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Lakossági fórumok
A rimaszombati Városi
Képviselő-testület lakossági
fórumokat szervez, melyekre
minden érdeklődőt várnak.
Május 22-én az Egyesített
Iskolában (Rima-lakótelep,
Kishonti utca), május 27-én
a Daxner alapiskolában
(Nyugat-lakótelep, Szabadka), május 29-én a Dobšinský
alapiskolában (Tamásfalva,
Méhi Dúsa út, Kurinc) tartanak lakossági fórumokat,
melyek minden alkalommal
hat órakor kezdődnek.

Új választások
lesznekRimaszécsen

A
Óvodások „Ki mit tud“-ja

S

ajószentkirályon május 7-én – immár
negyedik alkalommal – került megrendezésre az óvodások sikeres „Ki mit tud” nevű
seregszemléje. A szervező újfent a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége rimaszécsi
alapszervezete volt, melynek képviseletében
Győry Magdolna elnöknő végig nagy figyelemmel
kísérte az apró tehetségek fellépését. Viszont
a szentkirályi „Ki mit tud” főszervezője az óvoda
tettrekész igazgatónője, Szabó Csillak, fő anyagi
támogatója a községi hivatal volt. A rendezvény a
725 éves község példásan felújított, több mint 200

éves barokk kastélyának dísztermében zajlott. A
hazaiakon kívül részt vettek az abafalvi, bátkai,
dobócai, kövecsesi és rimaszécsi „kis művészek”.
A vendégek – Ligárt Lajos mérnök, polgármester,
a helyi iskolák igazgatói jól szórakoztak. A műsor
végeztével a résztvevők jó étvággyal fogyasztották
az iskolai étkezde ügyes szakácsnői által készített
finom ebédet. A kiértékelés után egyöntetűen
elhatározták, hogy a folytatás a jövőben sem
marad el.

Doró György,
kép: Imrecze Béla

z Alkotmánybíróság
május 14-én zárt ajtók
mögötti tanácskozásán úgy
döntött, hogy érvényteleníti
a 2006.december 2-án tartott
rimaszécsi helyhatósági választás eredményeit. Az Alkotmánybírósághoz egy helyi
polgár fordult panasszal, s ez
alapján kezdett el vizsgálódni a testület, amely döntése
megfellebezhetetlen. Az
okokat egyelőre nem hozták
nyilvánosságra. Az időközi
választások kiírása a parlament elnökének a feladata
lesz.
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Nem érdeklődtek a városrész ügyei iránt

N

em igazán voltak kíváncsiak a rimaszombati belvárosban
élők a város vezetőire, ugyanis a Városi Művelődési Központ
gömbtermében megrendezett találkozón kétszer annyi volt a városi
hivatalnok és újságíró, mint az érdeklődő. A fórum elején Tamara
Filadelfiová, a városrészi bizottság elnöke köszöntötte az érdeklődőket, s beszámolt a bizottság tevékenységéről. Megtudtuk, hogy
a bizottság 2007 május 31-én alakult meg, öt tagú vezetősége van,
akiket azon tíz ember közül választottak, akik eljöttek az alakuló
ülésre. A városrészek között ez a negyedik legnagyobb, hisz 49 utca
tartozik hozzá, s magában foglalja az egész belvárost. A bizottság
tavaly négyszer ülésezett, míg az idén két alkalommal jöttek össze.
Cifruš István polgármester szerint ez a városrész kiemelt jelentőséggel bír, hisz a város történelmi magja is ide tartozik, s a legtöbb
Rimaszombatba látogatónak erre vezet az útja. Beszámolt róla,
hogy több rendőr van az utcákon, hisz a városi rendőrség lélek-

száma új emberekkel gyarapodott, de nem elsősorban a büntetés,
hanem a felvilágosítás a fontos. Ebben a városrészben szerelték fel
a legtöbb kamerát is, amely bizonyos terek és épületek védelmére
koncentrál. Cifruš szerint jó az együttműködés a bizottsággal, de
egy érdeklődő felvetette, hogy ez a városrész méltatlanul keveset
szerepel a helyi médiákban. Kovács László hivatalvezető szerint a
bizottság elsőrendű feladata a lakosok megszólítása, s az ő dolguk a
média tájékoztatása is. Cifruš szerint jó példa erre az Akasztóhegy,
ahol a városrészi bizottsággal és a viszonyokkal elégedetlen emberek polgári társulást alapítottak, akik intenzív kapcsolatot tartanak
fenn a város vezetésével. A városrészt három önkormányzati tag
képviseli a helyi képviselő-testületben, közülük Rigó László felhívta
a figyelmet a tavasszal elfogadott városfejlesztési koncepcióra.
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Ivan Mikloš teljesíti a kormány ígéretét

I

gaza volt Robert Ficonak, amikor azt
állította 2006-ban, hogy miattam volt 15
%-os az üzemanyag jövedéki adója, ahogy
most őmiatta 34,1 % – írja Ivan Mikloš volt
pénzügyminiszter a Hospodárske Noviny c.
lapban. Az SDKÚ úgy döntött, hogy júniusban ugyanazt a jövedéki adó csökkentési
javaslatot nyújtja be a parlamentbe, amel�lyel az SDKÚ kormányzása idején Fico pártja
ötször megpróbálkozott. Fico hatalomra
kerülése óta a benzinárak csak növekedtek,
a jövedéki adót sem csökkentették, holott
Ivan Mikloš szerint a korona erősödésével
erre lehetőség lett volna. Az ő minisztersége alatt 2003-ban úgy határozták meg a

jövedéki adót, hogy a benzin esetében 3,3
%-kal volt az EU-s minimálérték felett és
15,1 %-kal a dízel esetében. Jelenleg a korona erősödésének köszönhetően 34,1 és 49,1
százalékkal az EU-s átlag felett vagyunk,
vagyis akkor a jövedéki adónak köszönhetően 50 fillérrel és 1,90 koronával volt drágább
az üzemanyag, míg a Fico kormány idején
3,90-nel a benzin és 4,80-nal a nafta – írja
Ivan Mikloš. Az SDKÚ a parlament júniusi
ülésszakában nyújtja be adócsökkentési javaslatát, amely nem sokban fog különbözni
az egykori Fico-javaslatoktól.
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Olvasói levél

A báránybőrbe bújt farkas
C

salódottan ragadtam tollat a XVII.
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny döntője után, amelynek
2008-ban is Rimaszombat adott otthont.
Többéves tapasztalatom alapján jutottam
arra az elhatározásra, hogy ami a verseny
ideje alatt történik, nem maradhat véleménynyilvánítás nélkül.
Sajnos nem először fordult elő ezen a versenyen, hogy a zsűri egyik tagja nem korrekt
módon értékelte a versenyzők munkáját,
megjegyzései gyakran sértőek és némelyik
versenyzővel szembeni provokációi már
szinte elviselhetetlenül taszítóak voltak. S
mivel ez a verseny elsősorban értünk, versenyzőkért van, úgy érzem itt az idő, hogy
hangot adjunk véleményünknek!
Bátran leírhatom gondolataimat, tapasztalataimat mások nevében is, mert tudom, hogy
nagyon sok versenyző csak azért nem vesz
részt az országos döntőn, mert ez az illető
ott ül a zsűriben, és hallom azokat az elszomorító véleményeket, amelyek az ő nevéhez
kötődnek.
Mint V. kategóriás versmondó szintén
tapasztalom a megalázó értékelését évről
évre. Mi versenyzők tudjuk, hogy mennyi
munka áll mögöttünk egy ilyen megmérettetés előtt. Szívvel és lélekkel készülünk, ki
család és munka mellett, ki pedig tanulás
után, valaki esténként, éjszakánként, ahogy
az ideje engedi. Aztán eljön az a nap, amikor
leküzdve félelmünket, színpadra állunk,
hogy teli önbizalommal tolmácsoljuk a vers
és próza szépségeit. Ezt követően a „szak-

mai zsűri” szinte percek alatt lerombolja
a munkánkat, és lelkünkbe tipor. Mint pl.
az idén is, amikor megindokolatlanul még
díjazni sem méltatta a tisztelt zsűri az előadókat és az V. kategóriában csak egy díjat
osztott ki, pedig a hallottak alapján nem
volt olyan különbség az előadások között!
Kérdem én, mint versenyző: nem lehetne
más módon értékelni a fáradozásunkat,
lelkesedésünket? A felkészülés után járó
örömünket miért kell elvenni? Sokan kérdik:
mi történt az V. kategóriával? Kevés a versenyző! Ezt nem csodálom. Szomorú, hogy
elmegy a kedvük a versenyzéstől, és sokan
közülünk föladják, sajnos nem csak ebben
a kategóriában… Változtatni kellene a zsűri
összeállításán, le kellene cserélni néhány
tagot, mert sokszor ez a verseny és a kiértékelés sajnos arról szól, hogy ki kinek az őse
vagy ismerőse, nem pedig a vers, próza és az
előadó értékeiről!
„Fiaim csak énekeljetek!” Igyekezni fogunk,
főképpen akkor, ha hagynak, és az elkövetkező években nem foglal helyet a zsűri
tagjai között Kiss Péntek József, mert ebből
az emberből hiányzik a jóindulat, a mások
iránt való tisztelet és az emberség, ami csak
akkor jön elő belőle, ha a sajátjairól van
szó…
Bízom abban, hogy ezek után a szakmai
szervezők lelkében végre megmozdul
valami, és bátran vállalják a változtatást a
versenyzők érdekében.

Demeter Katalin,
versmondó (V. kategória)

Lapszélre

Nívótlan közélet
Homoly Erzsébet
szerkesztő
A közélet résztvevői nem egymást
erősítik, hanem acsarkodásaikkal olyan
színvonalát vesztette „egységet” alkotnak, hogy bizony-bizony nagyon kell
szégyenkeznünk azért, hogy ebbe a társadalomba születtünk. Néha szeretnék
az állatok birodalmába tartozni, mert
még a birkák, disznók sem képesek saját véreikkel szemben olyan ízléstelenségre, amit nap mint nap tapasztalunk
a közéletben, közvetlen környezetünkben. Az önös érdekek felülkerekedése,
gazdasági csalások, szociálpolitikai
hazugságok, nem megbecsült munkaerő, - kapcsolat, kölcsönös meg nem
értés, erősödő kriminalitás, túlzásba
vitt pozitív diszkrimináció, kártékony
tevékenység a langymagyarság kialakítására – mindezek indái szövik körénk
magukat. A civil politizál, a politikus
polgári kezdeményezéseket sürget,
a közigazgatás túlbürokratizált, a bal
jobbos, a jobb balos, az arany középút
mégsem járható. Káosz van, ami nem
feltétlenül jelent rosszat. Hiszen, ha
most jönne egy erőskezű, megálljt
parancsoló, s irányt mutató „vezér”,
akkor még megmenekülhetnénk, s szép
rendben felsorakozhatnánk. De van-e
túlélési tervünk? Mert a hibás, s még
hazugabb társadalmi rendszer visszasírásával és erőszakos éltetésével sokra
nem megyünk. Mi hát a megoldás?
A küzdés maga?

A főszerkesztő
megjegyzése:

T

ermészetesen tiszteletben tartom
olvasónk véleményét, viszont szeretném hangsúlyozni, hogy a levélben
elmarasztalt Kiss Péntek József a szlovákiai magyarság egyik legelismeretebb
szaktekintélyének számít, akinek a
véleménye még akkor is számít, ha
egy-két esetben elfogultnak tűnik is.
Mindazonáltal a zsűri döntésével teljes
mértékben egyetértek, ugyanis az V.
kategória mezőnye az idén tényleg igen
gyengére sikeredett, amelyből Nagy
Gábor toronymagasan kiemelkedett.

Juhász Dósa János
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A Blaha Lujza Vegyeskar a Kodály Napokra készül

M

erész lépésre szánta el magát a
Tóthné Mede Zsófia vezette Blaha
Lujza Vegyeskar, amely április 11-én ünnepelte egyéves születésnapját, s benevezett a
május 23-25. között megrendezendő XIV. Kodály Napokra, amelyet Galántán rendeznek.
Zsófia zene-pszichológia szakos tanárként
végzett Nyitrán, s az elmúlt években több
iskolai kórust is vezetett a városban. Külföldről való visszatérése után kereste meg
a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete
és olyan magánszemélyek, akik a Bona Fide
kórusnak is oszlopos tagjai. 2007 április 11-

én tartották az első próbát, s ahogy Tóthné
Mede Zsófia mondja, nagyon meglepte őt az
a fegyelem, s elkötelezettség, amellyel ezek
a családos emberek előbb hetente egyszer,
majd miután bejelentkeztek a Kodály Napokra, immár hetente kétszer próbálnak, s
készülnek az előttük álló fellépésekre. Első
fellépésük tavaly október hatodikán volt a
helyi köztemetőben, majd ők nyitották meg
a Győry Dezső Napokat. Galántára 15 perces
műsort kellett összeállítani, amelyben a
kötelező Kodály és reneszánsz mű mellett
a vegyeskar egy barokk és egy Vass Lajos

művel készül. A vasárnap esti közös éneklés
műsorát pedig Kodály- és reneszánsz művek
mellett Eugen Suchoň Aká si mi krásna
műve egészíti ki. A Kodály Napokon a kórus
20 együttes társaságában mutatkozik be, s
ahogy Tóthné Mede Zsófiától megtudjuk,
már a részvétel lehetősége is megtisztelő
a számukra, hisz utoljára rimaszombati
csoport Lévay Tibor vezetésével a hetvenes
években szerepelt ezen a rendezvényen.
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Polgári társulás az Akasztóhegyért

A

hetekben zajlanak a lakossági fórumok
Rimaszombatban. Május 6-án a Rozsnyói úton tartottak összejövetelt a városvezetés és a Városrészi Bizottság jelenlétében,
amelyről – köszönhetően az újonnan alakult
A Szebb és Jobb Akasztóhegyért Polgári
Társulás toborzásának – az érdeklődők sem
maradtak el. A részvételt a polgármester
is üdvözölte, ugyanúgy, mint azt a polgári
kezdeményezést, amelyet Balog Zoltán, a
p.t. elnöke mutatott be. Balog Zoltán a hivatalnokok, a képviselők és bizottsági tagok
valamint a lakók közötti kommunikáció
javítására irányuló törekvései 2006 decemberére nyúlnak vissza. Azt vallja, hogy nem
kritizálva, karba tett kézzel szeretnék várni

a csodát, hanem hatékonyan szeretnének
hozzájárulni a problémák megoldásához. Az
élhetőbb és szebb lakókörnyezet a város és
a lakosok közös érdeke, a polgári társulás
alapítói pedig (Balog Zoltán, Slovák József,
Hank Gábor), akikhez bárki csatlakozhat
az Akasztóhegyről, eddig a Városi Hivatal
dolgozóinál is megértésre találtak. Szomorúan vették azonban tudomásul, hogy a
2007-2013-as időszakra kidolgozott Városfejlesztési Koncepció nem foglalkozik kellőképpen a lakónegyeddel, ahol egyébként
240 családi házban több mint 1400 lakos
él. Szerintük már csak ezért is előnyösebb
lenne, ha külön városrészi egységet alkotna
az Akasztóhegy, külön tervezett költség-

vetéssel. A Szebb és Jobb Akasztóhegyért
Polgári Társulás a Tompa téren székel, s havi
rendszerességgel gyűlésezik. Terveik között
szerepel többek között az illegális szemétlerakatok a felszámolása, játszótér-, park-, pihenő övezet-, parkoló kiépítése, járdák, utak
karbantartatása, információs pontok létrehozása, melyekhez a szükséges források
előteremtésen is munkálkodnak. Hasonlatosak lehetnek a Rozsnyói út – Akasztóhegy
– Szabó puszta – Szőlő Városrészi Bizottság
szándéka is. De vajon sikerül-e Akasztóhegy
érdekében a polgári kezdeményezéssel
közös nevezőre jutniuk?

Homoly E.

Munkalátogatás Londonban

A

rimaszombati Regionális Fejlesztési
Ügynökség, a rimaszombati Városi Hivatal és a szepsi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselői a Youngbusiness.net3 – „A
fiatal vállalkozók támogatása Közép-Európában” projekt keretein belül munkalátogatást
tettek április 10-e és 13-a között a projekt
kidolgozójánál, a londoni WYEC vállalkozói
központban Tooting-ban. A munkatalálkozóra a WYEC egyik londoni – tooting-i vállalkozói inkubátorában került sor.
A partnerek beszámolóját követően szó
esett a vállalkozás megkezdésének támogatására kidolgozott és megalapozott modell
menetéről, ami magában foglalja a vállalkozói praktikák oktatását a szakközépiskolákban, cserelátogatást, virtuális vállalkozást
és vállalkozói versenyeket; azon szervezetek
nem-formális oktatását, amelyek támogatják a régió fejlesztését, egészen a fiatal
vállalkozók segítését szolgáló vállalkozói
inkubátorok kialakítását. Ezt a hasznos
és főleg effektív célt a fiatal vállalkozók

megsegítésére minden partnerintézmény
a sajátjának tekinti és a „Közép-európai
Társaság a Fiatal Vállalkozók Támogatására“
megalapításával arra fognak törekedni, hogy
megszerezzék a forrásokat a szükséges ak-

tivitásokhoz, valamint elismerést szerezzenek a társaságnak, mint partnernek a fiatal
vállalkozások körülményeinek javítására és
effektívebb támogatására. A munkaprogram
számunkra legérdekesebb pontja a két inkubátorközpontban tett látogatás volt, ahol
1988-tól sikeresen segítik a fiatal vállalkozók
karrierjének növekedését, vállalkozásuk
megtartását a munkapiacon, és fejlesztik a
konkurenciaképességet. A munkaértekezlet
ösztönzőleg hatott ránk és reméljük, hogy
ezek az információk nemcsak átfogó képet
nyújtanak intézményeink tevékenységéről,
de érdeklődést keltenek Önökben a vállalkozás, mint eszköz iránt, a munkapiacon
való érvényesülésre. A projektről további
információkat találnak a www.rrars.szm.
sk internetes oldalon, valamint érdeklődhetnek irodánk székhelyén – SzNF u. 21.,
Rimaszombat (az Apollo biztosító mellett).

J. Uhrinová, Regionális Fejlesztési
Ügynökség – Rimaszombat
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A lencsevég másik oldalán…

A Bástya Egyesület szervezésében a Három Rózsa Kávézóban mutatkozott be a Gömöri
Fotóklub május 9-én a Madarak és Fák Napja jegyében tartott összejövetelen.

A

z egybegyűlteket családias hangulatban a Bástya Egyesület titkára köszöntötte, s elmondta, hogy az Anyaországban
a május 10-i Madarak és Fák Napja alkalmából számos rendezvényt szerveznek, amelyekkel a lakosság – különösen az ifjúság
– természet védelme iránti elkötelezettségét
kívánják megerősíteni, ezért a magyar természetvédelmi törvény el is rendeli, hogy a
legtöbb iskolában megemlékezzenek e napról. A Bástya Egyesület a megismertetésnek
és a közlésnek a fényképeken való információ közvetítését választotta. Az alkalomból
mini kiállítást rögtönöztek a Három Rózsa
Kávézó paravánjain Szőke Attila, Gecse
Attila és Csomós Árpád természetfotóiból,
Bendek László pedig diaképeken mutatta
meg a természet gyönyörűségeit. Ők mindannyian a nemrégiben alakult A kultúráért
Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás
mellett működő Gömöri Fotóklub tagjai. A
fotózás iránt érzett elkötelezettségükről, a

fotózás művészetéről, örömeiről a Bástya
Egyesület elnöke, Vörös Attila faggatta Benedek Lászlót, a klub vezetőjét, Gecse Attilát,
Szőke Attilát, Mács Istvánt, Csomós Árpádot
és Kovács Attilát – a klub tagjait, akik igazán
a lencsevég másik oldalán érzik jól magukat,
amikor nem őket, hanem ők fotóznak, hogy

közvetíthessék azokat az értékeket, amelyek
nekünk lehet, fel sem tűnnek. A fotósok
kárpát-medencei turnéra készülnek, és szeretnék, ha ősszel az Atrium Art vagy a Győry
Dezső Napok keretén belül is bemutatkozhatnának Rimaszombatban.

Homoly E., fotó: a szerző

Gyönyörű fák Stuhlová fotóin
A

z idei Városnapok alkalmából nyílt
szerzői kiállítása a gömöri születésű
Jolana Stuhlovának a Városháza dísztermében. A kiállítást a Gömöri Népművelési
Intézet szervezte, s a becses vendéget Rimaszombat polgármestere, Cifruš István is köszöntötte. Jolana Stuhlová (felvételünkön a
polgármester bal oldalán) 1923-ban született
Rimabrezón, 1945-től Rimaszombatban élt
és professzionálisan fotózott, majd Zólyom-

ba szólította a kötelesség. 1975-ben pedig
Garamhalászira (Sliač) költözött. A tárlatban
feltűnnek Rimaszombat ötvenes éveinek
az emlékei, valamint a környék gyönyörű
és hatalmas fái, amelyekből jó néhány már
csak az ő fotóin látható. A városi felvételek
mellett több faluról is bemutat emlékképeket, így Rimaráhóról vagy Uzapanyitról. A
kiállítás május 30-ig látogatható.

Kép és szöveg: moly

Te is segíts, hogy segíthessenek!
H

armadszor jöttek össze Rimaszombatban azok, akik nemcsak emlékezni
szerettek volna egy fiatalemberre, akit 19
éves korában elragadott a végzetes betegség,
hanem segíteni mindazoknak, akiket ugyanez, a ma még sok esetben gyógyíthatatlannak tűnő betegség megtámad(ott). Ahogy a
műsor alatt levetített kisfilmből is kiderült,
amennyiben időben felfedezik a betegséget,
akkor talán még van segítség. Martin Sucháč
a helyi gimnáziumban tanult és operatőr
szeretett volna lenni. Sikeresen felvételizett
a pozsonyi egyetemre, de a tanulmányait
már nem kezdhette el. Gyógyszerész édesanyja határozta el, hogy megpróbál segíteni

azokon, akiket szintén megtámadott a rák, s
létrehozott egy alapítványt, amely az elmúlt
években már sok embernek tudott segíteni.
Az alapítványnak köszönhetően rekonstruálták Besztercebányán a gyerek onkológiai
osztályt és kialakítottak egy éttermet is. De
a rimaszombati gimnázium is egy műfüves
futballpályával gazdagodott az alapítvány
jóvoltából, s individuálisan is segítenek
azoknak, akik hozzájuk fordulnak. Az est
keretében több cég is komoly összeggel támogatta a nemes ügyet, de a szinte telt ház
is bőkezűen adakozott, s a kihelyezett urnában 50 383 korona gyűlt össze. Egy belga
támogató pedig tavaly 160, az idén 170 ezer

koronát küldött az alapítvány számlájára. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Cifruš
István, Rimaszombat polgármestere, Jozef
Šimko megyei alelnök, valamint Miroslav
Barčík, a köztársasági elnök besztercebányai
irodájának vezetője. A kulturális blokkban
több neves művésznek tapsolhattunk, így
többek között fellépett a Senzus együttes,
Samo Tomeček, Štefan Skrúcaný és Martin Nikodým valamint a 11 éves Vierka
Jakabšicová. Az alapítvány (www.nadaciasucho.sk) adományaikat továbbra is várja az
alábbi számlaszámra: 2627056584/1100.
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Nagy sikerrel éledt újjá a Nyújtsd a kezed!

Ö

t év után a negyedik évfolyammal
folytatódott Rimaszécsen a Nyújtsd a
kezed! országos roma szavalóverseny, amelyen 70 versenyző indult, akik nemcsak a
környékről érkeztek, hiszen akadt érdeklődő
Tiszacsernyőről, Királyhelmecről, Dernőről
és Szímőről is. A szónokok előtt kapott szót
Szabó István, a helyi alapiskola diákja, a
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny döntőse, aki A ravasz cigány c.
népmesét adta elő, s ezzel megalapozta a
nap remek hangulatát. A versenyzőket és
a felkészítő pedagógusokat Hrubík Béla, a
Csemadok országos elnöke üdvözölte, aki
szerint itt az ideje, hogy a szlovákiai magyarság mellett évszázadok óta élő cigányság speciális problémáival foglalkozzunk,
hisz a cigányság nemcsak gond, hanem gyönyörű kincs is. A gyerekeknek az együttélés
remek példájaként említette meg Sárközyt
Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényéből,
aki jobb magyarnak és hazafinak bizonyult,
mint nagyon sok magyar honfitársa. A
Nyújtsd a kezed! országos roma szavalóversenyt 1999-ben rendezték meg először
a helyi alapiskola igazgatónőjének, Reisz
Évának a kezdeményezésére, s a tervek
szerint kétévente került volna megrendezés-

re. Sajnos 2003 után megszakadt a hagyomány. Az idén az a Ternipe Polgári Társulás
vállalta fel, amely roma tanodát is működtet
a községben. Ifj. Vavrek István, a társulás
elnöke örömmel vette át a verseny szervezését, amelyet a Szülőföld Alap, a B. A. Z.
Megyei Közművelődési Intézet és a Szövetség a Közös Célokért támogatott, de akadtak
egyéni támogatók is. A zsűriben szerepet
vállalt B. Kovács István gömörológus, Sebők
Valéria, a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmányának az elnöke és Havasi Péter,
a Pátria Rádió szerkesztője is, a rendezvény
házigazdája Miko Attila tanár, mesemondó

volt. S a vendégek között üdvözölhették a
szervezők Bán Zoltán megyei képviselőt és
Balogh Józsefet, Királyhelmec polgármesterét is.
A versenyt három kategóriában rendezték
meg az alapiskolások részére, s a következő
eredmények születtek:
I. kategória – vers: 1. Szendrei Gerhard
(Nagybalog), 2. Bohó Beáta (Várgede), 3.
Balázs Mercedes (Ragyolc). Különdíj: Lakatos
Brigitta (Szímő) és Bari István (Rimajánosi)
I. kategória – próza: 1. Kalocsai Krisztína
(Nagybalog), 2. Malík Cyntia (Baraca), 3. Oláh
Lídia (Balogfala). Különdíj: Kökény Viktória
(Béna)
II. kategória – vers: 1. Horváth Patrícia
(Tornalja), 2. Balog Evelin (Királyhelmec),
3. Oláh Tünde (Várgede). Különdíj: Valogh
Annamária (Királyhelmec)
II. kategória – próza: 1. Oláh Balog Lívia
(Balogfala), 2. Berki Monika (Feled), 3. Bari
Ernő (Bátka). Különdíj: Váradi Krisztián
(Rimaszécs) és Ruszó Ivett (Tompa Református Gimnázium, Rimaszombat)
III. kategória – vers: 1. Rusznyák Erzsébet
(Rimaszécs), 2. Horváth Klaudia (Feled), 3.
Váradi Renáta
III. kategória – próza: 1. Lovas Krisztián
(Tompa Református Gimnázium, Rimaszombat), 2. Illés Klaudia (Bátka), 3. Nagy
Gabriella (Királyhelmec)
A díjátadó gálaműsorban a győztesek mellett fellépett Miko Attila, aki a Makrancos
lány c. mesével emelte a hangulatot, hozzájuk csatlakozott Busa Viktor hegedűjátéka és
a cakói Kotyer trió, valamint a szintén cakói
Tűzvirág táncegyüttes. Ifj. Vavrek István,
a műsor végén köszönetet mondott Reisz
Évának a verseny megalapításáért, s meghirdette a következő évfolyamot, amelyre a
tervek szerint jövőre, a verseny alapításának
tizedik évfordulója alkalmából kerül sor, s
amelybe már a középiskolásokat is szeretnék bevonni. Látva a szervezők lelkesedését,
a remek hangulatot és a zökkenőmentes
szervezést, az újabb sikerhez minden adottnak látszik.

Juhász Dósa János, fotók: Gecse Attila
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Jeles napok
Május 22. – Úrnapja
A pünkösd után következő második hét csütörtökjén tartott ünnep, amikor az egyház
Krisztus testét, az oltáriszentséget ünnepli.
Az ünnep és a körmenet elterjedésével szokássá vált az oltáriszentség körülhordozása,
aminek a népi hitvilág a gonoszt, a betegséget, a természeti csapásokat elűző erőt
tulajdonított. Amerre a körmenet elhaladt,
oltárokat állítottak fel. Az oltárok fölé sátrakat emeltek, melyeket gallyakkal díszítettek,
a földre pedig virágokat hintettek. Egyes
vidékeken a hazavitt gallyakat a ház négy
sarkába tűzték, hogy ne érje villámcsapás.
Van, ahol az istálló fölé dugták, hogy az
állatokon Isten áldása legyen. Székelyföldön
az úrnapi virágot a hernyók ellen tették a
kapuba. Úrnapján már bőven van primőr

zöldségféle, így választékos étrendet tudunk
összeállítani.

Május 25. – Orbán napja
I. Orbán pápa 230-ban hunyt el. Uralkodása alatt az egyházban békesség volt, de
az egyházszakadás még tovább tartott. Ő
rendelte el, hogy a hívek adományait csak
egyházi célra vagy a szegények felkarolására
lehet felhasználni. Ő volt az első pápa, akit a
Kllixtus katakombába temettek. A szőlőművesek védőszentje, tiszteletére sok helyen
kápolna is épül a szőlőkben, így hazánkban
is. A magyar népies meteorológia őt is a
fagyosszentek közé sorolja a május végén
előforduló fagyok miatt.

Balázs Emese

Kerti munkák
a 21. hétre
Gyümölcsöskert
Fáinkon a vízhajtást azonnal távolítsuk el vagy vágjuk vissza. Az esetleges
gyökérsarjakat, tősarjakat bontsuk ki
egészen a tövükig és a hajtásokat tépjük ki. A sekélyen gyökeresedő szamócákat ebben az időszakban bőségesen
öntözzük. Megkezdődött a természetes
gyümölcshullás, ez a fák önvédelme
a túlterhelés ellen. Már kezdjük a cseresznyelégy elleni védelmet. A permetlébe tegyünk monília elleni készítményeket is. Az őszibarackot támadják
a keleti gyümölcsmolyok, levéltetvek és
a takácsatkák.

Szőlő

Ajánló
Gemer-Malohont, 3. évfolyam

Ilma Rakusa: Ostrov

Hosszú évek óta tervezte a Gömör-Kishonti
Múzeum, hogy évkönyvben számoljon be
munkatársai tudományos tevékenységéről,
s a szlovák kulturális minisztérium támogatásával 2005-ben megjelenhetett az első
évfolyam. A harmadik évfolyam a múzeumalapítás 125. évfordulójára is emlékezik. A
tartalomból: Vízimadarak áttelelése a Sajón,
Utekáč eredete és szimbólumai, Középkori
érmeleletek Felfaluból, A Gömör-Kishonti
Múzeum könyvtárának bemutatása, Síremlékek Rimaszombatban. A kiadvány, amelyet
Oľga Bodorová szerkesztett, beszerezhető a
múzeum pénztárában.

A szerző 1946-ban Rimaszombatban
született, jelenleg Zürichben él. Főleg az
orosz és francia irodalommal foglalkozik,
Dosztojevszkijről és M. Durasról jelentetett
meg tanulmányokat. A Sziget az írónő első
szépirodalmi alkotása (1982), amely egy
kapcsolat végét jeleníti meg a férfi szemszögéből, aki Patmosz szigetére menekül, hogy
megtalálja egykori önmagát, s le tudja zárni
magában élete egykori fejezetét. A kötetet
Elena Diamantová ültette át szlovák nyelvre,
s a Kalligram Kiadó jelentette meg.

jdj

állat(om) a képen

Az új telepítésű szőlőink védőhalmait
porhanyítsuk. Ne feledkezzünk meg
rendszeres öntözésükről sem. A szálvesszőket kötözzük. Kezd károsítani
a szőlőorbánc és a lisztharmat.

Zöldségeskert
A fóliasátorban nevelt folytonos növekedésű (indeterminált) paradicsom oldalhajtásait csípjük vissza. Az uborkatövek köré tehetünk 5 cm vastagságban
friss marhatrágyát, melyet földdel takarunk. A zöldbabról vegyük le a fóliát.
Szabadföldbe most már biztonságosan
ültethetjük a paprikát, a paradicsomot,
a tojásgyümölcsöt (baklazsánt) valamint a patiszon tápkockás palántáit
is. Folytassuk a hosszú tenyészidejű
fejeskáposzta, a nyári szedésre szánt
karalábé valamint a bimbóskel kiültetését. Öntözzünk ültetés után is, de
óvatosan, hogy a zsenge növényekben
ne tegyünk kárt. A görögdinnyét ritkítjuk, fészkenként csak a két legerősebb
növényt hagyjuk meg. A sárgadinnyét
3-4 leveles korban a második levél felett
csípjük vissza. A közepes tenyészidejű
vöröskáposztát és a nyári termesztésre
szánt karfiolt most vessük hidegágyba.
A bimbóskel és a nyári saláta magvait
állandó helyre vethetjük. A hónapos
retket kevesebb vízzel öntözzük, különben gumója felreped. A céklát 5-8 cm-re
egyeljük ki.

Virágoskert

Simko Éva rimaszombati olvasónk állatfotóiból készítettünk montázst. A kis kedvenceik felvételeihez
frappáns címeket is adtak: 1. Már nagyobb vagyok, mint a tepsi.; 2. Ugye már vagyok 1 kg?; 3. Én
vagyok az úr a dombon.; 4. Ha korog a gyomor, enni kell., 5. A család kedvence, VANDA fialás előtt.;
6. A gyerekek már elmentek, marad csak Géza, a gumimaci. Továbbra is várjuk az Önök állatfotóit!

A rózsák tövéből előtörő vadhajtásokat
feltétlenül vágjuk ki. Az orgona sarjait
is metsszük ki. Az egynyári virágpalántákat folyamatosan ültessük. A kora
tavasszal virágzó évelőket most szaporítsuk tőosztással.

Farsang István

Tájak, emberek
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Beszélgetés Kopecsni Gáborral a Barantáról
A

nnak kapcsán invitálom beszélgetésre
a dunaszerdahelyi Baranta csoport
vezetőjét, a rimaszombati gyökerekkel rendelkező Kopecsni Gábort, mivel nagy sikert
arattak a harcművészeti bemutatójukkal az
idei Városnapokon.
Mióta foglalkozol harcművészettel?
Magával a harcművészettel már tizenharmadik éve, ezen belül négy évig karatéztam,
hat évet aikidóztam, s most harmadik éve
barantázom.
A Baranta szó mit jelent és mit kell róla tudnunk?
A paraszti szájhagyományból ered, ami
még a mai világban is él a Somogy megyei
pásztorok körében. A Baranta szó jelentése a
harcra való felkészülés. A honfoglalás idején
létezett egy Baranta had, ami a legjobb
harcosoknak a hadát jelentette, s annak a
vezére Horka rangú volt, ilyen volt Bulcsú és
Koppány is. A Barantát Vukics Ferenc őrnagy
indította el, aki jelenleg Szentendrén lakik.
Pásztorok között nőtt fel, mivel mindig
is foglalkoztatták azok a hagyományőrző elemek, amiket a pásztor generációk
átadtak egymásnak, úgy gondolta, kutatást
végez, ami hat évig tartott, s így létrehozta a Baranta Klubot, ami már háromezer
taggal büszkélkedhet. Működik Erdélyben,
Magyarországon, Vajdáságban és Felvidéken.
A legfiatalabb harcmodor a huszárszablya,
de visszavezethetjük az őseink íjásztechnikájáig, így foglalkozunk íjászattal, szablya,
lándzsa, fokos és karikás ostor technikákkal.
A bemutatókon különböző elemeket láthat a
közönség, így botbirkózást, ostorkőhajítást,
táncot és botolót.
Úgy tudom, te magad gyűjtötted ezeket a bemutatott néphagyományokat.
Voltam gyűjteni Ajnácskőn, Molnár Józsi
bácsinál, akitől az ostorkőhajítást tanultam, ezen kívül megtanított a pásztorbot
készítésére is. Nagyon sok történetet mesélt
nekem, aminek külön örültem. Reisz
Bandi bácsi ebből a régióból származik, de
Dunaszerdahelyen él, tőle a botbirkózást tanultam. Mindkettőjüknek köszönöm mindazt a tudást, elemeket a régi pásztorvilágból,
amit büszkén mutatunk be a tanítványaimmal, s ápoljuk tovább az utókor számára,
s tesszük ezt azért, hogy soha ne menjen
veszendőbe. Mint ahogy már említettem,
gyűjtést is végzek, így arra kérem azokat az
embereket, akik a harcművészet elemeinek
a birtokában vannak, s megtanítanák nekem
azt, jelentkezzenek a szerkesztőségben.
Miért vonzanak téged a régi harcias cselekedetek?
Mivel ebben a rohanó, felgyorsuló, zaklatott
világban élünk, az emberek rádöbbennek
arra, milyen egyszerűen éltek régen, s

Balról jobbra: Kopecsni Gábor, a Baranta Klub vezetője, a harcművészetben bajnok. Bugár György, az
alistáli csapat vezetője, a nemzetközi versenyen felnőtt kategóriában a harmadik helyezést érte el.
Danics Roland oszlopos tagja a Csallóköz Táncegyüttesnek is, felvállalja a régi táncbemutatók szerepét, a nemzetközi versenyen második lett a tizenhét év alatti kategóriában.

milyen tudással rendelkeztek. Magában az
a tény nagy jelentősséggel bír, ahogyan az
orvoslást lerendezték gyógyfüvek segítségével. Ez vonatkozott úgy az embereken, mint
az állatokon való gyógyításra. A harcművészettel való foglalkozás egész embert kíván,
mivel átformálja az embert, így valójában ez
egy életforma, ami megmutatkozik az élet
különböző dolgaiban.
Hány csapattal működtök?
Felvidéken három csapatunk van, így
Dunaszerdahelyen, Pozsonyban és Alistálon.
Úgy néz ki, hogy sikerül csapatot alakítanunk Füleken és Rimaszombatban is.
Nagyon szívesen foglalkozunk azokkal a
fiatalokkal, akik érdeklődnek a harcművészet iránt.
Szerveztek-e edző és toborzó táborokat?
A Hadik András Baranta Sport és Kulturális
Klub már hivatalosan is bejegyzett szervezet, így kérhetünk anyagi támogatást. Úgy
tervezzük, hogy minden évben szervezünk
majd edzőtábort, s bizony szükségünk van
az anyagi támogatásra, amit az idén csak
támogatóink segítségével tudunk megvalósítani. Az idén július 16-23-a között Vajkán
szervezzük meg az I. Felvidéki Baranta
tábort különböző értékes előadásokkal,
bemutatókkal. (A felhívást lapunk 8. oldalán
olvashatják. – a szerk. megjegyzése)
A bemutatókon milyen hatást tudtok kiváltani?
Főleg az idősebb korosztályra tudunk hatni,
mivel él bennük a régi harcok eseményei.
Egyszerűen a lelket mozgatjuk meg, s
ébresztjük fel bennük a múltat. Volt már
olyan élményünk is, hogy a bemutató után

sírva jöttek hozzánk, s örültek annak, hogy
életre keltjük és ápoljuk a régi harcias cselekedeteket, amit ma már harcművészetnek
nevezünk.
A rimaszombati bemutató végén elhangzott
három üzenet a magyarokhoz. Oszd meg az
olvasókkal is.
Az első üzenet:
Magyar ember ne felejtsd el, hogy régen
ezen a földön magyarok éltek, értetek éltek,
harcoltak, könnyeiket, vérüket, verejtéküket
áldozták azért, hogy nektek itt otthonotok,
hazátok, békétek legyen. Soha ne feledjétek
a magyar embereket.
A második üzenet:
Magyar ember ne feledd, hogy akik életben
előttetek jártak, halálukban is előttetek
járnak. S akkor, mikor itt befejeződik a földi
életetek, ők tudják, hogy magyar lélek vagytok, s úgy fogadnak majd, hogy már vártunk
rád.
A harmadik üzenet egy himnusz:
Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, míg a Föld tart!
Paradicsom hazájában
Éljen örök boldogságban!
Töltse békével napjait,
Egyezve lássa fiait!
Tatár, török s más ellenség
Minket meg ne rémíthessék!
Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, míg a Föld tart!
Isten áldjon meg bennünket,
Minden igaz magyar embert!

Csölle Edit, fotó: moly
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 21. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
május 24-én, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
május 25-én, vasárnap
Polianka gyógyszertár

Fogorvos
május 24-én és 25-én
MUDr. Sklenková E.
Celementis AI (Nyugat lakótelep)
tel.: 56 31 566

2008. 5. 19.

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, 17.30tól pedig a Napi krónika második kiadása hallható.

Balogvölgyi falvak figyelem!!!

francia animációs dráma

A Magyar Koalíció Pártjának Bátkai Helyi Szervezete
a balogvölgyi falvak önkormányzatainak, polgármestereinek és MKP helyi szervezeteinek együttműködésével harmadik alkalommal szervezi meg a
Balogvölgyi Falvak Találkozóját, melyre az idén Simon
Zsolt parlamenti képviselő fővédnöksége alatt július
26-án, szombaton kerül sor Bátkában a sportpályán. A szervezők szeretnék, ha a gazdag műsorral
tarkított egész napos rendezvénybe minél több község
bekapcsolódna a Balogvölgyéből. Megrendezik a Mi
fő a bográcsban? főzőversenyt, melyre a csapatokat
a polgármestereik vezetésével várják, max. két palóc
vagy gömöri finomság készíthető, s két díjat + egy
fődíjat osztanak ki. A házi kedvencek kiállítását és
börzéjét díjazással és adás-vétellel egybekötve a régi
parkban rendezik meg. Sor kerül a Ki lesz a király?
Máriás kártyaversenyre is, melyre a helyszínen lehet
majd nevezni, s a három legeredményesebb versenyzőt díjazzák. A délutáni órákban a résztvevő községek
öregfiúk futballcsapatainak a mérkőzéseire kerül sor,
amelyre 6 fős csapatok jelentkezését várják, a játékidő
2x15 perc rövidpályán. Versenyezhetnek a nap folyamán sörivásban, erőben, de énekben is. A Száll az
ének nótaversenyt az esti órákban tűzték programra,
ahová is magyar nóták, népdalok, egyéni és csoportos
fellépők esetleg népi hangszereken játszók jelentkezését várják. Az egész nap folyamán a további kínálatok
közé tartoznak a gyermekprogramok, a Bástya Íjász
Klub bemutatója, a bátkai ROMA BAND szórakoztatása, a motorosok találkozója, a bátkai Roma Közösség
vakaró sütése és árusítása, malacsütés, gyermekek részére motorozás, lovaglás, íjászat, kocsikázás, tombolasorsolás. A szervezők ezúton is kérik az ünnepségen
részt venni kívánó községek polgármestereit, hogy
községük jelentkezését legkésőbb 2008. június 10-ig
jelezzék a rendezvény helyi szervezőinél: Bak Róbert,
Bátka 180., tel.: 0907 855 403; Bodnár Géza, Bátka
264., tel.: 047/56 97 121; Pásztor László, Bátka 106.,
tel.: 047/ 56 97 290.

Május 22-én, sz. 21.00 ó.
Párizs, francia vígjáték

I. Felvidék Baranta tábor

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
május 13-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Pavel Bokor, Viera Kojnoková,
Stanko Kajánek, Ladislav Botko,
Katarína Klincková, Jozef
Gríger, Róbert Tóth, Ladislav
Fazekaš, Juraj Lacík, Dušan
Kubík Rimaszombatból, Tóth
Géza Otrokocsról, Oľga Kilíková
Alsóvályból, Ľubor Palkovič
Nagytörékről, Dušan Kochan,
Andrej Kochan, Jaroslav
Asztaloš Felsőpokorágyról,
Csíkfejes Árpád, Vas János,
Vas István Bátkából, Murín
Kvetoslav Alsókálosáról,
Jaroslav Stieranka Rimaráhóról,
Völgy Anna Bejéről, Keresztes
János Kövecsesről, Jozef Kožiak,
Milan Dirbák, Robert Masár,
Simona Masárová Nyustyáról,
Mikuláš Kováč, Miroslav Slížik
Fazekaszaluzsányból, Anežka
Sujová Gernyőpusztáról, Ján
Barto Klenócról, Ján Zvara
Derencsényből, Irena Kosztiková
Tornaljáról. Először adott vért:
Patrik Fazekaš Rimaszombatból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Május 21-én, sz. 19.00 ó.
Persepolis

Május 22-én, sz. 19.00 és
21.00 ó.
Szem, amerikai thriller
Május 23-24-25. p-szo-v.
19.00 ó.
Muzsika
szlovák-német tragikomédia

Május 23-24-25. p-szo-v.
21.00 ó. Cloverfield
amerikai thriller

csapatokat indítanak az adott helyszíneken! Helyszín:
Vajka – focipálya (Vaojka nad Dunajom), Időpont:
2008. július 16-23. Vezetőedző: Vukics Ferenc Csanádoktur. Tábordíj: 2500 Sk, 12 éven aluliak 2000 Sk.
Jelentkezni lehet: Kopecsni Gábor – 0908 703 393,
003620 433 79 15, feherlonakfia@freemail.hu; Papp
Gabriella 0905 676 480, anek-su-namun@freemail.hu
(délután órákban) elérhetőségeken. Előadók: Vukics
Ferenc – Baranta, Nagy Iván – Csallóközi dudáshagyományok, Sólyomfi Nagy Zoltán – Őseink hitvilága,
Brandl Ferenc – magyar néptánc története, harci
táncok. További információk: www.aranykert.fportal.
hu honlapon, vagy a megadott telefonszámokon!

Edző- és toborzó tábort, a hagyományos magyar harcművészet jegyében első alkalommal rendezik meg.
Az érdeklődők betekintést kapnak a hagyományos
magyar harcművészet alapjaiba, a magyar hagyomány
egyes ágaiba (tánc, zene, dal, kézművesség, testilelki-szellemi működésbe), ezenkívül elsajátíthatnak
karikásostor, íjász, botos, kardbotos, lándzsás, népi
birkózó stb. magyar harci elemeket napi két edzésben.
Dudásbállal, táncházzal, filmvetítéssel, előadásokkal,
illetve baranta – kempo bemutatóval gazdagítják az
együttlétet. A tábor alatt alkalom nyílik a vízi baranta
gyakorlására is! További érdeklődés esetén baranta

Meghívók
PÁSZTORTALÁLKOZÓ VÁRHOSSZÚRÉTEN
A Gömöri Kézművesek Társulása, a Meseszínház,
valamint a Csemadok Várhosszúréti Alapszervezete
Pásztortalálkozót szervez Pál István, az utolsó dudás
tiszteletére Pásztorok áldomása ahol újra „dudaszó
hallatszik...“ címmel, melyen megelevenedik a Muzsikáló pásztorok továbbélő tudománya és hagyománya.
Az időpont 2008. május 31., szombat, a helyszín
Várhosszúrét, a Buzgó-fogadó és környéke. A széledő
nyájat terelgetik szép Gömörországból! Legyen Ön is
vendége a szervezőknek, ott ahol a pásztornótáktól
lesz csak igazi jó kedvünk! Jövő heti számunkban a
részletes programot is közöljük.

5. Felvidéki Magyar Sziget (FMSZ)
Szemerédi István rendezésében 2008. május 30
-31-én Búcson a sportpályán valósul meg az ötödik
FMSZ, a következő programmal: Május 30. péntek:
16.30 Légkalapács, 17.45 Dalriada, 19.30 Ismerős
Arcok , 21.00 Lord , 23.00 Hard , 01.00 Titánok. Május
31. szombat: 09.00 Baranta bemutató, 11.00 Filmvetítés (az FMSZ szellemében), 13.00 Rockstone, 14.00
Drastic Means, 15.00 Phoenix, 16.00 Ayers Rock, 17.00
Kerecsen, 17.45 Jászmagyarok, 19.30 Szkítia, 20.40
A Felvidéki Rockszínpad előadása, 21.15 Kormorán,
23.15 Cool Head Clan, 01.00 Nosztalgiabuli az All
Devils zenekarral.

VI. Egészségvédő találkozó
A VIS VITALIS Polgári Társulás szeretettel vár mindenkit a VI. Egészségvédő találkozójára, amelyet a pozitív
gondolkodás jegyében rendez május 31-én, szombaton 9-17.30 óra között Füleken a Klub-kultúrházban.
Előadást tart: Csabaj Izabella, tisztánlátó Véletlenek
nincsenek címmel, Leles Csilla a Feng Shuiról, Kovács
Tünde az egészség szolgálatában álló mikroalgákról.
A kísérőrendezvények között lesznek konzultációk,
gyógyító gyertyák alkalmazása, diagnosztika, aurafotózás, csontkovácsolás, antioxidáns mérés, dohányzás
leszoktató kezelés, íriszdiagnosztika, talpmasszázs,
számmisztika, grafológia, kártyavetés, földsugárzás
mérése, könyvek-, ajándékok árusítása. A délutáni
órákban Janák Lajos – asztrológus, Ľubica Lehotská –
somezeda, Bari Ilona– íráselemző, Eva Baková – számmisztikus, Szabó Éva – szellemsebész tart előadást.

Kazincbarcika Város
Önkormányzata megrendezi a IX. Kazincbarcikai
Termékbemutatót és Vásárt. A kiállításra jelentkezni
május hó végéig lehet. Info : 0907 255600

Hirdetés
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Állás
* Felveszek pincérnőt rimaszombati pizzériámba. Tel: 047/
56 34 777, 0908 260 305

573-20
*Munkát ajánlok trafikban. Info.:
0908 232 207

611-21
*Munkaviszonyba felveszek
autóbádogost. Nagyon előnyös
fizetési feltételek.
Tel.: 0908 495 173

631-22
*Munkaviszonyba felveszek autómechanikust. Nagyon előnyös
fizetési feltételek.
Tel: 0908 495 173

632-22
* Munkaviszonyba felveszek
tehergépkocsi és emelőkocsi
javítót. Nagyon előnyös fizetési
feltételek.
Tel.:0908 495 173

633-22

Állatok
*Eladó Beagle kölyökkutya. Tel:
0908 214 830, 047/56 99 303

626-20

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

463-20
* Szántóföldet vásárolnák. Tel.:
0905 435 823

545-23
* Kavics-, homok, kőszállítás
kedvező áron. Tel: 0908 495 173,
047/56 94 226

593-24
*Eladó 2 fehér (ajtója fényes
kőrisfa) és 1 drapp matt ruhásszekrény.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0905 805 211 – hívni 14.00 óra
után.

1642-21
*Eladó régebbi bútor. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0903 261
310

634-20

Autó-motor
* Zetor és Crystal típusú traktorokat, valamint targoncák javítását vállaljuk. Tel: 0908 495 173

594-24
* Teher- és személyautók
alvázjavítását és heggesztését,
lakkozását, festését vállaljuk.
Tel: 0908 495 173

593-24
*Sürgősen eladok S 1203-as gépkocsit jó állapotban, érvényes
okmányokkal. Ár megegyezés
szerint – olcsón. Tel.: 55 94 421.
Hívni 20.00 óra után.

620-20
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EREDETVIZSGÁLAT
Az SZTK areáljában

Komplex szolgáltatás STK – EK – KO

előnyösen egy helyen

Ingatlanok

Telefonos megrendelés:

*Eladó 3 szobás lakás a város
központjában Rimaszombatban.
Tel. 0903 557 257

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

Várjuk Önöket!

609-21
*Eladó 2 szobás lakás a Kishont
utca 20. szám alatt. Nem átalakított. Ár 700.000,- Sk Tel.:0914
196 233

630-20

Motorest Cieľ, (Feketerét)
2008. 5. 8-án nonstop nyitvatartással, grilles különlegességekkel nyit.

Bérelhető városi épületek

Rimaszombat Városa bérbe
kínálja:
a) az egykori alapiskola épületét
Baktiban
b) irodahelyiségeket (egykori vendéglő) Alsópokorágyon
a kultúrház épületében – 110,62
m2.
A kérvényeket a rimaszombati
Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályára (97901
Rimaszombat, Svätopluk 9.)
küldhetik. Bővebb információ az alábbi tel. számokon:
047/5604631, 5604626, 5604633.

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

Egyúttal felvesz munkaviszonyba szakácsot, pincért – előnyös
fizetési feltételek. Szállás ingyen bebiztosítva.
Információ:
047/56 33 949 Mobil: 0905455 727, 0918872 058
2131-20

SZÃNYEG • PVC • PARKETÁK • MATRACOK

éppen
most

571-20

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Laminát parketta,
kiválasztott mintábol,

Tel: 0908 948 971

vastagság 7mm,
lamella méretei 1290 x 194mm,
csomagban 2,25m2

Irodai megterhelhetŒ
szŒnyeg,
szélesség 4m

2003

Eladó 32 áras
építkezési telek
a Molnárpusztán.
Ár megegyezés szerint.
Tel: 0908 931 360
2129

10 év
garancia

Az akció 2008.5.5-tól – 5.31-ig tart, vagy ameddig a készlet tart.

R I M A S Z O M B AT

Ko‰ická 3210 (a kézi autó mosó mellett)
Hét – Pent: 8-18 óra, So: 8-12 óra
KÖSZÖNET:
*Bevásárlásnál elvesztettem a mobilomat. Nem bizakodtam benne,
hogy megtalálják. A Kauflandból telefonáltak, hogy a takarítónő
megtalálta. Ezúttal szeretném neki megköszönni és örülök, hogy
még vannak közöttünk becsületes emberek.

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085

Ruszkovics Sándor, Rimazaluzsány
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Üdülési lehetőség Alsósztregován
A rimaszombati Városi Lakásigazgatóság értesíti a város lakóit,
hogy az alsósztregovai rekreációs létesítményében még az alábbi
időpontokban vannak szabad helyek: augusztus 09-16 – két négyágyas faház, augusztus 16-23. – két négyágyas faház
augusztus 23-30. – két négyágyas faház, augusztus 30.- szeptember
01. – két négyágyas faház
Az egyhetes üdülés ára az 1. számú faházban 3000 korona, a 2. számú faházban 2500 korona. A hétvégi tartózkodás 1500 illetve 1000
koronába kerül. Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: Rojíková
- MsBS, s.r.o., Tržná 2 č.dv. 37., tel.szám: 55 11 913.

Meghívjuk Önöket az újonnan megnyílt
gyerekruha-üzletünkbe


GYEREKTEXTIL

Kínálatunkban Angliából behozott
gyerekruhák. Gazdag kínálat nyári ruhákból.
Vasúti utca 5. szám alatt Rimaszombatban.
Nyitvatartás: munkanapokon 9.00 és 16.00 között

2133

A feledi Községi Hivatal a § 4 NR SR 596/2003 törvény értelmében
állást hirdet a feledi magyar és szlovák nyelvű óvoda igazgatói
tisztségének betöltésére.
A belépés feltételezett időpontja 2008 augusztus 25.
Kvalifikációs végzetség:
szakirányú végzetség az Iskolai Minisztérium 41/1966 számú törvény rendelete és az érvényes törvény módosítások szerint
Egyéb feltételek:
minimálisan 5 év pedagógiai munka körben szerzett szakmai,
gyakorlat, büntetlen előélet, személyi alkalmasság a funkció
betöltésére (szervezői és vezetőségi képesség), az óvoda fejlesztési
tervének benyújtása írásos formában
A községi hivatal elvárásai az óvoda fejlesztésének érdekében
új nevelői, oktatói módszerek bevezetése, a meglévő anyagi források efektivitása és újak szervezése, a régión belüli együttműködés
elmélyítése a gyerekek és a szülők érdekében
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai önéletrajzot, szakképzetséget igazoló okiratot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, írásbeli beleegyezést
a személyi adatok felhasználására a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal együtt lezárt boritékban
„ Výberové konanie - MŠ ul. Školská 295, 980 02 Jesenské.
NEOTVÁRAŤ „ megjelöléssel kérjük 2008 június 10-ig a következő
címre eljutattni: Obec Jesenské, ul. Sobotská č. 10, 980 02 Jesenské

Sport

2008. 5. 19.
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Rimaszombati harmadik hely nemzetközi íjászversenyen

A

Bástya Egyesület mellett működő Bástya Íjász Klub három tagja részt vett
május 10-11-én a Tahitótfaluban megrendezett nagyszabású nemzetközi íjászversenyen. A versenyt, amelyre több mint kétszáz
íjász nevezett be, a budapesti Tüzesíjász
Klub szervezte. Csigás, olimpiai irányzékos reflexíj és tradicionális, ősmagyar

íjak mérték össze erejüket a jó hangulatú
versenyen. Az egyik legfiatalabb résztvevő,
a Bástya Íjász Klub versenyzője, a tizenegy
éves Ternóczky Krisztián volt, aki a D3-as
kategóriában, olimpiai irányzékos reflexíjjal
a dicséretes, 3. helyet szerezte meg, életének
első, s mindjárt nemzetközi versenyén.
A másik két hazai résztvevő, a csigás íjak

Halászverseny Kurincon

A

szezonkezdés előtti halászversenyek
nagy sikernek örvendenek a sporthalászok körében. nem volt ez másképp az idén
sem, a Kurincon május 3-án a rimaszombati
halászszervezet szervezésében igen szép
számban jöttek össze a halászok, akiknek az
idén még az időjárás is kedvezett.
87 ifjúsági és felnőtt valamint 9 gyerekversenyző nevezett be, fél nyolckor az első
csalikukacok a vízben landolhattak. Mivel
ebben az időszakban a halak már a szaporodással vannak elfoglalva, a jó falatok
ellenére sem kapkodtak a csali után. De mivel értékes díjak vártak gazdára, a halászok
türelme meghozta a várva várt zsákmányt.
A verseny fél egyig tartott, ekkor a verseny
főbírája, Dulovics Jenő és stábja értékelték a
fogást, majd a helyi szervezet elnöke, JUDr.
Igor Borlok átadta a díjakat az arra érde-

meseknek. A felnőttek mezőnyében az 1. helyen Robert Madunický végzett 305 ponttal
(13 db. fogott hallal). Második lett Barnabás
Kováč 196 ponttal (6 fogott hallal), a harmadik helyen Igor Nosáľ végzett 189 ponttal
(5 fogott hal). A legtermetesebb zsákmányt,
egy 56 cm-es pontyot Nagy Sándor ejtette
el. A gyerekeknél az első helyen Zdenko
Hronec végzett 156 ponttal (3 hal). Második
lett Eduard Janský 61 ponttal (6hal) Maroš
Szentesi előtt. (56 pont, 4 hal). Eduard Janský
fogta ki a legnagyobb halat is (55 cm-es
ponty). A díjak mellett tombolahúzás is volt,
így közel 30 ajándék került kiosztásra. A
fődíj egy mini tévékészülék volt, de gazdára
talált egy kertészkészlet, és egy sportöltöny
is. A hivatalos halászidény május 15-én
kezdődött el.

Dobos Ferenc

versenyében, Lévay Tibor és ifj. Lévay Tibor
a rangos mezőnyben, ahol több Európabajnok és európabajnoki érmes, s helyezett
is versenyzett, tisztességgel helytállt, s jól
szerepelt. Örvendetes, hogy több gyermek
és fiatal is jelentkezett az utóbbi napokban
a Bástya Íjász Klubnál, s jelezte, ki szeretné
próbálni ezt a szép, ősi sportot.
va

Martin Antal
bronzérmet szerzett

M

artin Antal URAKEN karateklub
versenyzője Kassán, a szlovák
bajnokságon bronzérmet szerzett az
idősebb diákok versenyében.
A versenyt az US STEEL védnöksége
alatt rendezték május 10-én. Martin
Antal az első fordulóban a pozsonyi
Peter Macekot verte 3:0-ra, a második
fordulóban viszont nem bírt a nagy
esélyes, szintén pozsonyi Matúš
Lieskovskýval. De mivel Lieskovský
bejutott a döntőbe, így Martin is tovább versenyezhetett. Előbb a bártfai
Jakub Boreckýt majd a pozsonyi Peter
Trandžíkot győzte le 3:0 arányban,
s így megszerezte a harmadik helyet.

Régiófoci
A III. ligában a rimaszombati fakó csak
az egyik pontot tudta itthon tartani
a körömcseiek ellen, a fülekiek pedig az
utolsó helyezett nagyselmeciek otthonában kaptak egy hatost, s egyre közelednek
a kieső zónához.
A 23. forduló eredményei:
Rimaszombat B – Kremnička 2:2 (1:2), g.:
Novosedliak , Kižik , ill. Keller (2)
Lipt. Štiavnica – Fülek 6:1 (2:0), g.: Juráš ,
Švárny (3), Čačo, Mikula, ill. Nagy
Bánová – Králiky 1:0 (1:0), Dolná Ždaňa –
Bytča 4:1(3:0), Lietavská Lúčka – St. Bystrica
3:2 (3:1), Námestovo – Makov 0:0; Kys.
N. Mesto – D. Strehová 3:0 (1:0), Zvolen –
Krásno 5:1 (2:0)
A IV. ligában a felediek otthon győztek
a losonctamásiak ellen, az ajnácskőiek
viszont kikaptak Podlavicén. A feledi csapat
a hatodik helyre jöttek fel, az ajnácskőek
a vereségük ellenére egy hellyel előreléptek.
A 20. forduló eredményei:
Podlavice – Ajnácskő 2:0 (1:0), g.: Tišliar,

Selecký
Feled – Tomášovce 2:0 (0:0), g.: Várady, Paliaš
N. Baňa – Brusno 8:1 (2:1), Poltár – Selce 9:1
(6:0), Hliník n/Hr. – Revúca 1:2 (0:1), Tisovec –
Ružiná 1:1 (1:0), Kalinovo – V. Krtíš 2:3 (1:1)
Az V. ligában Nagybalog idegenben ütötte ki
a rimajánosi csapatot, amely ezzel a vereséggel az utolsó előtti helyre zuhant vissza.
Bár a második helyen álló lukanényeiek is
győztek, a nagybalogiak előnye továbbra is
kilenc pont.
A 20. forduló eredményei:
Rimajánosi – Nagybalog 0:5 (0:1), g.: Iványi
(2), Doležal (2), Valkučák
Málinec – Olováry 2:0 (0:0), M. Kameň –
Hnúšťa 3:1 (2:1), Ragyolc – Ipolynyék 4:1
(2:0), Sklabiná – Lubeník 2:0 (1:0), Boľkovce
– Nenince 2:4 (2:0), Hrnč. Zalužany – Mýtna
2:0 (1:0)
A járási I. osztályban a 16. fordulóra
került sor, s végre felébredtek hosszú
téli álmukból a hanvaiak, s legalább az
egyik pontot megszerezték az osgyániak

ellen. A sajógömöriek biztosan győztek
a nagytörékiek ellen, a rimaszécsiek viszont
súlyos vereséget szenvedtek Murányban.
A sajógömöriek előnye már 11 pont, ami
szinte behozhatatlannak tűnik.
A 16. forduló eredményei:
Hanva – Osgyán 2:2 (1:1), g.: Zsíros J., Zsíros
E., ill. Pisár (2); Muráň – Rimaszécs 6:0
(1:0), g.: Matajz, Velk (2), Švonavec, Verkin;
Sajógömör – Nagytörék 3:1 (2:0), g.: Brindzák, Lázár, Balog ill. Máté; Guszona – Bátka
1:1 (0:1), g.: Bodor ill. Albert; Revúčka –
Sajószentkirály 1:1 (1:0), g.: Kilík ill. Demeter;
Szárnya – Klenovec 7:1 (3:1), g.: Kárász (5),
Bencsö, Ferko ill. Kubinec.
A járási II. osztályban a bajnokság első két
helyén álló zeherjeiek és jolsvaiak is remek
napot fogtak ki, s a feljutás kérdése még
egyáltalán nem lefutott.
A 13. forduló eredményei:
Zeherje – Balogfala 6:1, Abafala –
Cserencsény 4:2, Oldalfala – Jolsva 0:7,
Uzapanyit – Gömöralmágy 0:4
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Rimaszombat
–Podbrezová 2:1

Reisz András
jelenti

Fordítottak Piszárék

M

ichal Gottwald, a Podbrezová csatára
a rimaszombati mellett a saját kapujába is betalált – a gömöriek gyengébb első
félidő után remek focival, 0:1-ről fordítva
győzték le a második helyezett Podbrezovát.
Ebben az idényben a Podbrezová három
meccsen csak egy pontot szerzett a rimaszombatiak ellen – ez egyáltalán nem
megszokott és örvendetes statisztika, hiszen
az összes egymás elleni meccs tekintetében
igencsak kiegyenlített a mérleg: 17 találkozóból 5 rimaszombati győzelem, 6 döntetlen
és 6 Podbrezová-siker.
Anton Jánoš csapata ezúttal sem adta
olcsón a bőrét Rimaszombatban, az első
húsz percben jelentős mezőnyfölényben
játszott, s a 19. percben Konček beadása
után Gottwald senkitől sem zavartatva
a kapuba fejelt – 0:1. A kapott gól után a
hazaiak is nagyobb sebességre kapcsoltak,
de próbálkozásaik elkerülték a kaput (pedig
a vendégek kapusa a 35. percben megsérült,
és komoly gondjai voltak a rugaszkodással).
A félidő ráadásának utolsó másodperceiben
azonban egy remek kényszerítő után Lazúr
védhetetlenül kilőtte a felső sarkot – 1:1.
A vendégek érthetetlen módon még a
szünetben sem cseréltek kapust – ezzel
megvárták az újabb hazai gólt. Vagyis nem
teljesen hazai gólt, hiszen Piszár beadása
után Geri lövését a sánta kapus még kiütötte, a saját kapuja előtt tébláboló Gottwaldról
viszont a labda a hálóba pattant – 2:1.
Gottwald a 67. percben jóvátehette volna
a hibáját: Tomko elfektette Kuciakot, lövés

helyett csatártársához passzolt, ám az az
üres kapu mellé gurított – fogta is a fejét.
A vendégek az utolsó negyedórában nagy
lelkesedéssel támadtak, de mivel Kuciak a
helyén volt, egyenlíteniük nem sikerült.
„A helyzetek tekintetében mi nyertünk, de
mit érünk vele, ha csak egy gólt rúgtunk?!”
– panaszolta a meccs után Anton Jánoš, a
Podbrezová mestere, aki szerint a remek
színvonalú mérkőzés több nézőt érdemelt
volna.
Vass Ferenc a hazaiak edzője elismerte,
kevés csapat dolgoz ki ennyi helyzetet
Rimaszombatban. „Bebizonyosodott, hogy a
Podbrezová sosem könnyű ellenfél. Álmosan kezdtünk, de a kapott gól felébresztett
minket, szünet után pedig már nagyszerű
tempóban játszottunk.”
Rimaszombat–Podbrezová 2:1 (1:1)
Góllövők: Lazúr (45.), Gottwald (52., öngól),
ill. Gottwald (19.).
Sárga lap: Lazúr, Geri, Cvjetinovics.
Játékvezető: Jaška, 623 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Rubint (81. Líška),
Geri, Nachtman, Mráz–Sihelský (71.
Cvjetinovics), Janečka, Filo, Lazúr–Piszár,
Zsivanovics (90. Šándor).
A rimaszombatiak a 31. fordulóban a Kassa
B csapatával játszanak idegenben (kedden, 17
órakor), szombaton pedig a 32., utolsó hazai
fordulóban 17 órakor a nagymihályi együttest
fogadják.

A

jövő hét folyamán jelentősen
megváltozik az idő, a hét elején
sokfelé számítunk kiadós, nagy
mennyiségű csapadékra (különösen
kedden), lesznek heves zivatarok is
és a hőmérséklet több fokkal visszaesik a hét közepére, tehát határozottan szünetel a nyáriasan meleg idő.
A hét második felében ismét kicsit
csendesebb, de a mostaninál főleg a
hajnali órákban jóval hűvösebb időre
számítanuk, viszont már nem várható gyakori
esőzés. Újabb felmelegedés az ezt
követő héten valószínű záporokkal,
zivatarokkal.

B. T.

Tippeljen velünk!

Asztaliteniszgála
Rimaszombatban
N

em akármilyen gálaműsorra került
sor Rimaszombatban a minap a Városi
Művelődési Központ esztrádtermében, ahol
két asztalitenisz-legenda, Milan Orlowski és
Jinřich Panský tartott bemutatót tudásából.
A gála elején előbb a Mladosť Relax Rimaszombat versenyzőivel, Polgári Gáborral
és Luboš Voliarral játszottak bemutató

mérkőzést, ezt követte a két egykori csillag
egymás ellen vívott showelemekkel is bőven
tarkított mérkőzést. Amíg Panský simán, 2:0
arányban legyőzte Voliart, addig Polgárinak
sikerült játszámát nyernie Orlowski ellen.
Az 1985-ben világbajnoki ezüstérmes páros
a Polgári-Voliar párost sima két szettben
győzte le.

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

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