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A megzenésített versek kategóriáját a losonci Kelemenék nyerték

A Suttogók és Marek Adrienn sikere
a gyengébbek közé soroltatik majd be. Kevés
kiemelkedő teljesítményt láthattunk, s nem vált
be a szervezők újítása sem. Ennek ellenére sok
felejthetetlen pillanatot vihetünk haza majd az
idén is Rimaszombatból, egy nagyon jól sikerült megnyitó emlékfoszlányait, Szászi Zoltán
igen frappáns köszöntőjét, a háromszemélyes
Aranyszamár Bábszínház meséjét, Dráfi Mátyás
szuggesztív „oktató” monológját, s a díjátadás
izgalmas és feszültséggel teli perceit. Régiónk az
idén sikeresen szerepelt, a lírai színpadok között
a zsűri a Zsélyi Katalin vezette Suttogók előadását tette az első helyre, ahogy az V. kategóriában
Marek Adrienn sem talált legyőzőre.

Juhász Dósa János, foto: moly

Április 29-én ismét összeül a képviselő-testület

T

izenöt pont szerepel a rimaszombati városi képviselő-testület április 29-i ülésén,
amelyben vagyongazdálkodási és költségvetési
kérdések (tavalyi éves elszámolás) mellett ismét
terítékre kerül a Ferenczy István Alapiskola
ügye is. Mivel az iskolának nem sikerült megfelelő létszámú hatodik osztályt bebiztosítania a
következő évre, a képviselők valószínűleg a két

Dzurinda
viszonylagos
tisztessége
Juhász Dósa János
főszerkesztő
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„Akinek a szó a kenyer, vers az itala, annak pár
napig ez a város az otthona” – köszöntötte a XVII.
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Verseny résztvevőit Szászi Zoltán költő, s bizony,
három napig magyar szótól volt hangos nemcsak
a művelődési központ, de Batyi utcái és terei
is. Ellepték a vers- és próza kedvelői a várost,
s a tavaly meghonosított hetedik kategóriának
köszönhetően(lírai színpadok) soha nem látott
számú vers- és prózamondó jött el Gömör szívébe, hogy a versenyzés izgalmai mellett egy-egy
rég nem látott baráttal, ismerőssel vagy vetélytárssal is szót válthasson. Az egyéni versenyben
közel 150 versenyző mutatkozott be (csak az
ötödik kategória volt foghíjas), de általánosságban elmondhatjuk, hogy szakmailag ez az év

Lapszélre

iskolát közös igazgatóság alá helyezik. Döntenek
a Városdíjról is, 14 jelölt van, köztük található
Csomós Barnabás, Hizsnyan Géza és Lenner Egon
is. Az ülés nyilvános, a város ügye iránt érdeklődőket szeretettel várják reggel kilenc órától a volt
Megyeháza üléstermében.

jdj

Nem sok jót vártam Mikuláš
Dzurinda rimaszombati látogatásától, hiszen megszokhattuk már tájainkon, hogy
a vesztesek kígyót-békát
kiabálnak legyőzőikre, s még
a legpozitívabb jelző, ha csak
alkalmatlannak titulálják.
Egyszóval, a tükörbe nézést
nem szeretjük. Ez történik
manapság az ellenzéki pártok házatáján is, akik ahelyett, hogy levonták volna a
megfelelő konzekvenciákat,
s egy kicsit magukba szálltak
volna, mindent feketében
látnak. Ezért is lepett meg
némileg Dzurinda, aki ugyan
nem fukarkodott a bírálatokkal, s kemény szavakkal illette utódja régió-,
vállalkozó- és fiatalellenes
politikáját, de a meglepően
népes hallgatóság előtt mert
bírálólag szólni nyolcéves
regnálásának vélt vagy
valós hibáiról is. Mosolyogva
vette tudomásul a közönség
részéről elhangzó bírálatokat
is, igazából más lehetősége
nem is nagyon akadt, bár
a hallgatóság nagy része
mérhetőleg a szimpatizánsai
közül került ki. Feltűnően
sokat hivatkozott a polgármesterrel való találkozójára, akinek sok mindent
megígért, de tehette, hiszen
jelenleg ellenzéki pozícióban semmilyen elszámolási
kötelezettsége nincs. Legfeljebb a kormányon kérheti
számon a saját ígéreteit. Mi
pedig, itt vegetáló magyarok,
szlovákok és romák, ahogy
kilencven éve, úgy továbbra
is várhatunk a sorunkra.

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat, Vasút u. 23
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Újabb ígéret a Járási Bíróság épületére
Közönségtalálkozóra érkeztek a Szlovák Demokratikus és Keresztény Únió (SDKÚ)
képviselői Rimaszombatba április 23-án.

A

miért pont most kérdésre egyszerűen
annyi volt a válaszuk, mert most nincs
választási időszak, így nem gondolja senki,
hogy kampányolnak. Pedig pont úgy tűnt,
mint egy kampányfogás, ami kis városunkban egyáltalán nem meglepő, hisz mások is
vannak ezzel így, hogy időnap előtt önmagukra való figyelemfelkeltéssel fárasztják a
polgárokat. Csak ki ne égjen a tüzük addig,
de most nem is ez a lényeg. A találkozó lényegét az érkező politikusok abban foglalták
össze, hogy szeretnék megismerni lakosok
véleményét. Az egykori Megyeháza Tompa
téri épülete meglepően meg is telt Mikuláš
Dzurinda, Ivan Mikloš, Milan Hort és Jozef
Mikuš iránt érdeklődőkkel és kíváncsiskodókkal, akik főképpen politikai kérdésekre
(második pillér, szociálisügyi miniszter,
nyugdíjreform, euró bevezetése) várták a
választ, ami a médiákból jól ismert frázisoknak felelt meg. Az összejövetel kétórás volt,
amit követően a politikusok a vállalkozókkal

is találkoztak.
Nyolc év után eljött az a várva várt pillanat – ahogyan Cifruš István polgármester fogalmazott, hogy hozzá is bekopogtassanak.
A Megyeházhoz érve, ahogyan az épület
tanácstermében is, Dzurinda magyarul is
köszönt! Szojka Gyula, az SDKÚ helyi elnöke

A biztonságról is tárgyaltak

A

Nyugat, Szabadka és Kelecsény városrészek áprilisi ülésének vendége
a Városi rendőrség parancsnoka, Berecz
Péter volt, akitől a jelenlévők megtudhatták,
hogy egyre komolyabb gondokat okoz Rimaszombatban is a vandalizmus, az illegális
szemétlerakás valamint a drogozás, amely
immár a kiskorúakat is egyre nagyobb
számban érinti. De több konkrét eset is szóba került, így egy hajléktalané is, aki eladta
a lakását, s most az egyik alagsorban húzza
meg magát. Sokan parkolnak tilosban és
a gazdátlan kutyákkal is meggyűlt a bajuk
az utóbbi időben. A legnagyobb gondot a tilosban parkolókkal az okozza, hogy kevés
a lakótelepen a parkolóhely. Berecz beszámolt arról is, hogy májustól két új fővel
gazdagodik az állományuk, akik főleg a dél-

helyi kultúrházban április 15-én
Otília és Miroslav – ahogy önmagukat
bemutatták – voltak a rendezvény szervezői és egyben közreműködők. Művészeti és
kereskedelmi ügynökségként konferálták
be magukat. A rendezvény művészeti részét
két dal eléneklése jelentette, a további közel
két órás rész pedig már a kereskedelmi
tevékenységükre összpontosult. Termékbe-

homoly, fotó: a szerző

Különfélék

utáni órákban teljesítenek majd gyalogos
szolgálatot a lakótelepen. De párhuzamosan
ezzel lesz autósszolgálat is, akik telefonbejelentés alapján vonulnak ki a színhelyre.
A továbbiakban szóba került a helyijárat
ügye, ugyanis az itt élők szeretnék, ha hétvégenként este negyed nyolc után is lenne
autóbuszkapcsolat a várossal, s a városrész
elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
öt konténer talapzatának a javítása és
aszfaltozása is elkezdődik a közeljövőben.
Érintették az ülésen a Ferenczy Alapiskola
sorsát is, s konstatálták, hogy az összevonás
a gyerekek létszámának drasztikus csökkenése miatt elkerülhetetlen, de az itt tanulók
továbbra is ebbe az épületbe járhatnak
majd.

kan/for. jdj

Golden Party Balogtamásiban

A

fogadta a képviselőket. A polgármester szeretettel meghívta őket a Városnapokra, majd
röviden bemutatta a várost. Az SDKÚ elnökét négy kérdés foglalkoztatotta, hogy nem
követtek-e el hibát a Draxmäiler cég távozásában, hogyan működik a közhasznú munka, mi újság az üdülőközponttal, s hogyan
áll a város a bűnözéssel. A polgármester
válaszai egyszerűek és frappánsak voltak, s
Dzurinda azon a nyelvbotlásán is könnyen
átsiklott, amikor Kurinc helyett Meleghegyre
kérdezett rá. Cifruš megragadta az alkalmat,
s segítséget kért iskola- és egészségügy
terén, s újra felhozta a SZK kormányának
tavaly októberben elhalasztott Járási Bíróság
(egykori kórház épülete) felújítási ügyét.
Dzurinda ígéretet tett, hogy meglátogatja az
igazságügyi minisztert, mint ahogyan arra
is, hogy ezek után minden évben ellátogat
„ebbe a nagyon szép városba” – ahogyan
fogalmazott.

Mit tudsz a csillagokról?
Ezzel a címmel rendeztek április 11-én
a rimaszombati csillagvizsgálóban
járási versenyt, melybe a város iskoláinak a tanulói kapcsolódtak be. A
nyertesek továbbjutottak a kerületi
fordulóra, amelyet április 23-án és 24én Garamszentkereszten rendeztek. A
magyar diákok közül Kovács Anitának,
a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjának kedvezett a szerencse
csillaga.

Szabó Gyula centenárium
A Pro Arte Duna Mente Művészetéért
Polgári Társulás Világégés (1938-1946)
címmel rendezett kiállítást a komáromi
Limes Galériában Szabó Gyula születésének 100. évfordulója tiszteletére.

Háromszáz zsák szemét

mutatóval egybekötve előadást tartottak az
általuk forgalmazott termékek minőségi és
főképp egészségügyi értékeiről. Meggyőzően
beszéltek a termékek előnyeiről. Az előadás
végén elkerülhetetlen volt elárulni az egyes
termékek árát, és csalódottan vették tudomásul, hogy a jelenlévők számára a saját
egészségük nem ér meg annyit.

A Rima Rimóca Mikrorégió tizenkét falu
és 140 önkéntes bekapcsolódásával a
Környezetvédelmi Minisztérium és a
Greenpeace „Tisztítsuk meg Szlovákiát!” felhívására szemétgyűjtési akciót
szervezett. Április 19-én az időjárás
ugyan nem kedvezett a programhoz,
de sikerült háromszáz zsák szemetet
összegyűjteni. A szervezők ez ügyben
további megmozdulásokat is terveznek.

Balázs Emese

Összeállította: moly
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A XVII. Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamodó Verseny végeredménye
III. kategória – vers: 1. Palcsó Bálint
(Hetény), 2. Renczés Dóra (Felsőszeli), 3.
Vasik Boglárka (Rozsnyó)
Különdíj a szlovákiai magyar szerzők legjobb előadásáért: Kovács Krisztina (Rimaszombat)

A Kulcsár Tibor-díjat Bujánszky Jolán buzitai és
Gál Lívia marcelházai pedagógusok kapták.
I. kategória – vers: 1. Tóth Réka Márta (Komárom), 2. Kis Richard (Naszvad), 3. Mórocz
Virág (Dunaszerdahely)
Különdíj a szlovákiai magyar szerzők legjobb előadásáért: Gál Laura (Rimaszombat)
I. kategória – próza: 1. Nagy Júlia (Szepsi), 2.
Laczkó Tamara (Bély), 3. Andruskó Bettina
(Marcelháza)
Különdíj a szlovákiai magyar szerzők legjobb előadásáért: Pelle Rita (Rimaszombat)
II. kategória – vers: 1. Antal Gábor
(Dunaszerdahely), 2. Nagy Zsófia (Bős), 3.
Čulák Nikolett (Komárom)
II. kategória – próza: 1. Simon Eszter
(Dunaszerdahely), 2. Ferencz Mihály
(Tornalja), 3. Oláh Balog Lívia (Balogfala)

Cifruš István nyitotta meg a rendezvényt.

A miskolciak népművészeti kiállítással
kedveskedtek.
III. kategória – próza: 1. Huszlicska Máté
(Komárom), 2. Cséfai Dóra (Dióspatony), 3.
Palcsó Anna (Hetény)
IV. kategória – vers: 1. Tóth Károly (Kassa),
2. Boros Gyula (Ógyalla), 3. Paulenda Mária
(Rimaszombat)
IV. kategória – próza: 1. Ölveczky András
(Komárom), 2. Prekop Éva (Kassa), 3. Časny
Melinda (Pozsony)
V. kategória - vers: 1. Nagy Gábor (Ekel)

V. kategória – próza: 1. Marek Adrienn
(Rimaszombat), 2. Puha Dávid (Pozsony), 3.
Demko András (Nagyida)
A zsűri különdíja: Miko Attila (Rimaszécs)
VI. kategória – megzenésített versek: 1.
Kelemenék (Losonc), 2. Mészáros Ágnes,
Takács Krisztina, Szabó Erika (Galánta), 3.
Šaróka Liliána (Farnad)
VII. kategória – lírai színpadok: 1. Suttogók
Diák-színjátszócsoport (Rimaszombat), 2.
MÖSZ Diákszínpad (Alsóbodok), 3. Tsízió Diákszínpad (Galánta) és KGSzT Lírai Színpad
(Kassa)
A versenyről jövő heti számunkban részletes
képes élménybeszámolóval szolgálunk.

jdj, Gecse Attila fotói

Kelemenék Szülőföld-i és Panelvers-es sikere

Az énekelt versek kategóriájának országos megmérettetésén idén is kilenc produkció
versenyzett. A formációk között feltűntek új és régi-új arcok is.

A

versenyzők csütörtök délután mutatkoztak be a Nagy Zsuzsa, Nagy László
(a Borostyán együttes tagjai) és Stugel Tibor
(a Vándor együttes tagja) alkotta zsűri előtt.
Stugel Tibor, a zsűri elnöke lapunknak elmondta, örül annak, hogy egyre több fiatalt
kezd érdekelni ez a műfaj, s külön kiemelte,
hogy idén több volt a saját megzenésített
verssel fellépők száma is. Viszont egyedül
még mindig többen próbálkoznak, ami néha
értékesebb is, ha a csoport nem tud együtthangzani, s összhangban játszani, énekelni.
A VI. kategóriát meghallgatta a Sorsvirág
együttes, Pál Lajos és Galcsík Károly is, a
Csemadok Nógrádi Területi Választmányának a titkára, aki a negyedik alkalommal
Füleken megrendezendő Megzenésített
Versek Fesztiválját készíti elő, amelyre
meghívásos alapon október első hetében
szakmai képzéssel egybekötve kerül sor.
„Tisztelet azoknak, akik belevágnak ebbe az
igényes, nagyon szép, de rétegközönséget
megszólító műfajba. Külön örülök, hogy a
losonci Kelemen Gábor újra gitárt fogott,

s bevonta a lányait is, akik külön-külön is
remekelnek versben. Én őket favorizálom.”–
fejtette ki lapunknak Galcsík Károly, s az
igazsághoz nagyon közel járt, sőt. Ugyanis
a zsűri is Kelemenéket ítélte a legjobbnak.
Második helyen a Mészáros Ágnes, Takács
Krisztina és Szabó Erika alkotta trió végzett
Galántáról, akik nagyon jól kidolgozott, hangulatos, átélt produkcióként mutatták be pl.
Verlaine Őszi chansonját. A harmadik pedig
a mezőny legfiatalabbika, a farnadi Šaróka
Liliána lett, akinek ugyan még szoknia kell
a közönséget, de Ady: Akik mindig elkésnek
versével elragadtatta a zsűrit. A versenyzők
kiegészülve a versenyen kívüli Industria
Duóval (tavaly az első helyen végeztek, de
sajnos nem léptek be a kerületi fordulóban,
ezért a versenykiírás szabályai szerint nem
versenyezhettek) április 25-én délelőtt a Fő
tér szabadtéri színpadán is műsort adtak.
Ezt követően pedig CD-re is felénekelték a
produkcióikat, hogy örök élmény maradjon
a rimaszombati fellépés.

Homoly E.

A losonci Kelemenék együttes még tavaly
decemberben adták ki első hanghordozójukat,
amelyen tizenhárom megzenésített vers hallható,
többek között Gál Sándortól, M. Csepécz
Szilviától, Bettes Istvántól, Mikola Anikótól,
Ardamica Zorántól... A Plectrum kiadásban
megjelent CD megvásárolható a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
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Nemzetközi szavalóverseny
Kazincbarcikán
A

Kazincbarcikán a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma és a Kazincbarcika és
Vonzáskörzet Többcélú Önkormányzat Kistérsége Társulás szervezésében tizenharmadik alkalommal rendezték meg az Egressy
Béni Nemzetközi Szavalóversenyt, amelyre
nemcsak a környék egyéb szavalóversenyen
sikeresen szerepelt vers- és prózamondói,
hanem felvidéki, vajdasági, erdélyi és kárpátaljai versenyzők is beneveztek. Rekordszámú, 175 versenyző mutatkozott be, közülük 130-an a határon túlról. Külön autóbusz
hozta a szepsi, a rozsnyói és a rimaszombati
versenyzőket. Járásunkból a három rimaszombati alapiskola mellett a balogfalai és a
rimaszécsi alapiskola képviseltette magát, de szép számmal érkeztek tehetséges
diákok Tornaljáról is. A felvidéki hagyományoktól eltérően Kazincbarcikán, a Dózsa
György úti Általános Iskola tantermeiben
egy-egy kategóriában két évfolyam diákjai

versenyeztek a helyezésekért, s az értékes
könyvjutalmakért. Érsekcsanádi István színházi szakember szerint létfontosságú, hogy
az ember a mindennapi túlélésért folytatott napi hajsza mellett a homo ludenst is
megmutassa. Ehhez nyújtanak fogódzót a
művészetek, így az irodalom is. Amíg a zsűri
döntött, a versenyzők kézműves-foglalkozásokon vehettek részt. A régió versenyzői
közül negyedik lett a balogfalai Oláh Lídia,
harmadik helyen végzett Pataki András
(Tompa Alapiskola), Ádám Sándor (Tompa
Református Gimnázium) és Hajdú Norbert
(Tornalja), második helyezést szerzett Rimaszombatból Czakó Gabriella, Szajkó Sándor
(Nagybalog), Váradi Krisztián (Rimaszécs),
Bodor István és Szabó Bálint (Tornalja), s a
7-8. évfolyamosok prózamondói között első
lett Ferencz Mihály Tornaljáról.

Újabb világcsúcs
a Föld napja
alkalmából

Kép és szöveg: jdj

A földet a Városi Közterület-fenntartó Vállalat munkatársai biztosították. A kiültetett
napraforgókból mindenki vihetett, hogy
otthon neveljen belőle virágot…

A

Simonyiban, Felső- és Alsótisztáson,
Nagylámon és Felsőesztergályon. A látogatók lenyűgöző élményben részesülnek, mindenképp érdemes megnézni, már csak azért
is, mivel büszkék lehetünk azokra az emberekre, akik elkészítették ezeket a sírköveket,
saját fantáziájuk alapján, némi egyszerűséggel, viszont igen díszes síremlékek is
találhatók, ami régen nehéz, megfeszített
erővel készülhetett, azoknak a mestereknek
a kezük alatt, akik ezzel foglalkoztak. Abban
az esetben, ha a temetőkben likvidálni
akarnak sírköveket, a múzeum igazgatósága
örömmel venné, ha odaajándékoznák.

rimaszombati Relax szabadidőközpont harmadik esztendeje
rendezi meg Föld napja alkalmából
a napraforgó-ültetés világcsúcsának
a megdöntését. Rimaszombatban
április 23-án várták az érdeklődőket a
Relax munkatársai, akik kulturális és
közérdekű programmal színesítették
a délutánt. Bár eleinte még azt gondolhattuk, hogy a gyerekek elmentek
a Jupiterre, s itt hagyták a Földet, mert
olyan üres volt a Fő tér, de a rekord
megdöntésének kezdetére már szép
számmal benépesült. A város iskoláinak a gyerekei kapcsolódtak be abba a
kísérletbe, hogy a tavalyi 2265 (2006ban 1470) tégelybe kiültetett napraforgómagot idén túlteljesítsék. Zsibongott
az egész tér, amikor fél háromkor elindították az ültetést. Nevelési célzattal
a segédkező pedagógusok rávezették a
gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtés,
az energiatakarékosság fontosságára,
illetve az újrahasznosításra. Fél óra
elteltével Janka Antalová közjegyző
felügyeletével elkezdték a kiültetett
tégelyek megszámolását. A 2008-as
szlovákiai rekord megdőlt, a szám 4194.
Gratulálunk!

Csölle Edit

Fotó és szöveg: moly

Régi sírkövek fotói a Gömör -Kishonti Múzeumban

A

rimaszombati múzeumban április
17-én nyílt kiállítást június 2-ig lehet
megtekinteni. A kiállítás a régió falvai
temetőiben fellelhető régi sírköveknek,
kopjafáknak fényképeken való megörökítése. Csodálatos látványt nyújtanak azok
a síremlékek, amit abban az időben saját
kezűleg készítettek, feliratoztak, díszítettek;
ezért értékesek, s gondolták úgy a múzeum
vezetői, hogy meg kell örökíteni az utókor
számára. Köszönhető ez a múzeum igazgatónőjének, Oľga Bodorovának, de főleg
Ľudmila Pulišovának és Ján Aláčnak, akik
a fotókat készítették. Jártak többek között
Feleden, Serkében, Darnyán, Rimajánosiban,

Régió
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Vendégcsalogató

Nemesradnótra, Pósa Lajos
szülőfalujába
Nemesradnót lakosainak a száma
megközelíti a 750-et,
pontos adattal azért
nem tudunk szolgálni,
mert látogatásunk
alkalmával is szaporulat elé nézett a
falu. Polgármestere,
Tóth Elemér (felvételünkön) nem is panaszkodhat, hogy az iskolába vagy az óvodába
kevés lenne a gyerek, sőt. „Fájó pontunk
azonban az iskolai étkezde. Az iskolát szinte
kivétel nélkül szociális segélyből élő szülők
gyerekei látogatják, s eddig csak száraz
ebédet biztosítottunk a számukra. Még tavaly tervbe vettük, hogy megpróbálunk egy
étkezdét kialakítani, amely összefügg azzal,
hogy az óvoda konyháját ki kellett bővíteni.
Megígértem a szülőknek, hogy szeptemberre el tudom indítani, hogy a gyerekek meleg
ételt kaphassanak.” – nyilatkozza lapunknak
a polgármester. S hozzá teszi, hogy ezen

Anyák Napi
megemlékezés

A

Nemesradnóti Községi Hivatal
és Református Egyházközség
karöltve a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetével idén is
hagyományosan megszervezi az Anyák
Napi megemlékezést, mely május
első vasárnapján 14 órai kezdettel a
helyi temetőben Pósa Lajos szeretett
édesanyja sírhantjánál veszi kezdetét.
Az ünnepség a gyülekezeti teremben
folytatódik, ahol Pósa Lajos költőnk első
verseskötetének 130. évfordulós megjelenése alkalmából alkalmi kiállítást
tekinthetnek meg az érdeklődők Pósa
ránk hagyott relikviáiból, melyek között
Pósa Dezső, az emlékek őrzője kalauzol el bennünket. A délután folyamán
bemutatásra kerül Pósa Lajosról az a
rövidfilm, amely része az alkalom tiszteletére a Bástya Egyesület és a Rákóczi
Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének gondozásában Pósa Lajos emlékezetei – Emléktár címen megjelent
kiadványnak.

tervük mellett szerepel az óvoda szigetelésének a befejezése, de szociális lakást
és higiéniai központot is építenek majd.
„Most 298-an vannak közhasznú munkán.
Építkezünk. Most alakítjuk át a régi kultúrházat higiéniai központtá, így ezen 20-25
ember mindig dolgozik. Úgy tervezzük, hogy
a falu lakói már májusban igénybe vehessék
a központ szolgáltatásait. Lehetőség lesz a
mosásra, zuhanyozásra, vasalásra. Szociális
helyiségeket is kialakítunk, s még egy kis
klubhelyiséget is csinálunk.” – mondja Tóth
Elemér polgármester. A másik nagy terv
előkészületi állapotban van. A Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatásával
készült el a szociális lakások projektje,
melyet az Építésügyi Minisztériumba is
benyújtottunk. A támogatás segítségével
júniusban el tudnánk indítani a 12 lakásos
épületkomplexum építését.

Az oldalt írta: Homoly Erzsébet
Fotó: a szerző és archív

Pethő Dániel és Pósa Lajos lelkipásztorok ideje
alatt épült fel a jelenlegi, neoklasszikus stílusban
megépült, 500 ülőhelyes, boltíves templom.
A templomi rész 1875-ben, a torony 20 évvel
később, 1895-ben épült hozzá. Orgonája 12
regiszteres, pneumatikus rendszerű. A gyülekezet lelkésze 1973-tól Orémus György, aki
Balogiványiból szolgál be, a gondnoka ifj. Pósa
Dénes.

Pósa Lajos szavalóverseny és megemlékezés
Minden évben megkoszorúzzák Pósa Lajos
nemesradnóti mellszobrát április 9-én, s az iskolában
tíz éve szavalóversenyt is rendeznek születésnapján.

E

z idén sem volt másképp, a költő születésének 158. évfordulója alkalmából
is megrendezték a Pósa szavalóversenyt,
amelyen nagyobbrészt Pósa Lajos verseket
mondtak a gyermekek. Az iskolában 114
roma származású gyerek van, s mindannyian bekapcsolódtak a versenybe, s közülük
tizenhatan jutottak be a döntőbe. A zsűrit
a polgármesteren kívül az iskola illetve az
óvoda igazgatónői képezték. „Ez már nálunk
hagyomány. Kivonult az egész iskola Pósa
Lajos mellszobrához, melyet megkoszorúztunk. Amíg a faluban iskola lesz, addig Pósa
hagyomány is lesz, sőt már az óvodában
kezdik, már ott is szavalgatnak.” – mondja
Tóth Elemér, polgármester, s szomorúan
konstatáljuk, hogy a kisebbek természetesen tanulnak Pósáról az iskolában, az idősebbek is tudnak róla, de a középosztálynak
kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy
Pósával törődjön, a tizenéveseket meg sajnos az utca neveli, köszönni is alig tudnak.
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Kerti munkák
a 18. hétre

Jeles napok
Április 23. – A könyv napja
1995-től emlékezünk meg erre a napra,
ugyanis ekkor hunyt el William Shakespeare
és Miguel de Cervantes. Ez a nap a szerzői
jogok napja. A nap célja, hogy felfedezzük az
olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást
a könyvek forgatására.

Április utolsó vasárnapja
– Testvérvárosok világnapja

1957. április 28-án a franciaországi Aix-les
Bois-ban megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége (UTO). Ennek alapján tartják meg
a világnapot. Rimaszombatnak Kolín (CZ),
Ózd, Tiszaújváros (HU), Nagyszalonta (RO) és
Swietochlowice (PL) a testvérvárosai.

Április 29. – A táncművészet világnapja

1727-ben ezen a napon született Jean G.
Noverre francia balett-táncos, az egyetemes
táncművészet megújítója. Ebből az alkalomból a Nemzetközi Színházi Intézet 1981.
évi madridi közgyűlése kezdeményezte a
világnap megtartását. 1982-ben ünnepelték
először.

Május – Tavaszutó – az Ígéret hava

Május elsejére virradó éjszaka állították, illetve állítják a májusfát, melynek zöld ága a
természet megújhodásának a szimbóluma,
és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. Medvesalján
a legények a lányos ház udvarára ásták be
a fát, melyet régebben fejre való kendővel,
zsebkendővel is díszítettek. A májusfaállítás
szokása még az utóbbi évtizedekben is változó, alakuló hagyomány, a fát sok esetben
virágcsokor, sőt virágkosár helyettesíti. A

májusfa másik típusa a közösségi májfa,
melyet középületek, kocsmák elé állítanak.
Sokfelé, ahol a két szokás együttesen élt,
újabban már csak az utóbbit gyakorolják.
Május elseje a munkásosztály nemzetközi ünnepe is. Magyarországon 1890-ben
rendeztek először május elsejei felvonulást,
melyeket követő utcabálok, majálisok, a
felvonulásokon szereplő májusfák hagyományos tavaszi szokáselemeket őriznek.

Május első vasárnapja – Anyák napja

Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak
Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt
az édesanyák tiszteletére. Magyarországon
1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
tartotta az első ünnepet, a májusi Máriatisztelet hagyományaival összekapcsolva.
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák
napját.

Anyák napja utáni hétfő – Anya nélkül
nevelkedő gyerekek napja

A nevelői közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelőotthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először 1990. május 7-én rendezték
meg. Azokról szól ez a nap, akiknek, mivel
anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből
az egyik legfontosabb kötelék és szeretetforrás, amely csak részben pótolható, de
sohasem helyettesíthető.

Összeállította: moly

állat(om) a képen

Gyümölcsöskert
Oltásainkat vizsgáljuk át, ha a rügyek
duzzadnak, sikeres a munkánk. Az
oltványok fölé készítsünk védőkeretet,
mivel a madarak kitörhetik az oltóves�szőt. Az újonnan telepített fácskákat
rendszeresen öntözzük. A málnaves�szőket kössük a kifeszített dróthuzalhoz, az előtörő sarjakat ritkítsuk, csak
az erőseket hagyjuk meg. Az almatermésű fákat még pirosbimbós állapotban védjük a gombakártevőktől.

Szőlészet
A tőgyökérből előtörő hajtásokat távolítsuk el. Kezdjük a gyomok irtását.
A levélatkák és gubacsatkák ellen most
kell védekeznünk.

Zöldségeskert
A fűtött fólia sátorban az uborka
előtörő gyökereit takarjuk földdel.
Az első termésszedés után az elsőrendű oldalhajtásokat csípjük vissza
másodrendű hajtásokra. A folytonos
növekedésű újparadicsom oldalhajtásait csípjük vissza. A fűtetlen fóliába
kezdjük a paprika kiültetését. A paprikapalántákat kettesével ültessük 40x20
cm-es kötésbe. Szabadföldön folytatjuk a paradicsompalánták kiültetését.
Készítsünk fészket a sárgadinnyének,
mely 30x30x30 cm-es legyen. Fészkenként adagoljunk 1,5-2 kg érett trágyát.
Ha a talaj hőmérséklete elérte a 10-12
°C-ot, helybe vethetjük az uborkát.
Vethetjük a laskatököt, istengyalulta
tököt, cukkinit, patisszont és a sütőtököt. Állandó helyre vethetjük az őszi
ill. téli fejeskáposztát, vöröskáposztát,
kelkáposztát, karalábét. Vetjük a zöldbabot, szárazbabot.

Virágoskert

Ezúttal Balogtamásiról érkezett fotókat közlünk. Várady Gyöngyi a kedvenc macskáit, Varga Kornélia
pedig szeretett kiskutyáját mutatja be Önöknek. Továbbra is várjuk a felvételeket.

A páfrányféléket most szaporítjuk
tőosztással. A nem hajtatott dália- és
kannagumókat már kiültethetjük. Az
ültetési mélység 15-20 cm legyen. Ültessük át szobanövényeinket. Az új cserép
nagysága 1-2 cm-rel legyen nagyobb
az előzőnél. Ültetéshez használjunk
kész földkeveréket. Átültetésnél vágjuk
vissza a rothadó, pusztuló gyökereket
egészen az ép részig. Fenyőféléket,
örökzöld cserjéket még ültethetünk (ez
nem érvényes a konténeres növényekre, ezeket ugyanis bármikor ültethetjük).

Farsang István
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [18.]
[Részletek egy készülő regényből]

L

aci, Tomi bátyja egy esti összejövetelen
a nagyanyjánál, ahol néha sakkozunk,
bebeszéli nekünk, hogy a temetőben lidércek és kísértetek ólálkodnak, óvakodnunk
kell tőlük, ha legközelebb arrafelé járunk.
Kíváncsi természetem lévén nincs más választásom, minthogy másnap kora délután
megnézzük ezeket az állítólagos lidérceket
vagy kísérteteket a temetőben. Ennek legjobb módja az, ha felmászunk egy-egy fára,
ott elrejtőzünk, s csendesen várakozunk.
Igyekszünk a magunk módján lekoppintani
Tom Sawyer és Huckleberry Finn temetői
kalandját, noha amolyan Indián Joe-féle
sírrabló alakokra aligha kell számítanunk.
A tornaórákon használt, méregzöld színű
„tyeplákimat” viselem, az alkalomra öltözöm be, része vagyok a fa lombkoronájának,
csak nem zizegek. Elevenen él bennem
az a színházi előadás, amelyet másodikos vagy harmadikos koromban kellett az
egész osztálynak megtekintenie a peremvárosi kultúrházban. Tom Sawyer kalandjai
kerültek színre a Šrobár utcai általános
iskola felsősei szereplésével. Kifejezetten
jól szórakoztam, sikerült beleélni magamat a történetbe. Két diák alakítása – két
ellentétes jellem ragad meg bennem: Vaskői
Karcsié meg Mester Pistáé.
Míg a magaslesen gubbasztunk, a temetőbe
rendszeresen kijáró idős emberek olykor
elhaladnak a megfigyelőpontok alatt. Épp
aznap jön arra az aprótermetű, kedves és
törékeny Maján néni. A véletlen úgy hozza,
hogy pont akkor, mint derült égből a villámcsapás, törik le alattam a gally, amikor
Maján néni a fa alá ér. Erre nem készülök
fel, minekutána tényleg megrémülök, még
mukkanni se tudok, szinte belém szorul a
levegő. A szerencsétlen idős asszony csak
azt látja, hogy egy sötétzöld valami vagy
valaki hirtelen a fáról elébe hull, megáll
a levegőben, s kezd himbálódzni. Eldobja
az öntözőkupáját, s felkiáltva eliramodik
a helyszínről. Hogy fennakadtam a fán,
arról nem tehetek, talán jobb lett volna, ha
leesem onnan.
Pár nap elteltével több felnőtt is azt beszéli,
hogy a temetőben tényleg kísértetek vannak, Maján néni – Istenuccse! – látott egyet
a fán csüngeni, nagyon ronda zöld színe
volt...

lehetne; ő ezt afféle szórakozásnak tartja
másokban olyan ember benyomását keltve,
akinek egyáltalán soha nem sietős a dolga.
Helyijáratú buszt legelőször 1960. július 15én indítanak útnak Rimaszombatban azzal
a céllal, hogy főleg a munkába és iskolába
indulókat illetve a munkából és iskolából
hazaindulókat szállítsa. Évekkel később
pirosra festik, hogy az utazók megkülönböztessék a többi autóbusztól. Eleinte egyajtós
és mozgó jegykezelővel jár, aztán az erre a
célra átalakított elől és hátul ajtós busz belsejében kalauzfülkét létesítenek, amelyben
egy nő ül, akit mindenki csak „a kalauznő”nek ismer. A közlekedési vállalatnak két
egyforma piros busza van, ha más színű jön,
azonmód kiderül, hogy az egyik meghibásodott. A későbbiekben maga a sofőr árulja
a jegyeket, ami azt eredményezi, hogy négy
óra utántól tizenöt, sőt olykor húsz perccel
is megnyúlik a menetidő, ha sok az utas. A
piros busszal ugyanazok a sofőrök járnak: az
öreg Barto, Perdík, Szabó Gyuszi, Bódi Sanyi,
Zibrin. Apu valamennyiüket ismeri, s ha úgy
adódik, a szórakozás kedvéért bliccelni is
kedve támad.

terület. A látvány beletartozik az utcaképbe, jómagam mindig ilyennek látom, fel
sem ötlik bennem, hogy itt épületeknek
kellene lenniük. Az itt lévő házakat (Tompa
Mihály szülőházát is) 1944 decemberében
bombázzák le, a főutcai postaépület, amely
dísztelenségével és jellegtelenségével elüt a
többi épülettömbtől, egy ilyen lebombázott
területre épül.
Anyu a piacon bizonyos termékeket, mint
a tehéntúrót, juhtúrót, savanyú káposztát
ugyanattól az árustól vásárolja, imigyen a
kialakult „üzleti” kapcsolat garantálja a jó
minőséget. A bejáró kofák tudják, ha netalántán vizezett tehéntúrót adnának el, nagy
a valószínűsége annak, hogy a becsapott
vevők valamelyike ezt előbb vagy utóbb
elmondja Gabonásnénak vagy Majernénak,
akik aztán az esetet azonmód közhírré teszik előbb a piacon, aztán szerte a városban.
Hogy a rendszeresen itt árusító kofák közül
senki ne essen eme rosszmájúság áldozatául, inkább az eladás tisztességes formáját
választják. Mivel a családunkban szeretjük
a túróval készült bárminemű étket, Anyu
gyakorta kénytelen másoknál is vásárolni,
ha nem találja az egymás közt „tót asszonykának” nevezett, fejkendős-népviseletes,
számomra színházias kinézetű ismerősét, ki
Hegymegről jár Rimaszombatba túrót árulni.

1965
Apu szívesen és gyakran utazgat a helyiérdekű piros buszon hazafelé, annak ellenére, hogy a várakozási idő alatt nyugodtan
hazaérhetne gyalogosan is, a főtérről sietség
nélkül húsz-huszonöt perc alatt otthon

A piaci árusok közül Gabonásné a
legszabadszájúbb asszony, Anyu ismeri őt,
gyakran vásárol tőle. Gabonásné, ki Gabonás Tibornak, a zenede igazgatójának az
édesanyja, a helybéli földműves szövetkezet fabódéjában árulja a kertészet friss
termését, jó híre van az árujának, sokan
vásárolnak itt. A többi árus naponta bejáró
vidéki kistermelő, kik többségükben bérelt
asztalnál árulnak.
A piacra mindig a Fő tér felől érkezünk a
kissé lejtős sikátoron és a Tompa utcán át.
A sikátor és a Tompa utca sarkán található Majernak, az üvegesnek az üzlete. Arra
járván Majer mindig kint ácsorog az üzlete
előtt, s néha nekem úgy tűnik, be se megy
oda. Majerné, a felesége ismert kofa, árul a
piacon. Majer üzletével szemközt hatalmas
cégtábla hirdeti a Zelovoc cég egyik boltját.
Itt lehet többek közt citromot és alkalomadtán, főleg karácsonytájt narancsot, banánt,
szőlőt kapni. Déligyümölcsöt a piaci árusok
és árudák nem kínálnak, ezek a termékek
állami forgalmazásúak.
A Tompa utcának a felső szakaszán, a postaépület hátsó traktusa melletti és mögötti
részén amolyan rendezetlen dimbes-dombos terület található, ezen a helyen nem
állnak épületek, mint az utca többi telkein.
Ezt olyannyira természetesnek tartom, hogy
nem kérdezem meg, miért néz így ki ez a

Ajánló
Születésnap
Új kiadásban jelent
meg Szabó Magda ifjúsági regénye az Európa
Könyvkiadó gondozásában. Illés Borival elkalandozhatunk a felnőtté válás mezsgyéire.

A biciklis dervis
Bujna Zoltán, a szabadság vándora két
keréken kalauzol el
bennünket Vámbéry
Ármin nyomában
Dunaszerdahelytől
Teheránig.

A kiadványok megvásárolhatóak a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
Összeállította: moly
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Felhívások

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 18. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
május 1-én, csütörtökön
Jazmín gyógyszertár
május 3-án, szombaton
Média gyógyszertár
május 4-én, vasárnap
Dr. Max gyógyszertár (Kaufland)

Fogorvos

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, 17.30tól pedig a Napi krónika második kiadása hallható.

Pro Probitate - díj
A MKP parlamenti képviselői felhívják a szlovákiai
magyar nemzeti közösség tagjainak és társadalmi
szervezeteinek figyelmét, hogy az idei Pro Probitate
– Helytállásért díjra május 10-ig jelölhetnek arra
érdemes személyiségeket. A jelöléseket a részletes indoklással a MKP parlamenti képviselőihez vagy a párt
központi irodájába kérik eljuttatni. Cím: MKP-SMK,
Čajakova 8., 811 05 Bratislava, fax: 02/52 495 264.

május 1-én, csütörtökön
MUDr. Dulovičová Agáta
Mikszáth K. u. 1., tel.: 56 23 196
május 3-án és 4-én
MUDr. Gajan Juraj
Várgede, tel.: 0907 855 206

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
április 8-án az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Bódy László, Ján Trnavský,
Jaroslav Stano, Eva Štecová,
Szepesy Éva, RNDr. Anita
Antalová, Štefan Kamenský,
Bán József Rimaszombatból,
Bódi László Rimaszécsből,
Mács Béla Csízből, Milan Krnáč
Cserencsényből, Marian Fekiač
Szabadkáról, Mogyoródy Károly
Szkárosról, Ľubomír Bukviar
Nyustyáról, Mária Štepanovská
Feledről, Nyíri Elemér Felsőfaluról, Angel Rajnák Osgyánból.
Először adott vért: Marian
Farkaš Nyustyáról, Mária
Farkašová, Nina Ruszová
Bellényből.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR

Nekünk és rólunk – www.felvidek.ma
Friss információkkal, hírekkel és tudósításokkal,
programajánlókkal várja Önöket a www.felvidek.ma
internetes honlap, amelyen mindent megtalál, ami a
szlovákiai magyarság berkein belül történik. Ha azt
szeretné, hogy az Ön rendezvényéről is tudjanak,
azonnal küldje el a szerkesztőség címére, s néhány
percen belül az egész felvidéki magyar közösség tudomást szerezhet róla. Olvassa és szerkessze Ön is!

Ingyen beiratkozási lehetőség!
Az Édesanyáknak és Nagymamáknak Anyák napja
alkalmából a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet ingyenes beiratkozási
lehetőséget biztosít április 29-én és április 30-án

GTV az egész városban
A GTV értesíti az érdeklődőket, hogy április 29étől az egész városban fogható lesz a televízió
adása, amely elérhető az S 21-es csatornán.

Meghívók

Május 1-én és 2-án
19.00 és 20.00 ó.
Az életért
cseh komédia

Zenei Tavasz a református
templomban

Május 3-án és 4-én
19.00 és 20.00 ó.
Fogd el az orvost
cseh komédia
Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról.
Tel:. 0915 823 031
298-11

Hirdessen
magyarul is!

A Városi Művelődési Központ szeretettel ajánlja az Ön
és kedves ismerősei figyelmébe Jávorkai Sándor hegedűvirtuóz és Brüll Miriam gitárművész koncertjét,
mely április 30-án lesz a rimaszombati református
templomban. Felejthetetlen élményt ígér a koncert
mindenkinek. Varnus Xaver óta nem volt Rimaszombatban ilyen kiváló koncertművész. Csoportok jegyet
a 0904-43-75-47-es telefonszámon foglalhatnak.

A munka ünnepe Rimaszombatban
A koalíciós pártok (SMER-Szociális demokrácia, SNS,
DSZM – Néppárt) a Szlovák Kommunista Párttal és
Rimaszombat Városával közösen május elsején, 10.00
órai kezdettel a Fő téren tartanak nyilvános összejövetelt, amelyet kultúrműsor és mazsorettek fellépése
is tarkít. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

Szupersztárok a Városnapokon
A legutóbbi versenysorozat három versenyzője, Martin Konrád, Marcel Berky és Natália Hatalová is fellép
az idei Városnapokon május 2-3-án Rimaszombatban.
De találkozhatunk a kokavai Sendrejovci csoporttal,
a gyerekeket pedig az Obrov Cirkusz szórakoztatja.

Jávorkai és Brüll koncertjE
A Városi Művelődési Központ szeretettel ajánlja
az Ön és kedves ismerősei figyelmébe Jávorkai
Sándor hegedűvirtuóz és Brüll Miriam gitárművész koncertjét, mely április 30-án lesz a
rimaszombati református templomban. Felejthetetlen élményt ígér a koncert mindenkinek,
amely a XVIII. Zenei Tavasz rendezvénysorozat
keretében valósul meg.
Jöjjön el az íjászbemutatóra!
A Bástya Egyesület mellett működő Bástya
Íjász Klub a Város Napok alkalmából nagyszabású íjászbemutatót szervez. 2008. május
3-án minden íjászat iránt érdeklődőt szeretettel
várnak Rimaszombat Fő terére (a szabadtéri
színpad mellé), ahol több hagyományőrző
csoport is bemutatkozik. A helyiek vendégül
látják a Szügyi Balassa Bálint Íjász Egyesület és
a füleki Szarvasűzők Hagyományápoló Baráti
Társaság tagjait, akik bemutatják a közönségnek
az íjászat mesterségét. Emellett mindenkinek lehetősége lesz kipróbálni a Kassai-féle ősmagyar
íjat is. A hagyományos magyar harcművészet
iránt érdeklődőknek meglepetés is készül. A
magyar népi és a katonai harcmodor együttesét a Baranta bemutatóval a dunaszerdahelyi
Hadik András Sport és Kulturális Klub Kopecsni
Gábor vezetésével hozza közelebb. A klub tagjai
mindenkit szeretettel várnak szombaton 9.00 és
12.00 óra között.
A GÖMÖRI FOTÓKLUB BEMUTATKOZÁSA
A Bástya Egyesület szeretettel várja Önt és
családját május 9-én 17 órai kezdettel a Három
Rózsa Kávézóba a madarak és fák napja alkalmából rendezett vetítéssel egybekötött összejövetelre, melyen A Kultúráért Gömörben és
Gömörön Túl Polgári Társulás mellett működő
Gömöri Fotóklub tagjai mutatkoznak be. Benedek Lászlóval a fotóklub vezetőjével, Gecse Attilával, Szőke Attilával, Mács Istvánnal, Csomós
Árpáddal és Kovács Attilával a Bástya Egyesület
elnöke, Vörös Attila beszélget. A rendezvény
alatt megtekinthetőek majd a fotósok alkotásai.
A kávéház falait egyébként Mács István Rimaszombat városáról készült fényképei díszítik.
Cirkus Eduardo Rimaszombatban
Rimaszombatba látogat a Cirkus Eduardo,
amely a sátrát a fedett uszoda tőszomszédságában állítja fel május 2-án.
Előadások: május 2., péntek 17.00
május 3., szombat 14.00 és 17.00
május 4., vasárnap 14.00 és 17.00
május 5., hétfő 17.00
május 6., kedd 17.00
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Rimaszombati Városnapok – 2008
PÉNTEK, 2008. MÁJUS 2.
9.00
9.00
9.30
9.30
11.00

11.30
13.00

13.30
14.30

16. 00
16.30
17.30
18.00
19.30

21.00

Elsősegélynyújtási verseny járási
fordulója – Š. M. Daxner tér
Lefestem a városom képzőművészeti
verseny – Fő tér
Óriások cirkusza – interaktív
óriásbáb-bemutató és show – Fő tér
Vándorteázó a derencsényi Ozvena
társulás specialitásaival a könyvtár előtt
Az eperjesi J.Peschl ifjusági
fúvószenekar fellépése mazsorettekkel
– koncert a Fő téren
Díszvendégek fogadása a Városházán
Táncoló tér – a VMK, a Relax és az
iskolák csoportjainak táncbemutatója
– Fő tér
A Városnapok ünnepélyes megnyitója
– Fő tér
Nem mindennapos megjelenés –
arcfestés gyerekeknek. Az Oriflame
kozmetikai újdonságai, versenyek,
ankétok – Fő tér
A kokavai Sendrei család fellépése
– Fő tér
Ökumenikus istentisztelet az
evangélikus templomban
Az EXIL zenekar koncertje –
nosztalgiabuli a Fő téren
A Képviselő-testület ünnepi ülése
és a Város-díj 2008 átadása – kultúrház
A SUPERSTAR versenyzőinek
koncertje – fellép: Martin Konrád,
Marcel Berky, Natália Hatalová és a
3ses3 zenekar – könnyűzenei koncert a
Fő téren
D I S Z K Ó – Fő tér

Közlemények
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!!!

Legyen Ön is professzionális szülő!
Szeretne Ön is olyan gyerekről gondoskodni, aki
gyerekotthonban vagy krízisközpontban él?
Mindenki professzionális szülővé válhat, aki
teljesíti az alábbi feltételeket: legalább teljes

SZOMBAT, 2008. MÁJUS 3.

Május 3. – SPORTRENDEZVÉNYEK

ÍJÁSZBEMUTATÓ – Bástya Egyesület
íjász Klubjának a bemutatója – Fő tér
10.00
M.E.L.L. koncert – Fő tér
10.00
A SOBOTIENKA fúvószenekar
koncertje – a posta mögötti téren
10.30
TREND country koncert – Fő tér
11.30
Magyar slágerek Rák Magda, Jozef
Mikulec és Robert Ligárt előadásában
– Fő tér
				

16.30

9.00

KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK:

Május 2.- 3. TAVASZI VÁSÁR – Kishonti
utca és a posta mögötti parkoló
Május 2. – KIÁLLÍTÁSOK
Galéria GANEVIA – kultúrház: Hegyaljai mesterek
népművészeti alkotásai – kiállítás
Városháza: Az ég és föld ékszereiből – képkiállítás
a Csillagvizsgáló anyagából
12.30

15.00

9.30

13.00

Városháza díszterme: Jolana Stuhlová
– Rimaszombat szülöttének szerzői
kiállítása
Városi Galéria: Képzőművészeti
kiállítás – Marczi Emőke „Önarckép”
Gömör-Kishonti Múzeum:
Rimaszombat régi képeslapokon –
kiállításmegnyitó
RELAX szabadidőközpont: A város
gyerekszemmel kiállítás a Relax
termeiben
RELAX szabadidőközpont: Négylábú
barátom – állatkiállítás és börze az
Ekorelaxban

középiskolai végzettsége van (érettségi) és elvégez
egy 60 órás felkészítő tanfolyamot, vagy főiskolai
végzettsége van, s elvégez egy 40 órás tanfolyamot.
A jelentkezőket a Munkaügyi Hivatal szociális
és családügyi osztályán készítik fel. Elérhetőség:
SPODaSK, Tompa tér 2., 979 01 Rimaszombat.
(JUDr. Koóšová, tel.: 047/5623486, e-mail:
koosova.livia@upsvr.gov.sk, ill. PhDr. Darina
Franková, tel.: 047/5621044). A tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt állítanak ki, s az abszolvens a
gyerekotthon ill. krízisközpont alkalmazottja lehet.
A professzionális szülő saját családi környezetében
gondoskodik a gyerekotthonban illetve krízisközpontban elhelyezett gyerekekről, s ezért anyagi
támogatást kap.

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 Vagyongaz-

9.00

9.00

MFK Rimaszombat – Vágsellye
labdarúgó-mérkőzés – stadion
Röplabdatorna a Polgármester serlegéért –11. évfolyam – Egyesített Iskola
tornaterme, Sportutca
Nemzetközi kézilabdatorna
a „Polgármester serlegéért” – Ferenczy I.
Alapiskola

Egyéb sportrendezvények
április 29. Futballtorna a Mc Donalds kupájáért
(1997.09.01 után születettek) – Hostinský Alapiskola, körzeti forduló
május 6. Mc Donalds kupa (1995-ben születettek)
– Hostinský Alapiskola, körzeti forduló
május 7. Futballtorna a Mc Donalds kupájáért
(1997.09.01 után születettek) – Hostinský Alapiskola, járási forduló
május 10. Közép-szlovákiai teniszbajnokság – Városi Teniszklub, teniszpályák a Városkertben
május 13. Mc Donalds kupa (1995-ben születettek) – Relax Szabadidő Központ és VFK stadion,
járási forduló
május 16. Mc Donalds kupa (1995-ben születettek) – Relax Szabadidő Központ és VFK stadion,
regionális forduló
május 20. Mc Donalds kupa (1997-ben születettek) – Relax Szabadidő Központ és VFK stadion,
regionális forduló
május 22. Mc Donalds kupa (1995-ben születettek) – Relax Szabadidő Központ és VFK stadion,
kerületi forduló
május 24. Turisztikai sportolók olimpiászának 1.
fordulója – futás, Városkert
május 31. Birkózók 26. Gömöri Kupája – T-18-as
tornaterem

dálkodási 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).

Bérelhető városi épületek
Rimaszombat városa bérbe adja:
a, a volt alapiskola épületét Baktiban
b, Rimaszombatban, a Cserencsényi úton található
720 m2-es csarnokot
c, Alsópokorágyon a kultúrház épületében található egykori kocsma helyiségeit (lakhatásra nem
alkalmas) 110,62 m2-en.
Bővebb információk a rimaszombati Városi Hivatal
Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályán (979 01
Rimaszombat, Svätopluk u. 9.). Tel: 047/5604631,
5604626, 5604633. A kérvényeket is erre a cimre
küldjék.
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Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109

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

1115-17
* Javítok Tatra, Liaz, Avia tehergépkocsikat, Zetor és Crystal
típusú traktorokat. Tel. sz.: 0908
495 173, 047/56 94 226 (régi
ČSAO épületében) 462-17
* Új autószerviz nyílt személyautók javítására a régi
ČSAO épületében. Tel. sz.: 0908
495 173

461-17
* EURÓPA – tető építés és javítás,
szigetelések, tetőtér beépítése
és szigetelése, bádogos munkák,
gipszkarton, faborítás és padlók
lerakása. E-mail: europa@centrum.sk, Tel: 0907 850 645

477-16,17

2008. 4. 28.

464-16,17
* A Vytnes cég, Hviezdoslavova
6, Rimaszombat felvesz egy
férfi eladót. Követelmények:
érettségi bizonyítvány + vezetői
jogosítvány. Tel. 56 34 294, Mob:
0907 441 707 vagy személyesen
15.00 – 17.00 között. 492-16,17
*Fodrásznőt alkalmazok június
1-től, 2-éves szakmai gyakorlat
szükséges.
Tel: 0907 190 212

523-19
*AGRORIS, s.r.o. Rimaszombat,
Fő tér 1
felvesz munkaviszonyba szezonmunkára:
traktoristákat – kémiai védekezésre
traktoristákat – javításra
kombajnistákat
teherautó vezetőket + utánfutó.
Feltételek: iskolai végzettség és
gyakorlat a szakmában.
Információ: Tel.sz.: 0903 278 037

*Kedves hölgyek, teltkarcsú
hölgyek!
Gazdag kínálat vár Önökre 4464 nagyságú ruha méretekben.
Zakók, blúzok, nadrágok, kosztümök 64-es méretig. Ajándék
vár minden egyes vásárlóra, aki
feltölti a saját ruhatárát kínálatunkból. Rimaszombat, Vasúti u.
9 szám alatt.

507-18

455-19

* Felvásárlok: öreg tollat, autóelemeket és régiségeket. Tel. sz.:
0903 537 225

*Meditációs Buddhista Központ.
Minden kedden 18.00 órától.
Rimaszombat, Vasúti u. 37.
szám alatt. Belépés ingyenes.
Információ tel: 0903 506 983

515-19

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

317-17
*Eladó unimobunka. Tel.
0907719699

425-18

463-20

Autó motor

*Gyakorlás az egészség, hátgerinc (taj-csi) relaxáció és az
összhang jegyében.
18.00-tól – 19.00-ig. Relax épület
tánctermében a SzNF utca 9.
szám alatt Rimaszombatban.
Információ: 0903 506 983 vagy
www.taiji.sk

*Kecske eladó. Tel: 0907 036 585

515-19

525-18

Állás

EREDETVIZSGÁLAT

Az SZTK areáljában
Kompex szolgáltatás STK – EK – KO
előnyösen egy helyen
Telefonos megrendelés:

KO: 047/5633488, STK-EK: 047/5633769

Várjuk Önöket!
Reisz András jelenti
Hétfőn meleg, tavaszi idő lesz, ezt követően a hét közepétől ismét változékonyabb idő várható, azaz: a több órás napsütés mellett többször megnövekszik
a felhőzet és szinte minden nap kialakulhat zápor, zivatar (ami nem egész
napos eső, hanem átmeneti jellegű) nagyobb valószínűséggel a magasabb
hegyek környezetében. Ennek ellenére marad a viszonylag meleg idő, a
maximum-hőmérséklet 20 fok körül alakul (csak a záporok környezetében
lehet átmenetileg hűvösebb), a hét vége felé pedig akár a 25 fokot is megközelítheti. A mostani számítások szerint vasárnap-hétfő tájékán érkezik egy
hidegfront átmenetileg többfelé csapadékkal és pár fokos lehűléssel. Tehát
összefoglalva: az átlagosnak megfelelő hőmérsékletű (tehát kellemes), a
hét közepétől már záporokkal, néhol zivatarokkal tarkított tavaszi időjárás
várható (még május 1-jén is).

Roadshowra indul a Milka Alpen Tour
A Milka tehén otthonát a gyerekek és a szüleik Szlovákia négy városában
ismerhetik meg. Pozsonyban május 16-án, Besztercebányán május 18-án,
Zsolnán május 23-án, Kassán május 25-én. Az adott napon délelőtt 10.00 és
18.30 között a szemléltető teherautóban a gyerekek megtudhatnak mindent
a csokoládéról, a szépséges alpesi természetről, melyet autentikus állathangokkal és erdőillatokkal hoznak emberközelbe. A családi programnak is beillő
rendezvényt sok gyermekjáték és szórakozás kíséri.

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

425-18

Állatok

Ingatlanok

Fájó szívvel köszönjük mindazoknak, akik
április 22-én elkísérték utolsó útjára

Mgr. Janšta Máriát

szül. Nagy Mária
a pálfalai temetőbe, aki nehéz betegségben örökre elhagyott minket. Köszönetet
mondunk a sok szép virágért, mellyel
próbálták enyhíteni fájdalmunkat.
A gyászoló család.

* Magáncég kitanult varrónőt
vesz fel munkaviszonyba. Munkahely Rimaszombatban.
Tel. sz.: 0908 930 711

454-17
* Könyvelő cég alkalmaz
könyvelőnőt, gyakorlat nélkül
is, végzettség – kereskedelmi
akadémia vagy közgazdasági középiskola, magyar nyelv
ismerete legalább passzívan
feltétel. Tel. 0905 760 511 munkanapokon 8.00-tól 18.00-ig.

Eladó egyenes telek, 800 m2
családi ház építésére Rimaszombatban, Tamásfalán. A
telek előtt kiépített aszfaltos
út, gázvezeték, szenny- és
esővízhálózat, vízvezeték és
villanyhálózat található. tel.sz.:
0903/225 369. 498-17
*A legolcsóbb albérlet a városban (a ČSAO és a Gömöri
pékség), tel: 0903 515 109

106-5,7,9...27

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk május 3.-án, halálának első
évfordulóján a szerető férjre, édesapára,
nagyapára és dédpapára:

BÁN ALADÁRRA-Kerti
(1929-2007 Balogtamási).

Emlékét őrző családja
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Sporthírmorzsák
Totkovič ismét dobogóra került

elárusítási menedzser
Munkatöltet:
kapcsolattartás az adatbázisból kiutalt ügyfelekkel
az akív ügyfelek megrendeléseinek kivitelezése
új ügyfelek beszerzése
gondoskodás a vásárlókról
Azonnali belépési lehetőség
Egyéb előnyök:
átlagon felüli jutalmazás + előnyök
professzionális fejlődés lehetősége
munkalehetőség egy fiatal és dinamikus társaságban
kellemes munkakörnyezet
Feltételek:
középiskolai végzettség érettségivel
főiskolai végzettség
üzleti szellem, tökéletes rábeszélési képesség
flexibilitás, önállóság, felelősségtudat, logikus gondolkodás
stressz elleni pszichikai ellenállóképesség
számítógépes alapismeretek
Elérhetőség: R. Babíková, 0904 063 716, mad@madsr.sk
Szeretettel várjuk Önöket személyes megbeszélésre az alábbi címen:
MAD SR k.f.t., Iskola u. 36., 979 01 Rimaszombat
Kérjük, hogy életrajzát és motivációs levelét mellékelje!

A Lokomotíva Rimaszombat birkózója, Richard Totkovič a serdülők szlovákiai bajnokságán, amelyet Privigyén rendeztek, ismét
felállhatott a dobogóra, s a 85 kg-ban bronzérmet szerzett. Ez
már az idén a negyedik érme volt, amelyet a különböző szlovák
bajnokságokon összegyűjtött (előtte 2 bronz és egy ezüstérem volt
a mérleg) Pontot érő helyen végzett az 54 kg-ban Lukáš Petrinec,
aki a negyedik lett. Kevésbé volt sikeres Jakub Kováč, aki 9., míg
Marek Poliak a 8. lett.

Martin Antal aranyérmes lett Poprádon

Poprádon rendezték meg a karatézók közép-szlovákiai bajnokságát, amelyen az URAKAN versenyzője, Martin Antal a negyeddöntőben a kisszebeniek versenyzőjét, Jopekot, az elődöntőben a poprádi Harničant, míg a döntőben az osztravai Wojtylát győzte le

Rally Osgyánban

Május nyolcadikán a Mini Rally Cup (MRC) sorozat keretében
kerül sor az osgyáni rallyra. A versenyt öt kategóriában rendezik
meg, kezdés 10.00 órakor a falu központjában. A verseny szervezője a rimaszombati GM Rallye Sport.

Cselgáncshírek

elárusítási menedzser – asszisztensnő
Munkatöltet:
adópapírok kiállítása
megrendelések kiállítása
logisztikai feladatok
Azonnali belépési lehetőség
Egyéb előnyök:
átlagon felüli jutalmazás
professzionális fejlődés lehetősége
munkalehetőség egy fiatal és dinamikus társaságban
kellemes munkakörnyezet
Feltételek:
középiskolai végzettség érettségivel
főiskolai végzettség
üzleti szellem, tökéletes rábeszélési képesség
flexibilitás, önállóság, felelősségtudat, logikus gondolkodás
stressz elleni pszichikai ellenállóképesség
számítógépes alapismeretek
Elérhetőség: R. Babíková, 0904 063 716, mad@madsr.sk
Szeretettel várjuk Önöket személyes megbeszélésre az alábbi címen:
MAD SR k.f.t., Iskola u. 36., 979 01 Rimaszombat
Kérjük, hogy életrajzát és motivációs levelét mellékelje!

Érettségi gépészeknek !
A rimaszombati Középfokú Gépészeti Szakmunkásképzö
Iskola a 2008/2009 – es tanévben kétéves nappali felépítményi tagozaton „gépészet” (2414 4 01) szakon osztályt
nyit a hároméves szakmunkásképzöt végzett gépészek
(automechanikusok is) számára. Jelentkezni 2008. május
31-ig lehet.
Információk : Tel: 047/5634230, 047/5634231
Cím: SOU strojárske, Školská 15., 97901 Rimavská Sobota
2123

Bazinban rendezték meg a belügyminisztériumi dolgozók cselgáncsbajnokságát, amelyen Richard Útis nem talált legyőzőre, és
a 73 kg-ban megnyerte a bajnokságot. A döntőben rimaszombati
kollégájánál, Adam Lajkonál bizonyult jobbnak.
A Ferenczy István Alapiskola tornatermében került sor a serdülő
és junior cselgáncsozók Szlovák Nemzeti Ligájának 2. fordulójára.
A Mladosť Rimaszombat versenyzői közül a legjobb eredményt
Kristián Slíž érte el, aki az 55 kg-ban az első helyen végzett. Ebben
a kategóriában versenyzett a rimaszombati csapatot képviselő
besztercebányai Martin Cesnak is, aki a harmadik helyen végzett.
Harmadik lett a 81 kg-ban Richard Lamrich. Két forduló után
a rimaszombati csapat az 5. helyen áll a bajnokságban, amelyet
a túrócszentmártoniak vezetnek.

Orlowski és Panský Rimaszombatban

Két asztaliteniszlegenda, Milan Orlowski és Jindřich Panský
látogat Rimaszombatba, hogy egy showműsor keretében bemutatkozzanak a helyi pingpongrajongóknak. Orlowski háromszoros Európa-bajnok, míg Pansky szintén Európa-bajnok és
kétszeres világbajnoki ezüstérmes. A bemutatóra május 11-én
délután fél kettőkor kerül sor a VMK esztrádtermében. A két
asztaliteniszcsillag előtte a helyi csapat két jeles képviselőjével,
Ľubomír Voliarral és Polgári Gáborral is megmérkőzik. A belépőjegy 15 éves korig ingyenes, 15 éven felül 99 korona. A jegyek
megvásárolhatók Rimaszombatban a Turisztikai Információs
Központban a Fő tér 2. szám alatt hétfőtől péntekig 7.30 és 16.00
óra között. E-mail: tic@rimavskasobota.sk

Cselgáncsverseny a Ferenczy István
Alapiskolában

Május 10-én a Ferenczy István Alapiskola tornatermében kerül
sor arra a diák-cselgáncsversenyre, amelyet a Gömöri Tejgyár illetve Rimaszombat Város nagydíjáért rendeznek. A verseny fölött
védnökséget vállalt Cifruš István, Rimaszombat polgármestere és
Milan Murgaš, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöke.
A verseny 10.30 órakor kezdődik.

Összeállította: jdj
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Rimaszombat–Privigye 3:0
Líška két gólt lőtt az övéinek

H

árom kulcsember nélkül (Janečka,
Mráz és Cvjetinovics is négy sárga lap
miatti eltiltását töltötte) lépett pályára az öt
meccs óta nyeretlen rimaszombati csapat
a tavasz legjobb gárdája, a hét mérkőzés
óta veretlen privigyeiek ellen. Mindez nem
jósolt sok jót, ám a nézők végül remek
meccset és hazai győzelmet láthattak.
A hazaiak már a 11. percben vezetést szereztek – Lazúr remekül ugratta ki Líškát, és a
góllövést már csak távoli emlékeiből ismerő
játékos (utoljára a 12. fordulóban tapasztalta
meg az érzést) a hálóba lőtt – 1:0. Öt perccel
később a kiváló passzokat osztogató Piszár
varázsolta Zsivanovics elé a labdát, de a
szerb légiós a kapusba lőtt. A szünet utáni
első helyzetben Piszár, Líška, Zsivanovics
volt a labda útja, ám a magas szerb játékos
gyengén találta el a labdát. Nem úgy Piszár,
aki az 59. percben a jobbszélen meglóduló Sihelskýtől kapott parádés átadást, s a
gömöri csapatkapitány nem is hibázott – 2:0.
A vendégek kétgólos hátrányban is rohamoztak, viszont Pavlovkin fejese mellément,

Régiófoci
A III. ligában folytatódott a rimaszombati csapat rossz sorozata, s ezúttal
itthon szenvedtek súlyos vereséget az
alsózsadányiaktól. A rimaszombatiak a 8.,
a fülekiek a 10. helyen szerénykednek.
A 19. forduló eredményei: Rimaszombat B –
Alsózsadány 0:4 (0:2), Litvamező – Fülek 2:1
(1:1, Bánfalva – Körmöcke 2:0 (1:0), Králiky
– Makov 1:2 (0:0), Zólyom – St. Bystrica
6:0 (2:0), Kiszucaújhely – Biccse 0:2 (0:0),
Námestovo – Nagyszelmenc 1:0 (1:0), Krásno
n/K. – Alsótregova – elmaradt.
A IV. ligában mind Feled, mind Ajnácskő
súlyos vereséget szenvedett idegenben,
a felediek második tavaszi idegenbeli
métrkőzésükön maradtak alul 5:1-re, ezzel
a táblázat 7. helyére csúsztak vissza, míg
az ajnácskőiek jelenleg a 11. helyen várják
a folytatást.
A 17. forduló eredményei: Nagykürtös –
Ajnácskő 4:1 (3:1); Rózsaszállás – Feled 5:1
(1:0); Szelce – Pallós (Podlavice) 2:2 (1:0),
Nyitrabrosznó (Brusno) – Poltár 1:0 (0:0),
Nagyrőce – Kálnó 3:1 (1:0), Tamási – Újbánya
0:3 (0:2), Geletnek (Hliník n/Hr.)

kőkemény szabadrúgása pedig felülről
súrolta a kapufát. A 69. percben ismét szép
támadást vezettek a hazaiak: Lazúr adta be
Líškának, ő azonban bal lábbal nem találta
el a kaput. Két perccel később Piszár tette
mesterien a labdát Líška elé, de a lövés a
kapu mellé szállt. A 84. percben csak ös�szejött Líškának a második gól: ismét Piszár
remek passzával indult az akció, s Líška már
könnyedén elvitte a labdát a kapus mellett
– 3:0.
Az utolsó három percben még a csereként
beállt Šándor, valamint a két hátvéd, Rubint
és Nachtman is helyzetbe került, s bár újabb
gól már nem esett, így is vastaps kísérte le a
pályáról a rimaszombatiakat.
„Nagyon hiányoztak már a gólok” – ismerte el a meccs után Juraj Líška. – „Privigyei
vagyok, a sajátjaim ellen játszottam, jól
feltüzeltem magam!”
Elégedett volt Vass Ferenc vezetőedző is:
„A kezdeti idegeskedések után játékosaim
átvették az irányítást, és sokkal nagyobb
arányú győzelmet is megérdemeltek volna.”

– Tiszolc 3:0 (1:0).
Az V. ligában feledtette múlt heti kisiklását a listavezető nagybalogi együttes, akik
magabiztosan győzték le a ragyolciakat.
A rimajánosiak viszont a hazai kisiklás után
se tudtak javítani, s a lukanényeiek otthonában hagyták a pontokat. A nagybalogiak öt
pont előnnyel vezetik a tabellát a nyustyaiak
előtt.
A 17. forduló eredményei: Lukanénye
– Rimajánosi 4:2 (2:0); Nagybalog –
Ragyolc 2:0 (0:0), g. Doležal (2); Lubény
– Vámosfalva (Mýtna) 1:1 (0:0); Ipolynyék
– Fazekaszaluzsány 3:3 (0:1); Nyustya–
Bolyk 2:0 (1:0); Óvár – Szklabonya 1:0 (1:0);
Málnapataka (Málinec) – Kékkő 1:1 (1:0).
A járási I. osztályban folytatta mélyrepülését a hanvai együttes, amely a hazai 0:6
után ezúttal Sajószentkirályban kapott egy
nyolcast. Magabiztosan, kilencpontos előn�nyel vezeti a tabellát a sajógömöri együttes,
amely Murányban győzött.
A 13. forduló eredményei: Sajószentkirály
– Hanva 8:0 (3:0); Nagytörék – Szárnya 4:0
(1:0); Osgyán – Guszona 5:0 (2:0), g.: Pisár M.
(2), Pisár R. (2), Laco; Rimaszécs – Kisrőce 5:2
(2:2), g.: Busa J. (3), Váradi, Lakatos, ill. Hutka,
Homola; Murány – Sajógömör 1:3 (1:1), g.:
Hudák, ill. Brindzák (2), Barci.

Rimaszombat–Privigye 3:0 (1:0)
Góllövők: Líška (11., 84.), Piszár (59.).
Sárga lap: Šándor. Játékvezető: Anguš – 618
néző.
Rimaszombat: Kuciak (90. Fedor)–Rubint,
Geri, Nachtman, Filo–Sihelský, Ádám,
Zsivanovics, Lazúr–Líška (84. Šándor), Piszár
(84. Čižmár).
A rimaszombatiak a 28. fordulóban május 3-án,
szombaton 16 órakor a Vágsellye együttesét
fogadják.

B. T.

A bajnokság állása
1.

Prešov

27 18 7

2

53:13

58

2. Podbrezová

27 13 9

5

39:23

45

3. Inter BA

27 11 7

9

39:36

40

4. Rim. Sobota

27 10 9

8

34:29 38

5. Lučenec

27 11 5

11 42:37

38

6. Prievidza

27 10 8

9

37:43

36

7.

27 9

8

10 33:33

32

8. Michalovce

27 10 4

13 30:35

31

9. Košice B

27 9

6

12 36:37

30

10. Humenné

27 6

11 10 24:28

29

11. Trebišov

27 6

6

15 24:54

24

12. St. Ľubovňa

27 5

8

14 29:52

23

Šaľa

A járási II. osztályban a jolsvaiak
nagy csatában legyőzték a listavezető
zeherjeieket, ezzel ismét szorosabb lett
a feljtásért vívott harc, hisz még az ötödik
balogfalaiak is csak öt pontra vannak az
első helyezettől. Uzapanyit reménytelenül
sereghajtó.
A 10. forduló eredményei:
Jolsva – Zeherje 1:0, Cserencsény –
Gömöralmágy 1:3, Balogfala – Oldalfala 6:0,
Tiszolc B (Rimapíla) – Abafala 4:4

Tippeljen velünk!
Folytatjuk tippversenyünket, amelyben hetente megtippelhetik a VFK
mérkőzésének pontos eredményét.
A pontosan tippelők közül egy játékos
minden héten 500 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 május 2-ig adják
postára.
A 9. forduló szelvénye:

VFK Rimaszombat – Vágsellye
..... : ..... ( ..... : ..... )

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (e-mail: gomorihirlap@
rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail:gemerskezvesti@
rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress
és magánterjesztők. Kapható: a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban is. Lapunk a Szülőföld Alap támogatásával készült.
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„És zeng apáink drága nyelve!”

„A szó: izzó parázsa igaznak, szépnek” –
talán ez is lehetne a mottója az immár
tizenhetedik alkalommal Rimaszombatban megrendezésre kerülő Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Versenynek
(TMOVPV), vagyis a Tompikának, amely
tavaly óta már hétkategóriás rendezvénynek
minősül. S hogy a szervezők jól számítottak,
tavaly még csak két lírai színpad jelentkezett be, az idén már hét versenyelőadás

méretteti meg magát. A többi kategória
versenyzőinek az összlétszáma 168, talán
csak a felnőttek kategóriájában vannak
fájóan kevesen. Viszont hosszabb szünet
után ismét találkozhatunk a rimaszombati
közönség egyik nagy kedvencével, Miko
Attilával, aki diákjaival együtt száll versenybe. Több kollégium és szálloda, valamint
számtalan lelkes szervező várja majd a
versenyzőket és a felkészítő pedagógusokat,
a zsűri pedig a Szövetség a Közös Célokért
jóvoltából az Aranybika Szállóban pihenheti ki a fáradalmait. Átalakult a verseny
szakmai része is, hiszen az eddigi kerületi
fordulókat országos elődöntők váltották fel,
amelyeket a későbbiekben szeretnének mindig ugyanazon a helyszínen megrendezni
(Szenc, Pered, Léva, Nagykürtös és Rozsnyó).
Az országos döntő első napján a VI. (megzenésített vers) és a VII. (lírai színpadok)
kategória mutatkozik be, pénteken kerül sor
a többi kategória döntőire, méghozzá ugyanazon a helyszínen folyamatos sorrendben.
Csak a zsűri váltja majd egymást műfajok
szerinti megoszlásban. Így az, akit érdekel,
minden versenyzőt meghallgathat. A Csemadok Művelődési Intézete ismét hangfelvételt készít, s a legjobbak előadását jövőre
megjelenteti hanghordozón is. Szombaton a
zsűri részletes, névre szóló értékelést nyújt,
míg Dráfi Mátyás kiselőadást tart a vers- és
prózamondás fortélyairól. Az ünnepélyes

Kulcsár Tibor
A szó

szeretők száján szomjúság, szemérem,
társak közt megértő baráti tenyér.

Lehet a szó bajban kiáltott vészjel,
igazra éhesnek éltető kenyér,
kimondathatja erőszak, kényszer,
elnémíthatja félelem, veszély,

A költő számára a szó az élet:
születés, harc, szerelem, végítélet,
a szó: eszköz s cél, kezdet és a vég.

lehet szájhőst díszítő hamis ékszer,
hiú glória álszentek fején,

Tompa Mihály
Levél Pogány Karolinához
(részletek)
(…)
Hol a szép Gömör halmos képet ölt,
Csendes magányban él hű tisztelőd!
Lant és biblia, e két szent barát
Karján ringatja boldogan magát.
Az én pályám szép, ámbár nem ragyog,
Én az egyszerű nép őre vagyok!
Enyém jó- és balsorsának fele,
Örűlök, sírok részvevőn vele.
S az elhagyott népet mi isteni
Növelni, oktatni, deríteni …!

A szó: izzó parázsa igaznak, szépnek.
Vagy meggyújtod másoknak tűznek, fénynek,
vagy önlelkedben meghal s megemészt.

Kisded születik, s hogy boldog legyen:
Én fohászkodom érte szívesen;
Dobogó szívű szép menyasszonyát
Elhozza az ifjú felebarát,–
És szivem elfogúl öröm miatt,
Az ünnepélyes esküszó alatt.
Kihez már a nyugalmas est közel,
A haldokló ágyához megyek el;
S ki lehullt, mint fájáról a haraszt,
A temetőbe kikisérem azt,
Ekkép velem rokon, barát a nép,
Nemes barátnőm! pályám nemde szép?
(…)
Beje, dec. 24. 1846.

megnyitón adják át a Kulcsár Tibor-díjat, s
külön is megemlékeznek a költőről, aki az
idén lenne hetvenéves. Pénteken a budapesti Aranyszamár Bábszínház és a Gryllustestvérek szórakoztatják a nagyérdeműt,
a szombati gálában pedig a győztesek
mutatkoznak be. De lesznek kiállítások,
kézművesműhely, fesztiválklub és irodalmi
délután Bettes Istvánnal.
Kedves rimaszombatiak, kedves gömöriek, a
TMOVP három napra ismét kitárja kapuit a
szép szó szerelmesei előtt, tessék belépni és
megmártózni!

Juhász Dósa János, fotók: Gecse Attila

Szlovákiai magyar
könyvek eladási
listája a Tompa
könyvesboltban

1.B. Kovács István: Rimaszombat
2.Csallóközi népmesék
3.Czenthe Zoltán: Otthonok 2.
4.Otthonok 1.
5.Szombathy Viktor: Száll a rege várról
várra
6.Juhász János: Pókhálóban
7.Erdélyi Géza: Gömör vármegye klas�szicista építészete
8.Rábely Miklós: Egy rimaszombati
polgár emlékezései
9.Parti Zoltán: Fülek
10.Magyar Zoltán – Varga Norbert:
Amikor még szűk volt a világ...
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XVII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondók,
Énekelt-és Megzenésített Versek Versenye,
Lírai Színpadok Seregszemléje
Városi Művelődési Központ Rimaszombat, április 24 -26.
2008. április 24. (csütörtök)
NYITÓNAP

2008. április 25. (péntek)
VERSENYNAP

10.30
		
		
		
13.00
		
		
		
		
		
		
17.00
		
		
		
		
		
		
18.00
		
19.00
		
		
		
		
		
		
		
		

8.00
		
10.00
		
14.00
		
19.00
		
20.00
		
		
		
22.00
		

KGSzT (Kassai Gimnazista
SzínjátszóTársulat) – Zalán Tibor:
Vigyázat, a tetőn angyalok járnak
(színházterem)
Divadlo poézie Malá scéna 		
v Prešove: Vzrušujúce časy
VII. kat. – lírai színpadok seregszemléje (színházterem), értékelés
VI. kat. – megzenésített és énekelt
versek versenye (esztrádterem),
értékelés
Koszorúzás Tompa Mihály köztéri
szobránál
Szónok: Hrubík Béla, a Csemadok
országos elnöke, közreműködik:
Balázs István előadóművész, Rák
Magda és Ligárt Róbert, Sobotienka
fúvószenekar
Kiállítások megnyitója a 		
kiállítóteremben
Megnyitó (színházterem) – megnyitó beszéd: Cifruš István polgármester, ünnepi köszöntő: Szászi
Zoltán, író, publicista
Kulcsár Tibor-díj átadása (közreműködnek: Écsi Gyöngyi, Dráfi
Mátyás, Industria Duo, valamint
a rimaszombati Művészeti Alapiskola növendékei és tanárai)

VII. kategória,
lírai színpadok – április 24.,
13.00, színházterem
Vendégelőadás: DP Malá scéna,
Prešov, a.h. – Vzrušujúce časy,
um. ved. Diana Laciaková

Versenyelőadások:
1. MácséDiák, Mészáros Dávid AI,
Nagymácséd
Naplegenda – Weöres Sándor versei Nikola
Parov zenéjére, R.: Pukkai Judit
2. MÖSZ Diákszínpad, Magán szakközépiskola, Alsóbodok
Van egy nő – versszínpadi összeállítás (Esterházy Péter, Jiří Holan, Petri György, Szabó
Lőrinc, Orbán J. Dénes, Nemes N. Ágnes,

I.-V. kat vers-és próza döntője
(színházterem)
a VI. kat.versenyzőinek műsora
a Fő téren
I. – V. kat. vers- és próza döntőjének folytatása
Fogadás a pedagógusok részére
(gömbterem)		
Aranyszamár Bábszínház Budapest: A csodaszarvas meséje
Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos
műsora (színházterem)
Fesztiválklub (közreműködik a
Sorsvirág együttes)

2008. április 26. (szombat)
SZAKMAI NAP
9.00
		
		
		
14.30
15.00
		
		
		
		
		

Nyilvános szakmai értékelés
(színházterem)
Vers: gömbterem, próza: 		
esztrádterem
Tompa Hanvája
Istentisztelet, koszorúzás Tompa
Mihály síremlékénél, a Tompa emlékszoba megtekintése
Közreműködnek: Dráfi Mátyás,
hanvai Női Énekkar, feledi Pedagóguskórus

Pilinszky János, Závada Pál műveiből)
R.: Csizmadia Gabriella
3. KGSzT, Kassa
Add a kezed – magyar költők szerelmes
versei
R.: Bodon Andrea
4. Tsízió Diákszínpad, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta
Nyomra lel a szó, a dallam – finnugor költők
és Kányádi versek, saját zenekompozíciók
Sesztalov és Kányádi versekre
R.: Hlavaty Márta
5. SZÖSZ Diákszínpad, Magán szakközépiskola, Alsóbodok
Hol szabadság van...versszínpadi összeállítás (József Atilla, Illyés Gyula, Márai Sándor,
Mestyán Ádám, Batta György, Sándor Károly
műveiből)
R.: Csizmadia Gabriella
6. Játszók: Czuczor Nóra és Rakottyay Kati,
Pozsony

15.00
		
		
		
		
19.00
		
		
		
22.00

„Égtengerúsztató“ – irodalmi délután Bettes Istvánnal (gömbterem)
Közreműkődik: Tóth Zsóka és
Juhász László, beszélgetőtárs:
Juhász Dósa János
MINDENKI SZÍNPADA - EREDMÉNYHIRDETÉS,
DÍJKIOSZTÓ GÁLAMŰSOR (színházterem)
Fesztiválklub

Műsorvezetők: Kamenár Horváth Éva, Klein
Melinda, Csenger Ferenc
Kísérőrendezvények:
Szakmai foglalkozások, játékok: Szabó Csilla, Várady Kornélia
A Ferenczy István Irodalmi és
KépzőművészetiVerseny – 2008 díjnyertes
munkáinak kiállítása
Hegyaljai mesterek Népművészeti Egyesületének kiállítása (Miskolc)
A Madách Posonium Könyvkiadó – Tompa
Mihály Könyvesbolt árusítással egybekötött
könyvkiállítása
Kézműves foglalkozások a bátkai Izgő-mozgó Kézművesműhely vezetésével
Rikkancs fesztiválújság Zsélyi Kati vezetésével

Carol Ann Duffy: Névtelen feleségek klubja
7. Suttogók, Rimaszombat
Pilinszky János: A madár és a lány, R.: Zsélyi
Katalin

VI. kategória,
énekelt versek – április 24.,
13.00, esztrádterem
1. Mészáros Ágnes, Takács Krisztina,
Szabó Erika – Galánta
2. FORRÁS – Fülek
3. KELEMENÉK – Losonc
4. ELNÉZÉST – Nagyráska
5. Mikó Tibor – Szepsi
6. Óváry Anna – Nagykapos
7. Tücsök Nikolett – Dunaradvány
8. Šaróka Liliána –Farnad
9. Mészáros Szilvia – Nagykálna

