+TV MŰSOR

om)
(
t
a
l
l
Á
en
a kép

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat ,Vasút u. 23

www.jazmin.sk

Lapszélre
Regionális hetilap • Ára 10 Sk • 2008. március 31 . • 41. évfolyam • 13. szám

Pedagógusnapra
Juhász Dósa János
főszerkesztő

Batyi a hét települése
G

ömörben a Magyar Televízió miskolci körzeti
híradója fogható, mely az M1-en hétköznaponként 17:15 órakor illetve reggelente hat órakor
sugározza adását a régiót érintő friss hírekkel. Két
éve indították A hét települése rovatot, melyben
hetente más-más településről adnak bejátszásokat. Múlt héten Rimaszombatban forgatott a
miskolci stúdió stábja. A gömöri város szépsége
magával ragadta a tévéseket, s ami igazán elismerő mélabús városunkban, hogy csak kedves

emberekkel találkoztak. „Most jártam itt először.
Nagyon szép a Fő tér, tetszenek az utcák, a régi
épületek, amelyek a felújításokkal is eredeti
fényükben állnak. Jó érzés volt, hogy amerre csak
mentünk, beszéltek velünk magyarul. A polgármester szeretettel fogadott, segítőkész volt, és
szívesen nyilatkozott stábunknak.” – mondta
lapunknak Garan Beáta szerkesztő-riporter.
folytatás a 2. oldalon

Fotó és szöveg: homoly

Elismerték a munkájukat
„Március 28. minden évben a Városháza ünnepnapjai közé tartozik, amikor a pedagógusokat köszöntjük. Azt a munkát, amit sokszor csak felnőtt
fejjel tudunk igazán értékelni. A tanár munkája
igényes, de gyönyörű, s milyen nagyszerű lehet az
az érzés, amikor évekkel később találkozhat egy
tanár egy-egy volt tanítványával, aki orvosként,
mérnökként vagy akár pedagógusként praktizál”
– köszöntötte a Városháza dísztermében Cifruš
István polgármester azokat a pedagógusokat,
akiket iskolájuk kitüntetésre javasolt. 29 pedagógus vehetett át elismerő oklevelet, köztük
Nagyferenc Katalin, Balogh Renáta, Zagyi Judit,

Singlár Zsuzsanna, Balogh Valéria, Pelle Júlia, Főző
Zsolt, Szőke Sándor, Kisantal Mária, Brindza Tibor,
Hacsko Mária, Virók Andrea, Maksi Judit és Vaszil
Béla. A tanárokat rövid kultúrműsorral is köszöntötték, s nagy kár, hogy egyetlen magyar szót sem
hallhattunk a fogadáson. A pedagógusnap alkalmából Milan Murgaš megyeelnök is kitüntetett
pár pedagógust, régiónkból a tornaljai Marcela
Bundová, a füleki Szvorák Zsuzsa, a rimaszombati Michal Juhaniak valamint a Kereskedelmi
Akadémia igazgatónője, Katarína Mattyašovská
volt a díjazottak között.
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Szerettem volna régi
szép időkre emlékezni.
Baloghnéra, az első tanító
nénire, aki megtanított írni
és olvasni, Tari Máriára alias
Gálnéra, aki az irodalom
rabjává tett, Mács Annára,
aki az osztályfőnököm volt
Várgedén, s nemrég egyik
osztálytársam már a halálhírét keltette. Annál jobban
örültem, amikor néhány
nappal később Bátkában
összefutottunk. De eszembe
jut Zimanné, aki a mi osztályunkban kezdte a pályáját, s
nagyon kellemes emlékfoszlányokat őrzök Csanknéról,
de hogy mit tanított, arra
már nem emlékszem. De
emlékezhetném gimnáziumi
tanáraimra, s az egyetemen
is összehozott a Sors olyan
emberekkel, akiktől nemcsak
tárgyi ismereteket sajátíthattam el, de emberileg is
nagyon sokat adtak. S ami a
legfőbb, tartást, mert anélkül
nagyon nehezen megy. Szóval csupa szép és szívmelengető emlék. Ma a sajtó mégis
attól hangos, hogy Magyarországon pedagógusokat vernek, s a helyzet nálunk sem
sokkal jobb. Volt iskolámat
is több tanár hagyta már ott,
mert saját testi épségét sem
érezte biztonságban. Valaha
egy jó pedagógus a közösség
megbecsült tagja volt, ma
sokszor fölöslegesnek tűnő
porszem egy egyre kevésbé
működő gépezetben. Pedig a
család után az iskolában dől
el minden.

Vadex, k. f. t.,
Rimaszombati Húsvár

AkciÓ: parasztkolbász 140 Sk/kg
disznósajt 85 Sk/kg
Bartók B. 24, Rimaszombat
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„A cél egyértelmű:
ott lenni mindenütt, ahol valami lényeges történik.”

Ami kint, az bent…

Egyéves a GTV

A Tompa Mihály Klub március 17-én Solymos József természetgyógyászt és Solymos Lívia orvostechnikai eszköztanácsadót látta vendégül a Három Rózsa Kávéházban.

G

ál Sándornak, a Gömöri Regionális
Televízió (GTV) ügyvezető igazgatójának régi álma valósult meg azzal, hogy
tévét alapíthatott. Filmezéssel 2000 óta
foglalkozik, akkor még egy másik stúdió
munkatársa volt, majd különvált, és a Duna
TV illetve a Szlovák TV magyar adásának
a tudósítója lett. A GTV 2007. április 9-én
kezdte meg adását az akkori képviselő-testületi ülés közvetítésével. Március 28-án
fennállásuk egyéves évfordulóját egy nagyszabású műsorral ünnepelték.
Hogyan jött annak az ötlete, hogy saját tévét
alapítsatok?
Már régóta forgattam a fejemben egy olyan
tévé létrehozását, amely szélesebb körű
híradással tud szolgálni. A fő gondolat
az volt, hogy a városi képviselő-testületi
üléseket leközvetítsük. Az az igazi, amikor
a néző látja egy az egyben, s maga döntheti
el, hogy mi számára a fontos, s mi nem.
A képviselő-testületi ülések mellett mit szerettél
volna még az adásstruktúrába beépíteni?
Rimaszombat szinte minden nagyobb
kulturális rendezvényét felvételről közvetítjük, magyar eseményeket is, amelyeket
nem kell feliratozni, mint pl. az istentiszteletet vagy a március 15-i műsort.
Tévénk heti frissítéssel készít magyar
adást. Eljutunk a sportrendezvényekre is.
A focicsapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit is közvetítjük. Szeretnénk esti mesét
is közvetíteni. Felkerestük a város iskoláit,
s a gyerekek mondják majd esténként a
meséket.
Most viszont még korlátozottan sugároztok.
Tervezitek-e a teljes lefedettséget?
2012-től digitális rendszerre áll át Szlovákia, ezért semelyik tévé sem kaphat már

rádióhullámú sugárzásra engedélyt, csak
kábeltévé formájában. Rimaszombatban
egyelőre csak az egyik kábeltévé üzemeltető szolgálattal van megállapodásunk, ezért
csak a Nyugat- illetve a Rima-lakótelepen
fogható az adásunk, de a licencet már megkaptuk, hogy a város többi részén is bekapcsolódhassunk a hálózatba. Bízok benne,
hogy pár héten belül sikerül a szerződést
aláírni, s az egész város nézhet bennünket.
Jelenleg 3800 lakásban vagyunk Rimaszombatban, Tornalján pedig 1000 lakásban, ott
egy kábelhálózat van.
Mi a helyzet a regionális sugárzással?
Nincs olyan széleskörű stábunk, hogy a falvakat is be tudjuk vonni, de természetesen
az is a tervünk, hogy 2012-ben a digitális
szórásba bekerüljünk, s egy 40-50 km-es
körzetben tényleg egy igazi regionális televízió legyünk. Folyamatosan szeretnénk
a településeket is felkeresni, mivel vannak
olyan visszajelzéseink, hogy a falvakból
rengetegen nézik az interneten az adásainkat, tehát van rá igény.
Élő adásotok is volt már. Van-e kilátásban újabb
műsor?
Tavaly decemberben Cifruš István polgármestert hívtuk meg a stúdiónkba, kérdéseket tehettek fel a nézők. Sokan szeretnék
látni a későbbiekben a Cifruš kontra Šimko
vitát is élő adásban, de egyelőre a polgármester úr még nem találhatja megfelelőnek
az időt, hogy ez a vita létrejöjjön.
Hogyan értékeled az eltelt egy évet?
Akikkel a munkát elkezdtem, azt lehet
mondani, hogy semmilyen tévés múltjuk
nem volt. Ma már a munkájukkal 99%-ra
meg vagyok elégedve. A város vezetése
viszont a munkánkat nem igazán értékeli. Tavaly még megrendelt adást fizettek,

az idén viszont nem írtuk alá a várossal
a felkínált szerződést, mert az nem vette
figyelembe, hogy a két regionális tévé
között egyenrangúan ossza el a pénzösszeget, amit jóváhagytak. Így a GTV a várostól
most nem kap semmilyen támogatást.
Magánúton próbálunk fennmaradni, ami
természetesen nem könnyű. Tornalja városa másképpen áll a dologhoz, támogatja
a tévénket, s örül neki, hogy működik egy
regionális televízió.
Fennállásátok évfordulóját a Humorbomba című
műsorral ünnepeltétek.
Mivel Rimaszombatban kevés neves
magyar és szlovák művész lép fel, a GTV
szeretné idővel őket is behozni a városba,
s operettesteket valamint a nyár folyamán
szabadtéri koncerteket is szeretnénk majd
megszervezni. Ennek az első lépése volt ez
a műsor, s ugyan még egy-két nap elválaszt
minket az egyéves születésnapunktól, de
ezzel a műsorral már azt is megünnepeltük. Remélem, hogy a nézők ezt is pozitívan fogadják, s bekapcsolódnak a tevékenységünkbe, és segítik a munkánkat.

Ankét

után némi kívánnivalót, de azért többnyire
rend van a városban.
Sajnos, mindig akadnak
olyanok, akik hanyagságból, felelőtlenségből
a szemeteskosár mellé
dobják a hulladékot. A frekventált
helyeken tisztaság van, a többi helyen
viszont még volna mit tenni.
tünkbe, immunrendszerünk nem működik
megfelelően, a salakanyagok lerakódnak, amely ellen különböző módokon, de
egészségünk érdekében védekezni kell. Erre
szerette volna felhívni a figyelmet a TMK
estje, mely bár az irodalmi és művészeti találkozók után különös volt, de a klub nyitott
a természettudományok iránt is.

Fotó és szöveg: he

Homoly E., fotó: a szerző

1,3 milliót költöttek karbantartásra
Rimaszombat
városa az MTV-ben

befejezés a címlapról

Cifruš István a tervezett fejlesztésekről,
a téli stadionban végzett munkákról,
az iskolák felújításáról és az ipari park
létesítéséről számolt be a magyarországi tévéseknek, a vele készült riport még
aznap, kedden adásba is került. Garan
Beáta szerkesztő, Pásztor Krisztián
operatőr és Boronkay Viktor technikus
alkotta stáb, ha magánszemélyként is,
de biztosan visszatér városunkba. Múlt
héten kollégájuk, Vörös Attila segítette
munkájukat, s kalauzolta végig a városon. A polgármester mellett Ft. Erdélyi
Géza püspök úrral a szépen felújított
református templomról, Kovács Tibor
tanárral a város híres szülötteiről, Vaskői Károllyal, a TMK elnökével pedig az
irodalmi kávéház szerepét is felvállaló
Három Rózsa Kávézóban a kulturális
életről beszélgettek. A riportokat március 25-28. között láthatták az MTV-ben
az érdeklődők.

moly

B

ár még mindig havazik, március
10-én véget ért a téli szezon a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat számára. Az
idei tél közel 1,3millió koronájába került
a vállalatnak, derül ki abból a jelentésből,
amely a Városi Tanács elé került. 617 tonna

kavicsot és 92 tonna sót használtak fel,
ennek több mint a fele januárban került
felhasználásra. A VKFV több mint 70 km
útfelületről, 45 km járdafelületről és 2,8 ha
parkolófelületről gondoskodik.

jdj

Veszélyes hulladékok begyűjtése
A Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztálya értesíti a lakosságot, hogy a veszélyes
hulladék (autóelemek, használt festékek,
motorolaj, nikkel-kadmium elemek, olajos
edények, olajfilterek, használt vegyszerek,
ásványi és szintetikus olaj, higganyos hőmérők, oldószereke, tévékészülékek) begyűjtésére és elszállítására április 19-én, szombaton kerül sor az alábbi harmonogram
szerint:
Iskola utca, a Hviezda kocsmával szemben
- 7.55 – 8.20
Vasutas utca, élelmiszerüzlet előtt
- 8.30 – 9.25
Mikszáth K. u., a Kereskedelmi Akadémiával
szemben - 9.30 – 9.55
Rimava lakótelep, az M-Market előtti parkoló - 10.00 – 10.25
Tamásfala, az OTEX előtt - 10.30 – 11.25

A meteorológusok szerint lassan
megérkezik a tavasz, s vele együtt
a tavaszi nagytakarítások ideje. Mi is
afelől érdeklődtünk, hogy elégedettek-e
a tisztasággal városunkban.

Becherová Elena koordinátor,
Várgede: A tisztaság ugyan hagy maga

E

gy gyógyeszközt, a Bemer 3000-t
mutatták be előadással egybekötve,
melyen a bio-elektromágneses energiaregulációs orvosi műszert ismertették. A bemer
impulzus széles spektrumú jel, amely az
összes sejtet meg tudja szólítani. S ahogyan
a természetgyógyász fogalmaz, az emberre
szabták azért, hogy az emberen segítsen.
„Fáradhatatlan társként van velünk és mellettünk a műszer, s megbizonyosodtunk róla, hogy
szelíd gyógymódokkal is lehet hatásokat elérni.
Persze ehhez elengedhetetlen, hogy a beteg
legyen a legfontosabb szereplő, s kellőképpen
szeresse önmagát, s elhiggye, hogy egészséges
lehet.” – mondják az előadók. Az érdeklődők
ki is próbálhatták a matrac applikátort,
amelynek kezelési ideje 8-20 perc. Nemcsak
betegségek esetén alkalmazható, hanem
prevenció gyanánt is, hiszen tudjuk jól,
hogy a megelőzés is igen lényeges. Naponta
különböző veszélyeknek vagyunk kitéve, a
külső szennyeződések kerülnek a szerveze-
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Nyugat-lakótelep, a J. Bodon u. előtti parkoló
- 11.30 – 11.55
Szabadka, az élelmiszerüzlet előtt - 12.00 –
12.25
Tormás, az üzlet előtt - 13.05 – 13.30
Felsőpokorágy, a kultúrház előtt - 13.40 –
14.05
Alsópokorágy, a kultúrház előtt - 14.15 –
14.40
Bakti, a kultúrház előtt - 14.55 – 15.20
Szőlős, az élelmiszerüzlet előtt - 15.30 –
15.55
Dúsa, a kultúrház előtt - 16.10 – 16.25
Mezőtelkes, az autóbuszmegálló mellett - - 16.35 – 17.00
Érdeklődni a Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztályán, Bozó János mérnöknél (tel:
047/560 46 48) illetve a Detox k.f.t.-nél (048/416
11 12) lehet.

Ďuránová Eva rokkantnyugdíjas,
Nagybalog: Gyakran járok Rimaszombatba, s elégedett
vagyok a város tisztaságával. Szemmel látható,
hogy az ügyeletes szervek példásan ügyelnek
a rendre és karbantartják az utcákat. Mostanában az autóbuszállomás környékén
is nagyobb a rend. Még kevés a zöld,
nyáron sokkal szebben mutat a város.
Kár, hogy néhányan nem a kijelölt
helyre dobják a hulladékot, de ezen
egykönnyen nem lehet változtatni.

Csízik Péter eladó, Rimaszombat:
A tisztaságot tekintve
nem olyan rossz a helyzet Rimaszombatban.
A terek környéke rendezett, karbantartott,
persze egyes városrészekben már nem ilyen
rózsás a helyzet. De erről elsősorban
azok az emberek tehetnek, akik nem
törődnek a környezetükkel és szétdobálják a hulladékot. A városi szervezet
minden tőle telhetőt megtesz azért,
hogy rend legyen a városban.

kép és szöveg: Kalmár K.

Jogsegélyszolgálat a rászorulóknak
Az Igazságügyi Minisztérium jogsegélyszolgálatot nyújtó irodát nyit Rimaszombatban is, amelyet költségvetési
pénzekből tartanak majd fenn, s azok
vehetik igénybe, akik szociális segélyből
élnek. Amennyiben az ügyfél megfelel
a feltételeknek, a jogi tanácsadáson
kívül ügyvédi segítséget is kérhet.

jdj
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Múzsák Háza

2008. 3. 31.

A Múzsa csókjára várva

Abafalva, ahol mindig van esemény

Rimaszombat egyik legrégibb műemléke az ún. Petőfi-ház, amely szerencsére nem esett
áldozatul a hatvanas évek városrendezési őrületének, és máig egyfajta zarándokhelyül
szolgál a város magyarsága illetve az idelátogató magyar turisták számára.

A

házat haláláig egykori tulajdonosa, Drencsik néni tartotta rendben,
szorgalmasan ápolta Petőfi emlékét, s nagy
szeretettel mutatta meg az érdeklődőknek a
helyet az előszobában, ahol Petőfi ittjártakor
a köpenyére heveredve aludt. Halála után a
ház a város tulajdonába került, s annak gondozását a Csemadok Területi Választmánya
vállalta el, akik cserkészek, barlangászok
és más magánszemélyek segítségével 2003
végéig gondozták az épületet. Mivel a Csemadok nem tartott tovább igényt a házra,
a Petőfi-szobor felállítása után a Rimaszombat és Vidéke P. T. szerezte meg a házat,
s alig két év alatt felújította. Az ünnepélyes
átadásra 2006. május 26-án került sor, és
a felújított épület a Múzsák Háza nevet
kapta. Az épület falán felavatták Győrfi Lajos
domborművét is. A ház szobáit is berendezték, a falakon híres rimaszombati szülöttek
képeit láthatjuk, a hátsó traktust pedig kiadták alkotóműhelynek, ahol jelenleg Koós
István festőművész alkot. B. Kovács István,
a Rimaszombat és Vidéke P.T. elnöke szerint

a házra igazából a Petőfi-szobor felállítása
után esett a figyelem, s ekkor gyorsultak fel
az események. A szobor felállítására fel nem
használt adományokat is a ház felújítására
használták fel, de ez nem lett volna elég
újabb támogatások nélkül. A ház felújítása
800 ezer koronába került, s ennek jelentős
részét a Simonyi Alapítvány fedezte, így
a ház közös megegyezéssel két szervezet

közös tulajdonát képezi. A tervek között
említi, hogy már vettek az épületbe ágyakat, újabb területet kaptak a várostól, így
kibővítik a kertet, közösségi összejövetelekre is alkalmassá teszik azt, s a kiállítás is
újabb elemekkel bővül majd. A ház továbbra
is várja az érdeklődőket hétköznap (a kulcs
hollétére tábla figyelmeztet majd), s előzetes
bejelentkezés alapján hétvégén is megtekinthető lesz. Arra a kérdésemre, hogy többen is nehezményezték, hogy március 15-én
belépődíjat szedtek a ház megtekintésért,
B. Kovács a következőket válaszolta: „A ház
fenntartása pénzbe kerül, a villanyt, a vizet,
s a még esedékes javításokat is fizetni kell.
A 20 ill. 10 koronás belépő nem olyan horribilis összeg, s ezt az összeget a ház fenntartására fordítjuk majd. Ez nem egy rendkívüli
áldozat, de alkalmasint sokkalta kifejezőbb
és egyértelműbb módja a nemzeti hovatartozás és közösségvállalás megvallásának,
mint a zászlólobogtatás és szép szavak
hangoztatása”.

jdj, fotó: moly

Minden a káoszból lett és lesz
Amíg a medve mély téli álmot aludott, addig Rimaszombat egyik képzőművésze,
az idén 55 éves Koós István a legnagyobb átéléssel alkotott a Petőfi-ház hátsó
zugolyában, ahol nemegyszer csókolta homlokon a múzsa…

H

uszonhét éves korától fest télen – árulja el lapunknak. Egész évben elkészíti
az alapokat, télen nyugodt fejjel pedig befejezi, ahogyan ő nevezi. Ez már csak a munka
manuális része, de ehhez nélkülözhetetlen,
hogy a fejében már minden meglegyen. „S
az vagy van, vagy nincs” – vallja. Úgy ahogyan azt példaképétől is „megkapta” – vagy
csinálja az ember, vagy nem. Ez a példakép
a kassai Jakoby Gyula festőművész, akivel
a nyolcvanas években volt szerencséje személyesen is találkozni, akkor mondta neki
Jakoby, hogy „…jöjjön be Pistukám, végre
egy normális ember…”. „Egyszer még a legnagyobb festő lesz!” – mondja Koós elismerően Jakobyról, aki volt, hogy száz képéből
96-ot kidobott. „Húsz évig is dolgozhatok
valamin, de … A sikertelenséget ugye nem
kedveli senki sem, s nem akarja elhinni,
hogy abból már sose lesz jó kép.” Művészete
egy életre szól, és folyamatosan változik,

olyankor a technika is mély hatást vált ki
rajta. Koós István a hetvenes és nyolcvanas
években rajzokkal és plasztikákkal kezdte,
akkor főképpen tájképeket festett. Majd

Régiónk életéből
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jött az olajfesték illetve az akvarell korszak,
amikor megfestette a Kozmikus képtár I.,
II., III. sorozatait. 2000-től folytatja a IV. sorozattal, de már a multimediális eszközöket
is bevonja művészetébe, mely azt mondja,
hogy a káoszon alapszik, mert ha az nem
lett volna, akkor semmi sem jött volna létre.
A legtöbb festménye Budapesten, Egerben,
Miskolcon, Sopronban van, de Mohácsra is
került már műgyűjtő által. Rozsnyó, Kassa,
Osztrava, Komárom, Rimaszombat múzeuma is megvett már egy párat, Rimaszombatban a Városháza is vásárolt már tőle. De hát
ebből megélni Rimaszombatban nem lehet,
így a képzőművészet mellett régiót fejleszt,
ahogyan ő fogalmaz, egyiket a másik kárára.
S hogy miért nem lehet művészetből megélni? Erre csak annyit mond: „tájékozatlanság
és mecenatúrahiány, itt nem támogat senki
senkit!”.

Homoly Erzsébet, fotó: a szerző

Ennek az esztendőnek is nagyon sok tervvel láttak neki.

A

620 lakosú határmenti kisközség polgármesterasszonya, Hanobík Irén mindig nagy szeretettel fogadja az Abafalvára
betérőt, s lelkesen mesél kifogyhatatlan
terveiről, elképzeléseiről. Ennek az esztendőnek is nagyon sok tervvel láttak neki.
Még tavaly decemberben nyertek pályázatot
a kormányhivataltól többcélú sportpálya
megépítésére, amelyet éppen a napokban
fejeznek be. Így a két éve több mint félmillió
koronás beruházással megépített játszótér
mellett műfüves pálya is lesz. Tervezik a
Községi Hivatal felújítását, de szeretnék
rendbe tenni az utat a Bánréve-Abafalva-

Lénártfalva szakaszon. Jól működő határon
túli kapcsolatokat ápolnak testvértelepülésükkel, a Putnok melletti Borsodbóta
községgel. „Tavaly novemberben egy közös
pályázatot dolgoztunk ki, ahol a magyar fél
a kezdeményező. Közös kulturális rendezvényeket szervezünk majd, ha megnyerjük.
Határon túl is fogunk dolgozni egy húsztagú
ifjúsági csoporttal.” – tájékoztatja lapunkat
Hanobík Irén, aki hozzáteszi, hogy a civil
élet is most van fellendülőben a faluban.
Büszkék a hetvenes években bezárt kisiskola 2004-es újranyitására, joggal, hiszen
emelkedő tendenciát mutat a gyermeklétszám. Az óvodások mellett jelenleg két
összevont osztályban 35 kisdiákjuk is van,
jövő évben pedig 11 diákkal kezdik az első
osztályt. „Büszke vagyok arra, hogy tudunk
építkezni, hogy tavaly szeptemberben újabb
osztályt tudtunk átadni.” – mondja a polgármester, s mosolya elárulja, hogy ezzel nem
értek véget a beruházások a község fejlesztése érdekében…

Fotó és szöveg: moly

Erődítmény és romhalmaz
A

romok már messziről látszanak.
Egykor kitűnően működő, sok száz embernek munkát adó létesítmények még szét
nem hordott maradványai. Ahogy beljebb
megyek a faluban, agyonfirkált és semmire
sem használt hirdetőtábla, egy szovjet időkből itt maradt emlékmű a községi hivatal
előtti koszos parkban, rajta lila festékszóróval felmázolva egy errefelé ugyancsak sokat
ragozott női keresztnév. Aztán következik
a viskósor, valaha szebb napokat látott
mezővárosi parasztházak még teljes egészében le nem lakott maradványai. Amíg meg
nem találja a falut egy mostanában egyre
sűrűbben erre látogató trópusi viharfajta,

amely majd elvégzi a végső tisztogatást. A
falu közepén, amit nevezzünk fő térnek (így
kisbetűvel) egy valamikori étterem csupasz
falai riogatják az átutazót. De, ami mellette van, az ám az igazi látványosság. Egy
tetőtől-talpig berácsozott épület, amelyet
kétméteres betonfal és fölötte kifeszített
dróthuzal véd. Lehet, hogy még áram is van
benne. Kíváncsi ember lévén megnézem,
hogy ugyan kié is lehet ez az erődítmény,
amit ennyire őriznek. A bejárati ajtón lévő
tábla a helyi biztonság megteremtőit hirdeti.
No, ők legalább mindent megtettek azért,
hogy ki ne rabolják őket. 		

Kép és szöveg: jdj
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Térerő,
térerő,
térerő…
E

mlékeznek még azokra az időkre,
mikor nem voltak mobil telefonok?
Mikor még nem ébreszthettük egymást
egy telefonhívással vagy nem írhattunk
a vécén csücsülve szerelmes SMS-t
kedvesünknek? Bennem – fiatal korom
ellenére – nagyon is élénken él ez a
korszak. S ennek nem csak a technika
rohamos fejlődése az oka, hanem az
is, hogy vannak helyek, ahová bizony
a technika vívmányai csak nehezen
jutnak el. Például a szülőfalumba.
Guszonán ugyanis egészen március
közepéig nem volt térerő, odahaza a
mobiltelefonokat legfeljebb asztali
dísznek vagy ébresztőnek használhatták a helyiek. Vagy, ha mégis telefonálni
szerettek volna, akkor mászkálhattak
a padláson hálózat után kutatva vagy
csimpaszkodhattak a hálószoba ablakában, remélve, hogy a csöppnyi térerővel
el tudják küldeni a megírt üzenetet.
Ennek mostantól vége! Guszonára (és
nehogy megfeledkezzünk a szomszédos Magyarhegymegről) is megérkezett a 21. (vagy a 20.?) század: hála az
Orange újonnan üzembe helyezett
erősítőjének, immáron lehet telefonálni
a kádból, a tv elől, fel lehet hívni a helyi
boltost, hogy megjött-e a napi kenyér,
érdeklődni lehet a kisgazdánál, hogy
van-e már friss tej vagy lehet küldeni
az esemeseket a politikai vitaműsorokba és tehetségkutató show-kba. És
főleg: nem kell tovább hallgatni a városi
barátok cikizését, hogy hol az Isten
háta mögött van az a Guszona, ha ott
még térerő sincs…

Urbán Péter

Ajánljuk a Vasárnapot
A Vasárnap hetilap legújabb, idei 13.
száma több anyagban is Gömörrel,
gömöriekkel foglalkozik. Beszámolnak
a nagybalogi Szendrei Róbert újabb
sikeréről, aki Kijevben mutathatta meg
fergeteges tánctudását. Lőrincz Adrián
a feledi Szombathy Viktor Alapiskolába
látogat el, Kövesdi Károly pedig a hetvenéves Cselényi Lászlóval beszélget.
A már megszokott rovatok mellett érdekes beszélgetést olvashatnak Ferenczy
Anna színművésszel is. A lap még
kapható az újságárusoknál.

jdj
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Ajanló

Vendégcsalogató

Itthon

Pincre, ahol élni akar
a nemzet

A második legnagyobb
profilgyártó cég
Szlovákiában

Újra meghonosítják
a rackajuhot, a mangalicát
és a szürkemarhát

Reisz András
jelenti...

Megjött a gólya Bár az időjárás még nem igazán tudja eldönteni,
hogy megjöjjön-e a tavasz, de a gólya húsvétkor már megérkezett
a messzi Afrikából Uzapanyitra. Fotó: he

Pinc (Pinciná) közigazgatásilag a losonci
járáshoz tartozik. Fényes Elek így ír: „Pincz
magyar falu, egy szép térségen az Ipoly mellett. Rétje sok, és jó; halászata hasznos; földje termékeny”, s az ma is, csak még nagyobb
részt kihasználatlan, de jó kezekbe került
a falu vezetése, s remélhetőleg hamar fel is
lendül. „Pinc község 250 főt számlál, az átlag
életkor 46 év, zömében magyar lakta vidék,
60-40%-ban lakják magyarok és szlovákok.
A munkanélküliség 7%, amely a faluban
működő két cégnek köszönhető. A falu vízilletve szennyvízvezeték nélkül létezik, aminek a megoldásán intenzíven dolgozunk.
Sajnos az iskola és az óvoda megszűnt. Az
MKP-ben a falu zöme csalódott, így teljesen
apolitizálódott. Köszönhetően a rozsnyói
püspökségnek, a katolikus templomban
szlovák pap szolgál. 1991-ben újra alakult az
Úrbéres Vadász Társaság, de sajnos vadászni
nem tudnak, mert idegenek bitorolják az
erdőt. Kérvényeztük a vadászati jogot, de
1992-ben s rá tíz évre sem engedélyezte az
erdészeti hivatal, hanem megbízta azzal a
Szlovák Erdőgazdaságot, ami a mai napig
tartó bírósági sorozatot indított el.” – tájékoztatja lapunkat Soós Tibor polgármester.
A Losoncra vezető út mellett nem hiába
akad meg a szemünk a huszonkét férőhelyes panzión, amely teljes körű ellátással
szolgál az ott megszállni kívánkozóknak.
Tavaly májusában adták át, amelyet a régi
szövetkezet főépületéből építettek át, ma
innen irányítják a község két jelentős vállalkozását.

2001 novemberében került magánkézbe a
pinci egykori szövetkezet, amelynek tizenhat romos épületét folyamatosan rekonstruálják. 2002-ben Losoncról ide tette át
telephelyét az Alfa Profil k.f.t, amely az eltelt
években folyamatosan fejlesztett, alkalmazottai létszámát százra emelte, a termelését
pedig 50 tonnáról 1000 tonnára. Havonta
ezer horgonyzott acéllemezt dolgoznak fel,
amelyből hideghengerléssel a műanyagablak gyártó cégeknek a merevítő-profilját
állítják elő. Szlovákia hat ilyen vállalatából
a pinci a második legnagyobb. Közép- és
Dél-Kelet Európa országaiba szállítanak,
a termelés 40 %-t Magyarország viszi el.
„Tizenhárom éve találkoztam először a prototípus géppel, s azóta intenzíven dolgozunk
a technológia fejlesztésén. Ekkor szerettem
bele, érdekessé vált, hiszen köztudott, hogy
amit időben fogunk meg, annak van jövője.
Minden évben többet és többet gyártunk,
minél tovább, annál nagyobb az érdeklődés. A lehetőség természetesen korlátlan,
rengeteg olyan ötletünk van, amelyet majd
érvényesíteni lehet.” – mondja a vállalat
tulajdonosa, Soós Tibor. S egyik ötletüket el
is árulja lapunknak: „Az acéllemez feldolgozása közben keletkezett hulladékot
úgy szeretnék hasznosítani, hogy az Ipoly
melletti parcellákon, földeken üvegházakat
építünk belőle. Pincen mindig is zöldséget
termesztettek, de ahogy megszűntek a
feldolgozó üzemek, ezt is abba hagyták, de
kisebb területen vissza lehet állítani, másik
vállalkozásunk erre szakosodik.”

A 2003-ban megvásárolt mezőgazdasági
cég az Alfa Agro nevet kapta. Húsz képzett
főt alkalmaznak. Pincen, részben Garábon
illetve Bolykon 580 ha földet művelnek.
Fokozatosan fejlődnek, jövőre szeretnék
elérni a kétszáz darabos juhállományt,
negyven kecskét, húsz lovat, százötven szarvasmarhát, hetven fecskehasú mangalicát
szeretnének tenyészteni. A közelmúltban a
Hortobágyon jártak, ahol a szürkemarhát és
a rackajuhot tanulmányozták. „Két nagyon fontos célunk van, hogy az ősmagyar
állatokat bemutassuk ezen a vidéken is, s
természetesen ezen állatok feldolgozást is
szeretnénk újra meghonosítani. Egészséges, sajáttenyésztésű illetve -termesztésű
alapanyagok felhasználásával képzeljük el a
panziónk konyhájának a működtetetését is,
ahol csakis helyi specialitásokat szolgálnak
fel.” – nyilatkozza Soós Tibor, s hozzáteszi,
hogy „Mindig azt tartom, hogy lehetetlenség
nincs, csak tehetetlenség, ezt a környéket
probléma nélkül föl lehet lendíteni, mert
nem igaz, hogy Gömörben nincs igény. Az
emberi potenciálban nincs gond, képesek
dolgozni és fejlődni, csak foglalkozni kell
velük. A kormánynak a hazai vállalkozást
kell fejlesztenie, nem pedig a betelepült
külföldi vállalkozókat, akik idejönnek, óriási
engedményeket kapnak, az itteni vállalkozók pedig ennek a hátrányait szenvedik.”

Az oldalt írta: Homoly Erzsébet
Fotó: a szerző

A jövő hét vége felé
újabb lehűlés várható
és április 5-6-tól egészen 10-11-ig ismét az
átlagosnál hűvösebb
időre van kilátás, és
eső is több alkalommal
várható (a hegyekben
havazás). Addig azonban
kellemes tavaszi idő lesz,
vasárnaptól kifejezetten természetbe csábító
időjárás uralkodik majd
a Felvidék felett.

Vansová és Dobšinský
szellemét idézték
A

könyv hónapja alkalmából az idén két
gömöri író, Pavol Emanuel Dobšinský
és Terézia Vansová emlékét idézte meg a
Gömör-Kishonti Múzeum Rimaszombatban.
Ahogy Oľga Bodorovától, a múzeum igazgatójától megtudjuk, minden évben készülnek
a könyv hónapjára, hiszen maga a múzeum
is közel negyvenezer könyvet és nyomtatványt őriz, s tavaly például ezeket idézték
meg különböző nyelveken. Az idén egy olyan
murányi származású írót hívtak vendégségbe, aki nagyon jól ismeri Gömör történelmét, nem egy történelmi személyiség életét
feldolgozta az elmúlt évtizedekben, s az
összegyűjtött anyagot számos könyvben és
filmben is feldolgozta. Peter Glocko 1970 óta
van jelen műveivel a szlovák irodalomban.
Az igencsak érdeklődő diáksereg előtt két
legutóbbi könyvét mutatta be. A 2006-ban
megjelent életrajzi kötet P. E. Dobšinský életútját követi nyomon, aki nemcsak szlovák
kortársaira hatott, hanem népmesegyűjtését
Jókai Mór és Mikszáth Kálmán is eredetiben
olvasták. Glocko hosszú évek óta foglalkozik a nagy mesegyűjtő életével, hiszen több
meséjéből is írt forgatókönyvet, amelyet
neves szlovák renedezők, mint Martin Ťapák
vagy Martin Kákoš filmesítettek meg, de az
ő forgatókönyve alapján készült 1997-ben
a Dobšinský életét bemutató film is Boris

Megjelent a nemzeti kulturális havilap
böjtmás havának ez
évi harmadik száma, melynek Fáklya
melléklete a gyulai
Sáska család történetét
meséli el, beszámol a
nagyidai, ipolynyéki, barkai Csemadok
alapszervezetek egy-egy rendezvényéről, a XXXIX. Czuczor Gergely Irodalmi
és Kulturális Napokról, a VII. Ferenczy
István Képzőművészeti és Irodalmi Versenyről. A Nagyjaink rovat Csáji Attila
festőművész, grafikus, fényművész és
holográfus művészetével foglalkozik.
A Trianoni fájdalom költője rovatból
pedig kiderül, hogy a Palóc Társaság
2008-at Sajó Sándor-emlékévnek nyilvánította. A hátoldalon Ulman István
várhosszúréti munkáiból találhatók
felvételek.

Irodalmi Szemle
A márciusi szám
köszönti a 70 éves
Cselényi Lászlót
Derrida-ködben című
versével. Tóth László
„Szögesdrótra szúrt
madár” címmel közöl
tanulmányt Ozsvald
Árpád és Bettes István munkásságáról.
Bettes István a verseiben mosolyogja ki
magából mindazt, ami belül fojtogatja.
– írja.

Katedra

Farkašsal a főszerepben. Terézia Vansová,
a szlovák irodalom első modern, feminista
írónője Derencsényben került kapcsolatba Dobšinskýval, s az ő hatása is segített
pályája kialakulásában. Vansová a szlovák
irodalomban addig tabutémákat is papírra
vetett, így regényeiben megjelenik a bűn, a
hűtlenség és a válás. Átok c. regényét akár
horrorregényként is olvashatjuk. Glocko legújabb munkájában az írónő rimapílai éveit
idézi meg. A múzeumban a rövid beszámoló
után még számtalan kérdés hangzott el, s az
érdeklődő gyerekeket az író egy-egy poszterrel ill. újsággal jutalmazta meg. A múzeum
munkatársai Vansová egykori szakácskönyve alapján süteménnyel is meglepték a
hallgatóságot.

jdj, fotó:kalmár

A márciusi számban
a megszokott rovatok
mellett interjút olvashatnak Simon Attila
történésszel Izgalmas
huszadik század címmel. A Zenei nevelésben Ág Tibor ezúttal egy
gömöri nótafára, a gesztetei Motyovszki
Józsefné Kovács Terézre emlékezik.
A poszteren pedig az Ipoly Eurorégiót
mutatják be.

Tücsök
Az óvodások és kisiskolások lapjának márciusi
száma a tavaszt és a
tavaszi ünnepeket köszönti, az érdekességek,
kifestők, mesék mellett
Lappföldre is elkalauzolja a kis olvasókat. A
hátoldalon az abafalvai kisdiákok rajzai
is megtalálhatók.

Összeállította: moly
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Nemrég adták át a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya által
meghirdetett Ferenczy István Képzőművészeti és Irodalmi verseny (FIKIV) díjait.
Az alábbiakban az irodalmi verseny munkáiból válogattunk.

Mátyás, az igazságos
Egyszer volt, hol nem volt, még a Csendesóceánon is túl élt egyszer egy Mátyás nevű
fiatalember. Mátyás akár király is lehetett
volna, de ő inkább más foglalkozást választott.
Mátyás, mint minden reggel, ezen a hétfő
reggelen is munkába indult. Ma is rengeteg
tárgyalás várta, mint minden nap, mivel
ügyvédként dolgozott. Ahogy az utcán lépkedett és a különféle óriásplakátokat nézegette, az aznapi tárgyalások forgatókönyve
járt az eszében.
- Ettől a cégtől százezer, amattól az embertől tízezer. Ez mind a mai nap keresete
– gondolta magában. Lassan megvehetem a
harmadik Porshémet és a negyedik házamat
– morfondírozott.
- Bár tudom, hogy ők a bűnösök, de én olyan
meggyőző vagyok és dörzsölt, hogy a bíró
eszén is túljárok. Lényeg a pénz, a többi
nem számít. Nincs lelkiismeretfurdalásom
sem, még ha az ártatlanokat ítélik is el – így
mormogott magában.
Lassan a munkahelyéhez érkezett. Már csak
az úttest választotta el a bejárattól. Abban a
pillanatban, amikor a jobb lábát az úttestre
helyezte, szívében erős fájdalmat érzett.
A földön találta magát. Minden elsötétült
előtte. Amint kinyitotta a szemét, egy érdekes lény állott előtte. Nem ismerte fel, de
gyermekkori emlékei szerint egy tündérre
hasonlított. Egy jó tündérre. Ezek után a
tündér hangját hallotta.
- Mátyás, te nagyon igazságtalan ember
vagy. Sok embernek ártasz, sok ember
életét teszed tönkre. Elérkezett a pillanat,
hogy ezt befejezd. Túl sok ember szenved
miattad – mondta a tündér. A mai nap az
első és az utolsó, amikor esélyt kapsz arra,
hogy megváltozz. Ha ez nem történik meg,
akkor elveszem tőled azt, ami számodra a
legfontosabb – ezzel a tündér eltűnt. Ebben
a pillanatban egy ismeretlen hang szólt
Mátyás felé.
- Uram, segíthetek, nem ütötte meg magát?
– szólt az ismeretlen hang.
- Nem, köszönöm, jól vagyok – felelte Mátyás, miközben felállt az úttestről. Nagyon
megdöbbent a történtek után, de folytatta
útját. Átgondolta a tündér szavait. Életében
először lelkifurdalást érzett minden elkövetett bűne miatt. Az aznapi tárgyalásokat
sorra elveszítette, de mégsem volt elkese-

redve. Tudta, hogy jól cselekedett. A bűnösök
megkapták méltó büntetésüket.
E nap után Mátyás az igazságot védte és
ezért harcolt. Barátai nagyon örültek ennek
a változásnak, és egymás között már csak
„igazságos Mátyásként” emlegették. Tündérország lakói pedig örvendeztek, hogy a
földön eggyel több lett a valódi Ember.

Rückauf Szabina

Gasko Bianka

A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola ötödikes tanulója

A rimaszombati Tompa Mihály Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola nyolcadikos tanulója

Hűsítő nyári zápor mossa a forróságtól
kókadozó park fáinak poros leveleit. Az
enyhet hozó vízcseppek rátelepedtek a fák
alatt megbújó virágok szirmaira, és tisztára
mosták azokat. Az ablakszárnyakat enyhe
szellő ringatja, de a palota vastag falai nem
engedik behúzni július hevét. Itt bent a kandallóban vígan pattog a tűz.
Egy hatalmas teremben vagyok. A falak
mentén plafonig nyúló polcok ágaskodnak
telis-tele díszített kódexekkel. Kézzel faragott íróasztal, karosszékek várják a megpihenni vágyó olvasót. Az asztal szélén nyitott
könyv. Kézzel írott, iniciálés, miniatűrös,
s benne a dátum 1469. Gyönyörű könyv.
Hiszen ez kódex! És az évszám? Hol vagyok?
Szétnézek. Az ajtón felirat: BIBLIOTHECA
CORVINA. Naná, hogy Mátyás király udvarában vagyok. Alig ocsúdtam fel ámulatomból,
mikor egy ifjú állt előttem apródruhában.
Közepes termetű, vörösesszőke hajú, erős,
előreugró állú, széles szájú fiú. Az orra olyan
jellegzetes. Olyan ismerősnek tűnt az arca.
Mintha már láttam volna valahol. De hol?
Bemutatkozott: Mátyás apród vagyok. Majd
könnyedén meghajolt.
A király szolgálatába szegődtem – folytatta
kedves hangon, és széles vállán megigazította a kacagányát. Szürkés szeme huncutul
nézett rám.
- Ha akarod, bemutatom neked a könyvtárat.
Akartam. S így megtudtam, hogy a király
nagyon művelt ember. Humanista és igazságos. Rendkívül szeretett olvasni. A könyvtár
2500 kódexet tartalmaz és ezt mind el is
olvasta az uralkodó. Jártas az irodalomban,
beszél latinul, németül és csehül.
A deák olyan választékosan beszélt, hogy
csak bámultam. Majd hirtelen oldalra for-

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 14. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
április 5-én, szombaton
Media gyógyszertár
április 6-án, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

dult, és ekkor belém döbbent a felismerés.
A történelemkönyvben Mátyás király állt
előttem. A meglepetéstől némán bámultam,
mire az apród kézen fogott, hogy az ablakhoz vezessen.
Az érintést tisztán éreztem a karomon, és
messziről hallottam, hogy a nevemen szólít
– anyu. Felébredtem.

Egyszer Mátyás király fülébe jutott, hogy
mostanság milyen szigorúak a tanárok, és
hogy milyen sok házi feladatot adnak fel.
Mátyás megfigyelésre indult a környező
országokba.
Egyszer eszébe jutott, hogy régen nem
voltak ilyenek a tanárok, ezért abban az
országban, amelyben pont járt, úgy döntött,
egy iskola minden tantermébe kamerákat
szereltet, amelynek az adását a laptopján
keresztül fogja figyelni, hogy megbizonyosodjon róla, tényleg ilyenek-e a tanárok.
De akadt egy kis gondja. Az iskolát őrök
őrizték, és riasztóval volt felszerelve. De ez
Mátyásnak nem jelentett gondot. Becsapta
az őröket, azzal a trükkel, hogy azt mondta
nekik, ő az új segítőtársuk, és hogy a hátsó
bejáratnál egy betörő van. Miután az őrök
elmentek, kiiktatta a biztonsági rendszert,
és beengedte az embereit, hogy szereljék be
a kamerákat. Miután beszerelték, Mátyás
elmenekült az embereivel együtt, mielőtt az
őrök visszaértek volna. Egy hétnyi megfigyelés után a király rájött, hogy a tanárok
szigorúak, és nagyon sok a házi feladat. A
felvételeket egy lemezre rögzítette, hogy
legyen bizonyítéka. Mátyás király azt a
tervet eszelte ki, hogy a tanárok cseréljenek
helyet a diákokkal. A tanárok legyenek a
diákok, a diákok pedig legyenek a tanárok,
és a gyerekek legyenek ugyanolyan szigorúak és adjanak fel annyi házi feladatot, mint
a tanárok.
A tanárok tanultak ebből. Azóta kedvesek
a tanárok a gyerekekkel, és nem adnak fel
nekik annyi házi feladatot.

Šuhaj Péter
A rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium primós tanulója

Hirdetmények

2008. 3. 31.

Fogorvos
március 29-én és 30-án
MUDr. Holíková Milena
Iskola u. 4., tel.: 56 31 572

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
2008. március 25-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Milan Šulek, Jaroslav
Turis, Sylvia Mišáková, Peter
Murinček, Ing. Magdaléna
Bozóová, Irena Lukáčková
Rimaszombatból, Štefan Komora
Cserencsényből, Matej Maliar
Gernyőpusztáról, Bodon András
Nemesradnótból, Roman Ulický,
Ľubomír Pliešovský, Vladimír
Kožiak Nyustyáról, Jozef Uhrin
Szútorból, Július Mihályi Gesztetéból, Eva Kolozsiová,
Jaroslava Bálintová, Tibor
Turčáni Rimaszécsből, Štefan
Bodor, MUDr. Milan Kamenský
Tornaljáról, Anna Beníková
Fazekaszaluzsányból, Juraj
Beník Susányból.
Először adott vért: Július Illéš
Gömöralmágyból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Április 2-3., sz.-cs.,
17.45 és 20.00 ó.
Nem vénnek való vidék
amerikai thriller
Április 4-5-6., p.-szo.-v.,
17.45 ó.
Bűbáj
amerikai családi vígjáték
Április 4-5-6., p.-szo.-v.,
20.00 ó.
Charlie Wilson
háborúja
amerikai thriller

Felhívások
Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!
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.
A közművelődés szerepvállalása
a népművészetben
A B.A.Z Megyei Pedagógiai és Közművelődési
Intézet április 9-én 10.00 órától Kisgyőrben, a Faluházban egynapos szakmai konferenciát szervez A
közművelődés szerepvállalása a népművészetben
címmel. A rendezvény célja, hogy áttekintsék a megyében munkálkodó, a tárgyalkotó népművészettel
foglalkozó szakemberek, egyesületek, szakkörök,
alkotóműhelyek tevékenységét. Szeretnék feltérképezni az egyesületek és az intézmények közötti
együttműködés további lehetőségeit és ezáltal
megfogalmazni egy olyan cselekvési programot,
amely régiónkban meghatározná a fejlesztés, a
fejlődés irányait. A megyénkbeli részvevőkön túl
várják felvidéki partnereiket is, hiszen a közeljövőben megjelenő EU-s pályázatokra is szeretnének
közös programmal készülni. Jelentkezési lap és a
meghívó letölthető a www.kult-tura.hu honlapról.
Jelentkezési határidő: április 4.
Cím: B.A.Z. Megyei Pedagógiai és Közművelődési
Intézet, Bányiczki Lászlóné, 3527 Miskolc, Selyemrét út 1. sz. Tel.: 46/ 507-326 fax: 46/508-498,
46/530-117 vagy e-mail: banyiczki@kult-tura.hu
VI. Kiemelt Regionális
Nemzetközi Népdaléneklési
Verseny
A Cigándon április 27-én, vasárnap a Nagy Dezső
Művelődési Házban ismét megrendezik a nemzetközi népdaléneklési versenyt. 10.00 órától a szólisták, 14.00 órától a kórusok mutatják be a tudásukat. A részvétel feltételei: a versenyen részt
vehet bárki, aki nem végzett énekszakot felsőfokú
zeneművészeti intézményben, nem rendelkezik
hivatásos előadó művészeti engedéllyel. Korhatár
nincs, a korosztályának megfelelő kategóriában
népdalénekesek, népdalkörök, pávakörök, kórusok
jelentkezését várjuk, határon innen és túl. A fellépő
versenyzők népviseletben is szerepelhetnek.
Az énekverseny zenei anyaga: minden versenyzőnek egy dalcsokorral kell jelentkeznie, amit maguk
állíthatnak össze, de lehetőség szerint tartalmazzon helyi és más tájegységek népdalait is. A szólisták műsora max. 3 perc, csoportoknak max. 5 perc
legyen. Jelentkezési határidő: április 20. Jelentkezési lap letölthető a www.kult-tura.hu honlapról.
Bővebb információ: Nagy Dezső Művelődési Ház
3973 Cigánd, Fő út 38., e-mail: muvhazcigand@
gmail.com, Telefon: 0036 - 47 - 534 – 012.
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Meghívók
Sorsvirág és Reviczky
A Tompa Mihály Klub és a Sorsvirág együttes
szeretettel meghívja Önt és érdeklődő ismerőseit
április 4-én, pénteken este 17.30 órára a Három
Rózsa Kávézóban rendezendő zenés irodalmi
estre, melyet Revizcky Gyula emlékének szentel.
A „Zeneszót hoz a kósza szellő …” – zenés irodalmi
est bemutatja a Sorsvirág együttes: Rák Magda –
ének, Polgári Mária – vokál, Suhajda Mária – vokál,
Mikulec Jozef – gitár, szájharmónika, vokál, Ligárt
Róbert – billentyű, Orosz István – conga, furulya,
gitár, vokál. Közreműködik: Csank Dorottya – vers.
Csendes László a PLIKK-ben
A Csemadok Területi Választmánya szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt irodalmi kávéházára.
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház
(PLIKK) április 9-i vendége Csendes László rimaszombati származású színművész lesz. Helyszín
Rimaszombat, a Három Rózsa Kávéház (Fő tér).
Engedj magadhoz egy verset
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága országos
rendezvénysorozatot indít a költészet napja alkalmából. A rendezvények a költészet mai helyzetét
szemléletesen reflektáló versbemutatókból állnak.
Gál Tamás, az Epopteia Társulás – Műhely és Varga
Lívia, a kassai Thália Színház fiatal és tehetséges
színművészei tolmácsolásában hallhatóak lesznek a
költők versei, akik szintén jelen lesznek a rendezvényen, hogy a felolvasás után kötetlen beszélgetést
folytathassanak a diákokkal.
Az előadók és költők az alábbi környékbeli iskolákba látogatnak el:
Április 11. 8.40 – Tompa Mihály Református
Gimnázium, Rimaszombat – Varga Lívia színművész
Szászi Zoltán költészetéből ad elő.
11.25 – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola,
Losonc – Varga Lívia színművész Mizser Attila-verseket olvas fel.
Április 16.
9.50 – Gimnázium, Fülek – Varga Lívia színművész
Ardamica Zorán-verseket ad elő.
A Sajó – kiállítás a Gömör-Kishonti
Múzeumban
A Sajó folyót bemutató kiállítás nyílik április 9-én,
szerdán, 14.00 órakor a Gömör-Kishonti Múzeumban, amelynek a kurátora Gálffy Mónika. A kiállítás
május 31-ig látogatható.
Máriásverseny Cserencsényben
Cserencsényben a máriásjáték szerelmesei április
12-én megrendezik az I. Farkas Géza emlékversenyt a helyi kultúrházban. A prezentációra 8.00 és
8.45 között kerül sor, a verseny 9.15-kor kezdődik.
Nevezési díj: 300 korona, ebben benne foglaltatik
a reggeli és az ebéd is. A játék egy koronás alapon
100 koronás betéttel zajlik. Információk
a 047/5623795-ös telefonszámon (Ján Májoš).
A győztesek értékes jutalomban részesülnek.
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Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109

1104-17
* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017

1115-17

2008. 3. 31.

* Kétszobás lakás, saját tulajdonban, teljes felújítás után a
városközpontban eladó. Fából
készült ablakok, ajtók, padló,
belsőtér, balkon rekonstrukció,
klimatizáció, új konyhabútor.
Tel: 0905 471 805 – este hat óra
után.

379-14

Állás
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062

*A legolcsóbb albérlet a városban (a ČSAO és a Gömöri
pékség), tel: 0903 515 109

1394-14
* Üzletkötőket és menedzsereket keresünk, egészségügyi gépek eladására. Tel: 0918 685 556

363-13

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

317-17
* Olcsón eladó nappali szobabútor – Lýra (4m), széthúzható ágy,
konyha, asztal, heverő, Moderato gramofonlemezes rádió. Tel:
047/5623556 (17.00 óra után)

1628-14
* Kettős eke (2x30) és motoros
(Husqvarna 51) fűrész eladó. Tel:
0904 827 658

* Yorkshier terrier – kiskutya
(lány) eladó. Azonnal elvihető.
Tel: 0904 513 551

345-13
* Ötéves, jól tejelő kecske eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel:
0908508946

1627-14
* Nyolc hónapos west (kutya)
eladó. Tel: 0904 827 658

388-13
* Fejőstehén eladó Lénártfalán,
a 62.szám alatt. Tel: 047/5593636

377-14

Ingatlanok
* Kiadó egyszobás bebútorozott
lakás. Tel.sz. 0907 28 77 96

343
* Eladó 2,5 szobás lakás saját
tulajdonban lévő a Rima-lakótelepen. 1. bejárat a lengőhíd
mellett. A lakás 2 balkonnal
rendelkezik és nincs átalakítva.
Tel: 0905 471 805 – este 18.00
után.

378-14

rimaszombati kirendeltségE

pavol8@centrum.sk

* OLAJ – HŰTŐFOLYADÉK –
autÓkozmetika – PÓTALKATRÉSZEK – a legkedvezőbb áron
az Autoraj boltban, Krasko u. 4.,
mobil: 0910 939 689
* Eladó Renault Megane 1,4. Tel:
0949 146 308

Varrónő

341-14

Munkába lépés:
azonnali belépéssel
Egyéb előnyök:
átlagon felüli kereseti lehetőség
munkalehetőség egy fiatal és dinamikus kollektívában
munka kellemes környezetben
meleg étel
Felvételi követelmények:
gyakorlat
beiskolázási lehetőség

2085

EREDETVIZSGÁLAT

külső munkatársakat keres
lakáshitel-közvetítésre és eladásra.
Jutalom a sikeres üzletért – a hitel 0,8 %-a.
Kontakt: +421 47 56 25 514
		
+421 903 421 649
SZNF u. 2, 979 01 Rimaszombat
2107-14

2093-13

306-13

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0910 939 689,
0903 555 356

S

OTP Bank Szlovákia

Tel./fax: 047/4330987
e-mail: hemontmk@mail.t-com.sk,

Autó motor

389-13

Állatok

(szántóföld, legelők, egyéb területek,
erdei föld, szőlő)

M.: 0949 525 652 • 0908 618 886,
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t, Fő tér

k a volánja mögé. Ne
Üljön be a 2008-as év autójána
FIAT kereskedőjénél!
t
sajá
a
t
nete
hagyja ki a tesztme
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Zde
meglepetéssel várjuk Önöket!

Kapcsolat: R. Babíková, 0904 063716, mad@madsr.sk
Szívesen látjuk Önt személyes megbeszélésen is az alábbi
címen:
MAD SR k.f.t., Iskola u. (Školská) 36., 979 01 Rimaszombat
+ életrajz

STK – EK – KO
előnyösen egy helyen

PNEUCENTRUM
Cukorgyári u. 2086 Rimaszombat

Telefonos megrendelés:
KO: 047/5633488
STK-EK: 047/5633769

- Nyári gumik kedvezményes áron
- Vásárlás esetén gumicsere térítésmentesen

Várjuk Önöket!

Kínálat: Nokian, Hankook, Barum, Lassa,
Winter stb.

Eredetvizsgálat
Felveszünk minőségi ellenőröket
Végzettség: Főiskola – szakközépiskola érettségivel, P. z. 725/2004
rövid életrajz
Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek munkanapokon 12.00 és
13.00 között az Euromotelben

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 7.30 – 16.00, Szombat: 7.30 – 12.00
Tel.sz.: 047/5626758
2885-14

Ösztönző (aktivációs) munkaviszonyra keresünk adminisztrációs munkaerőt a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti
számára. Követelmények: számítógépes alapismeretek. Bővebb információ a szerkesztőségben (Svätopluk u. 5.) vagy
az alábbi telefonszámokon: 047/56 04 676, 58 11 311.

portrovatunk munkatársa, a zágrábi Eb után az Új Szó munkatársaként a göteborgi műkorcsolya Vb-re is eljutott. Élményeiről az
alábbiakban számol be:
A göteborgi műkorcsolya vb egyszerűen frenetikus volt, elsősorban a fantasztikus közönség miatt. Sosem láttam még műkorcsolyán ennyi embert, majdnem tízezren látták a döntőket, ráadásul
a nézők hihetetlenül értettek is a műkorcsolyához. Nem véletlenül mondták a versenyzők is, hogy örök élmény marad számukra
ez a vb, mert ilyen közönséggel még sehol nem találkoztak. A szokásostól eltérően Göteborgban a férfiak versenye volt az utolsó,
így a napok elteltével a színvonal és a feszültség is nőtt: a párosok
után jöttek a nők, utána a jégtánc, s a legvégén a férfiak. Sebestyén Júlia ugyan hibázott egyet a rövidprogramban, de nagyon jó
és élvezetes kűrt futott, így végül a 11. helyen végzett, a férfiaknál
pedig kellemes meglepetés volt a szlovák Igor Macipura, aki két
tiszta programot futva a 21. lett (összesen 45-en indultak!). Némi
vitát keltett, hogy a férfiverseny győztese, a világbajnok kanadai
Jeffrey Buttle sem a rövidprogramjában, sem a kűrjében nem
próbálkozott négyfordulatossal, kritizálta is ezért az ezüstérmes
Brian Joubert rendesen. Sokak szerint a műkorcsolya komplexebb
annál, hogy egyetlenegy elemnek ekkora jelentőséget tulajdonítsunk, de személy szerint én is nagyon szeretem a négyfordulatos
ugrásokat nézni, s kicsit furcsállom, hogy akkor, amikor már a
nők és a párosok is négyfordulatosakkal próbálkoznak, a férfiversenyzők egy részénél kezd mellékessé válni. Göteborg egyébként
nagyon kellemes város, bár nem sok időm jutott a városnézésre,
de azért utolsó nap még elmentem az öblön átívelő hídhoz...
Az időjárásra se lehetett panasz – Pozsonyba érve meglepődve
tapasztaltam, hogy hidegebb van, mint Svédországban...
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Fiatal hokisaink
Csehországban

Az SZTK areáljában

Kompex szolgáltatás

11

Bőd Titanilla Göteborgból
sem hiányozhatott

Földet felvásárlunk
a Rimaszombati és Losonci
Járásban

0905 543 746 • 0911 543 746 • 0915
474 497 • 0918 702 349
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Tavaszi vásárt Rimaszombatban
Rimaszombat Városa a Városi Napok alkalmából már
hagyományosan megrendezi a tavaszi vásárt, amelyre az
idén május 2-3-án kerül sor a Kishonti és a Jánošík utcában
valamint a Fő téren. Az engedélyek kiadására április 7-től a
Városi Hivatalban (Svätopluk 5.) kerül sor. Bővebb információk a 047/56 04 628-as, 56 04 665-ös és 56 31 139-es telefonszámon. Az árusító helyeket megszámozzuk. A frissítőt
árusító bódék a Regionális Egészségügyi Hivatal (RÚVZ)
érvényes engedélyével kell hogy rendelkezzenek.
Jöjjenek – szeretettel várjuk!!!

A rimaszombati jégkorongklub 4. és 5. osztályos diákjai március első felében Csehországban, Choceň városában szerepeltek
egy nemzetközi jégkorongtornán, amelyen hat csapat vett részt.
A csapat mindegyik ellenfelével találkozott, s az alábbi eredményeket érte el:
HC Chrudim 1 : 4, HC Opočno 1 : 1, HC Roudnice n/Labem 3 : 4
Delfíni Choceň 1 : 4, HK 91 Senica 2 : 1
A fiúk az ötödik helyen végeztek, s elkísérte őket a város polgármestere, Cifruš István is, aki felvette a kapcsolatokat Choceň
jégkorongklubjának a vezetőivel.

jdj, fotó:archív

12 Sport

2008. 3. 31.

Rimaszombat – Losonc 1:2 (0:0)
Visszavágás helyett újabb pofon

M

ost majd visszavágunk az őszi 4:1-ért,
reménykedtek a szurkolók a Rimaszombat – Losonc derbi előtt, de ehelyett
újabb pofont kaptak: a losonciak az egykor
Rimaszombatban játszó brazil Barbosa két
góljával legyőzték a Vass-legénységet.
A vendégek az első perctől fogva fürgébbek voltak, s bár igazi gólhelyzetet az első
félidőben nem alakítottak ki, néhány távoli
lövéssel és belőtt centerrel azért foglalkoztatták Kuciakot. A másik kapuban Pahulyi
jobban unatkozhatott, először csak a 43.
percben kellett játékba avatkoznia, amikor
Piszár próbálta meg átemelni – sikertelenül.
Szünet után ugyan valamivel aktívabban
játszottak a rimaszombatiak, de a losonciak
támadásai így is tetszetősebbek voltak. Hazai középpálya szinte nem létezett, a felívelt
labdákkal pedig a csatárok nem nagyon
tudtak mit kezdeni. A 69. percben aztán a
vendégek egy szép akció végén megszerezték a vezetést: Ďurica remekül passzolt a
hat perccel korábban beállt Barbosához, aki
esélyt sem adott Kuciaknak – 0:1. A rimaszombatiak próbáltak egyenlíteni, a 78. percben Ádám lövését a gólvonalról vágta ki a
vendégvédelem. Nachtmanék kezezést reklamáltak (végül a meccs ellenőre a videofelvételt megnézve arra jutott, Vaculčiak fejjel
mentett). A 85. percben így is sikerült egyenlíteniük a gömörieknek, Nachtman emelte
át Pahulyi kapust – 1:1. Egy perccel később
Čižmár akár fordíthatott is volna, de lövése
centikkel elkerülte a kaput. A meccs végén
így mégis a vendégek örülhettek: a hosszabbítás harmadik percében Janečka elvesztette
a labdát, Vido pedig Barbosához passzolt, s
a brazil játékos (aki három éve Rimaszombatban játszott, s kolumbiai kitérő után tért
vissza ismét Szlovákiába) második labdaérintéséből második gólját szerezte – 1:2.

„Megérdemeltük a győzelmet” – vélekedett
Milan Albrecht, a vendégek edzője, míg
hazai kollégája, Vass Ferenc arról beszélt, a
döntetlen igazságosabb lett volna. „Próbáltam fékezni a fiúkat, de túltengett bennük a
csillapíthatatlan győzelmi vágy. Meg kellett
volna elégedniük az egy ponttal, de nagyon
akartak nyerni, így a védelem magára maradt” – magyarázta Vass.
Rimaszombat – Losonc 1:2 (0:0)
Góllövők: Nachtman (85.), ill. Barbosa
(69., 90+.). Játékvezető: Matúš, 1251 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint,
Nachtman, Mráz–Cvjetinovics (70. Ádám),
Filo, Zsivanovics, Lazúr (90. Siheľský)–Piszár,
Líška (63. Čižmár).

A 23. forduló többi eredménye:

Inter Pozsony – HFK Privigye 1:1 (1:0)
Tatran Eperjes – MFK Nagymihály 2:0 (1:0)
Slovan Duslo Vágsellye – HFC Homonna 1:0
(0:0)
Slavoj Tőketerebes – MFK Ólubló 0:0
ŽP Šport Podbrezová – MFK Kassa „B” 3:1 (2:1)
1.

Prešov

23 16 6

1

47:9

54

2. Podbrezová

23 10 8

5

33:21

38

3. Lučenec

23 10 5

8

39:32

35

4. Rim. Sobota

23 9

6

8

28:26 33

5. Inter BA

23 9

6

8

31:32

33

6. Michalovce

23 9

4

10 29:28

31

7.

Šaľa

23 7

8

8

26:27

29

8.

Prievidza

23 7

8

8

31:39

29

9. Košice B

23 7

6

10 30:33

27

10. Humenné

23 5

9

9

21:26

24

11. Trebišov

23 6

5

12 21:44

23

12. St. Ľubovňa

23 4

7

12 25:44

19

A rimaszombatiak a 24. fordulóban szombaton
15.30-kor az újonc ÓLUBLÓ otthonában lépnek
pályára.

B. T.

Jackuliak a korosztályos válogatottban

A

17 éves futballisták szerbiai Eb-selejtezőire készülő szlovák korosztályos válogatottba meghívást kapott az ŠK
Tempus játékosa, Martin Jackuliak is, aki
jelenleg a Slovan Bratislava vendégjátékosa.
Az ŠK Tempus csapatai több előkészületi
mérkőzést is játszottak a napokban, az
eredmények:

Gömöri

3. 17. – ifjabb diákok: ŠK Tempus – Zólyom
2:1 g. Petrus, Galo, 3.20. – idősebb diákok:
ŠK Tempus – Tornalja 2:1 g. Ternóczki,
Kalčík, ifjabb diákok: ŠK Tempus – Tornalja
5:O g. Václavik, Balciar, Petrus, Antalík,
Múčik, serdülők: ŠK Tempus – Tornalja 3:1 g.
Pánek, Vrábeľ, Kurek.

Megosztották
a pontokat

A

Slovan Rimaszombat röplabdázói
március utolsó szombatján a táblázaton mögöttük álló Kassára utaztak
a 18. kettős forduló mérkőzéseire, s míg
az első mérkőzést megnyerték, a második találkozó végére elfáradtak, s kikaptak a lelkesen hajrázó hazaiaktól. Pedig
ez a találkozó is jól indult, hiszen az
első két játszmát megnyerték, de aztán
megsérült a csapat kapitánya, s egyben
legjobb játékosa, Zorka Megelová, s az ő
kiválása után a hazaiak megfordították
az eredményt. Legközelebb a csapat
az ősi rivális, nyustyaiak vendége lesz
május negyedikén.
Eredmények:
Kassa – Rimaszombat 1:3 (-17, -24, 22,
-22) és 3:2 (-20, -14, 23, 18, 10)
Igló – Prakovce 3:0 (18, 12, 15) és 3:1 (13,
18, -20, 19)
Homonna – Nyustya 2:3 (23, -22, 16, -20,
-17) és 1:3 (-22, -13, 19, -18)
A rimaszombati csapat továbbra is a
második helyen áll 60 ponttal, biztosan
megelőzve a kassaiakat. A nyustyaiak
kettős győzelmükkel egy pontra megközelítették a kassaiakat.
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Tippeljen
velünk!
Továbbra 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 április 4-ig adják postára.
A 5. forduló szelvénye:

Ólubló – VFK Rimaszombat
..... : ..... ( ..... : ..... )
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