 0:3
ŠK Tempus – 1. MFK Kassa 2:0 g. Morong,
Mihályi
Végeredmény: 1. FC Nyitra, 2. ŠK Tempus, 3.
FAM Poprád

1998-as születésűek eredményei:
ŠK Tempus – Fam Poprád 1:0 g. Vilček
ŠK Tempus – Zakopané 1:3 g. Lehocký
ŠK Tempus – Lőcse 7:1 g. Balyo (4), Morong,
Vilček, Poljak

ŠK Tempus – KAC Kassa 96 1:4 g. Bial
ŠK Tempus – Igló 2:2 g. Galo, Petrus
ŠK Tempus – MFK Rimaszombat 3:1 g.Galo
2,Petrus
ŠK Tempus – KAC Košice 95 3:2 g. Galo (2),
Ištók
ŠK Tempus– Pósa FC 2:0 g. Galo, Petrus

Végeredmény: 1.Zakopané, 2. ŠK Tempus, 3.
Fam Poprád
2000-es születésűek eredményei:
ŠK Tempus – Fam Poprád 1:0g. Hruška

Amennyiben mindent rendben találnak,
kiállítanak egy jegyzőkönyvet, a hivatal kiad
egy elismervényt, a rendőrség pedig odaítéli
a rendszámot. Molnár Attila tulajdonos
elárulja, hogy a műhely létrehozása 1 millió
400 ezer koronába került, s hétköznaponként és igény szerint akár szombaton is
nyitva tartanak reggel hét órától este hat
óráig. A vizsgálat ára járműfüggő, a legalacsonyabb tarifa jelenleg 1800 korona.

kép és szöveg: jdj

LILIPUT
gyerekruhák
Új tavaszi
kínálat!
Rimaszombatban
a posta mellett

hétfő és péntek
9.00–17.00
szombat 9.00–12.00

Fiatalabb diákok eredményei:

Végeredmény: 1.KAC Kassa 96, 2.Igló, 3. ŠK
Tempus, 4.MFK

Építkezési telek 3300 m2-en a
Molnárpusztán
(Molnárka) eladó.
Mobil:
0908 931 360
2045
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Győztes idénynyitó:

Rimaszombat – Kassa B 2:0 (2:0)
G
yőzelemmel kezdte a tavaszi idényt
a rimaszombati futballcsapat – a
Podbrezová elleni meccs elhalasztása miatt
egy héttel későbbre tolódott idénynyitón két
góllal legyőzték a Kassa B csapatát. Igaz, a
2:0 könnyen lehetett volna 5:0 is, ha a hazai
csatárok tiszta helyzetben a kaput, és nem
kapust találták volna el.
Az első negyedórában a hátvéd Nachtman
volt a legaktívabb (két fejes, egy szabadrúgás), hamarosan azonban Piszár József
vette át az irányítást, a szó legszorosabb
értelmében: a rimaszombati csapatkapitány
– különösen az első félidőben – remekül
dirigálta a játékot. A 21. percben is jókor volt
jó helyen: a vendégek kapusa Líška lövését csak középre tudta kiütni, Piszár pedig
könnyed mozdulattal a hálóba emelt. A háló
két perc múlva újra emelés után rezgett:
ezúttal Zsivanovics volt az „elkövető”, aki
észrevette, hogy a kassai hálóőr kicsit kint
áll a kapujából. A gyors 2:0 után gólzáporos
győzelemben reménykedtünk, de nem így
lett. A 37. percben kiváló szabadrúgás-figura
után Nachtman három méterről lőhetett
– és sikerült eltalálnia a vendégkapus tenyerét. Két perccel később Filo kemény lövése
az égbe szállt, a 42. percben pedig hiába
helyezte Piszár pontosan Zsivanovics fejére
a labdát: a szerb légiós centikkel a kapu fölé
fejelt. Szünet után valamivel aktívabbak
voltak a kassaiak, de csak mezőnyben – a
kapura igazi veszélyt nem jelentettek. Ezzel
szemben a hazaiaknak a második félidőben
is sok helyzetük volt: Líška egymaga háromszor gólt szerezhetett volna, s a 66. percben
Cvjetyinovics is kihagyhatatlan helyzetet
hagyott ki, amikor Lazúr laposan belőtt

labdáját a kapusba bombázta. A 75. percben
egy veszélyes fejessel a kassaiak is bejelentkeztek, de a hátralévő percekben már csak
néhány távoli szabadrúgással próbálták
zavarba hozni Kuciakot – sikertelenül.
Vass Ferenc így győzelemmel mutatkozhatott be a gömöri kispadon. „Nagyon örülök
– vallotta be mosolyogva a rimaszombati
edző. – Különösen annak, hogy ezzel a sokat
bírált játékoskerettel tudtunk fejlődni, és a
szurkolók jó meccset láthattak.”

Góllövők: Piszár (21.), Zsivanovics (23.).
Játékvezető: Horváth – 548 néző.
Rimaszombat: Kuciak – Janečka, Rubint,
Nachtman, Mráz – Cvjetinovics (73. Ádám),
Filo, Zsivanovics (89. Siheľský), Lazúr –
Piszár, Líška.
1.
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42:9

47

2. Podbrezová

Prešov

19 9

6

4

28:16

33

3. Lučenec

20 9

4

7

36:29

31

4. Inter BA

20 9

4

7

28:28

31

5. Michalovce

20 8

4

8

27:24

28

6. MFK Rim. Sobota

19 8

4

7

24:22

28

7.

20 7

5

8

28:26

26

8. Šaľa

20 6

7

7

23:24

25

9. Prievidza

20 6

6

8

26:36

24

10. Humenné

20 4

8

8

19:24

20

11. Trebišov

20 5

4

11 19:42

19

12. St. Ľubovňa

20 3

5

12 21:41

14

Košice B

A rimaszombatiak március 11-én, kedden
Podbrezován játszanak (a 19. forduló pótolt
meccse), a 21. fordulóban pedig március 16-án,
vasárnap 10.30-tól Nagymihályban lépnek
pályára.

B. T.

Négy aranyérmet szereztek cselgáncsozóink

M

ind a Lokomotíva, mind a Mladosť
cselgáncsozói Iglón kezdték el az
új esztendőt, ahol 5 ország (Csehország,
Lengyelország, Ujkrajna, Észtország) 32
egyesületének 183 versenyzője küzdött az
érmekért. Versenyzőink 4 arany-, 6 ezüst- és
8 bronzérmet szereztek.
Első helyen végzett Utiš Richard ml.,
Tommová K., Kanátová Sophia és
Putnokyová Eva.

Gömöri

Második lett Jakab Károly ifj., Antal Juraj,
Zachar Filip, Andrik Bence, Mihály R. és
Gógor J.. Harmadik helyen végzett Jakab
Ádám, Boršoš J., Maďar Jaroslav, Kanátová
Sophia, Farkaš Denis, Durmis Ján, Pfeifer K.
és Kanát Jaroslav. A verseny legtechnikásabb
versenyzőjének a rimaszombati Kanátová
Sophiát választották. Csapatversenyben
szintén a rimaszombati csapat győzött
Nagymihály és Ukrajna előtt.

A Mladosť kapta
a legtöbbet

A

z Ifjúsági és sportbizottság javaslatára a városi képviselő-testület
döntött a városban működő sportegyesületek első félévi támogatásáról
is. Ahogy Štefan Koháry képviselő, a
bizottság elnöke beszámolt róla, a 2008as évben egymillió koronát költhetnek
el, ebből 520 ezret az első félévben.
Ebből az összegből 475 ezret osztottak
szét, a maradék 45 ezerről sürgős esetben döntenek. A legnagyobb összeget,
60 ezer koronát a Mladosť Relax egyesület kapta, amely cselgáncs, asztalitenisz és ju-jutcu szakosztályt működtet.
A jégkorongegyesület, a TJ ŠK Tempus
és a Lokomotíva (birkózás, cselgáncs)
működéséhez 50 ezer koronával járul
hozzá a város, a Járási Testnevelési
Szövetség 35 ezer, női röplabdacsapat,
a TJ ŠK Uraken karateklub, az úszók és
a tekézők 30 ezer, a női futballklub és
az SK Slovan kézilabdacsapat 25 ezer
koronát kap.

jdj

Tippeljen
velünk!
Elkezdődött a tavaszi évad az
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 14-ig
adják postára.
A 2. forduló szelvénye:

Nagymihály – VFK Rimaszombat
..... : ..... ( ..... : ..... )
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