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Áprilisban bezár a rimaszombati tejüzem, így az utolsó
jelentősebb élelmiszeripari
üzem ajtajára is lakat kerül. Az
üzemet, amely alig pár évvel
ezelőtt is nyereséges volt,
2007-ben a francia Senoble
vásárolta meg, amely most
a bezárást azzal indokolja, hogy
termelését újonnan épülő üzemébe szeretné összpontosítani.
2006-ban még 91 alkalmazottja
volt a vállalatnak, amely még
1953-ban jött létre. A bezárás
összefügghet a tejipart évek
óta sújtó válsággal is, hiszen az
elmúlt években drasztikusan
csökkent a tejfogyasztás. A tejüzem bezárásával áprilistól 43
ember marad munka nélkül.
jdj

A Yuránál marad
az 1200 fő

Ing. Danica Blahová, a rimaszombati személyzeti osztály vezetője ajtót nyitott. Bent nem fényképezhettünk.

Mi van a YURA színfalai mögött?

Contra és pro a YURA-ban!
Jobb címlaptémát is el tudtam volna képzelni a Magyar Kultúra Napja után, s belső tiltakozást is éreztem,
amikor megtudtam, hogy január 22-re kapott meghívást a Gemerské zvesti a Yurába. S mivel a Himnusz
születésnapját nem ünnepelték Rimaszombatban,
„bal sors akit régen tép”, így mentem látni, tapasztalni én is a sok titokkal fémjelzett vállalatba. Pár hete
szlovák testvérlapunk ugyanis olvasójától levelet kapott, melyben nyíltan kimondja, hogy nem hallgathat
tovább, mert a Yura az a vállalat, amely hírhedt: „a különböző botrányokról, hogy a munkások kezére ütnek,
ízléstelenül bánnak alkalmazottaikkal, a vállalat szó
szerint kihasználja az olcsó munkaerőt, néhány mestert rejtélyesen választanak, olyat akik sokszor maguk
sem tudják a gyártást, a fizetések szánalmasak, a munkásokat úgy engedik el, ahogy nekik tetszik, a szabadságokat nem fizetik ki, sokszor elbocsátással fenyegetőznek, ha nem hajlandóak a szombati munkavállalásra.”
Mgr. Patrik Puchoň a YURA Corporation Slovakia kft.

A Yura Corporation Kft.
világszerte harmincezer főt
alkalmaz, ebből Szlovákiában
2 500-at. Az akkor még Sewon
néven 2004-ben hazánkban
is megtelepedett kóreai cég
első üzeme a Puhó melletti
Lednicrónán nyílt. A Kia és
Hyundai autók kábelkötegeinek összeszerelésére szakosodtak, Rimaszombatban
700, Nyustyán pedig 500 fővel
üzemelnek, s ezt a létszámot 2009-ben is szeretnék
megtartani. A gazdasági válság
érinti ezt a vállalatot is, de
elbocsátásokra nem kerül sor,
a takarékossági intézkedéseket
azonban bevezettek – tájékoztatta lapunkat Mgr. Patrik
Puchoň menedzser. (he)

menedzsere a GZ-hez eljuttatott álláspontja szerint „…
vállalatuknál a Szlovákiában érvényben lévő munkajog
SZEBB LAKÁS, SZEBB
alapján csak munkaszerződéssel dolgoznak, s a fent is
idézett olvasó levelét megalapozatlan rágalmazásának,
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
egy frusztrált olvasó feltevéseinek ítéli meg, akinek
Nyustya, Francisci u. 167.
problémái vannak a multikulturális teljesítményorientált vállalat körülményeinek elfogadásával.” ÉrdePotrebujete si požièaś?
kes kérdés az okság. Ugye tudjuk, hogy az ok kiváltja az
okozatot. S az, hogy éppen melyik oldalról szemléljük
az ügyet, empátiakészségnek köszönhetően mindkét
fél részéről elfogadható. Amit láttam és hallottam, azt
0904 801 765
helyszűke miatt bővebben csak következő számunkRimavská Sobota, Hatvániho 2
ban tudom kifejteni, elsőre azonban Kölcsey Ferenc
0904 842 198
1823-ban sorai belülről a fülemben csengtek: „…S ah,
Hnúšśa , Francisciho 186
szabadság nem virúl / A holtnak véréből, / Kínzó rabság könnye hull / Árvánk hő szeméből! // Szánd meg,
isten, a magyart, / Kit vészek hányának, /Nyújts feléje
pozic_gemeri_44x30_CB.indd 1
16.12.2008
védő kart / Tengerén kínjának. …”
Kép és szöveg: Homoly E.
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Szlovákiát is elérte a gazdasági válság
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Bár sokáig reménykedtünk benne, hogy minket
elkerül, de lassan hozzánk is begyűrűzik a gazdasági válság. 2008 szeptembere és decembere
között csaknem 1 százalékponttal nőtt a munkanélküliség Szlovákiában, s már elérte a 8,39
százalékot. Eddig 98 cég jelentett be tömeges elbocsátásokat, s további 211 jelezte, hogy az elkövetkező hónapokban kénytelen lesz bezárni vagy
megválni alkalmazottainak jelentős részétől. A
válság az bankok és az autóipar mellett elérte
az építőipart, a turizmust és a szállítócégeket is.
Már közel 7 ezer ember maradt állás nélkül, de az
a szám elérheti akár a 15 ezret is. Mivel Európa
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más országaiban sem jobb a helyzet, így tömegével térnek haza a vendégmunkások írországból,
Angliából és a szomszédos Csehországból és Magyarországról is. Déli szomszédunkban már eddig is 20 ezer embert küldtek el, s szinte természetes, hogy először a külföldi munkavállalóktól
szabadulnak meg. Európa nyugati felén a munkavállalók kényszerhelyzetükben olyan munkahelyeket is elvállalnak, amit eddig meghagytak
az Európa keleti feléből érkezőknek.
Gömör már hosszú évek óta a munkanélküliségi
mutatók elején foglal helyet, s bár Rimaszombatban már alig van olyan nagyobb üzem, ahon-

nan tömeges méretekben lehetne elbocsátani alkalmazottakat, a munkanélküliek száma a múlt
esztendő utolsó harmadában mégis megugrott, s
25,83 százalékról 26,83-ra emelkedett a munkanélküliek száma. Ez nemcsak annak köszönhető,
hogy befejeződtek az idénymunkák a mezőgazdaságban vagy az erdőgazdálkodásban, de sokan
tértek haza Csehországból és a nyugati országokból is, a még működő cégek pedig nem igen vesznek fel új embereket. A rimaszombati tejüzem is
több tucat ember elbocsátására készül, és nem
jobb a helyzet Füleken sem, ahová még szintén
sokan járnak dolgozni járásunkból.
Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, 1996-ban
még csak 23,8 százalékos volt a munkanélküliek
aránya, de ezt azóta sem sikerült megközelíteni.
Voltak olyan évek is, amikor a munkanélküliek
aránya elérte a 37 százalékot. Ez összefügghet a
támogatási rendszerrel is, hiszen amíg 1996-ban
a kormány 5 764 568, 4 eurót (172 663 395 korona) támogatta a munkahelykeresést, addig erre
1999-ben már csak 552 351,52 eurót (16 640 142
korona) szánt. A helyzetet a járásban javította
a Sewon (YURA) megjelenése, amely kb. 1 200
embernek nyújtott munkalehetőséget.
jdj, mak

Nem minden szociális munkát végző szociális munkás!

Fogalomzavarok tisztázására – 1.
Egyre többet fogjuk hallani a szociális
munka fogalmát, ezért jobb, ha tisztázzuk az alapvető fogalmakat. A szociális
munkás olyan felsőfokú tanulmányokat
elsajátított segítő szakember, akinek
segítő hivatása az emberi szükségletek
kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtésére irányul, hogy segítsen azoknak az embereknek, akik erre a
fennálló körülmények között önmaguk
erejéből nem képesek.
A szociális szakmunkákat, a speciális szociális
szakterületek (pl. alap ellátást-, nappali ellátást-,
átmeneti ellátást-, ápoló-gondozó-, rehabilitációs intézmények, lakóotthonok, módszertani
osztályok) munkáját az egyéni bánásmód, az
ellátást igénylők problémáira adott széleskörű
válasz és segítés jellemzi, s mindig az adott körülményekhez, az egyes szociális szolgáltatások
munkaköreihez igazodik.
Az egyre súlyosbodó szociális problémák
Szlovákiában is kötelezővé tették, hogy az önkormányzatok, iskolák, egyéb szociális intézmények „felvértezzék” magukat különböző szociális
szakmunkásokkal. Több tanfolyam, képzés indult, megteremtve a lehetőséget az alapok elsajátítására. De az állások betöltése annál égetőbb
volt, mint a képzések rendszerének a tisztázása.

A szlovákból magyarra történő fordítás miatt
azonban úgy nevelkednek a nemzedékek, hogy
fogalomzavarral küszködve, tükörfordítással
fejezik ki magukat, s szinte minden emberekkel
foglalkozó egyénekre képesek rámondani, hogy
szociális munkások. Hazánkban, de ez még sajnos Magyarországon, ahol már a képzési rendszer kikristályozódott, még ott is jellemző, hogy
képezett munkaerő híján szociális szakmunkákat bárki végezhet. Jó esetben, ha nem is egyetemi (magiszter), de legalább főiskolai (bakalár)
végzettséget megkövetelik.
Így alkalmazásba kerültek nem szakirányú
végzettséggel rendelkezők is pl. pedagógusok,
gyógypedagógusok, pszichológusok, mentálhigiénikusok, s egyéb egyetemi/főiskolai végzettségűek, de jogi, államigazgatási főiskolai végzettségűek, teológusok, hittudományi főiskolát
végzettek – hivatkozva arra, hogy rokonszakmák. Ettől szociális segítő szakmai feladatukat
jól végezhetik, de szakmájukat tekintve ezzel
még nem váltak szociális munkássá. A felsőfokú
szociális szakképzettséggel rendelkezők között
is többféle szakmát (szociálpolitika, szociális
munka, szociálpedagógia…) különböztethetünk
meg, amelyek Szlovákiában igazán új keletűek,
mert még társadalomtudományi, egyetemi szintű végzettséggel nem sajátíthatók el. Szlovákiában például a szociális munkát csak különböző

szakirányultsággal bakalár képzésben, s általában pedagógiai karon lehet elvégezni, magiszteri
képzésben pedig pl. szociálpedagógia szakon lehet egyetemi diplomát szerezni belőle.
Hogy a munkahelyeken, az adott beosztásában milyen munkát kell elvégeznie, s milyen
munkakörbe osztják be az alkalmazottat, az
az intézmény vezetésén múlik, s publicisztikai
téma, ugyanis a szakma illetve a végzettség és
a munkakör illetve beosztás nagyon sokszor
nem azonos, s nem is szabad összekeverni, ös�szetéveszteni. Nagyon kevés polgárnak adatik
meg, hogy végzettségével azonos munkakörben
helyezkedik el. Önkéntes alapon senkit sem nevezhetünk ki pl. szociális munkásnak, ha nem az
a végzettsége, lehet azonban szociális munkát
vagy akár szociális terepmunkát végző polgár,
azaz szociális munkatárs, s ugyanolyan jól végezheti feladatát megfelelő feltételek megteremtésével, mint a képzett szociális munkások.
A következő számunkban azt nézzük meg, hogy
az egyes felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakemberek szakmája mit is jelent (Hazánkban csak szociológus és szociálpedagógus
egyetemi képzés létezik).
Folytatás a következő számban…
Homoly Erzsébet,
okleveles szociálpolitikus (ELTE)
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Elégedett bálozók
a 13-as szám jegyében

3

Robert Ficot
Rimaszombatba
várják
Január első felében ismét ülésezett
a város operatív vezetése, amelyen
többek között Robert Fico egyre
aktuálisabb rimaszombati látogatásáról, de Janko Jesenský szobrának
felállításáról is szó esett.

Január 17-én hivatalosan is elkezdődött
a báli szezon az immár 13. alkalommal
megrendezett városi bállal, de ez a szám
most úgy tűnik, senkire sem hozott
balszerencsét. Több mint 50 pár ropta
a táncot egészen reggelig, voltak, akiket
még az sem zavart, hogy hajnali fél
ötkor a zenekar véget vetett a zenének.
A vendégeket a Városi Művelődési Központ
(VMK) igazgatója, Ľubomír Šárik üdvözölte,
s nem hiányozhatott sem Cifruš István polgármester, sem Pavel Piliarik alpolgármester.
A polgármester pohárköszöntője után a VMK
mellett működő Impulz táncklub tagjai mutatták be a tudásukat, s az Exil együttes hívta táncba a vendégeket. A bál főszervezőjétől, Tatiana

Koniarovától azt is megtudtuk, hogy a vendégek
többsége nagyon elégedett volt a rendezvénnyel,
s megígérték, hogy jövőre is eljönnek. De addig
is még az idei báli szezon folytatódik, s február
végéig közel tíz mulatság közül lehet választani
Rimaszombatban. Január 29-én a Tompa Református Gimnázium a VMK-ban, míg január
30-án a vadászok szintén a VMK-ban vigadnak.
Az erdészek február 7-én rendezik mulatságukat
a Tátra Szállóban, ugyanitt találkoznak február
13-án a rendőrök, február 14-én pedig a VMKban a korlátiak találkozójára kerül sor. Február
20-án rendezik a Csemadok-bált, egy hétre rá
a gimnázium bálja lesz a VMK-ban. Február
13-án a Kereskedelmi Akadémia is megrendezi
a maga bálját az iskola éttermében.
mak/jdj, fotó: mak

Jégzajlás a Rimán
A hatalmas jéglapok
végigzúdulása pár percig
tartott a Rimán, s félelmet keltett a lengőhídon
átkelőkben.
Fotó: moly

Az értekezleten Cifruš István polgármester mellett Pavel Piliarik alpolgármester
és Kovács László városi elöljáró, valamint
a városi üzemek igazgatói is részt vettek.
Pavel Piliarik alpolgármester beszámolt
arról is, hogy intenzív tárgyalások folynak
a kormányhivatallal, s keresik a megfelelő
alkalmat, hogy Robert Fico miniszterelnök
a városba látogasson. Piliarik tájékoztatta
a város vezetőit arról is, hogy lehetőség van
állami támogatást szerezni műfüves játszótér kialakítására. Kovács László elöljáró a
városi tulajdon leltározásáról tájékoztatott, amely a kidolgozott ütemterv szerint
folyik.
Ismét élénk vita alakult ki Janko
Jesenský tervezett szobra körül. Cifruš István ismét hangoztatta, hogy szerinte technikailag kivitelezhetetlen a szobor elhelyezése a Tompa téren. Végül az operatív tanács
kulturális bizottság létrehozását javasolta,
amely elkészítené a Tompa tér komplex
rendezési tervét. A polgármester arról is
tájékoztatta a tanácsot, hogy a Kishonti utcában található lakótömb még mindig nem
kapta meg a kolaudációs engedélyt, ezért
kénytelen jogi eljárást kezdeményezni.
jdj

A Báthory
csúcsokat
döntött
a moziban
Több mint 3 000 ember látta a tavalyi
év sikerfilmjét, Juraj Jakubisko Báthory
Erzsébet életét feldolgozó alkotását. Eva
Zibríková, a mozi vezetője lapunknak elmondta, hogy tavaly a közel 400 levetített
filmet 15 ezer néző látta. A Báthory mellett
sokan látták a Mamma Mia! c. musicalfilmet, a Szex a városban, a Czinka Panna,
a Gimi, a Batman legújabb részét, a Sötét
lovagot, a Lets Dance 2, de a Narnia és az
Elfeledett sziget c. mesefilmeket is.
amb/jdj
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Néhány fontos szempont beíratkozások idején
Magyar gyermek
magyar iskolába!
„Ne csak a magyar nyelv megőrzéséhez
ragaszkodjon a magyar szülő, mert
a nyelv önmagában semmit sem ér. Csak
azok a szülők őrizhetik meg gyermekeiket magyarnak, akik ezt a magyarságot
tartalommal töltik meg, mely tartalomra
büszke lehet a gyermek. Hősi mesék elmondása távolról sem elégséges ehhez,
a tartalomban élet kell legyen, s ezt
az életet senki más nem adhatja beléje,
csupán maguk a szülők. Vagyis nem
elég, ha magyarul beszélnek a szülők...
Magyarul kell éljenek. Viselniök kell a
maguk magyarságát szóban és cselekedetben, hűségesen, áldozatosságban,
felelősségteljesen...” (Wass Albert:
Józan magyar szemmel II., 222.o.)
Az iskolaválasztás minden család életében az
egyik legfontosabb esemény. A gyermekének
mindenki jót akar. A legjobbat! Amikor pedig elérkezik a választás ideje, elhatalmasodik rajtunk
a szülői felelősségtudat. Gyermekünk életének
talán az egyik legfontosabb kérdésében nekünk
kell döntenünk. Tudjuk, hogy egyáltalán nem
mindegy, milyen iskolába íratjuk. Nem mindegy,
milyenek lesznek azok az első hatások, amelyek
egy életre nyomot hagynak a hatéves gyermek
érzékeny lelkében. Gyermekkorunk és abban az
iskola jelentősége ezért az egész életünk szempontjából meghatározó, ahogyan meghatározóak azok az igazi pedagógusegyéniségek is, akiket
szavainkkal, mozdulatainkkal, gondolatainkkal
magunkban őrzünk. A választással döntünk. A
kezdeti lépésekről mindenképpen. A felelősen
gondolkodó szülők számára nem közömbös,
hogy gyermekük hol kezdi el iskolás éveit, hol
szerzi meg azt az alaptudást, amelyre később
építeni lehet. A legtöbb szülő ezt a kérdést különböző megfontolások alapján már korábban
eldöntötte. Persze mindig vannak bizonytalanok, akik sajnos nem tudják megítélni, hogy egyáltalán iskolaérett-e gyermekük.

Mit tud egy
iskolaérett gyerek?
Hazánkban törvény nem írja elő az
általános iskolába való beíratkozás
előfeltételeként az iskolaérettségi
vizsgálatot. Mindenképp ajánlatos az
iskolaérettségi vizsgálaton részt venni,
így a szülő is megbizonyosodik arról,
iskolaérett-e a gyermek, bátran beadhatja-e az iskolába.

Ha a gyermek akkor kerül iskolába,
amikor már testileg is és lelkileg is
érett rá, nem fog különösebb gondot
jelenteni számára az ott tanított ismeretek elsajátítása.
Melyek az iskolaérettség általános jelei? Pl. tartósan (10-15) percig leköti a rajzolás, a feladatlap
kitöltése, a színezés, nem okoz neki nehézséget
a versek, rövid mesék megjegyzése és elmondása, már kinőtte a beszédhibáit, ki tudja magát
szóban fejezni, az egyszerű összetett mondatok
használata is természetes a számára, szívesen
színez, rajzol (a rajzolás ténye a fontos, nem a
minőség), tisztában van a „több”, a „kevesebb”,
és az „ugyanannyi” fogalmával, és tisztában van
az olyan szintű összefüggésekkel, hogy pl. ha a
folyadékot egy magas keskeny edényből egy széles, lapos edénybe öntjük át, a folyadék mennyisége nem változik.
Általános és elfogadott vélemény, hogy a gyermek akkor kerüljön az iskolába, amikor számára
a legkedvezőbb, mert baj, ha korábban kerül oda,
de az is, ha később lesz iskolás. Ha a gyermek az
orvosi vagy pszichológusi vizsgálaton első alkalommal nem bizonyult iskolaérettnek, a szülő ne
sértődjön meg, fogadja el a szakember tanácsát,
kérjen halasztást. Egy év alatt ugyanis nagyfokú szellemi fejlődés következik be, sorsdöntően
javíthatja a gyermek eredményét, és előnyösen
befolyásolja egész életét.

Miért fontos a magyar
iskola választása?
A jó kezdet köztudottan fél siker, s az
ismeretek anyanyelven sajátíthatók el a
legkönnyebben. Az anyanyelvi iskolában
a gyermek nemcsak írni és olvasni tanul
meg magyarul, hanem magába szippantja
nemzete kultúráját.
A magyarságot tartalommal megtölteni nem egyszerű feladat. Elsősorban a szülők kötelessége
vállalni ezt minden korban és időben. Mindan�nyian tudjuk viszont, hogy ilyen nehéz feladatra
a szülők egyedül nem vállalkozhatnak, csakis
magyar iskoláinkkal közösen képesek rá. Evidens számunkra, hogy tragikusan fogy a magyar
nemzet lélekszáma. Mindent meg kell tennünk
annak érdekében, hogy minél több magyar embert győzzünk meg az anyanyelven történő oktatás fontosságáról. Egy elhamarkodott, átgondolatlan szülői döntés következtében egy életen át
zavaros lesz a gyerekek számára saját identitásuk. A nemzeti hovatartozást örököljük, továbbvisszük, ápoljuk és továbbadjuk. A magyar iskolában a gyermek nem csak a nyelvvel találkozik
és ismerkedik, hanem értékeket szív magába. A

hagyományok, a szokások, a játékok mind-mind
értékként vannak jelen. Ha a gyermek iskolába
megy, akkor baráti, kulturális kötődéseket is kap.
Ez a háttér akkor tud optimálisan kiterjeszkedni, ha a család, az iskola és az adott nyelvi közeg
között szerves együttműködés jön létre. A gyermek ezekben a közösségekben az anyanyelvét
használja, mert számára az a legegyszerűbb
eszköz, melynek segítségével érzéseit és gondolatait kifejezi. Természetesen mindannyian tudatosítjuk, hogy elengedhetetlen számunkra az
államnyelv ismerete, országunk történelmének
és kultúrájának megismerése, amelyre lehetőséget biztosítanak számunkra magyar iskoláink,
mivel az anyanyelvi iskola az oktatási rendszer
minden szintjén felkészült arra, hogy az anyanyelvi ismeretek mellett a szlovák nyelvtudásra
is nagy hangsúlyt fektet, valamint később a világnyelvek oktatását is biztosítsa, így gyermekeinket optimális nyelvi kompetenciával ruházza fel.
Tudatosítanunk kell tehát, hogy nem hátrányt,
hanem előnyt jelent minden magyar gyermek
számára a magyar iskola.

A rimaszombati Tompa
Mihály Alapiskola várja
a gyerekeket
Ha az iskola és a gyermek személyisége,
érdeklődése szerencsésen találkozik,
minden esély megvan arra, hogy gyermekünket biztonságban tudhassuk. Biztonság. Ez a legfőbb célunk. Jó kezekben
tudni a gyermekünket.
Ilyen kezet nyújt a gyermekek felé a Tompa Mihály Alapiskola, amely a 2008/2009-es tanévtől
két épületben, a város két pontján, a Nyugat lakótelepen és a Šrobár utcán várja a kis elsősöket.
Iskolánk szeretetteljes, elfogadó, biztonságos,
óvó, nevelő, egy életet megalapozó, tiszta forrásból táplálkozó, gondolkodásra, tisztességre,
becsületre, helytállásra, sikeres életre nevelő.
A sok jó mellett lehet, hogy a kevésbé jó is jelen
van. Ez nem baj, hiszen ha az iskola valóban az
életre készít fel, akkor a különböző helyzetek
legjobb megoldásait is tanítanunk kell. Szülőként természetesen a legjobbat szeretnék biztosítani gyermekeiknek, de elhatározásuk egy sor
kérdést vet fel, amire nehéz felelősséggel válaszolni. Ezeknek a válaszoknak a megtalálásában
ezen összeállításunkkal is segítséget szerettünk
volna nyújtani a leendő elsősök szüleinek. További kérdéseikre a bemutató órák alkalmával
nyílik lehetőség .
( felhívás a 10. oldalon).
A TMAI Igazgatóságának
közleménye alapján/moly
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Arculatváltásra is készülnek Feleden
Feleden tavaly a jobb atmoszférának is
köszönhetően hatékonyabban tudtuk
véghezvinni a fejlesztési terveket
minden szférában, főleg a község
ingóságának igazgatásában és
üzemeltetésében. A község modernebb
irányítása már nem csak a vezetőség
koncepciója, hanem a kor is követeli
és legfőképpen a jogszabályok, mint pl.
a közügyek hatékonyabb áttekintése
és ellenőrzése.
Községünkben javult a fegyelem az adók befizetése terén, a szemét osztályozásánál, a magánterület karbantartásánál ill. a község területén.
Örömmel tölt el, hogy a változásokat, még ha
nem is nagyon szembetűnő, de együtt valósítjuk meg. Köszönöm a kritikákat is, amelyeket
folyamatosan átértékelünk a képviselő-testület
ülésein.
Mint a jó gazdáknak, nekünk is fő célünk a
község vagyonának fejlesztése és folyamatos
karbantartása. A hivatal és az önkormányzat
működéséhez szükséges technikai és szervezeti
minőségjavítás a jelenlegi vezetés fontos prioritása (pl. számítógépek és softwarek vásárlása,
polgár és kliens központú hivatal átalakítások, új iratkezelési rendszer építés, archívum,

Kultúra
és közösség

Sátoraljaújhelyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet szervezésében immár 11-dik alkalommal rendezték
meg a Dialógusok konferenciát. A kétnapos rendezvény idén a Kazinczy-év köré szerveződött,
s másnap a résztvevők átvonultak Széphalomba.
A rövid köszöntők után Kardos Gábor Kisebbségi jogok a mai európai gyakorlatban címmel tartott előadást, amelyben az európai gyakorlatban
használt két alapdokumentum fontosságát emelte ki, ezek az Európa Tanács két dokumentuma:
a nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezmény
és a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartája.
Szarka László, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet igazgatója, Regionális hangsúlyok és feladatok a magyar-magyar
együttműködésben címmel tartotta meg előadá-

A Vécsey-emlékmű, Igo Aladár
alkotása a temetőben

közterületfenntartó gépek és berendezések beszerzése, közterület-arculatváltás – buszmegállók, zöldövezet fejlesztő és karbantartó stratégia
kidolgozása, eko-játszótér fejlesztés stb).
A költségek egyre magasabbak. Energetikai
szempontból épületeink nem gazdaságosak,
ezért elsősorban energetikai projekteket, projektdokumentációkat készítettünk az egyes iskolai objektumok és a művelődési központ épületének rekonstrukciójára. Már észrevehették az
első ilyen „beavatkozásokat” az óvoda, az egészségügyi központ ill. a zeneiskola épületein és
környékén. Az épületek javítása mellett megpró-

báljuk az épületek többfunkciós adottságait is
kihasználni. Az informálás növelése érdekében
új tevékenységekkel bővítettük a hivatal munkakörét. Az új kábeltévé-hálózat kiépítését információs csatornával egybekötve előkészítettük. A
pénzügyi hátteret erre a beruházásra hosszabb
időre kellett bebiztosítanunk, mint amennyire
terveztük. A temető reorganizációjának (pl. a sírok bemérése) és a halottasház rekonstrukciójának első fázisát már teljesítettük. A kanalizáció
és a szenyvíztisztító projektdokumentációjának
előkészítése is folyamatban van. Az építkezési
engedély kiadásához szükséges teljes projektdokumentáció még az idén elkészül. A kultúra-,
sport- ill szociális területen is új lépéseket tettünk, nagyobb figyelmet szentelünk ezen irányágaknak.
Büszke vagyok azokra az emberekre, akik a
régió nehéz szociális- és gazdasági helyzetében,
beleértve a községeket is, nem lankad munkakedvük, és lelkiismeretesen viszik véghez munkabeli ill. polgári kötelességeiket. Én, személy
szerint türelmetlen ember vagyok, de közös
erővel nagyobb, láthatóbb lenne az igyekezet a
jobb és a pozitív dolgok felé. A közösen elért ill.
véghezvitt munka többszörösen kamatozik.
Mihályi Gábor, Feled polgármestere

sát. Szarka szerint értékteremtő közösségként
kell dolgoznunk a határon túl, hogy Magyarországnak is értékeket szolgálhassunk, fontosak a
közművelődési intézmények, ezek a biztos bázisai a magyarságnak.
Bárdi Nándor, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet főmunkatársa
az Interneten a kisebbségi közösségek – adatbankok és dokumentációs programok címmel
tartott előadást. Előadásában négy internetes
adatbank, köztük a somorjai Fórum Intézet működését mutatta be. A délutáni előadások témaköre a kultúra és közösség témakörét tárgyalták.
A konferencia pénteki programja Széphalmon
a Magyar Nyelv Múzeumában volt, Dévai Nagy
Kamilla előadóművész és tanítványai zenés irodalmi összeállításukkal emlékeztek meg Kazinczy Ferencről.
A múzeum életét, létrehozását és működését Fehér József, a Magyar Nyelv Múzeumának
igazgatója mutatta be. A Kazinczy-év – a magyar
nyelv éve kapcsán Dr. Kováts Dániel Kazinczydíjas nyugalmazott főiskolai tanár képekkel illusztrálva, Kazinczy-idézetekkel ismertette az
irodalmár életét, valamint megtudhattuk, hogyan került Kazinczy Széphalomra, a családi birtokra, aminek ő adta a nevét.
A résztvevők végül megkoszorúzták Kazinczy
sírját, és megtekintették a Kazinczy-mauzóleumot is.

Közel tízmillió
eurós támogatást
kapott Tornalja

ncs/jdj, fotó: Rózsár Vince

jdj

Sikeresen pályázott Tornalja városa a gazdasági minisztérium mellett működő Sario
ügynökség által koordinált, strukturális
alaphoz benyújtott pályázaton, amelyen
még Nagyszombat, Gölnicbánya, Bártfa és
Sztropkó szerepelt sikeresen. Az öt pályázó
együttesen 37 millió euró (14 milliárd
115 millió korona) támogatást kapott,
ebből a tornaljaiak 9 940 396,7 euróval
(299 464 390 korona) vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, amelyet
a benyújtott tervek alapján barna mezős
ipari park kiépítésére fordíthatják. A város
a szükséges önrészt (597 490 euró) hitelből
fedezi. Az ipari park az egykori ruhagyár
területén épül ki, ahol négy önálló ipari
csarnokot szeretnének létesíteni, de ehhez
meg kell vásárolni még a jelenleg Penta
Group vállalkozói csoport tulajdonában
lévő ingatlanokat is.
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Kerti munkák
a 5. hétre

Visszapillantó
„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást
felüdít, maga is felüdül.” (Péld. 11,25)
Bár már elkezdődtek a dolgos hétköznapok,
azért még sokunknak a fülében csengnek a karácsonyi dalok foszlányai, a földíszített fa előtt
mondott imádság szavai és a papír zizegése,
ahogy boldog türelmetlenséggel bontogatjuk
az ajándékokat. Sajnos, nem mindenkinek
adatik meg az ilyen örömteli karácsony, de egy
kis odafigyeléssel sokak arcára varázsolhatunk
mosolyt.
A Tompa Mihály Református Gimnáziumban 2004 óta működik a Szeretetszolgálat
kis csoportja, melyet évente a kvinto osztály
tanulói hoznak létre. Heti rendszerességgel
látogatják a gyermekotthon lakóit és a kórház
gyermekosztályának kis betegeit. Karácsony
közeledtével az egész iskola számára meghirdettük a „cipősdoboz akciót”. Gondos odafigyeléssel, kor és nem szerint csoportosítva gyűltek
a csomagok. Mindnyájunk nagy örömére annyi

Gyümölcsöskert

jött össze, hogy a gyermekotthonon és a kórházon kívül még a Speciális Alapiskola tanulóinak
is jutott belőle. A kvintósok aztán csengettyűszó
és éneklés után boldogan osztották szét az ajándékokat.
A karácsonyi dalok egyre halkulnak bennünk, de diákjaink továbbra is látogatják kis
barátaikat, mert minden hét alkalmas az odafigyelésre, a beszélgetésre, a játszásra, nem csak
a pirosbetűs napok.
Tari Mária, fotó: archív

Ajánló

A gyümölcsfákon gyakran jelennek meg
sarjak, melyek a gyökérből (gyökérsarjak),
a törzs tövéből (tőkesarjak) vagy a törzsből
(törzssarjak) törnek elő. Ezeket el kell távolítanunk, de ne metszőollóval vágjuk le,
hanem tövestől tépjük ki. Így elejét vesszük
annak, hogy a sarj tövében elhelyezkedő
rejtett rügyekből új hajtások törjenek
elő. Az idősebb fák koronájában a fattyúvesszőket ritkítsuk ki. A meghagyottakat
messük vissza egy arasznyira, de minden
esetben külső rügyre.

Szőlő

Kezdjük el a szőlő támberendezésének javítását, cseréljük ki az elszakadt huzalokat
és az eltört karókat. A huzalmaradványokat ne hagyjuk a földön. Az új, fából készült
karók földdel érintkező részét kátránnyal
kezeljük. Hasznos az 5-6 %-os rézgálicoldatba áztatás is.

Zöldségeskert
Nagy Versek

Hanghordozón 52+1 magyar
költemény a Himnusztól a Hazámig Galán Géza előadásában.
A CD-n Ady Endrétől is találnak
verseket, akinek január 27-én emlékezünk halálának 90. évfordulójára.

Magyar népköltészet

A Hangzó Helikon-sorozat
negyedik kötetét Jankovics
Marcell látta el rajzaival, a
CD-n Sebestyén Márta, a
világhírű népdalénekes előadásában hangzik az
Ej, Istenem, add meg úgy (Moldva), Fúvom az
énekem (Gyimes), Tilinkó (Moldva), Szőlő-őrző nóták (Tolna), Verjen meg az Isten, rózsám
(Mezőség), Három árva (Moldva), Vetettem
violát (Moldva), Mária altatója (Moldva), Repülj
madár, repülj (Csík), A virágnak megtiltani

(Mezőség), Hajnali nóta (Kalotaszeg), Apokrif
ima (Moldva).

Kurultaj 2008

A Kurultaj „hagyománya” 2007-ben éledt újjá
Kazakisztánban, ahol Dr. Bíró
András Zsolt kutató genetikai
vizsgálatokkal bizonyította
az ottani madjar törzs és a
magyarországi magyarok közvetlen rokonságát. A II. Magyar-Madjar Kurultajon 2008-ban
Kunszentmiklóson mintegy 1 200 hagyományőrző és magyar harcművész rendezésében, és 70
ezer magyar ember részvételével, igazi szakrális
ünnep volt. A rendezvényt a Falcon Film a kezdetektől végigkísérte, s DVD-n nyújt át a kedves
nézőnek egy egész estés varázslatot.
A CD, Hangoskönyv, DVD megvásárolható a
rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
Összeállította: he

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
5. hét

Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal. A Toplista játék mellett olvasóink hetente
kaphatnak 10 százalékos kedvezményt a könyvesboltban. Ehhez elég, ha kivágják szelvényünket és azt beviszik a könyvesboltba. Fontos, hogy
a kivágott szelvény csak az aktuális héten érvényes, a későbbiekben azt nem fogadják el, s azt
nem lehet fénymásolni sem.

A fűtött fóliasátorban fejezzük be a hónapos retek vetését, ugyanis a későbbi
vetés késleltetné a második szakaszban
hajtatott növények kiültetését. Folytatjuk
a karalábépalánták kiültetését. Tűzdeljük
a hegyes paprikák tűzdelését 10-12 cm-es
cserépbe. A fűtetlen fóliasátorba szánt
fejessaláta-palánták 8-12 °C-ot igényelnek.
karalábét tűzdeljük 6-7 cm-es tápkockába
és tartsuk nappal 14-18 °C-on, éjjel pedig
12-16 °C-on. Kezdjük a paradicsom palántanevelését. A paprikát is most vessük, kelésig 25 °C-ot igényelnek, szikleveles állapotban a hőigényük 17-19 °C. A szabadföldi
kiültetésű fejeskáposzta-, vöroskáposztaés kelkáposzta-palánták nevelését is
kezdjük el. Szabadföldbe vethetünk rövid
tenyészidejű zöldborsót. A korai vetéshez
a kifejtő típusú fajták alkalmasak (ilyen pl.
a Rajnai törpe fajta).

Díszkert

A hónap elején elvetett és sűrűn kelt
egynyáriakat a csírázást követő 1-2 héten
belül tűzdeljük. Az első tűzdeléskor
a növényeket 2x2 cm-es kötésbe ültetjük.
Begónia ( jegecske) esetében ún. csepptűzdelést végzünk, ez azt jelenti, hogy egy-egy
csomóba 3-5 növény kerül. A második tűzdelés folyamán fogjuk majd szétválasztani
a növényeket. Vásároljuk az egynyáriak
magvait. Csak érvényes magvakat vásároljunk. A magvak érvényességéről meggyőződhetünk a tasak hátoldalán található
adatokból (ez érvényes a zöldségmagvakra
is).
Farsang István
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Petőfit is fordította

180 éve Felsőszikláson született Ján Botto
Első műveire igen nagy hatással volt Petőfi Sándor, s amikor 1848 március 15-én Pesten
megismerkedett a Nemzeti
dallal, azon nyomban megírta az Induló c. versét, ami
röpiratként, névtelenül meg
is jelent. Később Miczkiewicz
versei mellett Petőfi több versét is szlovákra
fordította. Ján Botto, hisz róla van szó, 1829 január 27-én Felsőszikláson (Vyšný Skálnik) született, mégis egy Rimaszécs melletti telepes falu,
Gernyőpuszta (Bottovo) őrzi a nevét. Szülőháza
a mai napig áll, s utolsó, besztercebányai lakhelyén is emléktábla őrzi a nevét. Az akkor igen

neves és már nagy hagyományokkal rendelkező
osgyáni gimnáziumot látogatta, innen a lőcsei
líceumba távozott, ahol főleg Ján Francisci volt
rá hatással. Földmérőnek tanult ki Pesten, s a
hivatását gyakorolta egészen a haláláig, előbb
Túrócszentmártonban, később Selmecbányán,
majd utolsó tíz évében Besztercebányán. Itt is
halt meg 1881 április 28-án. Első művei még lőcsei iskolás éveiben jelentek meg, s a népmesék
és népdalok voltak rá nagy hatással. Igazi nagy
művei balladái, mint a Margit meg a Dühöngő, a
Luca széke, a Ctibor vagy a Sárga liliom, amelyekben a mítosz és a valóság küzd egymással, mint a
fény és a sötétség. Ennek legfőbb művészi megvalósulása fő művében, az 1861-ben írt Jánošík

halálában érhető tetten, amely máig a szlovák
irodalom egyik féltett gyöngyszemének számít.
A vers kilenc énekből áll, bevezető szakasza szinte népdallá nemesedett. Az epikus, alexandrinusokban írt költemény Jánošík életének utolsó
napjait meséli el, a börtön s a vesztőhely sötét
óráit. Befejezetlen maradt egyik utolsó poémája,
a Csejtei úrnő, amely Báthory Erzsébet életét és
sorsát mutatja fel. Összegyűjtött versei egy évvel
halála előtt jelentek meg. Komoly barátság fűzte
a nagy gömöri meseíróhoz, Pavel Dobšinskýhez,
akivel évtizedekig tartó levelezést folytattak. A
Kalligram 2006-ban adta ki a költői életművét.
jdj

„Reneszánsz pecsvörk”- kiállítás a Ganeviában
Nem mindennapi kiállításra került sor 2009. január 16-án a Városi Művelődési Központ Ganevia
Galériájában. A kiállítás ízelítő a Tiszavirág Foltvarró kör munkáiból, melyet Rimaszombatban
Modern, reneszánsz foltokban – „Reneszánsz
pecsvörk” címmel mutattak be. Tiszaújvárosban
már 20 éve működik a foltvarró kör, országszerte kiterjedt, így Budapesten a Magyar Foltvarró
Céh fogja össze a köröket, csoportokat. Találkozókat, versenyeket szerveznek. Nagyon szívesen
segítenének Rimaszombatban is, amennyiben
lenne érdeklődő ehhez a szemet gyönyörködtető kézimunkához. A kiállítás megnyitóján
Pavel Piliarik alpolgármester örömének adott
habgot, hogy ilyen jó és színvonalas kiállítással
nyílik meg az új esztendő a városban. A kiállított

munkák között láthatók versenydíjas alkotások
is. A kiállítók: Foltos Pille kör – Sárospatak, Tiszavirág Foltvarró kör – Tiszaújváros, Barcikai
tűzők – Kazincbarcika, Hétszínvarázs – Miskolc, Kolping Foltvarró Csoport – Eger, Palkonyai Foltvarró kör – Tiszapalkonya, Ötöltögető
Csoport – Oszlár, Tiszapalkonyai Foltvarró kör,
Csodás Ujjak Foltvarró kör – Miskolc. Hárman
Tiszaújvárosból, Rimaszombat testvérvárosából
érkeztek a kiállításra, a Derkovits Művelődési
Ház igazgatója, Mátyás Zoltán, helyettese Lajti
Tímea, valamint a Foltvarró kör vezetője, Mag
Kálmánné. A nagy élményt nyújtó kiállítás február 16-ig tekinthető meg.
Kép és szöveg: Csölle Edit

Takács András Életmű-Díjat kapott
A Csemadok Országos Tanácsa még tavaly döntött arról, hogy évente megünnepli a Magyar
Kultúra napját, s azon Életmű-díjjal jutalmazza
azokat, akik az eltelt hatvan esztendőben sokat
tettek a Csemadokért, s a szlovákiai magyar közművelődésért. Első alkalommal a hatvanéves
évforduló jegyében került sor a meghitt, igen
hangulatos ünnepségre a galántai Városi Művelődési Központban.
Az öt díjazott: Ág Tibor népzenekutató, Újváry
László tanár, Őszi Irma népművelő, Gál Sándor
író és Takács András néptánckutató, akik a méltatás után a Csutak Adrienn által készített emlékplakettet vehették át.
Az egyetlen gömöri díjazott, Takács András, a felvidéki néptáncosok Bandi bácsija a Csoltó melletti Sajótibán született, pályáját pedagógusként

kezdte, majd profi táncosként folytatta. Az ötvenes évek elején a Magyar Népművészeti Együttes,
a Népes művészeti vezetője és koreográfusa volt,

annak megszűnése után évtizedekig a Csemadok
néptáncművészeti szakelőadójaként dolgozott,
s az Ifjú Szivek igazgatójaként vonult nyugdíjba.
Az élete sok más pályatársáéhoz hasonlóan igen
kalandos volt, 1969-ben a Csemadok Központi
Bizottsága országos titkárává nevezték ki, de a
Prágai Tavasz elfojtása után kizárták a pártból, s
őt is csak 1989-ben rehabilitálták.
Az ünnepségen többek között fellépett a galántai
Kodály Zoltán Daloskör, a nemeskosúti Berkenye Néptáncegyüttes, Jakubecz László és Zsapka
Attila. Sajnálatos viszont, hogy a rendezvényt
bár országos ünnepnek hirdették, de a középés kelet-szlovákiai régiót senki sem képviselte
Galántán.
jdj, fotó: Görföl Jenő
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Már magyar területen az osztrákok

1849 január

seregét visszavetette Selmecbányára, aki pedig
Besztercebányára vonult vissza. Görgei állítólag
január 20-án értesült róla, hogy a Garamvölgyén
osztrák hadosztály nyomul előre. Januát 22-én
Görgei megtámadta az ellenséget, de katonái
megfutamodtak, így Görgei Körmöcbányára húzódott vissza, ahol értesült Guyon szélaknai vereségéről is. A császári csapatok Selmecbányán
szállásoltak el.

Harcok a Felvidéken és Erdélyben,
Görgei váci nyilatkozata, a kassai ütközet. Az osztrákok Pest urai, a magyar
kormány Debrecenbe menekült.
Már 1848. december 31-én a történelmi Magyarország területére lépett Christian Götz vezérőrnagy 3 000 főnyi, 8 hatfontos löveggel rendelkező dandára a Jablunkai-szoroson át, s benyomult
Trencsén megyébe. Január elsején megszállta
Csacát, másodikán Zsolna előtt, Budatinnál
megverte Horváth Pál seregét, aki a Körmöcbánya előtti turcseki szorosba vonult vissza. Götz
Mosócig nyomult előre, majd megállt.
Galiciából Franz Schlick gróf, altábornagy serege 8 000 fővel és 27 löveggel lépte át a duklai
hágót már december 6-án, s december 11-én elfoglalta Kassát, utána pedig azt tervezte, hogy a
Rozsnyó-Losonc-Vác útvonalon Pest irányába
nyomul. Közben zajlott január elsejétől Pest-Buda kiürítése.
Erdélyben is folytak Bem József irányításával a
Debrecent és Nagyváradot biztosító hadműveletek. Bem serege Tihuca melletti győzelmével
kettészakította a császári sereget, így felszabadította Észak-Erdélyt.
Windischgrätz 1849. január ötödikén bevonult
a kiürített Pest-Budára, ahol katonai diktatúrát
vezetett be. S ezzel lényegében befejezettnek tekintette a hadjáratot, s jelentette is Bécsbe, hogy
a megvert, demoralizált „lázadók” maradványai
valószínűleg szétszélednek a visszavonulás alatt.
A magát a győztes szerepébe képzelő főparancsnok az 1847-es politikai állapotok helyreállítását
tervezte, s Szögyény-Marich László volt alkancellárt megbízta az ideiglenes polgári közigazgatás megszervezésével. A Pesten maradt Batthyány Lajos grófot letartóztatta, s el sem tudta
képzelni, hogy a magyar kormány Pest-Buda feladása után Debrecenből folytatja a harcot.
Az új, hajdúsági főváros felé vezető utat a kelet
felé visszavonuló – a móri csatában vereséget
szenvedett – Perczel Mór serege fedezte. Görgei
északi irányban – a Felvidéken manőverezve
– tért ki Windischgrätz elől, de ugyanakkor figyelte az ellenséget, és magára vonta az osztrákok figyelmét. Az osztrák csapatok a nyomába is
indultak.
A volt császári tisztek nagy része súlyos „lelki
válságba” került. Januárban legalább hatvan tiszt
hagyta el a hadsereget. Görgei a bomlás megállí-

tása érdekében 1849. január ötödikén Vácott nyilatkozatot adott ki, melyben hitet tett a további
ellenállás mellett. Windischgrätz csak január hetedikén indította el Görgei üldözésére Ladislas
Wrbna altábornagy kb. 12 000 főnyi hadtestét,
majd Anton Csorich altábornagyot bízta meg az
üldözéssel. Csorich Vác megszállása után kb. 7
000 fővel folytatta a feldunai hadtest követését.
Komárom felől Josef Neustädter dandára – kb
3 000 fő – indult a feldunai hadtest ellen, Götz
serege pedig északról fenyegette a bányavárosokat. Január 11-én a feldunai hadtest balszárnya
Komjátiban, jobbszárnya Verebélyen, a centrum
és a főhadiszállás Léván, az utóvéd Ipolyságon és
Szántón állott.
Verebélynél Aulich Lajos ezredes visszaszorította Simunich előőrseit, Guyont Ipolyságnál
Csorich támadta meg, s Guyon – miután visszaverte az ellenséget – Szántóra vonult vissza.
Görgei seregét az a veszély fenyegette, hogy
észak felől Götz, dél felől pedig Csorich csapatai elfoglalják a bányavárosokat, s így együttes
erővel megtámadhatják a manőverező feldunai
sereget. Görgei tehát elindította hadosztályait.
Aulichnak Körmöcbányára, Piller János ezredesnek Zólyomba, Kmetynek Selmecbányára
kellett vonulnia. Guyon Szélaknán rendezkedett
be védelemre.
A parancsok végrehajtása nem ment harc nélkül.
Kmety megütközött Csorich különítményével,
Götzöt pedig Aulich Turcseknél visszaverte, mikor épp Körmöcbánya bevételére készült. Götz
vissza is vonult Mosócra, mert nem remélt segítséget sem a Nagytapolcsánban állomásozó
Simunichtól, sem a december 11-től Kassát uraló
Schlicktől sem, akit novemberben bízták meg a
Magyarországra betörő hadtest szervezésével.
Schlick jól ismerte a Felvidéket, sőt egyes források szerint még Gömört is: állítólag Simonyi
mellett is hadgyakorlatozott fiatalabb korában –
elő is nyomult Lőcséig Kassáról, de inkább vis�szahúzódott a városba.
Csorich január 21-én lendült támadásba, Guyon

Görgei csapatai egyesítése mellett döntött, hogy
megerősítse seregét: az egyesítés kalandos módon történt. Körmöc- és Besztercebánya között,
a Szkalka-hegy alatt egy beomlott bányaalagút
húzódott. Görgei és Aulich kiásatták és aládúcoltatták a vágatot, s a hadosztály ezen vonult
át Besztercebányára. Guyon és Piller hadosztályai a Garam kiöntésein átgázolva érkeztek ide.
Görgei a csapatok rendezése után két oszlopban
– a Sturec-hágón át kivonta hadtestét Besztercebányáról az osztrákok nagy csodálkozására. Katonai bravúr volt Görgei manővere.
Csorich csapatai ugyan megszállták Selmec- és
Besztercebányát, de Windischgrätz Perczel január 22-i szolnoki győzelme után Csorichot csapatai nagy részével visszarendelte a fővárosba, s
csupán Felix Jablonowski vezérőrnagy dandárát
hagyta a bányvárosokban, ahol Götz seregével
kellett egyesülnie, s Görgei üldözésére indulnia.
Ekkor az osztrákok már biztos híreket kaptak,
hogy Görgei a Szepesség felé tart a feldunai
hadsereg északi oszlopával. A déli oszlop, amely
Guyon és Piller hadosztályából állott, a Garam
völgyébe hátrált. Az oszlopoknak a Branyiszkóihágó előtt kellett találkozniuk. Az északi különösebb nehézség nélkül eljutott Lőcséig, Götz és
Jablonowski követték a feldunai hadtestet.
Erdélyben Bem már január 13-án bevonult Marosvásárhelyre, január 17-én megverte Puchner
seregeit Gálfalvánál, s Nagyszebenig nyomult.
Itt viszont nem várta be a székely felkelőket,
január 21-én csatát vállalt, de vereséget szenvedett. Hibáját belátta a szelindeki győzelem után,
s visszavonult Vízaknáig.
Windischgrätz nem vonult Debrecen felé – ebben Perczel szolnoki győzelmének valószínűleg
szerepe volt –, úgy vélte, hogy Görgei kész letenni a fegyvert, amire január 28-án fel is szólította. Görgei a váci nyilatkozatot küldte vissza
Windischgrätznek.
Január 31-én Klapka György ezredes felső-tiszai hadteste – miután kiürítette Miskolcot és
Szerencset – Tokajnál megverte Schlick seregét,
így megakadályozta, hogy elfoglalja valamelyik
tiszai átkelőt.
Kovács Tibor
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 5. hétre
Január 31-én, szombaton
Salvator gyógyszertár
Február elsején, vasárnap
Jázmin gyógyszertár

Fogorvos
Január 31.-én és február elsején,
MUDr. Dulovičová Agáta
Mikszáth K. u. 1., 047/56 23 196

MOZIMŰSOR
Január 29-február 1.,
18.00, sz.-vas. 18.00 is

Madagaszkár 2
amerikai komédia,
rendezte: Eric Darnell

Január 29.-február 1., 20.00

Árvaház

mexikói-spanyol horror,
rendezte: Juan Antonio Bayona

Meghívók
Zsapka Attila verséneklő turnéja
a magyar kultúra napja alkalmából

Január 26., hétfő – Bátkai alapiskola - 2 előadás 8.00
és 9.00 – Radnóti alapiskola - 2 előadás 10.15 és 11.15
Január 27., kedd – Gesztetei alapiskola - 8.00 –
Várgedei alapiskola - 10.00 – Tornaljai gimnázium
- 12.30

Vallatom magam – Mázik István
könyvbemutatója

Füleken, a városi könyvtárban 2009. január 30-án
15 órai kezdettel könyvbemutatót tart Mázik István,
akinek Vallatom magam címmel jelent meg első verseskötete, amely 35 költeményt tartalmaz. A tömör,
rövid, inkább etikai jellegű versek a ma emberéhez
szólnak. Mázik István 1976 óta számos hazai, illetve
külföldi lapban publikált, de ez az első verseskötete.

Farsangi banyabál Balogfalán

A Csemadok balogfalai alapszervezete 2009 január 31-én, szombaton farsangi banyabált rendez,
amely 20.00 órakor banyabemutatóval kezdődik.
Érdeklődni Kovács Juditnál, a 0918 074 471-es telefonszámon lehet.

Felhívások
46. Jókai Napok

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
január 20-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Pavel Belic, Július Bukovický,
Barnabáš Múčik, Mester
Árpád, Iveta Drieňová, Marta
Selčanová, Peter Krajč, Ing.
Martin Magic Rimaszombatból, Miloš Trocha Szabadkáról,
Petra Sujová Rimabrézóról,
Pavel Šufliarsky Rimajánosiból,
Marek Kožiak Nyustyáról, Ján
Hanzel, Ondrej Nagyvárady
Klenócról, Ľudmila Bamburová,
Peter Bambura Rimakokaváról,
Kvetoslava Gembická Meleghegyről, Mács Béla Csízből, Ján
Marek Fazekaszaluzsányból,
Rúgó Róbert Feledről, Bálint
Péter Simonyiból, Dobos Gyula
Gömörpanyitról, Ján Kosorín,
Peter Daniš Osgyánból, Kővári
Alfréd Abafaláról
Először adott vért:
Mgr. Jana Ciráková, Dušan Urban
Rimaszombatból, Marcel Štefánik
Nyustyáról
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom
Városa, és a Komáromi Városi Művelődési Központ meghirdeti a 46. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és
diákszínpadok országos fesztiválját. A fesztivál
2009. június 15-21. között kerül megrendezésre
Komáromban.
Jelentkezni kizárólag írásban lehet, 2009. március 31-ig a következő címen: Komáromi Városi
Művelődési Központ, Vár út 1. (Hradná 1), 945 01
Komárom (a borítékra írják rá „Jókai Napok”),
e-mail: vmkmoni@stonline.sk.
Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza a csoport
és vezetője nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; az előadás címét, szerzőjét és műfaját.
További információk a 035/ 7713 547, 7713 550-es
telefonszámokon és a feltüntetett e-mail címen
Csengel Mónikánál.

„Farsangi rögtönzések”
– Impro Fesztivál 2009

A Magyar Szín-Játékos Szövetség ez évben már
hatodik alkalommal rendezi meg „Farsangi rögtönzések” improvizáció fesztiválját, ez alkalommal négy helyszínen, amelyet majd „döntő”, azaz
IMPRO-Mesterek Csúcstalálkozója követ. A játékra diák (középiskolás korosztály!) és felnőtt
színjátszók jelentkezését várják határainkon
innen és túlról. A felvidéki fesztivál helyszíne és
időpontja: 2009. február 21-én szombaton 10
órakor (regisztráció 9 órától). Bővebben: http://
homodram.blog.hu/2009/01/05/improfeszt,
Szervező: Tóth Gábor Tel.: +421/908 980127, e
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mail: improfeszt@gmail.com vagy togacska@
gmail.com. Jelentkezési határidő: 2009. február 14. Döntő 2008. március 7-én Budapesten a
Vörösmarty Gimnáziumban lesz, az elmúlt évek
gyakorlatához híven a négyfős (tetszés szerinti
fantázianéven szereplő) csoportok 4 különböző
improvizációs feladatot kapnak. Az egyes feladatokra való felkészülésre 10 perc áll rendelkezésre. Játékidő minden feladat esetében 3-3 perc.

Kedves virágai a Palócföldnek

A magyar széppróza kimagasló alakja, Mikszáth
Kálmán emberi-írói hagyatékának ápolására a
Palóc Társaság hetedik alkalommal hirdet országos prózamondó versenyt. A fenti címmel 2009.
március 28-án Losoncon rendezendő versenybe
a szlovákiai magyar középiskolák diákjai nevezhetnek be. A benevezés ingyenes. A versenyzőknek egy Mikszáth-elbeszélést vagy regényrészletet kell könyv nélkül előadni. A szakmai értékelő
bizottság az előadott művel való azonosulás foka,
a beleélés képessége, az előadás művészi színvonala és a fellépés alapján értékeli a teljesítményt.
A felvidéki döntő résztvevőinek ellátásáról és a
díjakról a meghirdető és támogatói gondoskodnak. A jelentkezéseket 2009. február 28-ig várják a Palóc Társaság, 991 11 Balog nad Ipľom, Kör
u. 194 címre, illetve a z.urban@paloctarsasag.
real-net.sk villámlevélcímre. A jelentkezési lapon tüntessék fel a versenyző nevét, életkorát,
elérhetőségét, iskolája nevét valamint az előadandó mű címét. A jelentkezőknek a versennyel
kapcsolatos további tudnivalókat tartalmazó
meghívót küldenek.

A téli stadion nyitva tartása az
5. hétre (január 26.-február 1.)
Hétfő:		
Kedd:		
Szerda:		
Csütörtök:
Péntek:		
Szombat:		
			
Vasárnap:

09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 13.00, 18.30 – 20.00
09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 12.00, 12.30 – 15.30 		
16.00 – 19.00
14.00 – 15.30

Közlemény
Ultrarövid hullámon a Pátria Rádió

Február 2-től a Pátria Rádió magyar adása és a
többi kisebbség nyelvén készülő műsorok szerkesztősége ultrarövid hullámon kezdi sugározni
műsorait. Bővül viszont a rádió műsorideje. A
Pátria február másodikától már reggel hattól köszönti hallgatóit, és a műsor 18 óráig tart majd.
A Szlovák Rádió reményei szerint ez a változás a
magyar adás számára jobb vételi lehetőséget és a
folyamatrádióra való átállást is jelent. Környékünkön a Pátria a 98,0 MHz-es hullámhosszon
sugározza műsorait.
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Szolgáltatások
• Könyvelés megbízhatóan és
szakszerűen (sportkluboknak
és egyházaknak is). Tel: 0911
158 803
1721-5
• Jóslás kártyából, múlt,
jelen és jövő. Rimaszombat,
Cserencsényi utca 22 (a Munkaügyi Hivatal mellett) Nyitva:
hétfő és péntek között 9.00-tól
15.00-ig. Infó: 0915 228 482.
062-4,7
• Egyszerű és kettős könyvelés,
adóbevallások és egyéb munkák. Tel: 0911 263 597.
1722-4
• Takarítást, teppelést vállalunk.
Infó: 0907 566 271.
091-5

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• Eladó családi ház (berendezett)
Tamásfalvában a Tégla utca 7.
szám alatt. Ár a megtekintés
után. Tel.: 0907 884 276
1706-8
• Albérletbe családi ház kiadó
Rimaszombatban, az Akasztóhegyen. Tel: 0904 821 835.
103-5			
• Egy vagy kétszobás lakást
vásárolnék Rimaszombatban,
a Rozsnyói utcában. Tel: 0904
821 835.
104-4

2009. 1. 26.

EUROMOTEL

Versenypályázat
Rimaszombat városa az 596/2003 sz. törvény 4. paragrafus, valamint az
552/2003 sz. törvény 5. paragrafusával összhangban versenypályázatot ír
ki a rimaszombati Rima-lakótelepi óvoda (Materská škola – Óvoda,
Sídlisko Rimava 280/1066) igazgatónői állására 2009. március
elsejei belépéssel.
Szakképzettségi előfeltételek:
- szakirányú végzettség az Oktatási Minisztérium 41/1996 számú törvény
rendelete és az érvényes módosítások szerint
Egyéb feltételek:
- minimálisan 5 év pedagógiai munka körben szerzett szakmai gyakorlat
- személyi és erkölcsi feddhetetlenség, megfelelő egészségi állapot
- személyi és egészségügyi alkalmasság az állás betöltésére
- az iskolai legiszlatíva ismerete
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát
- a pedagógiai gyakorlat igazolását
- szakmai önéletrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- részletes írásbeli előterjesztést az óvoda fejlesztésére, szakmai koncepciót
- írásbeli beleegyezést a személyi adatok felhasználására a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal és mellékletekkel együtt
zárt borítékban „VÝBEROVÉ KONANIE – az óvoda neve és címe –
NEOTVÁRAŤ” megjelöléssel legkésőbb 2009. február 4-ig küldjék be
a Városi Hivatal Oktatási osztályának a címére (Mestský úrad, oddelenie
školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota)
A meghallgatás időpontjáról és helyszínéről a kiíró legkevesebb 7 nappal
előtte értesíti a jelentkezőt.
Rimaszombatban, 2009. január 12-én
MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester
5

VH-

Auto-motor

• Eladó Škoda Favorit 135. Ár:
300 euró. Információ-telefon:
0910 934 771 9.00-tól 17.00-ig.
023-4

Állatok
• Šamarianka iskolagazdaság,
979 01 Rimaszombat eladásra
kínál Szlovák tarka és keresztezett fajtájú teheneket, borjakat
és üszőket. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 047/56 21 291, 0908
927 963.
025-4
• Tisztafekete német juhászkutya-kölyök eladó. Tel: 0904
276 809.
096-4		
• Bernáthegyi kutyakölyök (fiú)
eladó. Tel: 047/559 64 39.
101-5

Egyéb
• Cefre eladó. Tel.: 0907 036 585.
085-5

2026

Agro Tomašová a.s. munkaviszonyba felvesz:
TRAKTORISTÁT
gyakorlat traktorral, önműködő rakodóval, vezetői jogosítvány (B,C, T),
jogosítvány kombájnra –prax, felelősségteljes hozzáállás a munkához.
A kérvényeket a rövid életrajzzal 2009 február 28-ig az alábbi címre küldjék: Agro Tomašová a.s., Tomašovská 3093, 979 01 Rimaszombat
Telefonon is érdeklődhetnek az alábbi számokon: 047/56 21 162, 0904
875 648, 0915 912 872
2027-4

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincért/-nőt
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség – SzNF u. 18.

- A Colins üzlethelyiség
berendezéssel
- Presszó a VÚB Bankkal
szemben
Tel.: 0918 392 513

2009

Értesítés
Beíratás és bemutató órák
a TMAI-ban

A bemutató óra a Tompa Mihály
Alapiskola 1. évfolyamában - Šrobár
utcai épületben 2009. január
27-én 9.00 órától, a Novomeský utcai épületben 2009. január 28-án
9.00 órától lesz. A rimaszombati
Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága ezúton is értesíti a szülőket,
hogy az elsősök ünnepélyes beiratkozása a 2009/2010-es tanévre
2009. február 4-én 14.00 órai kezdettel valósul meg az iskola mindkét épületében. (Ha a meghirdetett
időpont nem megfelelő, megtehetik azt minden munkanap 8.00-tól
16.00-ig 2009. január 15-től 2009.
február 15-ig.) Kérjük, hozzák
magukkal gyermeküket, születési
anyakönyvi kivonatát, egészségügyi kártyáját és személyazonossági igazolványukat. VH-4
Základná škola s materskou
školou – Alapiskola és Óvoda ,
Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská
Sobota – Rimaszombat A Dúsa úti
iskola és óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy 2009 február
4-én, 8.00-tól 14,00-óráig lesz a
beíratás az első osztályba. Kérjük
a kedves szülőket, hogy hozzák magukkal a gyerek keresztlevelét, és
a saját személyi igazolványukat.
Mgr. Vaskői Károly,
iskolai intézmény igazgatója

KÖzlemények / sport
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Már szablyavívó bajnokságra is készülnek

Rimaszombat Város polgármestere a 245/2008-as törvény 20. paragrafusa értelmében az alábbi döntést hozta:
A beíratkozásra a Rimaszombat Város igazgatása alá tartozó iskolákban
a 2009/2010-es tanévre 2009. február 4-én kerül sor. Az alapiskolák
a beíratkozás pontos időpontjáról és helyéről időben tájékoztatják a nyilvánosságot.
Indoklás: A 245/2008-as törvény értelmében a kötelező iskolalátogatás
azon év szeptemberében veszi kezdetét, amikor a gyermek betölti a 6.
életévét és alkalmasnak találtatik az iskolai tanulmányai elkezdésére.
A törvény szabályozza az iskolalátogatás feltételeit, s arról is dönt, hogy
kit köteleznek nulladik évfolyam látogatására.
A kötelező iskolalátogatás alól senkit sem lehet felmenteni.
MUDr. Cifruš István, MPH polgármester
VH-6

Találkozó a vállalkozókkal
Cifruš István rimaszombati polgármester 2009 január 30.-án, 13.00
órára a rimaszombati Városi Művelődési Központ gömbtermébe hívja
a helyi vállalkozókat és a város képviselőit.
A munkatalálkozó elsődleges célja a kapcsolatok és a kommunikáció javítása, a város ugyanis szeretne minél jobb feltételeket kialakítani a helyi
vállalkozók és vállalkozások részére. Ehhez kérik minden helyi vállalkozó segítségét.

Aurélius – Germanica lingua
kínálata:
fordítás német nyelvből
szlovákra és fordítva
német nyelvtanfolyam kezdőknek
Cím: Mikszáth K. u. 27., 979 01 Rimaszombat
(a Kereskedelmi Akadémia és az Európa Szálló közelében)

Tel: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
2203_36

Szerencsés győzelem
a homonnaiak ellen
A II. jégkorong liga keleti csoportjában, a rájátszás második
fordulójában a HKM Rimaszombat csapata a homonnaiakkal
találkoztak, s főleg Erik Lvomský
mesterhármasának köszönhetően
itthon tartották a pontokat.
HKM Rimaszombat – HKM
Humenné 8:6 (2:1, 3:3, 3:2)

Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, és gyakran kell
számítani csapadékra, esőre, illetve főleg nyugaton és a hegyekben
havazásra is. A hőmérséklet általában nem éri el az 5 fokot és éjszaka
is több helyen várható fagy.
Reisz András

A HKM összeállítása: Pecník,
Krahulec – Ľalík, Lentovský,
Durmis, Chlebničan – Lvomský,
Ružinský, Ponc, T. Oštrom, Veleba,
Klincko, Machyniak, Golian. Kiállítások – 10:13, emberelőny – 3:1,
emberhátrány – 1:0.
A táblázaton a rimaszombatiak kilenc ponttal továbbra is a hatodik,
utolsó helyen tanyáznak.

Január 16-18-a között színes programmal tartotta meg
a 3. Baranta szemináriumát Rimaszombatban a Bástya Egyesület
mellett működő Árvay Miska Baranta Szakosztály.
Immár harmadik alkalommal valósult meg szeminárium Rimaszombatban a Baranta, a hagyományos magyar harcművészet alapjainak az
elsajátítására. Az egyes szemináriumok összefüggnek, s kéthavi rendszerességgel tartják meg. Egy-egy szeminárium között minden szerdán
Baranta-edzést tartanak a szakosztály tagjai, akik, ahogyan megtudtuk
a helyi vezetőjüktől, Mács Barbarától, egyre többen vannak, s komoly
érdeklődést tanúsítanak ezen komplex és hasznos szabadidő-kitöltés-,
sportolási lehetőség iránt. Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség
múlt héten Dunaszerdahelyen frissen megválasztott ügyvezető elnöke, a
szeminárium vezetőedzője lapunknak elmondta, hogy az egyes szemináriumok összefüggenek, s olyan képességfejlesztő- és reflex gyakorlatokat
sajátítanak el a résztvevők, amelyekre a későbbiekben a szemináriumok
épülnek. Legutóbb a szabadvíváson volt a hangsúly, s fejvédők használatával életszerűvé tették a mozdulatokat. Azon kívül, hogy a résztvevők a
gyakorlatokat elsajátították, megemlékeztek Mikszáth Kálmánra, részt
vettek a nagybalogi, málenkij robot áldozataira való megemlékezésen, s
megtekintették az első magyar színes játékfilmet, a Rákóczi hadnagyát is,
bizonyítva ezzel, hogy a hagyományt nem csak ápolják, de mindennapjaikban meg is élik. A tavaly őszi megalakulásuk után az Árvay Miska Baranta
tehetségei már lehetőséget kapnak, hogy február 14-én részt vegyenek a
Székelyszenterzsébeten megrendezésre kerülő szablyavívó bajnokságon,
a 2. Balassi Kupán, melyet a Rózsahordozó Szenterzsébet Baranta Csapat
szervez.
Kép és szöveg: Homoly E.

Asztalitenisz:

Nem sikerült a listavezetőt megállítani
Az I. asztalitenisz liga keleti csoportjában elkezdődött a tavaszi idény. A
Mladosť Relax Rimaszombat játékosai a hetedik kettős fordulót itthon
bonyolították le, s előbb a varannóiakkal (Vranov), majd a listavezető
vécseiekkel (Vojčice) találkoztak.
Mladosť Relax Rimaszombat – VSTK Vranov 10:4
A hazaiak pontszerzői: Voliar, Horváth és Polgári 3-3, Huszti 1
A harmadik helyen álló hazaiak élvezetes meccset vívtak a táblázat hatodik helyén álló varannóiakkal, és a Varannóban elért döntetlen után itthon
sikerült legyőzni a fiatal, ambíciózus játékosokból álló vendégegyüttest.
Mladosť Relax Rimaszombat – Sokol Vojčice 4:10
A hazaiak pontszerzői: Polgári 2, Horváth és Voliar 1-1
Az itthon eddig veretlen rimaszombatiak nem tudták megállítani az éllovas, s még pontot sem vesztett vecsei csapatot. Főleg a hosszabb mérkőzéseket nem bírták a hazaiak, mind a négy ötjátszmás mérkőzésen a rövidebbet húzták. Ezzel az első helyre már nincs esélye a csapatnak, de
továbbra is versenyben maradnak a második helyért, amely biztosítaná
a pótselejtezőn való részvételt az extraligába jutásért. A csapat 31 ponttal,
öt ponttal lemaradva a rozsnyóiak mögött a 3. helyen áll.
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Élete a kulturisztika

Beszélgetés Roland Brosman testépítővel

Roland Brosman valaha versenyszerűen
foglalkozott a testépítéssel,
jelenleg vállalkozik és egy rimaszombati
fitneszcentrum vezetője. Sikerek egész
sorát érte el kedvenc sportágában,
de ma már a legfontosabb számára
a család, a sport, a koncertek és
a barátokkal való közös összejövetelek.
A súlyzókat azonban máig sem
hanyagolja el.
Profi versenyzőként számos sikert ért el
a kulturisztikában. Melyik sikerére a legbüszkébb?
Mindegyikre nagyon szívesen emlékszem, hisz
mindegyik más- és más tapasztalatot és ismeretet adott, valamint segített megismerni a testemet. Ez elengedhetetlen volt a későbbi fel-

MšK Rimaszombat:

Győzelem Kassán,
vereség a bőcsiektől
Gőzerővel folytatódik a rimaszombati focicsapat felkészülése a tavaszi idényre, s egymás
után játssza a csapat az előkészületi mérkőzéseket. Kassán remek játékkal sikerült legyőzni
az extraligás kassaiakat, viszont a második ligás
magyarországi Bőcstől szoros meccsen bár, de
kikaptak.

készülésben. Számos versenyen részt vettem,
amelyeken szinte a sportágban működő összes
versenyzőt, edzőt és játékvezetőt megismertem.
Több nemzetközi versenyen is elindultam, a legszívesebben a 2001-es szlovák bajnokságra emlékszem, ahol életem legjobb formáját futottam.
- Gondolom, hogy amikor elkezdte a pályafutását,
egészen mások voltak a feltételek.
Természetesen más volt az a korszak, de már akkor is voltak jól felszerelt konditermek, voltak
szakfolyóiratok, a legtöbbet mégis édesapámnak köszönhetem, aki 1974-ben szlovák bajnoki
címmel fejezte be a profi pályafutását. Ha ös�szehasonlítom az akkori viszonyokat, s azt, hogy
ez a sportág milyen körülmények között kezdett
el működni Rimaszombatban, akkor azt kell
mondanom, hogy akkoriban sokkal több sikeres versenyzőnk volt. Ma teljesen más a helyzet,

MFK Kassa – MŠK Rimaszombat 0:1 (0:1)
Gól: Geri Gergely (1. perc)
A rimaszombatiak összeállítása: Kuciak – Ádám,
Rubint, Geri, Mráz – Migaľa, Pisár, Živanovič,
Lazúr – Líška, Gibala. Striedali: Mujkoš, Vargic,
Čižmár, Árvay.
MŠK Rimavská Sobota – Bőcs 2:3 (0:0)
A hazaiak gólszerzői: Líška és Migaľa
A rimaszombatiak összeállítása: Kuciak – Ádám,
Geri, Rubint, Mráz – Migaľa, Pisár, Filo, Lazúr –
Čižmár, Gibala (1. félidő), Kuciak – Migaľa, Szabó, Mujkoš, Morháč – Árvay, Vargic, Živanovič, P.

a kulturisztika sokkal nagyobb felkészülést követel, egyszerűen mások a követelmények, más
a testfelépítés, nagyobb hangsúlyt helyeznek az
izomzatra, s nem utolsósorban a pódiumon való
megjelenésre. Ami a szponzorálást illeti, a lehetőségek sokkal kedvezőbbek, de sajnos nem a mi
városunkban.
Bár már nem versenyez, a mai napig aktívan edz.
Mi a különbség a versenyszerű felkészülés és
a rekreációs gyakorlás között?
A legfőbb különbség talán az, hogy nem mindenki űzheti ezt a sportágat sem versenyszerűen,
bár sokan így gondolják. Ha valakinél nincsenek
meg a genetikai feltételek, nem megfelelő a testfelépítése, nincsenek meg az ideális edzéslehetőségek, valamint ha nincs megfelelő edzője, akkor
nem is érdemes erről álmodozni. De szabadidejében bárki nyugodtan foglalkozhat vele, függetlenül a korától, azoknak is ajánlott, akiknek
egészségügyi problémáik vannak.
Szlovákiában sok szó esik arról, hogy a feltételek
nem túl kedvezőek a versenyszerű sporthoz. Hogyan látja a szlovákiai kulturisztika jövőjét? Van
esélyünk eredményesen szerepelni a nemzetközi
mezőnyben is?
Nálunk Szlovákiában, de az egykori Csehszlovákiában is mindig adottak voltak a feltételek
ehhez a sportághoz, s voltak, akik a nemzetközi
és világversenyeken is bizonyítani tudtak. Ma is
vannak tehetséges versenyzőink, juniorok, felnőttek és veteránok is, de valódi profi igen kevés
van – talán ketten rendelkeznek profi minősítéssel. De a sportág jövőjét nagyon pozitívan látom,
vannak tehetségeink, akik a nemzetközi versenyeken is komoly sikereket érhetnek el. Ami viszont a profik mezőnyét illeti, ha nem született
valaki amerikainak, akkor sikerre és népszerűségre csak nagyon nehezen tehet szert.
Marián Kluvanec, fotó: archív

Šándor – Líška, Gibala (második félidő)
A soron következő előkészületi mérkőzések:
Január 31. MŠK Rimaszombat – Diósgyőr
február 3. 14.00, MŠK Rimaszombat –
Homonna , február 7. 14.00, MŠK Rimaszombat – Nagymihály, február 10. 13.00, Rózsahegy – MŠK Rimaszombat, február 14. 10.30,
MŠK Rimaszombat – Zólyom, február 17.
14.00, MŠK Rimaszombat – Aranyosmarót ,
február 21., 13.00, MŠK Rimaszombat –
Garamszentkereszt
jdj

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 (tel. 047/58 11 310,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56
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 régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

