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Rimaszombati Húsvár

AkciÓ: parasztkolbász 140 Sk/kg
disznósajt 85 Sk/kg
Bartók B. 24, Rimaszombat
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A miniszter nem jött
A rimaszombati Körzeti
Hivatal elöljárójának, Jana
Uhrinovának a meghívására
kellett volna városunkba
érkeznie április 3-án a régiófejlesztési miniszternek, Marian Janušeknek, de betegség
miatt a találkozó elmaradt, –
tájékoztatta lapunkat Aneta
Vargicová városi képviselőasszony. A fiatal családok
lakásgondjainak megoldására törekvő összejövetelt
májusra halasztották.

Keresik a kivitelezőt

A négyek fesztiválján az EDDA
A

két évvel ezelőtti nemzetközi verseny sikerén felbuzdulva döntött úgy a rimaszombati
Egyesített Szakközépiskola, hogy idén májusban
megrendezi a Közösen az EU-ban – a megértés
napjai találkozót, melybe a hazain kívül a cseh,
lengyel és magyar szakközépiskolák kapcsolódnak be. Robert Fico miniszterelnök és Milan
Murgaš megyei elnök védnöksége alatt május
12-16-a között kerül sor az egyhetes találkozóra Rimaszombatban. A tapasztalatcserén és
intézménylátogatáson nyugvó európai uniós
nagyszabású projekt a szakmaisága, versenyei és
termékbemutatói mellett a kísérőrendezvényekre
is gondol. Így a kirándulás, sport és kulturális ill.

jótékonysági akciók is helyet kapnak, s a kicsúcsosodása a Porticus, a Modus és az Edda Művek
fellépése lesz – tájékoztatta a sajtó képviselőit
Jaroslav Bagačka, az Egyesített Szakközépiskola igazgatója. S hozzátette, hogy a projektben
nagyon fontos a szociális elem, mely azt hivatott
bemutatni, hogy a hátrányosabb régiókból is
képesek a diákok nagyon előkelő eredmények
felmutatására, s a hagyományainknak helye van
a piacokon. Az akciót a BBMÖ, Rimaszombat Városa, az Egyesített Szakközépiskola és az Agrum
Music szervezi.

Homoly E.
Fotó: a szerző

Pozitív visszhanggal zárult a Comenius

A

rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium is bekapcsolódott az Európai elkötelezettségű fiatalok, európai iskolák c. projektbe, a Comenius oktatási programba, mely a diákok más kultúrák iránti nyitottságát és sajátjuk
büszkén vállalásának elősegítését kívánta elérni.
„Partnereink a felkérő pápai gimnázium mellett a
franciaországi Chateaubriant-ból és a hollandiai
Gouda városából érkeztek. A programot a holland
iskola koordinálta. A projekt hároméves lefutási
ideje alatt az iskola szinte minden diákja aktívan
bekapcsolódott a programba, s a munkafolyama-

tot beillesztettük az angolórák tantervébe is. A
visszhang nagyon pozitív. Amellett, hogy utazgattunk, sok helyet bejártunk a gyerekek barátokat
szereztek, s mint kiderült, ezek hosszú távra
szólnak, mert most már ismerősként köszöntötték egymást Franciországban” – nyilatkozta
lapunknak Vincze Tímea, a program vezetője.
Ez év március 23-tól 30-ig vettek részt ugyanis a
Comenius programba bekapcsolódott diákok a
franciaországi nagytalálkozón, mely egyben záró
része is volt a hároméves programnak.
Folytatás a 4. oldalon

Még tavaly elhatározta a Városi Képviselőtestület, hogy
az uszoda mellett egy 50
méteres valamint gyerekmedencét épít. A Városi Tanács
javaslatára a képviselők és
a polgármester betervezték a költségvetésbe ennek
kiadásait. Csincsík Anna,
az Építéshatósági, Beruházási és Közlekedési Osztály
vezetője elmondta, hogy
elkezdődött az egyes építmények, parkolóhelyek leendő
kivitelezőinek a kiválasztása,
akikkel legkésőbb június
elejéig kötnek szerződést. A
projektre 27 millió koronát
különítettek el. (kan)

Gyerekkönyvnapok
A megyeelnök, Milan Murgaš
védnöksége alatt valósult
meg múlt héten a rimaszombati Matej Hrebenda
könyvtárban az az országos
háromnapos könyvfesztivál,
melynek nyitórendezvényén
húsz gyermekirodalmárt
köszöntöttek városunkban,
akiket az alpolgármester,
Pavol Piliarik is fogadott.
Táňa Mikitová, a könyvtár
igazgatónője lapunknak
elmondta, hogy a Nemzetközi Gyermekkönyvnaphoz
kapcsolódó rendezvény célja,
hogy a gyerekeket és a fiatalokat az olvasásra ösztönözze. (kk)
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Visszapillantó

Lapszélre

„Vadócba rózsát oltok”
Egy lelkes kis csapat a tél és a télutó napjait igyekezett
városunkban hangulatossá és épületessé tenni.

E

gy korábbi felvetés alapján a Tompa
Mihály Klub köreiben felmértük
a lehetőséget. Három összejövetelt sikerült
szervezni. Ezek témái és előadói: „Kereszténység és nacionalizmus” – Juhász Attila
rimaszécsi plébános úr; Hit – ICDr. Vadkerti
István guszonai plébános úr voltak. Majd
Árpádházi Szent Erzsébetről a sárospataki
ünnepségen készült film és fényképek vetítésével egybekötött előadást tartott Danis
Tamás. A negyedik ilyen jellegű összejövetel
ez év március 3-án volt, melyen bemutattuk
Mécs László életútját, irodalmi tevékenységét és költői estjeinek küldetését.
A Mester kevéssel első verseskötetének,
a „Hajnali harangszó”-nak megjelenése
után, 1923-ban járt először Rimaszombatban. Akkor városonk kimagasló személyisége volt Széman Endre plébános. Második
látogatása 1943. május 28-án, a Katolikus
kör fennállásának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnep-séghez fűződik. Az akkori
„Három rózsa” szálló nagytermében egy
csokorra való,

12 örökbecsű költeményét szavalta.
A Széman Intézet és a polgári leányiskola
szavalókórusa „Rohanás a tavaszba”
c. költeményét adta elő. Tánc, zeneszámok
és további szavalatok fejezték ki a költő
iránti tiszteletet. Néhányan az előadáson
résztvevők közül ma is megilletődve emlékeznek akkori élményükre.
Mécs László városunkban tett látogatásainak 85., 65. valamint halának közelgő
30. évfordulója alkalmából emlékeztünk
meg róla Rimaszombatban. Február végén
szerény, a költő arcképével díszített meghívónk kézről-kézre járt. Az egykori társas
összejövetelek szellemében kívánatos
emlékeinkről és korunk felvetődő kérdéseiről beszélgetni – ezekkel a szavakkal vezette
be a rendező az összejövetelt, majd ismertette a költő egyéniségét, szellemiségét és
pályafutását. Dohnányi Éva tanárnő Mécs
költészetét a XX. század társadalmi kérdései
tükreként, művészi eszközeit az előadott
verseken keresztül mutatta be.
Folytatás a 8. oldalon

Senki nem gondol bele, míg nem
találkozik a Halállal, pedig az könyörtelen módon szedi az áldozatait. Szinte
minden napra kijut a kegyetlen hírből,
amikor a fiatal kori felelőtlenséggel, a
gyógyíthatatlan kórral, a szerencsétlenséggel, a közúti balesettel érkezik a
Halál. Nem köszön, nem is kérdez, csak
elviszi, aki akkorra már a legbecsesebb.
Az itt hagyott szülő, gyermek, feleség,
unoka, rokon vagy ismerős fájdalma
leírhatatlan, mely erősebb mindennél, s néha önváddal gyötrő kínba ejt.
Ráébredünk, itt és most kellett volna
becsülnünk szerettünket. Stresszelt,
agyonterhelt, betegségekkel, gondokkal
teli életünk megfizethetetlen, s bár nem
vesszük komolyan, de kiszámíthatatlan
is. Rohanó világunkban minden tévhittel ellentétben csak arra jut időnk,
amire a Mindenható megadja. Ezt
legnagyobb igyekezetünkre sem tudjuk
észben tartani. A nyílt sírnál minden
bevillan, de akkor már késő. Mi itt maradtunk, ő örökre eltávozott…

Rendőrségi hírek

Meghajtott zászlóval
Gyászol a Rimaszombati Öregcserkész Klub, mert régi
klubtagjuk, Hlozek Ilona 83 éves korában, 2008 húsvét
napján távozott az élők sorából.
Kedves cserkésztestvérük, Hlozek Ilona,
becenevén Ica, hosszú
cserkészmúltra tekinthetett vissza. Még polgáristaként lett a nevezett
iskola leánycserkészcsapat tagja.
Ott töltődött fel a cserkészet eszmeiségével,
magatartásával. Ez a tény határozta meg azt
is, hogy az ÖCSK megalakulásakor, máris jelentkezett, csatlakozott hozzájuk. Tevékeny
részvételét a klub munkájában, ugyan korlátozta gerincproblémája, és az is, hogy csak
bottal tudott járni. Ennek ellenére rendszeresen ott volt minden cserkészgyűlésen és
rendezvényen. Korábban indult el otthonról
társainál, hogy pontosan érkezzen meg az
összejövetelre. Jelenlétével, odafigyelésével, felszólalásaival segítette és emelte az

összejövetel tartalmát, lényegét. Barátságos,
szerény, ám határozott személyiségéveljó
kapcsolatot tudott kialakítani a cserkészek
körében. Így maradsz meg valamennyink
emlékezetében! Egészségi állapota csak az
utóbbi hetekben romlott meg, ám olyannyira, hogy az el is vitte. Temetésén 3.25-én az
öregcserkészek, ahogyan az ilyenkor szokás,
cserkészmundérban vettek részt ravatalánál. Szándékuk volt a halottas kocsit a
kapuig kísérni, és ott a megszokott cserkészdallal tőle elbúcsúzni. Sajnos a szertartás végére a halottas kocsi technikai okok
miatt nem érkezett meg. Így a kíséret és a
dal a temetőben elmaradt. Az ÖCSK tagjai a
legközelebbi ülésükön a cserkészotthonban
Rá emlékezve pótolták a minden távozó
cserkésznek kijáró dal eléneklését: „Szellő
zúg távol, nyugodj Pajtásom…”
Nem feledünk! Nyugodj békében!

Mgr. Vörös Ilona cst.

Halálos baleset Rakottyásnál
Múlt hét szerdán (április 2-án) a Bátka
és Rakottyás kereszteződésben tragikus
baleset történt. A Škoda 120-as személygépkocsi 50 éves uzapanyiti sofőrje
Bátkából haladt Füge felé, s a Rakot�tyásra vezető kereszteződésben nem
adott előnyt a Tornaljáról Rimaszombat
felé haladó MAN teherautónak, amelyet
egy szintén 50 éves rozsnyói sofőr vezetett. A frontális ütközés következtében
a személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. A Škodán kb. 20
ezer koronás, a tehergépkocsin 100 ezer
koronás kárt állapítottak meg.

A Kerületi Rendőrség sajtközleménye
nyomán/he
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Megkérdeztük a szakembert

Az élet ára?
Homoly Erzsébet
szerkesztő

Városunk életéből

2008. 4. 7.

A depresszióért az életmód is felelős

A

tavaszi fáradtság témájával Korcsog
Pétert, a rimaszombati pszichiátriai osztály főorvosát is megkérdeztük. A
tavaszi fáradtság lényegében egy egészséges
védekezési mechanizmus, mely megvédi szervezetünket a túlterheléstől. Akkor
problémás a fáradtság, ha huzamosabb ideig
tart. Figyelmeztető tünet, mikor már nem
tudjuk elvégezni a teendőket, ilyen esetben
fel kell keresni az orvost. Fáradtsággal járó
betegség a neurológiához, pszichológiához,
depresszióhoz tartozó tünetek. „A depres�szió hangulatbetegség, alvási problémákkal

jelentkezik. Jelentős azoknak a betegeknek
a száma, akiknél a naposabb idők beálltával
eltűnnek a tünetek. A tél az az időszak, amikor felőröljük az energiánkat, tartalékainkat.
Rövidebbek a nappalok, kevesebb a napfény, a fény hiánya szétzilálhat bennünket.
Vannak emberek, akik télen fáradékonyabbak, vagyis téli depresszióban szenvednek,
ami eltarthat egészen tavaszig, de általában
tavasszal és ősszel több a depressziós beteg,
ami függ az életmódtól is.” – tájékoztatja lapunkat Korcsog Péter, s hozzáteszi, hogy korunk életmódját gyökerében megváltoztatni,

„Nem jót, hanem a legjobbat”

Í

gy foglalta össze terveit Gál Sándor, a
Gömöri Regionális Televízió igazgatója a
rimaszombati VMK gömbtermében megrendezett ünnepi fogadáson, amelyen a város
több közéleti személyisége is megjelent. A
megyei alelnök, Šimko József még tortával
is kedveskedett a kis létszámmal, de annál
nagyobb becsvággyal működő televízió
munkatársainak. A március 28-i műsor
eredetileg nem születésnapnak indult, ezzel
is magyarázta Gál az érdeklődőknek, hogy
kizárólag magyar nyelven zajlott. A televízió
működtetése mellett szeretnének ugyanis neves magyar és szlovák előadókat is
meghívni a városba illetve a régióba, hiszen
amíg ez például a Csallóközben természetes, hogy a magyar és szlovák showbiznisz
tagjai rendszeresen fellépnek, addig nálunk
egy-egy nevesebb előadó olyan ritka, mint a
fehér holló. Sokszor még egy nagyobb országos rendezvény megszervezésénél is inkább
a legolcsóbb megoldásra törekszenek. S
mivel Gál Sándorhoz legközelebb a humor,
a kabaré áll, így természetesnek tűnt, hogy
első alkalommal ennek a műfajnak a leg-

s a technika fejlődését meggátolni nem
lehet. Nem szabad abba a hibába esnünk,
hogy mindent a világesemények okozta
állandó stresszre, a rohanó életforma elkerülhetetlen hatásaira fogunk. Ez a fatalista
szemlélet elterelné figyelmünket arról, hogy
a civilizált lakosság többet és jobbat eszik,
állandó időhiányra hivatkozva kevesebbet
mozog, és sajnos több cigarettát és alkoholt
fogyaszt. Ez mind károsítja a szervezetet,
ami idővel krónikus betegségekhez vezet.
Ezeken kellene változtatni.

Csölle Edit

Ankét
Tavaszi fáradtság
A tavasz közeledtével egyre fáradtabbak vagyunk, amit tavaszi fáradtságnak
könyvelünk el, de mennyire érzik ezt
Önök?

Kántor Adriana, 23 éves
magánvállalkozó, Cserencsény

jobbjait szólítják meg. A szép számú közönség nem is csalódott, a Mikroszkóp Színpad
sztárjai (Éles István, Defekt duó, Forgács
Gábor) nagyon kellemes két órát varázsoltak
a rimaszombati művelődési központ színháztermébe, s kiderült, hogy még az altesti
humort is lehet ízlésesen közvetíteni. De
nagy sikert arattak a színész-, a politikus és
romaparódiák is. Ez utóbbit a Füstifecskék
néhány slágere képviselte Forgács Gábor
előadásában. Reméljük, hogy a folytatás is
hasonló lesz.

jdj, fotó: kan

Esküvői hangulatban
Az Aranybika Szállóban került sor arra a
nagyszabású rendezvényre, amelyen esküvői ruhákat, díszeket, gyűrűket és egyéb tartozékokat mutattak be, de nem hiányozhatott az esküvői virágcsokor és az ételek sem
a kínálatból. A bemutatón több rimaszombati cég és vállalkozás is képviseltette magát, s a Városi Művelődési Központ Impulz
tánccsoportja is emelte a hangulatot.

j, fotó: kan

A sötétség van rám
rossz hatással, ha mínusz húsz van, de süt a
nap, az sem gond számomra. Most viszont
már örülök a színes
virágoknak a kertben. A
takarítás kapcsán nem vagyok mániás,
akkor végzem el, amikor kell.

Tóth Gyula, 38 éves pincér,
Rimaszombat
Az elején éreztem, de
már most nincs rám
annyira nagy kihatással. A munkába rossz
belefogni, de utána már
könnyen megy. Nem
szeretek sok feladatot felhalmozni, inkább fokozatosan
elvégzem.

Mikus Júlia, 38 éves elárusító,
Rimaszombat
Ilyenkor tavasszal
jobban érezzük a
fáradtságot, főképpen
a reggelek nehezebbek,
de vitaminok szedésével próbáljuk kompenzálni. A kerti munkák
is megszaporodnak, amelyeket el kell
végeznünk.

Kérdezett és fényképezett: he
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Bartha Attila és az iskola sikere
nemzetközi fizika versenyen
A

Tompa Mihály Református Gimnázium (TMRG) ügyes fizikusai már több
éve részt vesznek Hódmezővásárhelyen
a Tornyai Sándor Fizika Feladatmegoldó
Versenyen is, ahol meghívást kaptak az idei
Wigner Jenő Fizika Feladatmegoldó Versenyre, melyet kétévente rendeznek meg
Békéscsabán a református és az evangélikus
gimnáziumok részére. Idén tavasszal Bartha
Attila a maga korcsoportjában az előkelő
harmadik helyezést érte el. A színvonalas
nemzetközi versenyen elektromosságból és
hőtanból „vizsgázott” jelesre. „Egyik kedvenc
tantárgyam a fizika, szeretem, mert hasznos
dolgokat is megtudok belőle.” – mondja
lapunknak Attila. Főző Zsolt, a TMRG fizika
és matematika szakos tanára a kötelező
tananyagon kívül a hosszú téli estéken
biztosította a felkészülést az iskola tanulói
számára. S hogy miért fontos ez számára?
„Nekem szívügyem a fizika, a matematika
meg a szívem csücske, s szeretném elérni,

hogy a gyerekek is minél jobban megkedveljék. Jó látni azt is, hogy milyen szintre
tudunk eljutni a gyerekekkel. Így kirajzolódik, hogy tanulnak és akarnak a gyerekek,
s motiválják a többieket is.” – nyilatkozza
kérdésünkre. Az iskola diákjai egyébként
bekapcsolódnak a szlovák nyelvű FizIQ
versenybe is, ahol a kerületi hatodik helyet
szerezték meg.

Pozitív visszhanggal
zárult a Comenius

Az egyik fő tevékenységük
a diákbál ill. az évzáró buli
megszervezése, de iskolaújságot is kiadnak
jó pár éve. Eleinte a Regina nevet viselte,

B

sük a rimaszombati kórházat és a speciális
iskolát. Egyfajta érzékenységet próbáltunk
kifejleszteni a gyerekotthonban vagy az idősek otthonában élők iránt a gyerekekben.”
– tájékoztatta lapunkat Vincze Tímea, majd
hozzátette, hogy néptánccsoport is alakult,
amelyen belül sikerült feldolgozniuk a népi
mesterségeket és hagyományokat, melyet a
projekt után is folytatnak. „Egyértelműen el
tudom mondani, hogy a célok megvalósultak, kellőképpen fellendítette a nyelvoktatást, összekapcsolta a nemzeteket. A projekt
sajnos véget ért, de ahhoz, hogy egy újabb
induljon, megkaptuk a megfelelő motivációt” – értékelte a programot Vincze Tímea.

Poór János, magyar szakos tanár
„Azelőtt már lefaragtak
az anyanyelvi órákból,
úgyhogy az anyanyelv
rovására nem szabad
módosítani már az órák
számát. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb
minden gyerek megtanul jól szlovákul. Az anyanyelvű ismereteket nem
mellőzhetik a szlovák nyelvű ismeretek
megszerzésében sem, mert ugye, ha
az anyanyelvet a gyermek nem ismeri
megfelelően, akkor képtelen megtanulni elsősorban gondolkodni, értelmesen
beszélni, írni, olvasni, s így a többi
tantárgyat sem tudja elsajátítani.”

Tari Mária, szlovák szakos tanár

„Itt, a nyolcosztályos gimnázium alsó
tagozatán mindennap
van szlovák óra. Ami
a nyelvtudást illeti –
természetes, hogy aki
városból van, annak
sokkal könnyebben megy, s nehezebb
a nyelv a színtiszta magyar falvakból
bejött gyerekeknek, egyértelmű, hogy
nekik nincs lehetőségük, hogy használják konkrétan a szlovákot. Viszont
mire érettségire kerül a sor, mindenki
megállja a helyét, eddig még nem volt
probléma, hiszen szlovák egyetemekre
is mennek.”

Mz/x és a Diákönkormányzat
Bódi Zsófia végzős diák
szeptembertől tölti be az
elnöki posztot a TMRG Diákönkormányzatában.

Rimajánosi élesztgetése

Szlovákból
is megállják
a helyüket!
A parlament és a közélet az új oktatási törvény vitájától is hangos. A SzNP
oktatási minisztere, Ján Mikolaj szerint
az anyanyelv oktatása nem korlátozhatja a hivatalos nyelv oktatását,
egyes elemzők szerint pedig ez az új
törvényjavaslat egyenes út a magyar
nyelv elsorvasztásához. Megkérdeztük
a TMRG nyelvszakos tanárait, szükségét
látják-e a több szlovák órának?

A TMRG diákjai és tanárai bíznak a folytatásban

befejezés a címlapról
2005 októberében Pápán
voltak, 2006 áprilisában
Hollandiában, októberében
Franciaországban, 2007
októberében újra Hollandiában, de előtte 2007 áprilisában Rimaszombatban
vendégül látták a partneriskolák diákjait. A
projekt tehát ilyen kis és nagy találkozókon
alapult, ahol az elvégzett munkát mutatták
be, illetve egyeztették a következő időszakra
szóló terveiket. „Egy szociális és humanitárius csoportunk is volt, melynek az volt a
célja, hogy különféle adományokkal segít-

Régiónk életéből
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de nemrégiben átkeresztelték Mz/x-re. Az
egy tanévben négyszer megjelenő lapban
az iskolával kapcsolatos cikkek, a diákok
számára hasznos információk, beszámolók
nyernek helyet. A diáklap főszerkesztője
Veres Viktória. A februárban megrendezett
iskolai kultúrműsorra különszámmal jelent
meg a lap, amelyben összegyűjtötték a
szereplők összefoglalóit a bemutatóról. „Ez

nem csak feltétlenül a diákjainknak készült,
hanem akik eljöttek a műsorra, ők is megvásárolhatták” – mondja Zsófia s hozzáteszi,
fontos számukra, hogy van lehetőségük
„saját készítésű” lap kiadására, mert „olyanról is olvashatnak benne, ami konkrétan a
diákokat érinti, róluk és nekik szól.”

Az oldalt írta: Homoly Erzsébet,
fotó: a szerző

Március 15-én, a Lenkey István honvédszázados
sírjánál megrendezett ünnepségen Bihari
Richárd mondott szívhez szóló ünnepi beszédet,
melyben fájlalóan hiányolta a népek
önrendelkezési jogát ill. a lelkünk szabadságát,
melyekért küzdenünk kell.

ihari Richárd fiatal református lelkész a tokajhegyalji Mádon született,
tanulmányait Sárospatakon folytatta, aztán
kilenc esztendőt szolgált az alig kilencszáz
lelket számláló Alacska községben (Borsod
Abaúj Zemplén megye). 2007. októberétől
Rimajánosi ill. Pálfala lelkipásztora. Kihívásnak éli meg a rimajánosi egyház élesztgetését. Az alapjában katolikus községben 95
református egyházadót fizető lélek van, akik
közül alkalomtól függően 20-30-an vesznek
részt az istentiszteleteken. Az új lelkész
mindenek előtt a gyülekezet célkitűzéseinek
megvalósítását tartja fontosnak, melyek között szerepel a jelenleg lakhatatlan parókia
helyreállítása, valamint az egyház ingatlanjainak a rendezése, s ezen fejlesztések
mellett természetesen nem utolsó rendű
a lelki élet fejlesztése sem. „Nem tartom
kilátástalannak a helyzetet, úgy gondolom,
fel lehet rázni az embereket. Rajtunk senki
sem segít, ha mi magunk nem!” – nyilatkozta lapunknak Bihari Richárd.

Kép és szöveg: moly

2007 és a Rákóczi Szövetség
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete március
27-én tartotta évértékelő taggyűlését, és megállapította,
hogy a munkatervbe foglalt feladatokat sikerült teljesíteni.

K

ét kiemelkedő akciónkat, mint az
ifjúsági kalandnapot és a a Rákóczi
nyomában emléktúrát fogom részletezni.
A kalandnapra Nagybalogon került sor
a nemzetközi ifjúsági nap alkalmából. A
Nagybalogi Községi Hivatal és az Agro-Trade
vezetőjének, Polónyi Péter mérnöknek
támogatásával színvonalas, élményekben
gazdag verseny, játék és szórakozás zajlott
a falu és a környék gyermekeinek részvételével. A versenyeket a rimaszombati
cserkészek, a hintón való kocsikázást az
Agro-Trade dolgozói biztosították. A finom
gulyásból pedig nemcsak a versenyzők, de
a szüleik is részesültek. E nap eseményeiről a Rákóczi Szövetség nagybalogi tagjai
és segítőik gondoskodtak. A helyi szervezet
19 tagja november 17-én indult a Rákóczi
nyomában emléktúrára, hogy két napon át
bejárja Tokaj, Sárospatak, Borsi és Kassa
II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelemmel
kapcsolatos nevezetességeit, és Sárospatakon részt vegyen a Szent Erzsébet év
záróünnepségén. Fontos megemlíteni, hogy
a tagság egy része jelen van és koszorúz is
a március 15-i ünnepségeken, vagy nemzeti
gyásznapunkon október 6-án, akár Rima-

szombatban, Bátkában, Nagybalog vagy
Füleken. Ott voltak tagjaink a május 25-27-i
erdélyi zarándoklaton, a magyar hősök
napjának rimaszombati megemlékezésen, a
több országon átívelő Rákóczi-futáson, Pósa
Lajos budapesti síremlékének megkoszorúzás, a Vitkó Egon vezette lovas bandérium ózdi avatásán, Szombathy Viktor első
szineci gyalogtúrúján. A manuális munkát
sem kerülve felkutatták és kitisztították a
gombaszögi pálos monostor maradványainak környékét, s részt vettek szeptember
23-án a pálosok emlékére emelt kopjafa
avatásán is. Valamennyi avatásra és megemlékezésre koszorút is vittek. Gondolva a
tagság felüdülésére, két találkozót tartottak
július 3-án a Varga kútnál és szeptember
13-án Nemesradnóton, ahol a budapesti
főnökeikkel is találkoztak. Mivel szeretnénk
munkánkról és a Balogvölgy eseményeiről
a nagyközönséget is informálni, augusztus
31-én beindítottuk honlapunkat a www.
balogvolgy.polgarinfo.hu címen. A 2008-as
terveink hasonlóak az előző évihez, kiegészítve a nemesradnóti anyák napi ünnepséggel.

Koós István
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Országos
elődöntő
Nagykürtösön

H

agyományteremtő szándékkal
Nagykürtösön rendezték meg
a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny országos elődöntőjét,
amelyen a Nagyrőcei, Rimaszombati,
Losonci és Nagykürtösi Járás legjobbjai
vettek részt. A magyarországi és szlovákiai magyar szakemberekből álló zsűri
az alábbi döntést hozta:

Vers
I. kategória: 1. Szendrei Gerhard
(Nagybalog), 2. Botoš Ramóna
(Ipolyvilke), 3. Sallai Gréta (Rimaszombat), 4. Gál Laura (Rimaszombat)
II. kategória: 1. Kapsa Mónika (Nagydaróc), 2. Munka Dávid (Rimaszombat),
3. Németh Márton (Ipolybalog), 4. Török
Máté (Lukanénye)
III. kategória: 1. Kelemen Zsófia
(Losonc), 2. Paulenda Éva (Terbegec),
3. Kovács Krisztina (Rimaszombat), 4.
Turčáni Eszter (Tornalja)
IV. kategória: 1. Paulenda Mária
(Terbegec), 2. Kelemen Bernadett
(Fülek), 3. Benko Júlia (Fülek), 4. Kovács
Lilla (Rimaszombat)
V. kategória: 1. Sihelsky Erzsébet (Losonc), 2. Trevalecz László (Ipolyhidvég),
3. Demeter Katalin (Uzapanyit)
VI. kategória: 1. Kelemenék (Losonc), 3.
Forrás (Fülek)
VII. kategória: 1. Suttogók (Rimaszombat)		

Próza
I. kategória: 1. Oláh Lídia (Balogfala),
2. Ruszó Zsolt (Sajógömör), 3. Pelle
Rita (Rimaszombat), 4. Szabó István
(Rimaszécs)
II. kategória: 1. Ferencz Mihály
(Tornalja), 2. Oláh-Balog Lívia (Balogfala), 3. Varga Barbara (Alsókálosa), 4.
Berki Johanna (Tajti)
III. kategória: 1. Hajdú Norbert
(Lénártfala), 2. Cseri Tímea (Losonc), 3.
Danyi Viktória (Csákányháza), 4. Koncz
Gabriella (Lenke)
IV. kategória: 1. Boros Eszter (Rimaszombat), 2. Koronczi László (Fülek), 3.
Asztalos Anita (Méhi)
V. kategória: 1. Miko Attila
(Rimaszécs). 			

jdj
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Roma Világnap
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Tehetséges roma fiatalok Gömörben
Április nyolcadikán tartják a Romák Világnapját, amely arra mindenképpen jó, hogy
legalább évente egyszer felhívja a közvélemény figyelmét a romák gondjaira.

A várgedei Horváth Erikkel nem újkeletű
a kapcsolatom, hiszen pár évvel ezelőtt
fellépett egy balogfalai esztrádműsorban.

Téves úton, nemcsak a fiatalok

Erik jelenleg Besztercebányán negyedéves
a konzervatórium harmonika szakán, s
még két éve van hátra. Bár nem kimondott
zenészcsaládból származik, nagyapja remekül játszik hegedűn. Erik csak azért nem
ezt a hangszert választotta, mert Feleden a
zeneiskolában csak zongora és harmonika
szak nyílt, így maradt ez utóbbi. Feledről az
út Kassára vezetett, de mivel nem tudott
kijönni a tanárával, átiratkozott Besztercebányára, ahol egy Ukrajnából érkezett tanárral hozta össze a Sors, aki valaha a világ
legjobb harmonikaművészei közé tartozott.
Eriket azóta teljesen lekötik a tanulmányai, sokszor reggel nyolctól este nyolcig
az iskolában van, s naponta hat-nyolc órát
is gyakorol. Egyre több a fellépés is, Besztercebányán nem egy kiállítás megnyitóján
közreműködött, de önálló koncerteket is
abszolvált már. Legnagyobb élményeként a
zólyomi várban történt fellépését említi. A
harmonikairodalom nem túl gazdag, inkább
csak a XX. században kezdtek önálló darabokat írni erre a hangszerre, főleg orosz és
lengyel szerzőket találunk Erik repertoárján
is. De egyre több klasszikus átirat is gazdagítja a harmonikairodalmat. Erik családja
is vallja, hogy csak a tudás az érvényesülés
egyetlen biztos útja. Bátyja kitanult asztalos,
ikeröccsei közül az egyik Rozsnyón tanul az
egészségügyi szakközépiskolában, a másik
pedig Losoncon a pedagógiain.
Bár Erik még nem tudja, hogy tanulmányai
befejezése után konkrétan mit fog csinálni,
de egész életében szeretne zeneközelben
maradni.
A balogfalai Oláh Balog Lívia neve nem
ismeretlen az előadóművészet népes tábora
körében, ugyanis hosszú évek óta óta rendszeres fellépője az országos és regionális
szavalóversenyeknek. Három éve második,
tavaly pedig harmadik volt a Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Versenyen

(TMOVPV), de megnyerte a Pátria Rádió által
kiírt roma fesztivált is Dunaszerdahelyen.
Az idén a Csodatarisznya c. mesével indult,
s ismét bejutott az országos döntőbe. Lívia
a várgedei alapiskola ötödik osztályos tanulója, s kitűnően tanul. Arra a kérdésre, hogy
mi lesz, ha nagy lesz, talán még korai a válasz, de Lívia nem tartja kizártnak azt sem,
hogy megpróbálkozik a színművészettel.

ltalában rendszeres hallgatója vagyok
a Pátria Rádiónak, vagyis ha tehetem, nem mulasztom el, főleg a Naprakész
műsorat. Különös figyelmet érdemelt a
pedagógusnap alkalmából készült műsor,
melyben pedagógusok nyilatkoztak a mai
magyar fiatalságról, magyar óvodásokról. Az
még rendjén van, hogy a magyar anyanyelvű szülők magyar óvodába járattatják gyermekeiket. Ez így helyes. A baj ott kezdődik,
mikor a szülők nem törődve gyermekeikkel,
szlovák iskolába járattatják őket. Tévesen
azt gondolják, így tesznek jót, vagy nekik így
kényelmesebb. Az nem is érdekli őket, mi
történik a gyerekeikkel. A szlovák tanulók
nem fogadják be, mivel magyarul beszél, a
magyar társai azért, mert szlovák iskolába
jár. Így a tanuló sehol sem érzi magát biztonságban, sérül a lelkiállapota, mivel nem
érzi magát se magyarnak, se szlováknak.
Elveszítik az értékeket, amit az anyanyelvű
iskola nyújtana nekik. A szülők téves útra
terelik a gyerekeiket. Ráerőltetik az idegen
nyelvet, ahelyett, hogy a saját anyanyelvén
hagynák kibontakozni a tehetségét. A szlovák iskolába elveszíti még a lehetőségét is
annak, amiben tehetséges lenne. Bizonytalanná válik, s nem találja helyét a világban.
A szlovák nyelv tanítása nem hátrány a
magyar nyelvű iskolában, mivel a pedagógusok olyan szinten tanítják a tanulókat, hogy

érvényesülni tudjanak minden körülmények
között, ha elvégzik az alapiskolát. A gyermekekről beszélünk, mikor sajnos városunkban történnek olyan jelenségek, amiről
nem lehet eleget beszélni. A minap orvosnál
jártam. A váróteremben két hölgy magyarul
beszélgetett. A felháborodásomat az váltotta
ki, mikor az egyik hölgyhöz kijött a nővér, és
akkor már elfelejtett magyar lenni, szlovákul szólt a nővérhez, annak ellenére, hogy
tudott arról, hogy a nővér beszél magyarul.
Miért teszik ezt a magyarok? Nem kell nekünk szégyellni az anyanyelvünket, sőt, még
büszkék is lehetünk rá. Gazdag a kultúránk
s a történelmünk. Nagyon sok hasonló
eset történik. Miért? Félnek valamitől, vagy
valakitől? Semmi okunk sincs a félelemre.
Miért történik olyan, hogy két magyar szlovákul beszél egymással? Többnek akarnak
látszani, mint akik? Tévedés, ezzel csak az
intelligencia-hiányukat fitogtatják. Viszont,
ha csak ennyire képesek, és nem tudják
magyarul kifejezni mindazt, amit a másikkal közölni szeretnének, akkor csak rajta,
így nem kell szégyenkeznünk a csacska
beszélgetésünk miatt. Példát vehetnének
azokról a magyarokról, akik szétszóródva
szerte a világban összetartanak, s büszkék a
magyarságukra.

Csölle Edit

állat(om) a képen
Folyamatosan, igaz csak lassacskán, de
érkeznek szerkesztőségünkbe az állat fényképek. Továbbra is várjuk érdekes felvételeiket kedvenceikről. A játék végén értékes
díjakat sorsolunk ki, a főnyeremény pedig
Szintén balogfalai Oláh Lídia is, aki még
csak másodikos, de talán az egyik legtalpraesettebb résztvevője volt a TMOVPV
Nagykürtösön megrendezett országos
elődöntőjének, ahol a járási versenyhez
hasonlóan Az okos leány c. meséjével nem
talált legyőzőre. A családban egyébként nem
ő a mesék, versek egyedüli avatott tolmácsolója, nővére, Hajnalka ugyanis évekig
nagy sikerrel indult a különböző szavalóversenyeken és egyéb rendezvényeken, s több
alkalommal is megnyerte a Rimaszécsen
megrendezett Nyújtsd a kezed! országos
szavalóversenyt.

Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila és
Vavrek István

7

Figyelem!!! Új rovat indul

Vélemény

Á

1971-ben Londonban ezen a napon tartották
a romák első világkongresszusát, ezért nyilvánította az 1990-ben Varsóban összeült IV
IRU (International Romani Union) kongres�szus április 8-át a romák nemzetközi napjává. Nagyon sokat beszélnek és vitatkoznak
arról, hogy hogyan lehet a romák felzárkóztatását elősegíteni, de abban mindenki
megegyezik, hogy legfontosabb az oktatás,
s csak azok érvényesülhetnek, akik legalább
a szakkközépiskoláig eljutnak. A napokban
több olyan fiatalemberrel találkoztam, akik
nem a koldulás, nem a szociális segély mellett döntöttek, hanem az iskolában próbáltak meg kitűnni a társaik közül.

A cakói Tamás Gyulával a rimaszécsi roma
tanodában találkozom, ahol gitárra oktatja
a nebulókat. Gyula egyébként a kassai konzervatórium ötödik évfolyamos hallgatója
gitár és nagybőgő szakon. A családban régi
hagyománya van a zenélésnek, s a környékbeli lakodalmak, keresztelők és egyéb
ünnepségek állandó résztvevője a Kotyertrió, de ahogy mondja, ezekből az ünnepségekből egyre kevesebb van, s ezért úgy
döntött, hogy továbbfolytatja a tanulmányait, s távúton Pozsonyban, a Szent Mária
Egyetem szociális munkás szakán szeretne
tanulni. De ha ez nem jönne össze, akkor a
Selye Egyetemen próbálkozik Komáromban.
„Nem volt könnyű, hiszen apánk elhagyta a
családot, s anyámnak egyedül kellett felnevelnie hármunkat”, – mondja Gyula, akinek
a nagyobb húga Losoncon tanul a pedagógiai szakközépiskolában, a fiatalabb még
alapiskolás. „Nagyapánk mindig mondta,
hogy csak egyetlen lehetőségünk van a kitörésre, ez pedig a tanulás. S most már látom,
hogy tökéletesen igaza volt” – teszi hozzá a
szimpatikus fiatalember.

Vélemény / Pihenő
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egy fényképezőgép. A beérkezett fényképekből kiállítást is készítünk. Most Homoly
Klára uzapanyiti olvasónk kis kedvenceinek
fotóját közöljük.

Kerti munkák
a hétre
Szőlészet
A szőlő telepítését most már ne halas�szuk továbba. A talpgyökerek ültetésnél
8-10 cm-re vágjuk vissza. A vesszőt
telepítés után 1-2 rügyre vágjuk vissza,
majd földdel felkupacoljuk, előtte
azonban alaposan öntözzük be. A szőlő
metszését ezen a héten okvetlenül
fejezzük be. Metszés után a tőkéket
áztatószerűen permetezzük.

Zöldségeskert
Fűtött fóliasátorba folyamatosan telepítjük az uborkát, paradicsomot és a
paprikát. Erős napsütés esetén ne hagyjuk a fóliasátrat túlmelegedni. Fűtetlen
fóliába folytatjuk a retek és a saláta
vetését. Készítsük elő a talajt a paradicsom, uborka, sárgadinnye és a zöldbab
alá. Négyzetméterenként szórjunk szét
5-8 kg érett istállótrágyát, 50 g kénsavas
kálisót és 80 g szuperfoszfátot. Melegágyakban kezdjük a görögdinnye palánta nevelését, a magvakat 7 vagy 8 cm-es
tápkockákba vessük. Ugyanígy tápkockákba vetjük a spárgatök és a patisszon
magvait is. Korai szedés érdekében nevelhetünk csemegekukorica palántákat
is. A magvakat 12-14 cm-es cserepekbe
vessük. Langyoságyba vessük a nyári
fejes káposzta magvait, négyzetméterenként 4-6 g magot. Ugyanide vetjük a
szárzellert és a levélzellert is, négyzetméterenként 0,5 g magot szórjunk
szét. Szabadföldbe vetjük a retket,
sárgarépát, petrezselymet. A már kikelt
növényeket egyeljük, gyomtalanítjuk és
öntözzük.

Virágoskert
Most vetjük az új pázsitot. Négyzetméterenként 40-50 g magot vessünk. Gondozzuk az egynyári virágok magvetését.
A palántadőlést a talaj fertőtlenítésével
kerüljük el. A szobanövények tavaszi
átültetésének is itt van az ideje. A fiatalabb növényeket évente, az idősebbeket
kétévente ültetjük át. Az átültetéshez
használjunk a fajoknak megfelelő földkeveréket.
(Megjegyzés: A növényvédelemhez használt
vegyszereket szaküzletekben vásároljuk,
ahol további felvilágosítást kapunk azok
megfelelő felhasználásáról.)

Farsang István

8

Irodalom

2008. 4. 7.

„Vadócba rózsát oltok”
befejezés a 2. oldalról

A Költészet napjára
Mécs László
Szenvedni kell!
Áldott legyen a könny s a bánat.
Zord keresztedre bimbót csókolj
s úgy járd útját Kálváriádnak.
Az ég: a vágyak csillagboltja.
A boldogságra szomjas ember
vágyát erény, bűn el nem oltja.
Áldott legyen a könny s a bánat
mert közel hoz a csillagokhoz
csúcsán a szent Kálváriának.
Angyallá lesz ott minden árva
és szárnya nő s az ég kitárul
a vad latornak egy szavára.

Bettes István
A „Vadócba rózsát oltok“ c. vers előadója Fodor Judit megértette velünk az alapgondolatot: „… lelkeket oltok az evangéliumból … hogy szebb legyen a föld!“ Az anyai szeretet előtti
hódolatot és annak csodálatát „A királyfi három bánata” c.
vers előadával a korábbi előadó mély érzéseket váltott ki.
Miko Attila tanár úr a „Csak ennyi az egész” szakaszaival a
megérinttetés, a küldetés hívó szavát érzékeltette. Povinszky
Elvira kellemes hangja tolmácsolta Tinódi Sebestyén „Egervár viadaláról való ének”-ét, majd a „Kóborló elődöm” c. vers
előadásával osztatlan sikert aratott. Az „Őszi éjjel, őszi szél”
c. költemény a „… a nagy világpánik” borzalmát, elkeseredettséget bemutató sorait Fodor Judit tolmácsolta. „A mesterek
utcájában” versszakaival Mihály Tímea külsőnk és belsőnk
egybevetésével önvizsgálatra késztetett. A zárszóban „Nem
megyek Rodostóba” c. vers gondolataira utalt a rendező. Mécs
költészete ma is tanít, utat mutat. A műsor zenei aláfestését
Horváth Júlia tanárnő állította össze. Városunk egyébként
csendes. Csak meg kell szólítani az embereket, megértésre és
támogatásra találunk.

sT., kép: moly

Appendix
Csendes Lászlónak
Az ember:
-iglan
-ból
-ért
vásárra viszi
a bőrét
-És tartja
jártatja
befogja
a csőrét...
A lőrést
szívében hordja
- míg vedeli
hordószám a lérét

Bettes István
Tornácos álom Péter-Pál
éjszakáján Hanván
- a református parókia
lócáján megpihenve

Ajánló
Mécs László: Fekete zúzmara
Paul Valéry a Mécs-méltatásában az
írja, hogy a Mécs-költészet az Én olyan
megnyilvánulása, amely „megmagyarázhatatlan belső energiát sugároz és
mindenféle erőtartalékot és felmerülhető kombinációt felidéz, amit a szótár
sokezer egyszerre felébresztett szava
kínál nekünk”. Bárczi Zsófia ezen Mécsválogatása a teljes Mécs Lászlót kívánja
bemutatni. Különleges érdeklődésre tarthatnak számot a válogatásban azok az 1945 után, Pannonhalmán, mintegy belső száműzetésben írt Mécs-opusok, amelyek
eddig nemcsak hogy kötetben nem, de nyomtatásban sem
jelentek ez eddig meg. A kötet megvásárolható a Tompa Mihály
Könyvesboltban.

he

Tornácon,
mint ravatalon:
szép oszlopos
hivatalom.
Itt most éppen
azt álmodom:
jól meghaltam,
úgy elhúnytam,
nem élek...
Majdnem olyan
épp ez, mintha
istenuccse
nem halnék meg,
s én lennék az
ÖRÖKÉLET.

így semmi gondom,
gondolkodom,
lustálkodom,
henyélek.
Csak nagyon el ne
bízzam magam:
körülvesz itt
illatával és bájával
sok virág...
- Éjszaka van
s élő testben
vagy szellemben,
megjelenhet
itt Nagy Ákos,
még ámbátor,
maga rögtön
Tompa Mihály!
S nem kérdezik,
kit keresek,
mért vagyok itt
a paplakban,
hivatatlan
hivatalon,
szép tornácos
ravatalon,
nyújtózva mint
holt a padon...?!
nem firtatva
indokomat,
szándékomat,
elvemet:
vagy az egyik
vagy a másik,
akár élő,
akár szellem:
fogja magát,
fölém áll és azon nyomban,
angolosan
eltemet...

Jónás Tamás

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 15. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
április 12-én, szombaton
Salvator gyógyszertár
április 13-án, vasárnap
Polianka gyógyszertár

Fogorvos
április 12-én és 13-án
MUDr. Remeňová Eva
Iskola u.2, tel.: 56 27 351

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
április 1-én az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Ján Hazucha, Igor Čák, Micsko
Béla, Bódi József, Gejza Zibrin,
Helena Katreniaková, Vígh
Ágnes, Iveta Baldovská, Milan
Baldovský, Ondrej Kret, Peter
Krajč, Miloš Tomeček, Miroslav
Halaj, Gabriela Dibdiaková,
Ivan Krajňák, Peter Drak, Bán
Sándor Rimaszombatból, Milan
Pohorelský Nyustyáról, Igor
Lacík Rimabrézóról, Jaroslav
Slovenčák Rimakokaváról, Dušan
Širák Cserencsényből, Marcela
Rohárová Meleghegyről, Varga
Pál Tornaljáról, Radoslav Fujdiar
Tiszolcról, Bak Róbert Bátkából,
Šimon Júlia, Šimon Zoltán
Fazekaszaluzsányból.
Először adott vért: Lovass Lajos
Szabadkáról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR

út és erény könnye
van út s erő hát célba érsz
sok kis öröm a zsold
hazudnod kell-e majd ha szólsz:
ez férfimunka volt

Hirdetmények
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Április 10., cs.
17.45 és 20.00 ó.
Az utolsó fürdőruha
cseh komédia

az elméd gyötröd s faggatod
a jelent mit jelent
a cél hogy megbecsüld mi van
a jelentéktelent

Április 11-12-13., p.-szo.-v.,
17.45 ó.
Feast of Love
amerikai romantikus tragikomédia

elmélkedésnek nincs helye
marad a döbbenet
a mindenség nem romlandóbb
de nem is több veled

Április 11-12-13., p.-szo.-v.,
20.00 ó.
Az éjszaka urai

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.
Youngbusiness.net 3
„Na lúke“ kávéház, „Kongo“ kertészet, „U Lenky“
étterem – sikeres fiatal vállalkozók... Szeretne olyan
lenni, mint ők? Csábítja Önt a vállalkozás gondolata?
Próbálja meg velünk! A rimaszombati Regionális
Fejlesztési Ügynökség (RRA) - Gömör-Kishont
Régió Fejlesztéséért Társulás (Ul. SNP 21) együttműködve a Youngbusiness.net 3 projekt kidolgozójával
– Wandsworth Youth Enterprise London, a rimaszombati Városi Hivatallal és további partnerekkel
Magyarországról és Romániából azoknak a 17-33 éves
fiataloknak, akik gondolkoznak a vállalkozásról, mint
érvényesülési módról a munkapiacon, de nincs elég
információjuk, ingyenes akkreditált képzést kínál a vállalkozói képesség területén „Vállalkozás mint életstratégia“ címen. Információ és elérhetőségek: Regionálna
rozvojová agentúra, Rimavská Sobota, ul. SNP 21
(az APOLLO biztosító mellett), www.rrars.szm.sk,
rrars@mail.t-com.sk, tel.: 47/58 111 85. Mestský úrad
Rimavská Sobota, Ing. Muráriková, eva.murarikova@
rimavskasobota.sk, tel.: 047/56 046 13. Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny. A projekt a Leonardo da
Vinci program pénzügyi támogatásával jött létre.

Meghívók
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).
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.
A szlovák konyha hete
Az Egyesített Szakközépiskola és a Matica Slovenská
rimaszombati szervezete meghívják a nyilvánosságot
az április 7-e és 11-e között rendezett A szlovák
konyha hete akcióra, melyet a Junior Komplex (Vasút
u. 703.) és a Fekete Sas (Fő tér 19.) éttermekben
rendeznek. A finom étkeket az iskola diákjai illetve
mesterei készítik. Szeretettel várják!

9

Közlemények
Veszélyes hulladékok begyűjtése
A Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztálya
értesíti a lakosságot, hogy a veszélyes hulladék
(autóelemek, használt festékek, motorolaj, nikkelkadmium elemek, olajos edények, olajfilterek, használt
vegyszerek, ásványi és szintetikus olaj, higganyos
hőmérők, oldószerek, tévékészülékek) begyűjtésére
és elszállítására április 19-én, szombaton kerül sor az
alábbi ütemterv 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
Rima-lakótelep, az M-Market előtti parkoló - 10.00 –
10.25
Tamásfala, az OTEX előtt - 10.30 – 11.25
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.
Tavaszi vásár 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!!!
nyilvános árverés
Rimaszombat Városa nyilvános árverés keretében
eladásra kínálja a KNC 875/3 szám alatt található
építkezési telket 846 m2-en Tamásfala területén. A J.
Kráľ utcában található füves terület családi ház építésére használható fel, s kikiáltási ára 467,-/m2.
Információk: a Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási osztályán, tel: 047/5604626, 5604633.
Kérjük, hogy kérvényeiket 2008. május 9-ig írásos
formában az alábbi címre küldjék: Városi Hivatal,
Jogi és Vagyongazdálkodási Osztály, Svätopluk u. 9,
Rimaszombat.
A nyilvános elbírálásra 2008. május 20-án 15.00 órai
kezdettel kerül sor a Városi Hivatal II. emeleti tanácstermében (Svätopluk u. 9, 16. sz. ajtó).
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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

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:
047/56 23 556 (17.00 óra után)

1628-14
*Eladó unimobunka. Tel.
0907719699

425-18

Állatok
* Ötéves, jól tejelő kecske eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel: 0908
508 946

1627-14
* Fejőstehén eladó Lénártfalán,
a 62.szám alatt. Tel: 047/5593636

377-14
* Tojótyúk, brojlerek, kacsák,
libák eladók. Tel.: 0915 674 757,
0915 674 759

2008. 4. 7.

Tel: 0905 471 805 – este hat óra
után.

379-14
* Eladó 18 ár szőlő Baktin. Hívni
18.00 óra után. Tel: 0905 184 986

397-15

Autó motor
* Eladó Renault Megane 1,4. Tel:
0949 146 308

341-14
* Eladó Lada 2107, STK,EK,LPG.
Tel: 0907719699

425-18

KAMENÁRSTVO
Ulický
KŐFARAGÓ

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

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

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

2036

298-11

EREDETVIZSGÁLAT

Varrónő

Az SZTK areáljában

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

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
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

Várjuk Önöket!

Sport / Hirdetmények

2008. 4. 7.
Tavaszi nagytakarítás
Az idén is nagy méretű hulladékgyűjtő konténereket helyezünk el
a tavaszi lomtalanításhoz.
Az elhelyezés sorrendje
a következő:
2008 április 3-9-ig
Bakti – a helyi futballpályánál
Kurinc – az autóbusz-megállónál
Szabadka az új részen
Szőlőhegy – az üzletnél
2008 április 9-15-ig
Dúsa – a helyi temetőnél
Mezőtelkes – az autóbusz-megállónál
Felsőpokorágy – a kultúrháznál
Alsópokorágy – a templomnál
Szabópuszta – a volt lakótömbnél
Nyilvános árajánlat
Rimaszombat Városa a Városi
Képviselő-testület 2008/12-es
számú döntése alapján árajánlatot
ír ki az egykori Nálepka kapitány
kaszárnya területén lévő acélcsarnokok szétszedésére.
A következő tételekről van szó:
- acélcsarnok a KN-C 804/49-es
parcellán, 4040-es jegyzékszám,
beépített terület és udvar 1372
m2-en
- acélcsarnok a KN-C 804/52-es
parcellán, 4052-es jegyzékszám,
beépített terület és udvar 688
m2-en
- acélcsarnok a KN-C 804/53-as
parcellán, 4051-es jegyzékszám,
beépített terület és udvar 2515
m2-en, amelyek a tamásfalai
kataszteri területen, a 2674-es
számon vannak beregisztrálva.
Az írásos ajánlatban kérjük a következő tételeket mellékelni:

1. számú alternatíva:
- árajánlat 1 kg acélhulladékért
- árajánlat 1 kg alumíniumért
- a likvidálás módja
2. számú alternatíva:
- árajánlat az acélhulladék egységes eladásáért
- a likvidálás módja
Feltételek:
- saját építkezési felügyelet
- mindazon feltételek betartása, amelyek a Városi Közterület
Fenntartó Vállalat, mint az egykori
kaszárnya csarnokai felügyelőjének szerződésében szerepelnek
- a kiírónak joga van bármelyik
ajánlatot elutasítani, az árajánlatot
visszavonni vagy mint sikertelen
kísérletet, megegyezés nélkül
befejezni.
�temterv: Az egykori Nálepka
kapitány kaszárnya területén található csarnokok megtekintése:
2008 április 10-én 8.00 és 9.00
között
- kapcsolatfelvétel: Ridzoň
tel: 0918 405 594, Brezovická, tel:
047/5604633
- a pályázati felhívás zárónapja:
2008.04.14.
- a válogatóbizottság összejövetele és a borítékok felnyitása:
2008.04.15.
Az árajánlatot lezárt borítékban
az alábbi címre küldjék: Városi
Hivatal, Jogi és Vagyongazdálkodási osztály, Svätopluk u. 9., 979 01
Rimaszombat. Kérjük a borítékon
feltüntetni a következő mondatot:
Nem felnyitandó – árajánlat az
acélcsarnok lebontására.
Legkésőbb április 14-ig kérjük az
ajánlatokat megtenni.

398-16
* Eladó sertés 120-170 kg-os
súlyban. Tel: 0908 265 466

410-15

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

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

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
* Kétszobás lakás, saját tulajdonban, teljes felújítás után a
városközpontban eladó. Fából
készült ablakok, ajtók, padló,
belsőtér, balkon rekonstrukció,
klimatizáció, új konyhabútor.

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971

PNEUCENTRUM
Cukorgyári u., 2086 Rimaszombat
- Nyári gumik kedvezményes áron
- Vásárlás esetén gumicsere térítésmentesen
Kínálat: Nokian, Hankook, Barum, Lassa,
Winter stb.
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 7.30 – 16.00, Szombat: 7.30 – 12.00
Tel.sz.: 047/5626758
2885-14

2003

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.

Köszönjük minadoknak, akik 2008 március 27-én
elkísérték szeretett fiunkat

Mgr. Pataki Sándort
az utolsó útján a rimaszombati temetőbe
A gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak, volt munkatársnak, szomszédnak, falubelieknek és
mindazoknak, akik 2008 március 20-án elkísérték utolsó útjára a nagybalogi temetőbe
szerettünket,
IBOS KÁLMÁNT,
aki életének 55. évében távozott közülünk.
Köszönjük a sok szép koszorút, virágot,
részvétnyilvánítást, melyekkel igyekeztek
enyhíteni mély fájdalmunkat. Akik ismerték, szerették, tartsák meg őt szép emlékeik
között, gondoljanak rá szeretettel.
A gyászoló család
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Hazai siker az Ipolyvölgy
3D íjászversenye

B

alassagyarmaton rendezték meg március 29-én a nemzetközi
íjászversenyt, melyen a Bástya Egyesület Íjász Klub ifjabb és
idősebb Lévay Tibor személyében sikeresen képviselte Rimaszombatot, s a csigás kategóriában elhozta az első és második helyet.
A Bástya Íjász Klub vezetője, Lévay Tibor lapunknak elárulta,
hogy idén minél több hazai és magyarországi versenyen szeretnének részt venni. Múlt hónapban Kácson jártak, ahol az időjárás
viszontagságai miatt nem sikerült eredményt elérni, hiszen a
versenyzők több mint fele fel is adta a versenyt. Balassagyarmaton az Ipoly-völgyében az idő már kedvezett az íjászathoz, s a
tizenhat 3D-s céllal elkészített dimbes-dombos, olykor benőtt pályára összesen több mint nyolcvanan neveztek be tradicionális-,
longbow-, vadászreflex- és csigás íjász kategóriákban korosztály
és nem szerint. „A legkisebb kategóriában, a minisben felemelő
érzés volt látni az alig hatéves kislányt, ahogy kijött átvenni az
elismerő oklevelét, s hogy ő is végigcsinálta a közepesen nehéz
pályát, ami egyébként nagyon gyönyörű és kellemes volt. Volt
olyan lövés, hogy egy Y fán keresztül kellett átlőni, hogy eltaláljuk
az őzet. A legnehezebb az volt, mikor egy lábon kellett súlyozni és
célozni egy korhadt fáról a negyven méteres célra, de sikerült.” A
Lévayak sikerét az előkelő első és második helyezés is bizonyítja.
„Nagyon jó szórakozás az íjászat, nagyon kedvelem ezt a jó és
szép sportot, mert nagyon sok élményt ad.” – mondja lapunknak
Ifj. Lévay Tibor s kérdésünkre, hogy ki volt számára a legnagyobb
ellenfél, csak annyit válaszolt, hogy most az édesapja.
A Bástya Íjász Klub május 3-án Rimaszombatban a Városnapokon
tart majd bemutatót, melyen vendégül látja a Szügyi Balassa
Bálint Íjász Egyesület és a füleki Szarvasűzők Hagyományápoló
Baráti Társaság íjász tagjait is.

moly

Felhívások
Védőoltás
veszettség ellen
A rimaszombati Regionális Állatorvosi és Élelmiszerügyi Hivatal
tájékoztatja a Rimaszombati és
Nagyrőcei Járás lakóit, hogy április
8. és 11. között tartja a tavaszi
orális védőoltás légi úton történő
kihelyezését rókaveszettség ellen.
Az oltóanyag barnásfekete színű,
szilárd halmazállapotó, gömb vagy
szögletes alakú. A belsejében
egy plasztiktokban többnyelvű
felirat található az alábbi szöveggel: Vigyázat, veszettség elleni
oltóanyag! Az ember számára az
oltóanyag normális körülmények
között nem veszélyes. Mégis, ha
véletlenül valaki érintkezésbe lép
az anyaggal, azonnal kezet kell
mosni, ha pedig szemet, nyálkahártyát érint, akkor azonnal
orvoshoz kell fordulni. Kérik, hogy
a kihelyezést követő két héten
belül korlátozzák a macskák és kutyák szabadban való közlekedését.

Nyújtsd a kezed!
A Ternipe polgári társulás negyedik alkalommal hirdeti meg a
Nyújtsd a kezed! országos roma
szavalóversenyt, amelyre 2008.
május 9-én, pénteken kerül sor
Rimaszécsen. A versenyre az
alapiskolák 1-9. osztályos tanulói
nevezhetnek be három kategóriában (I. kategória – 1-3. osztályos
tanulók, II. kategória – 4.-6. osztályos tanulók, III. kategória – 7.-9.
osztályos tanulók) egy-egy verssel
vagy prózával. Nem kötelező roma
szerző művének az előadása.
A versenyre április 25-ig lehet
jelentkezni a Ternipe Polgári Társulás címén: 980 42 Rimavská Seč,
Záhradná 414, tel: 0918 100 590,
e-mail: ternipe1@gmail.com.
Egy-egy iskolát kategóriánként egy
versenyző képviselhet. A szervezők
a meghívott versenyzőket postafordultával értesítik.
A távolabbról érkező diákok és
kísérőik számára szállást biztosítanak.

12 Sport

2008. 4. 7.

Totkovič
ismét remekelt

Pont az újonc otthonából

Ólubló –Rimaszombat 1:1 (1:1)
V

alamelyest jóvátette a hazai, Losonctól
elszenvedett vereséget a rimaszombati futballcsapat, amely nem tért haza
üres kézzel a volr rimaszombati edző, Ján
Komanický által vezetett ólublói csapat otthonából – 1:1-es döntetlent ért el az újonc
otthonában.
„Azzal a céllal vágtunk neki a meccsnek,
hogy kiküszöböljük a múlt heti csorbát. Igaz,
a hazaiak már a 4. percben vezettek – egyébként ugyanolyan hiba után, mint a losonciak
ellen: a védelem jobb oldalán rövidzárlat
alakult ki – de aztán átvettük az irányítást,
és tetszetősen játszottunk. Sikerült is kiegyenlíteni, Nachtman egy kemény fejessel esélyt sem adott a kapusnak. A csapat
ezután már a második félidőben magabiztosan játszott, még egy gólt Rubint is szerzett,
de azt les miatt nem adta meg a játékvezető.
Az eredmény szerintem a hazaiaknak jó, de
mi is meg voltunk elégedve” – értékelte a
meccset Vass Ferenc vezetőedző.
Sérülés miatt nem játszhatott Piszár Józsi,
de Vass szerint nagyon jól sikerült helyettesíteni a gólvágót. „Mindenképpen ki kell
emelnem Nachtmant, a gólja miatt is és a
védelemben nyújtott teljesítményéért is. A
két csatár is nagyon jól játszott – Líškának
és Čižmárnak is volt két nagy helyzete, így
őket is meg kell dicsérnem” – fejezte be
értékelését a rimaszombati szakvezető.
Ólubló – Rimaszombat 1:1 (1:1)

Molnár az USA-ban
versenyzett

I

gor Molnár, az URAKEN Rimaszombat karateversenyzője egy ezüst- s két
bronzérmet szerzett a USA OPEN KARATE
CHAMPIONSHIPS nemzetközi versenyen Las
Vegasban, ahol 27 ország 920 versenyzője
próbált szerencsét. Az idősebb serdülők
versenyében Molnár csak a későbbi győztestől szenvedett vereséget, s ugyanez történt
a juniorok mezőnyében is. A 17 éven aluliak
között Molnár egészen a döntőig menetelt, ahol alulmaradt amerikai ellenfelével
szemben.

m/j

Gömöri

Góllövők: Cicman (4.), ill. Nachtman (40.).
Sárga lap: Mráz, Janečka.
Játékvezető: Hádek, 960 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Janečka, Nachtman,
Rubint, Mráz–Sihelský, Zsivanovics
(66. Ádám), Filo (84. Geri), Lazúr (90.
Cvjetinovics)–Čižmár, Líška.

A forduló további eredményei:
Inter Pozsony – Slavoj Tőketerebes 4:0 (1:0)
HFC Homonna – Tatran Eperjes 0:0
LAFC Losonc – Slovan Duslo Vágsellye 2:0
(1:0)
HFK Privigye – MFK Kassa B 2:1 (1:0) MFK
Nagymihály - ŽP Šport Podbrezová 0:2 (0:1)
1.

Prešov

24 16 7

1

47:9

55

2. Podbrezová

24 11 8

5

35:21

41

3. Lučenec

24 11 5

8

41:32

38

4. Inter BA

24 10 6

8

35:32

36

5. Rim. Sobota

24 9

7

8

29:27 34

6. Prievidza

24 8

8

8

33:40

32

7.

24 9

4

11 29:30

31

8. Šaľa

24 7

8

9

26:29

29

9. Košice B

24 7

6

11 31:35

27

10. Humenné

24 5

10 9

11. Trebišov

24 6

12. St. Ľubovňa

24 4

Michlovce

21:26

25

5

13 21:48

23

8

12 26:45

20

A rimaszombatiak szombaton, április 12-én
15.30-kor a pozsonyi Intert fogadják.

K

omáromban rendezték meg
a serdülő kötöttfogású birkózók országos bajnokságát, amelyen a
Rimaszombatot hat versenyző képviselte. A verseny legjobban a 85 kg-os
Richard Totkovičnak és az 54 kg-os
Lukáš Petrinecnek sikerült, akik közül
az előbbi ezüst-, az utóbbi bronzérmet
szerzett. Radnóti József edző elégedett
volt a fiúkkal, aki szerint főleg Totkovič
bizonyított, aki a juniorok között szerzett két bronzérme után ezen a versenyen az ezüstig jutott, s edzője szerint
ha így fejlődik tovább, remek birkózó
válhat belőle. A döntőben a pozsonyi
Dunajplavba versenyzője ellen már
8:4-re is vezetett, s nem sok hiányzott
ahhoz, hogy ellenfelét két vállra fektesse. A hajrában a rutinosabb pozsonyi
versenyzőnek sikerült mindez, de az
eredmény így is biztató. Az első versenyét abszolváló Andrej Očenáš az 5.
helyen végzett, Patrik Okruhlica a 10.,
míg Jakub Kováč a 13. lett. Csapatban
a Lokomotíva csapata a 7. helyet csípte
el. A verseny egyetlen negatívuma,
hogy Rastislav Tóth megsérült, a kulcscsontját törte el.

r/j
B.T.

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 11-ig adják postára.
A 6. forduló szelvénye:

VFK Rimaszombat – Inter Pozsony
..... : ..... ( ..... : ..... )
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