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Ivan Gašparovič
a régióba látogatott
Ivan Gašparovič köztársasági elnök rövid munkalátogatást tett a régióban, amelynek keretében Rimaszombatot is meglátogatta. A Városháza dísztermében találkozott a polgármesterrel, a Körzeti Hivatal vezetőjével,
a képviselő-testület tagjaival és a Városi Hivatal munkatársaival. Gašparovičot a Fő téren kenyérrel és sóval fogadták, aki a szívélyes fogadtatásért köszönetet
mondott, s beszédében az országot érintő aktuális
gondokat, így a gazdasági válságot, a szlovák-magyar
viszonyt és a roma kérdést is említette. A köztársasági
elnök szerint a kormány mindent megtesz azért, hogy
Szlovákia lakosai minél fájdalommentesebben éljék

át a gazdasági válságot. Szóba került a roma kérdés is,
Gašparovič szerint ez az ország legégetőbb gondjai
közé tartozik, s mielőbb megoldást kell rá találni, de
ehhez mindkét érintett fél jóakarata szükséges. „Ha
rossz lesz a szlovákoknak, rossz lesz a magyaroknak és
fordítva” – utalt a szlovák-magyar viszonyra.
A köztársasági elnök Bozitáról érkezett, s a Tátra
Szállóban elköltött ebéd után Nyustyára és Tiszolcra
látogatott, ahol részt vett a járás legjobb sportolóinak
díjátadó gálaünnepségén.
mak/jdj, fotó: mak

Értesítés
Rimaszombat Város polgármestere a SZK Iskolaügyi Minisztériuma 3 paragrafus-a alapján értesíti az érintetteket, hogy a gyerekek beíratása a Rimaszombat Város hatáskörében működő óvodákba a 2009/2010-es évre február 23. és 27. között kerül sor. Az óvodák pontosan informálják a szülőket a beíratás helyéről és időpontjáról.
Az óvodai beíratás a gyermek törvényes képviselőjének írásos beadványa alapján történik, amelyet a gyermek
egészségi alkalmasságát bizonyító iratokkal együtt kell mellékelni.
MUDr. štefan Cifruš, MPH, polgármester

Szép lassan
érkeznek
a kitöltött
kérdőívek a
szerkesztőségünkbe,
amelyek
kiértékelése folyamatban van. Meglepődve olvasom egyik levelezőnk
értékelését, aki cenzúrát
emleget azzal kapcsolatban,
hogy egyik-másik, igen bőlére
eresztett beszámolóját helyhiány miatt meghúzni voltam
kénytelen. Ugyanis a Gömöri
Hírlap heti 12 oldalon jelenik
meg, s bizony legtöbbet mindig
a saját szövegeimből vagyok
kénytelen húzni. Sokszor
idézem Voltairet, aki mindig
hangsúlyozta, hogy vannak
olyanok, akikkkel semmiben
nem ért egyet, de azért megadja
a maximális lehetőséget, hogy
elmondhassák a véleményüket.
Lapunk szeretne mindenkinek
teret adni, s ezért haboztam
sokáig, hogy bemutathassuk-e
azt a szervezetet, amely egy
botrányairól elhíresült magyar
szervezet gömöri fióktagozataként működik. A szervezet
vezetőjét igen jól ismerem,
ugyanis azon kevesek közé tartozott, aki annak idején, amikor
a Csemadokon dolgoztam, bármikor jött, ha segítségre volt
szükségem. De aztán eszembe
jutott az ostromlott Budapest,
a majdnem kifosztott televíziós
székház, s határozottan azt kellett mondanom, hogy aki egy
ilyen társasággal kapcsolatot
vállal, az számomra-számunkra, akik mindig tárgyalásos
úton keresik a megoldást, teljességgel elfogadhatatlan. Még
akkor is, ha bizony látva a hazai
történéseket, az én zsebemben
is egyre többször nyílik ki a
bicska. S ha ezt egyesek mégis
majd cenzúraként értelmezik,
akkor ám legyen, de a demokrácia mégsem keverhető össze az
anarchiával.
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Heten indulnak a köztársaságielnök -választáson
Három nő és négy férfi indul az idei köztársaságielnök-választáson, amelynek az első fordulójára
március 21-én szombaton, míg az esetleges második fordulóra két héttel később, április 4-én
kerül sor. A választások legnagyobb esélyese
Ivan Gašparovič jelenlegi köztársasági elnök, aki
a Smer és a Szlovák Nemzeti Párt támogatásával
indul. Legveszélyesebb ellenlábasa, s az előrejelzések szerint egyedüli kihívója az ellenzék
közös elnökjelöltje, Iveta Radičová lehet, akit
az MKP is támogat. Rajtuk kívül az esélytelenek
nyugalmával indul még František Mikloško, a
Szlovák Konzervatív Demokraták képviselője,

Zuzana Martináková, a Szabad Fórum jelöltje, Milan Melník, akit Mečiar pártja, a HZDS
jelölt, valamint két kommunista jelölt, Milan
Sidor és Dagmar Bollová. Köztük a legfiatalabb
Martináková, míg a legidősebb Melník. A kampány március 6-án indul és 48 órával a választások előtt ér véget. A választási törvény értelmében ezen időszakon kívül tilos kampányolni, de
ezt errefelé senki sem szokta betartani. Egy-egy
jelölt a kampányára legfeljebb 132 775,68 eurót
(4 millió korona) költhet majd.
jdj

„El lehet azt mondani, hogy a pénzügyi rendszer tekintetében ez a legkomolyabb válság a
nagy világgazdasági válság óta (1929- 33 között
volt)” – fejti a politológus, s arra a kérdésre, hogy
a szlovák kormány mentőcsomagja mit tud ez
ellen tenni, Gál Zsolt így válaszol: „Szlovákia
olyan ország, amely a termelésének a 85 százalékát exportálja, külpiacokra szállítja. Rettentő
nagy a függés a nyugat-európai gazdasági növe-

2009. február 12-én az egykori
megyeháza tanácstermében a Körzeti
Hivatal meghívására egybegyűltek
a körzethez tartozó községek
képviselői, hogy részt vegyenek
a köztársaságielnök-választással
kapcsolatos munkaértekezleten.

kedéstől. Leegyszerűsítve: a szlovák kormány
nem vehet hétszázezer autót meg nyolcmillió
lapos tévét a nyugat-európai fogyasztók helyett
az itteni nagy multinacionális cégektől, amelyek
a nemzeti össztermékünknek a nagy részét állítják elő, tehát nagyon behatároltak a cselekvési
lehetőségek.” A gazdasági válságot már érzik a
családok is, a fizetések nem emelkednek olyan
tempóban, mint az elmúlt években; előfordulhat,
hogy befagyasztják a béreket; a gyárakban nem
dolgoznak teljes kapacitással. S mindez erősen
függ attól, hogy az optimista vagy a pesszimista
forgatókönyv valósul- e meg, vagyis, hogy rövid
lesz-e vagy elhúzódik a válság – fejezi be nem túl
bizakodóan Gál Zsolt.

A megjelent polgármestereket Jana
Uhrinová, a Körzeti Hivatal elöljárója hivatalosan tájékoztatta, hogy a Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására első
körben 2009. március 21-én 7.00–22.00 óra
között kerül sor. Ezzel kapcsolatban számtalan új információt, metodikai és szervezési valamint anyagi kérdést tisztázták a jelenlévőkkel a Körzeti Hivatal munkatársai.
Összesen a körzetben 217 választókörzet
van, melynek képviselői ezen alkalmon
megkapták a segédanyagokat ahhoz, hogy
megfelelőképpen tájékoztassák községeikben a polgárokat. Minden polgármester
megkapta az értesítőleveleket az elnökválasztásról, melyeket falujában a választani
jogosult polgárai számára el kell juttasson.
Meg kell határozni a választási bizottságot
(5-12 fő, a 6 parlamenti párt delegálhat egyegy főt), mely maga választja az elnököt
és alelnököt, akiknek még külön tartanak
iskolázást a Körzeti Hivatalban.

moly

moly

Válság: Behatároltak a
cselekvési lehetőségek?
A Szlovák Televízió Magyar Magazin
február 4-i adásában Bárdos Ágnes Gál
Zsolt gazdasági elemzővel készített
riportot, melyből kiderült, hogy nagyon
gyors tempóban fékeződött le a szlovák
gazdaság növekedése.

Eligazítást
kaptak
a polgármesterek

Megélhetési vandalizmus az uzapanyiti temetőben
Uzapanyiton a temetőből a régi, több
évtizedes gyönyörű kovácsolt vaskerítések a sírok körül eltűntek, adta hírül
a Balogvölgyi Polgár Info.
Komoly brutalitással láttak neki a minden bizonnyal megélhetési vandalizmust elkövetők a
pusztító, de egyben vasbegyűjtő munkájuknak,
melyet több fázisban végezhették, hiszen félig
be voltak fűrészelve, majd kiverve a betonalapzatból a kerítések oszlopai. Bizonyos sírok mellett már összekészítették a „begyűjtött” kerítéselemeket, melyek már csak az elszállításukra
vártak. A módszereket nem válogatták meg az
elkövetők, s a betonalapokat is megrongálták,
amikor a vasat kifeszítették onnan. Több sír az

uzapanyiti temetőben így kerítés nélkül maradt.
A „szerencsésebbekhez” egyelőre nem jutottak
el a garázdálkodók. A polgármester és a rend
őrei elkezdték az ügy felderítését. Félő azonban,
hogy a valódi tettesek kiléte nem fog kiderülni,
mivelhogy a rendőrök a könnyebb kábítószerek
használóival, kisebb lopásokkal sem tudnak mit
kezdeni. Kérdés, hogy kinek állhatott érdekében
ilyen pénzszerzési módhoz folyamodni, s felhasználni ahhoz bizonyos embereket? Egy biztos, hogy pénzt csináltak belőle. Csak azt nem
tudjuk, hogy sikerül-e megállítani a kerítésbontást, vagy a többi sír, s majd még ki tudja mi is, e
sanyarú sorsa jut...
Balogvölgyi Polgár Info nyomán,
fotó: Gecse Aladár
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Olvasói levél

Kivágták a fákat a
Rima-parton, ellepi
a szemét a várost
Szép napos délután volt. A nehéz téli napok
után kimentem a zajló Rimát megnézni. A
nagy jégtáblák gyorsan távoztak, a vadkacsákat vitte a víz lefelé. Utamat a Rimaparti sétányon folytattam, a napsugár
melegét élvezve. De igen meglepő dolog
tárult elém. A Rima-parti fákat látván
a szememből a könny is kicsordult. Mi
történt itt? Egy-egy fa álldogál szomorúan
ágaiktól megfosztva, magasan felkurtítva.
Az egészséges fákat miért és ki engedte
meg így tönkretenni? A fák évek hosszú során nőnek meg. A vastag ágak nem tövéből,
csak törzséből, 1-2 m-re le vannak vágva,
megkurtítva. Piszok, szemét a Rima-parti sétányon. A fák, amit védenünk kell,
szükséges az egészséges élethez, tisztítja a
levegőt, oxigént termel. Ha azt is tönkretesszük, mi vár még ránk?
Sétámat befejeztem és szomorúan mentem haza. Másnap a városba mentem, a
piacnál és a kultúrház előtt a sétányon
megint meglepődtem, hogy a bérházak
előtt az egészséges fák levágott csonkjait
láttam, az aranyeső bokrok tövig levágva.
Értetlenül álltam, hogy mi történt itt is.
Úgy is olyan kevés a zöld a városunkban,
mert már minden beépül, a parkolókat is
elveszik. Hová jutottunk? A gyerekeinket a
szépre neveltük, tisztaságra, a fák, virágok
szeretetére, s itt mit lát fiatalság: szemetet,
a piszkot, kitört fákat, kitépett virágokat,
tönkretesznek mindent. Ez mire vezet?
A Rima-lakótelepi óvoda mellett volt egy
út, amit az ott lakók használtak. Tavaly
az utat lezárták, most az autósok mennek
a zöld füvön, össze-vissza, ezt sem látja
senki? Vagy úgy is jó?! A városunk teljesen
lepusztul. Szemetes, piszkos. A munka
napról-napra kevesebb, már lassan az utolsó munkahely is megszűnik. Csak a munkanélküliek száma növekszik. Nem lehetne
ezeket a munkanélkülieket felhasználni,
hogy legalább a tavaszi várostakarításban
részt vegyenek, mivel a szociális segélyt
úgy is fizetni kell?
A minap újra a Rima-parton jártam, és
megint egy fájó pontot találtam. A vadkacsákat nem láttam, mivel a fák, bokrok
ki lettek vágva, oda lett a fészkük is, ezt is
elpusztították. Kérem a szerkesztőségtől,
menjenek ki, és személyesen győződjenek
meg az itt leírt dolgokról. Fényképet is
lehet készíteni róla.
H.L., rimaszombati aggódó polgár
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Oknyomozás:
Vadkacsák, fák,
bokrok, szemét
Nagyon szépen köszönjük kedves
olvasónk észrevételeit. A tanácsot és
a kérést megfogadva körbejártam
a Rima-lakótelepet, s meggyőződtem
a leírtakról. Az aggódó polgár szemével
tényleg lesújtó a látvány, a környék,
az elhanyagolt lakókörnyezet. De az észleltek mögött megbújt, s rejtve maradt
mindezek oka. Alább erre világítunk rá.
Pár hete a jégzajlást is sikerült lencsevégre kapnom, s akkor még a vadkacsák is ott voltak, igaz
partra vetődve. A múlt hétre, úgy ahogyan azt olvasónk írja, a Rima-lakótelepnél nyomuk veszett,
de a futballpálya környéken pl. látták őket. Lehet,
hogy voltak vadkacsafészkek a kivágott fák körül,
de minden bizonnyal emiatt nem fognak elpártolni a Rimáról, csupán nyugodtabb területet
kerestek a fészkeléshez, s mivel táplálékláncuk
ide köti, vissza fognak térni. Ami a kivágott Rima-parti fákat illeti, az a folyamot kezelő Sajó-vízgyűjtő Területi Igazgatóság hatáskörébe
tartozik. A fakivágásokat november-februárban
végezték el az árvízvédelmi törvény értelmében,
s további karbantartási munkákat is folytatnak
majd itt. A Városi Hivatal Környezetvédelmi
Szakosztályának a vezetője, Bozó János mérnök úr lapunknak megerősítette, hogy nyilván
laikus szemmel kellemetlen látványt nyújt, de
árvízvédelmi szempontból nélkülözhetetlen
volt a fák kivágása. „Mindenképpen szeretnénk
azonban enyhíteni ezt az esztétikai „pusztítást”,
s a védőzónán, a folyómedren kívül eső területen

megfelelő időben újra fásítjuk a Rima-partot.” –
mondta lapunknak Bozó János. Olvasónk felveti
a kérdést, hogy több bokrot is megritkítottak az
elmúlt hetetekben Rimaszombatban. A Városi
Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója, Rábely
Pál lapunknak elmondta, hogy a Városi Művelődési Központ környékén illetve a Daxner téren
valóban felvágták a bokrok és a fák alsó gallyait,
melyre azért volt szükség, mert a hajléktalanok
használták a helyet „szállásnak” illetve szemétlerakatnak. S ha már a szemétnél tartunk. Tény,
hogy nagyon sok helyen rontja a kellemes érzetünket a szeméthalmaz. Jogosan bánt bennünket, s hajlamosak vagyunk valakire haragudni,
hogy miért nem takarítják el. De haragszunk-e
arra, aki azt eldobja? A városi közterület-fenntartók, mint ahogyan a nevükben is szerepel,
fenntartók, illetve, ha úgy tetszik karbantartók,
nem pedig takarító-vállalat. A lakosok mentalitásán szükséges változatni, hogy mindenki önmaga óvja környezetét, s ne dobálja el a szemetét.
„Ha minden energiánk és pénzünk arra megy el,
hogy a szemetet szedjük mások után, akkor nem
jut fejlesztésre és városszépítésre. Persze hozzátartozik a munkánkhoz, s el is végezzük, a jégzajlás után a Rima-partot is megtisztítottuk. Az
aktivációs munka is újra beindul márciustól, de
sokkal kisebb létszámmal, mint eddig. Terveink
szerint a húsvéti ünnepekre ki fogjuk takarítani
a várost.” – fűzi hozzá Rábely Pál.
Kép és szöveg: Homoly E.

Hírmorzsák
Gömörben is nő
a munkanélküliek száma

Lisztéria
a salátában

Közel 850 fővel emelkedett meg a munkanélküliek száma Gömörben az elmúlt három
hónapban. Több vállalat is nagyobb létszámban bocsátott el munkavállalókat, s főleg
a nagyrőcei járásban emelkedett rohamosan
a munkanélküliek száma, ahol 650 főt bocsátottak el az állásából, s amíg október végén
a munkanélküliek aránya 24,36 % volt, január
végére elérte a 27,43 %-t, ami 6 300 főt jelent.
A rimaszombati járásban 200 fővel nőtt meg
a munkanélküliek száma, s amíg 2008 októberében 27,34 % (11 600) volt az arányuk, január
végén már 28,09 % (11 780). Eddig tömeges
elbocsátásokra két helyen került sor, a tejüzem
43, míg a Tauris 102 embert bocsátott el.

Lisztéria-baktériumot találtak egy salátában
Kassán, amelyet egy rimaszombati üzemben
készítettek. A Koro cég Szlovákia egész területen forgalmazza termékeit, s cáfolja, hogy
az egészségügyi előírások megszegése miatt
került volna lisztéria a salátába. A cég összes
érintett dolgozóját orvosi vizsgálatra küldték,
de az minden esetben nagatív eredmén�nyel zárult. A cég a pultokan már kintlévő
termékeit bevonta a forgalomból. A lisztéria
veszélyes baktérium, s akár halált is okozhat,
de elsősorban a terhes nők, az újszülöttek,
az idősek és a legyengült immunrendszerrel bírók vannak kitéve nagy veszélynek.
Összeállította: jdj
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Évzáró a Csemadokban

A Csemadok alapszervezetének évzáró gyűlése február 10-én zajlott a VMK gömbtermében,
amely rövid kultúrműsorral kezdődött. A megjelent tagok többnyire nyugdíjaskorúak voltak.
Mács Zoltán elnökségi tag üdvözölte a jelenlévőket és a vendégeket, köztük Hrubík Bélát,
a Csemadok országos elnökét, majd átadta a

szót Cerovský Gyula elnöknek, aki beszámolt
az elmúlt év eseményeiről. 547 alapszervezeti taguk van, a vezetőség létszáma 12. Tavaly 14
alkalommal tartottak választmányi ülést, februárban nagy sikert aratott a már hagyományos
Csemadok-bál. A komáromi Jókai Színház két
alkalommal járt meghívásukra a városban. Társszervezői voltak a Sobotienka 50 éves születésnapi ünnepségének, a Tompa Szavalóversenynek (TMOVPV), Fonóka játszóházat rendeztek
a nyári szünidőben, ahol négy napon át fogadták
az érdeklődő diákokat, s amely gulyásfőzéssel ért
véget. Sor került Nagyferenc Katalin első önálló
kiállítására is. Támogatják az alapszervezeten
belül működő csoportjaikat, így az Új Gömör
Táncegyüttest, amely jelenleg 35 tagot számlál, s
a legfiatalabb tag még csak három és fél éves. Két
éve működik a Blaha Lujza Énekkar, amely több
rangos sikert is elért a tavalyi évben. A 2009-es
év tervei között szerepel a Fonóka tábor újbóli
megrendezése, játszóház, budapesti színházi
látogatás megszervezése ismét besegítenek a
TMOVPV szervezésébe, és saját internetes honlap megnyitását is tervezik.
Horváth Zsuzsa pénztáros beszámolt a szer-

Farsangolás a könyvtárban
A farsang alkalmából a Matej Hrebenda
Könyvtárban tartottak rajzórát a Tompa
Mihály Alapiskola első osztályosai Tóth
Katalin osztályfőnök vezetésével.
A tanulókat Bodor Szilvia és Janka Pósová fogadták. Bodor Szilvia szólt a farsangról, többek
között arról, hogy a farsang a közelgő tavasz ünnepe, s ebből az alkalomból nagyon sok helyen
jelmezbált szerveznek, s ennek apropóján készítettek álarcokat a kis elsősök. Az akcióval a másik céljuk az volt, hogy a gyerekek szokják meg a
könyvtárba való járást, mivel nagyon sok köny-

vük van, amit a gyerekek kikölcsönözhetnek.
„Szerettek-e olvasni?” – kérdezte Bodor Szilvia
a gyerekről, melyre a tanulók zöme jelezte, hogy
igen, főleg meséket. Mialatt készültek az álarcok,
két elsős tanuló, Czeglédy Botond és Kovács Vivien verseket szavaltak. A találkozó a könyvtárban a következő farsangi vers közös szavalatával
ért véget: „Itt a farsang! Hóhahó! / Maskarázni
csudajó! / Elbújunk a forgatagban / jelmezekben, álarcokban. // Itt a farsang, áll a bál / Kerekedjünk vidám táncra / A tél búcsúztatására.”
Csölle Edit

Újabb közönségsiker a moziban
Nemcsak a Báthory vonzotta a rimaszombati
nézőket a moziba, hanem az Egy fájó szív nyugalma c. új szlovák film, amely Vladimír Balko
első munkája. Ahogy Eva Zibríkovától, az Orbis
mozi vezetőjétől megtudtuk, közel nyolcszáz
ember látta a három nap alatt a filmet, amely
közel teltházat jelent. A film főszerepében a komáromi Jókai Színház művészét, Mokos Attilát
láthattuk. Az idén eddig legtöbben a Madagaszkár 2 c. animációs filmre voltak kíváncsiak, de
a közeljövőben több izgalmas film is eljut Rima-

szombatba, így az Alkonyat c. amerikai horror,
Nyikita Mihalkov 12 c. filmje, a Hétköznapi ünnepek Gubík Ágival, Tereza Nvotovával és Anna
Šiškovával a főszerepben, Miloslav Luther Szúnyogtangó c. alkotása, de Jan Hřebejk új filmje,
a Szégyentelen (Nestyda) is látható lesz, amelyben Jan Macháček és Emília Vášáryová mellett
a Fülekről indult Kerekes Vica is feltűnik egy
kisebb szerepben.
jdj, amb

vezet költségvetéséről, s megköszönte Zsélyi
Katalin segítségét, aki a pályázatok megírásában
segédkezett. Hrubík Béla, a Csemadok országos
elnöke üdvözölte a közgyűlést, s beszámolt a
Galántán megrendezett országos ünnepségről,
amelyen életműdíjakat is átadtak. A Csemadok
már 60 éves, vagyis nyugdíjaskorú, viszont sok
fiatalt szeretnének megnyerni, s ezzel növelni a
taglétszámot, mert nagyon sok feladat vár még
a szervezetre. Két dokumentumfilm is készült a
Csemadok életéről, s elindult az Itthon havilap
is. Figyelmeztett arra, hogy a kormány módosítani szeretné a nyelvtörvényt, s ismét büntetné
azokat, akik úgymond megszegik a szlovák nyelv
szabályait. „S ez ellen határozottan fel kell lépni” – zárta beszédét Hrubík. Ľubomír Šárik, a
Városi Művelődési Központ (VMK) igazgatója
örömét fejezte ki, hogy szinte minden rendezvény közösen készül a VMK-val. Csúsz Balázs,
a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat parancsnoka szorgalmazta a Csemadokkal való együttműködést. Végezetül Sebők Valéria, a Csemadok
Területi Választmányának elnöke megköszönte az alapszervezet munkáját. Az évzáró végén
megválasztották a területi konferencia küldötteit, jóváhagyták az idei terveket és elhatározták,
hogy együttműködési megállapodást kötnek a
cserkészcsapattal.
Csölle Edit, fotó: Gecse Attila

Fedezzük
fel a világegyetemet!
A rimaszombati Matej Hrebenda
könyvtárban érdekes csillagászati
kiállítás látható, amelyen képeket
láthatnak a napfogyatkozásról,
galaxisról stb.
A Nemzetközi Csillagászati Unió javaslatot tett arra, hogy 2009 legyen a nemzetközi csillagászok éve (IYA), mivel 400 éve
annak, hogy Galilei feltalálta a távcsövet.
Együtt ünneplik a sikereket, amit asztronómiai téren elértek az egész világon.
A rimaszombati könyvtár is csatlakozik
ehhez a felhíváshoz, s így a rimaszombati
csillagvizsgálóból kölcsönkérték a kiállított
képeket. Az IYA 2009-es témája, az Ismerd
meg az univerzumot, segít az érdeklődőkkel megismertetni a csillagászat történetét
a kezdetektől napjainkig. Ebben az évben
is kémlelhetik az érdeklődők hétfőnként éjszaka az univerzumot a csillagvizsgálóban
rendelkezésünkre bocsátott teleszkópokkal. Egy élmény, amit nem szabad kihagyni.
Csölle Edit
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Beszélgetés Horváth Zsuzsával, a Daxner utcai óvoda új igazgatójával

Magyar-szlovák együttműködés az óvodában
Február másodikától új igazgatója van
a Daxner utcai óvodának, ahol jelenleg
négy osztályban 76 gyerek tanul, akik
közül 32 jár a két magyar osztályba.
Horváth Zsuzsa maholnap 26 éve van a pályán,
a rimaszombati gimnázium elvégzése után távúton végezte pedagógiai tanulmányait Losoncon. Pályafutását bölcsődében kezdte, majd a
Mikszáth Kálmán utcai óvodában dolgozott, s
annak megszűnése után került a Daxner utcába,
de nem a jelenlegi helyére, ugyanis idővel az az
óvoda is megszűnt. Volt ugyan egy tétova kísérlet az óvoda megmentésére, de az érdekeltek
nem mutattak érdeklődést iránta. A magyar osztállyal együtt egyedüli óvónőként került át a másik Daxner utcai óvodába 2004 szeptemberében,
ahol azóta is óvónőként dolgozott, s most három
pályázó közül őt választották.
A demográfiai válság miatt Rimaszombatban
is az óvodák ésszerűsítésére került sor, s elsősorban azok az óvodák szűntek meg, amelyek
ún. adaptált épületben találtak otthonra, míg az
ún. tipizált óvodák maradtak. Jelenleg öt óvoda
működik a városban, közülük még a Nyugat-la-

kótelepen, a Halász utcai óvodában van magyar
osztály. Az igazgatónő legfontosabb tervei között szerepel egy óvodai nevelési program kidolgozása, s ehhez egy ankétot is lebonyolítottak,
amelyben az óvónők és a nem pedagógiai alkalmazottak mellett a szülőket is megkérdezték.
Horváth Zsuzsa nagyon fontosnak tartja a szülőkkel való aktív kapcsolattartást és együttműködést ( játszóházas foglalkozás, közös kirándu-

Egyre
kevesebben
jelentkeznek
Nyolc alapiskola nevezett be, de csak hat (a
pelsőci, az almágyi, a feledi, a tornaljai, a gesztetei
és a hazai) jelent meg a Tompa Mihály Alapiskolában a Simonyi Zsigmond Kárpát-meden-

lások, szülők foglalkozásának a bemutatása stb.),
az enviromentális nevelést és az egészséges
életmód propagálását. Közös akciókat terveznek a szlovák osztályok a magyar osztályokkal, s
rendszeresen megnézik egymás rendezvényeit
is. Mivel két napját jelenleg az igazgatói teendők
teszik ki, merész lépésre szánta el magát, ugyanis a magyar osztályt erre a két napra szlovák óvónőre bízta. Előzetesen kikérték persze a szülők
véleményét is, s meglepődve tapasztalták, hogy
olyan magyar gyerekek is, akik eddig nem beszéltek szlovákul, most megnyíltak a tanító néni
felé. Az épület szeptemberben lesz 25 éves (amit
szeretnének megünnepelni), s ezért lassan teljes
rekonstrukcióra szorul. El is készítettek egy projektet, de tavaly még nem feleltek meg a kiírási
feltételeknek. Az idén a szlovák osztályokban
14 gyerek lett iskolaköteles, míg a magyar osztályokban 11. Előfordult olyan eset is, hogy szlovák
szülők magyar óvodai osztályba adták a gyereket, hogy megtanuljon magyarul, aztán a gyerek
szlovák alapiskolában folytatta a tanulmányait.
Az óvoda az idén február 23-27 között nyitott
napokat tart, amelyre minden óvodaköteles
gyermek szüleit szeretettel várja.

cei Helyesírási Verseny regionális fordulóján.
Ahogy Ádám Zitától, a verseny helyi lebonyolítójától megtudtuk, 6 regionális döntőt rendeznek
Szlovákiában, s a pontszámok egyeztetése után
(a feladat mindenhol azonos) a legjobb 20 gyerek
kerül kategóriánként az érsekújvári döntőbe. A
kárpát-medencei döntőre Budapesten kerül sor.
Nálunk a versenyt szervezési okok miatt csak a
hetedik-nyolcadik osztályban rendezik meg, míg
a középiskolások az Implom József Helyesírási
versenyen vehetnek részt.

Megtörtént a beíratkozás az alapiskolákba

Van, ahol kevesebb, van, ahol több
Ahogy Rimaszombat többi
alapiskolájában, úgy a két magyar
iskolában is megtörtént a beíratkozás
február negyedikén, de a létszám
a pszichológusok véleménye és egyes
szülők késői jelentkezése miatt még
változhat.
A Tompa Alapiskolában jövőre némileg emelkedhet az elsősök létszáma, tudtuk meg Orosz István
igazgatótól. Amíg az idén 3 osztályban 53 elsős
tanul, addig jövőre a létszám 60 körül várható.
Eddig 61 gyereket írattak be, de ez a pszichológusi véleményektől valamint, a feledékeny szülők
miatt még változhat. Sokan vannak, akik az utol-

só pillanatban íratják be a csemetéjüket. Az idén
57 kilencedikes hagyja el az iskolát, s nő majd az
ötödikes diákok száma, ugyanis az új iskolai törvény szerint csak a hatodikos gyerekek kezdhetik el a nyolcéves középiskolát. A bejelentkezett
61 gyerek közül szülei 36-ot írattak be a Šrobár
utcai épületbe, s 25-öt a Novomeský utcaiba, de
mivel egy osztályba max. 22 gyerek járhat, ezért
három gyereknek át kell mennie a másik épületbe. Ha a beíratkozott gyerekek létszáma véletlenül meghaladná a 67 főt, akkor „kénytelenek”
lesznek negyedik osztályt is nyitni, de erre kevés
az esély. Az iskola tavaly sikertelenül pályázott
az épület teljes rekonstrukciójára, de az idén ismét benyújtják azt a minisztériumba. Jelenleg

van elég helyük, s a dunaszerdahelyi szakközépiskolát is el tudták helyezni, de az jelenlegi formájában legfeljebb a jövő tanév végéig maradhat, ugyanis több helyet nem tudnak számukra
felszabadítani. Megkérdeztük a Dúsa úti alapiskola igazgatóját, Vaskői Károlyt is, aki némileg
csalódott volt, ugyanis előzetesen 23 gyerekkel
számoltak, de csak 17 iratkozott be, akik közül
mindÖssze 4 fiú van. De Vaskői bízik benne, hogy
szeptemberig ez a létszám még emelkedni fog
valamelyest. Az előrejelzések szerint az elkövetkező években hirtelen megemelkedik az elsősök
száma, jövőre pl. 40 elsőssel számolnak, s ez az
arány az azt követő években is megmarad.
Az oldalt írta és fotózta: jdj
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Lapajánló
Itthon

Hrubík Béla a Csemadok közelgő jubileumáról ír, beszámolnak a komáromi nagygyűlés
15. évfordulóján rendezett
megemlékezésről és a további
fejleményekről, beszélgetést olvashatnak Szvorák Katalinnal, aki elárulja, hogy
énekléskor isteni erőt kap. Az Itthon közepében
ezúttal is megtaláható a Fáklya, a Csemadok
melléklete, mely beszámol a galántai Anyanyelvi Napokról, a bényi Csemadokról, a perbetei
Rákóczi Napról, az érsekújvári Csemadok évzárójáról. A lap folytatja a találkozást Grandpierre
Attila csillagásszal, s újabb idézeteket közöl
Vörös Attila dokumentumfilmje alapján.

Kassai Figyelő

A független magyar folyóirat ez évi első lapszámának
vezércikkében Havasi Péter
főszerkesztő szól az olvasóhoz,
mintegy összegzi az elmúlt évet,
s megállapítja, hogy bizony sok
derűre nincs oka, amikor a mindenkori szlovák
kormányok diszkriminatív gazdaságpolitikájának, az elhanyagolt régiófejlesztésnek vagyunk

az áldozatai, amikor irredentizmussal vádolnak,
ha anyanyelven szeretnénk gyerekeinknek megtanítani a betűvetést és a számtant, s elszomorodunk, amikor tehetséges fiataljaink külföldre
vándorolnak. A lap rovatai ezúttal is megteltek
érdekes olvasnivalóval, hiszen még a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódva több meghitt eseményekre került sor a Bodrogközben.

Jó Gazda

Olvashatnak arról, hogy mikor
tanácsos a fák metszése, hogy
milyen növényvédelmet kell
elvégeznünk e hónapban, főleg
ami a gyümölcsfáinkat illeti,
de kiderül az is, hogy miért is
helyezi előtérbe az energiaválság a kukoricát.
A nyúltartók a házinyulak takarmányozásáról,
míg a méhészek az Európai Parlament méhvédelemben kifejtetett határozati javaslatai
alapján készült összefoglalóról informálódhatnak. De nem maradnak hasznos fortélyok nélkül
a díszvirágok kedvelői sem.
A lapok megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban.
moly

Egészségünkre
Új rovatot indítunk, amelyben hétről hétre
Baláž Zoltán tanácsait olvashatják.

Jótanácsok nőknek
Sok nő küszködik kisebb-nagyobb női betegséggel. Többségük ezekkel nem törődik, mert nem
tud velük mit kezdeni, az orvosokat pedig a hos�szas sobanállás miatt inkább elkerülik. Sokszor
a pajzsmirigy elégtelen működése is okozhatja a
petefészek helytelen működését, még akkor is,
ha előtte soha nem volt gondja vele.
A terméketlenség is súlyos gondokat okozhat. Ebben az eetben előbb mindig a férfit kell
kivizsgálni, mert az sokkal egyszerűbb és gyorsabb. A női terméketlenség okát sokszor igen
nehéz megtalálni. A női és férfi terméketlenség

nagyjából ugyanabban az arányban fordul elő.
A legtöbb betegséget meg lehet előzni, ehhez
elég az alábbi teakeveréket elkészíteni, amely alkalmas alhasi fájdalmak, menstruációs gondok,
fehérfolyás, menopauza esetén, de növeli a megtermékenyítés esélyét is.
Keverjünk össze 4 féle gyógyfüvet: palástfű,
fehér árvacsalán, vadárvácska és cickafark, s egy
leveseskanálnyi keveréket öntsünk le 0,6 l vízzel.
15 perc után szűrjük le, s fogyasszunk belőle 4x1,5
decit étkezés valamint elalvás előtt. A teát 1-2
hónapig használjuk rendszeresen. A tea minden
alkotórésze beszerezhető, de egyes forgalmazók
a kész terméket is árúsítják. Ha kérdése van, azt
küldje el a balaz@hnusta.org címre. Amennyiben súlyosabb a gondja, forduljon szakorvoshoz.
Baláž Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
8 . 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 8. hét
kerti munkái
Gyümölcsöskert

A birset és a mogyorót magunk is szaporíthatjuk, mégpedig feltöltéses bujtással.
A bokrok tövét feltöltjük kb. 40-50 cm-es
magasságban porhanyós földdel. A bokrok
őszig új és gyökeres hajtásokat fejlesztenek.
Ezeket ősszel az anyatőről leválasztjuk.
A málnabokrokból vágjuk ki a didimellás
és a vesszőfoltossággal fertőzött vesszőket, valamint a málna-gubacsszúnyog és
a málna-karcsúdíszbogár által károsított,
megvastagodott, gubacsos részeket.

Szőlő

A lugas- és a magasművelésű szőlők
metszése során vizsgáljuk meg a tőkéket, hogyan vészelték át a telet a rügyek.
A rügyvizsgálathoz a tőkéről többrügyes
vessződarabot vágjunk le. A vesszőt és
a rügyeket metsszük ketté. Ha a rügy
belső része zöld, akkor nem károsodott,
ha fekete és kemény, akkor elpusztult. Az
elfagyott vesszők sötétbarnák vagy feketék.
Nagymértékű fagykár esetén várjuk meg
a rügyek fakadását, s a kihajtástól függően
metsszünk. A sikeres telepítés előfeltétele
a jó minőségű szaporítóanyag, amelyet már
most rendeljünk meg.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorba rendszeresen öntözzük a hónapos retket. Az uborkamagvetést
se hagyjuk teljesen kiszáradni. A csíráztatott uborkamagvakat vessük egyesével 10
cm-es cserepekbe. A fűtetlen fóliasátorban
készítsük elő a talajt a hónapos retek
vetésére. Négyzetméterenként szórjunk ki
10-15 kg érett istállótrágyát, 1,5 dkg nitrogéntrágyát, 1 dkg szuperfoszfátot és 0,6 dkg
káliumtrágyát. Az egészet dolgozzuk a talajba 15 cm mélyen. A karalábépalántákat
tartsuk 12-16 °C közötti hőmérsékleten, az
alacsony hőmérséklet kiváltja a magszár
képzését. Folytatjuk a paprika és a paradicsom tűzdelését. Az előcsíráztatott sárgadinnye magokat vessük 10 cm-es tápkockába. A sátorba vethetünk korai zöldborsót
és sárgarépát is. Szabadföldi kiültetésre
szánt káposztaféléket tűzdeljük át 5x5
cm-es térállásba. Már vethetjük a spenótot.
Készítsük elő a zöldborsó ágyásait. Vetjük
a pasztinákot és a petrezselymet.

Díszkert

A kúszó dísznövényeket ritkítjuk, ha felkopaszodtak erősen vágjuk vissza. A tavasszal
virágzó díszcserjéket csak virágzás után
metszhetjük. A rózsát, a nyári orgonát
és a hortenziát erősebben vissza kell
metszeni.
Farsang István
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Hizsnyai: 50 – Szubjektív meghívó egy PLIKK-estre
Hihetetlen, hogy már ő is belépett az ötvenesek
táborába. Sokan már azt is meglepő információnak tartják majd, hogy nem költőként, hanem
színészként ismertem meg életem első, általam látott színházi előadásában, A becsületes
molnárlegényben valamikor a nyolcvanas évek
elején. Holott gömöri ő is, rimaszécsi. Aztán otthagyta a színházat, s dolgozott cukorgyári munkásként, gépészként, fotósként, éjjeliőrként, de
ne soroljuk tovább. Úgy élt, ahogy annak idején
Szászi is. Lehetett neki is vagy 22 munkahelye.
Később Dusza Pista pozsonyi „kávéházában” találkoztunk, akkor már túl volt a vízilovak „sikerén”. Sokan kiátkozták, mások mártírt próbáltak
belőle kreálni, pedig csak kimondott valamit,
amivel némileg talán átesett a ló másik oldalára.
De ez a látszatfelháborodás amilyen gyorsan jött,
olyan gyorsan el is múlt. Maradt az állóvíz. Már

konszolidált úriemberként kollégák lettünk a
Petitpress nevű cégnél, az Új Szó kultúra rovatát
szerkesztette. S néha összefutottunk a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen, ahová fiát hozta el, aki ha már jött, többnyire győztesként vagy helyezettként távozott.
De főszerkesztette a Kalligramot is, s megjelent
pár verseskötete, ugyanis nem tartozik a bőbeszédű írók közé (Rondó, Tolatás, A stigma krátere, Bárka és ladik). Most, hogy 50 lett, bizonyára
őt is megdobják egy jubileumi kiadvánnyal. Dráfi
már felvette a cédéjére. Most nem tudom, hogy
mit csinál. De február 25-én 17.00 órai kezdettel köszöntik a PLIKK-ben. Elmegyek, s utána
majd (ha netán nem jönnének el) elárulom
Önöknek is.
Juhász Dósa János, fotó: Görföl Jenő

A rimaszombatiak tudnak táncolni

Közel 100 táncos nevezett be Rimaszombatban
a polgármester kupájáért kiírt nemzetközi versenybe, amelyet a helyi Városi Művelődési Központban rendeztek meg, s amelyre Szlovákián
kívül Magyarországról és Lengyelországból is
érkeztek versenyzők. A legnagyobb hazai sikert

a TK IMPULZ versenyzői, a nagybalogi Szendrei
Gerhard és az almágyi Farkas Orsolya érték el,
akik az első helyen végeztek, s bár a rozsnyói TK
SAMBED OZ színeiben, de első lett a szintén
rimaszombati Baka Tamás, Kisbenedek Regina
páros is.

Népies falvédők
a múzeumban
2009. február 5-én népi falvédőkből nyílt
kiállítás a Gömör-Kishonti
Múzeumban.
A 19. században egy háznál sem hiányozhatott
falvédő, amit a háziasszony hímzett, különböző
mintákkal és feliratokkal – pl. „Isten hozott
kedves vendég.” „Nincs nagyobb földi boldogság, Mint szerelemből kötött házasság”. A 19.

században Németországból terjedt el Európa-szerte, a feliratok az otthonból kiindulva
különbözőek lehettek, szólt szerelemről, okos
szólásokról, vallásos motívumokról pl. „Házi
áldás: Hol hit ott szeretet, Hol szeretet ott béke,

A versenyzőket 12 tagú zsűri bírálta el, akik
a ritmusérzéket, a zenével való összhangot és a
mozgáskultúrát értékelték, s a standard táncok
közül nem hiányozhatott az angol keringő, a tangó, a Slow Fox, a Quick Step és a bécsi keringő
sem, míg a latin-amerikai táncokat a samba, a
cha-cha-cha, a rumba és a jive képviselte.
Ide tartozik az a hír is, hogy január végén
rendezték meg Nagymihályon a Szlovákia latinamerikai táncosainak az országos megmérettetését. A rimaszombati tizenkét esztendő Baka
Tamás és partnernője Kisbenedek Regina a junior kategóriában versenyzett, s az előkelő második helyet érte el. Kedvenc táncaik közé tartozik
a samba, jive, a cha-cha-cha. A kis táncosokat
ezen kedvtelésükben maximálisan támogatják
a szüleik, s edzőjük, Július Schwarcz is nagyon
büszke tanítványaira, akikre fellépések sora és
további versenyek várnak.
amb, mak, he, fotó: archív

Hol béke ott áldás, Hol áldás ott Isten, Hol
Isten ott szükség nincsen”. Az itt bemutatott
falvédők kiállítása a rozsnyói bányászmúzeum
jóvoltából jöhetett létre, amelyek az 1910-50-es
években készültek, melyek Rimaszombatból, Tamásfalvából, Baktiról, Balogpádárból,
Susányból, Gócsról, Oláhpatakáról, Sajórédéről
és Rozsnyóról valóak. A kiállítást Oľga Bodorová
nyitotta meg, s kérte azokat, akik még rendelkeznek ilyen falvédőkkel, azt a múzeum nagyon
szívesen fogadná, mivel szeretné összegyűjteni
az utókor számára ezt az értékes kézimunkát. A
kiállítás március 31-ig lesz megtekinthető.
Csölle Edit, fotó: amb
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Gyógyszertárak

2009. 2. 16.

Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 8. hétre
Február 21-én, szombaton
Média gyógyszertár
Február 22-én, vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
Február 21-22-én, szom.-vas.
MUDr. Pálešová Marcela,
Osgyán, 56 94 666

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
február 10-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Lucia Soukupová, Miroslav
Soukup, Peter Jankovič, Miloš
Gaži, Roman Oros, Jaroslav
Turis, Pavel Bokor, Ondrej
Kubiš, Gabriel Šimon, Tomáš
Kočiš Rimaszombatból, Vladimír Chromek Meleghegyről,
Pavel Žilák Rimakokaváról,
Ondrej Hrivnák Klenócról, Ján
Kántor Feketerétről, Marcela
Vrancová, Maroš Vranec, Milan
Dirbák, Pavel Pauko, Roman
Kochan Nyustyáról, Branislav
Bakša Fazekaszaluzsányból,
Daniela Šuleková Susányból,
Štefan Deák Derencsényből,
Ivan Dianiška Tiszolcról, Pavel
Kret, Jaroslava Korenyová
Rimabrézóról, Mária Kučeráková,
Michaela Kučeráková, Dušan
Širák Cserencsényből, Ondrej
Ikri Rákosról, Elena Uhrinová
Szabópusztáról.
Először adtak vért: Pavel
Földi, Jozef Négyesi, Ján Kispatko
Osgyánból és Branislav Sojka
Rimaszombatból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Február 18-19., 18.00

12

Orosz krimi
Rendezte: Nyikita Mihalkov
Február 20-22., 18.00

A tiltott királyság
Amerikai akciófilm

Február 20-22., 20.00

Hétköznapi ünnepek

Olasz-cseh-szlovák dráma
Főszerepben: Anna Šišková és
Gubík Ágnes

Fórum a pedagógusoknak Gesztetén

Február 16. (hétfő)-án Gesztetén 11.00 órai kezdettel Fórum pedagógusoknak Hajtman Bélával, a
Pedagógusfórum főszerkesztőjével. Vezeti: Balázs
Emese. Helyszín: az alapiskola.

Táncház Baracán és Nagybalogon

Február 20. (péntek) Baraca – 8.00: Táncház mint
rendhagyó óra. A foglalkozást vezeti: Mács Katalin.
Helyszín: kultúrház; Nagybalog – 10.00: Táncház
mint rendhagyó óra. A foglalkozást vezeti: Mács Katalin. Helyszín: alapiskola

Hizsnyai Zoltán a PLIKK-ben
– 2009. február 25.

A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt 2009.
február 25-én (szerdán) 17.00 órakor a Három Rózsa Kávézóba (Fő tér 20.). Vendég: Hizsnyai Zoltán
költő, akivel életéről, munkásságáról Szászi Zoltán
beszélget. Szervezők: a Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya, Gömör-kishonti Művelődési Intézet és a Tompa Mihály Klub.

TMOVPV – járási forduló

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
értesíti a versenyzőket és az érdeklődőket, hogy a
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulójára 2009. február 18-án 8.00
órai kezdettel kerül sor a rimaszombati Városi Művelődési Központban.

Felhívás
Emlékezzünk Bocskai Istvánra!

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete
Emlékezzünk Bocskai Istvánra! címmel pályázatot
hirdet 8-15 éves tanulók számára, két kategóriában:
I. 8-11 éves korig és II. 12-15 éves korig. A pályázatra olyan munkákat várnak, melyek Bocskai István
fejedelmet és korát idézik fel, pl. bemutathatják a
fejedelem életét, tevékenységét, a reformációban
játszott szerepét, a hajdúságot, a Habsburg-ellenes felkelést, a Bocskai korabeli viseleteket stb. Az
alkotásokban érdemes csak egy témakört alaposan körbejárni. Témajavaslatok és szakirodalom a
balogvolgy@citromail.hu e-mail címen kérhető, a
témával kapcsolatos további segítség és útmutatás:
a www.balogvolgy.polgarinfo.hu honlapon található. Az egyéni alkotások elkészítése és határidőn
belül történő beküldése feltétele a bekerülésnek a
VI. Rákóczi Alkotótáborba (előnyt élveznek a balogvölgyi pályázók), de ezen kívül a nyertes pályaművek készítői értékes ajándékokban is részesülnek,
valamint műveik kiállításra kerülnek 2009. október
15-én rendezett Bocskai emlék-kiállításon, mely a
405 éve elkezdődött 1. Habsburg-ellenes fölkelés
előtt is tiszteleg. Egy pályázó csak egy pályamunkát
adhat be! A pályázatokat a következő címre várják:

Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete,
98022 Nagybalog (Veľký Blh), Uzapanyit 26. Beérkezési határidő: 2009. június 1. (hétfő) A pályamunkához a következő adatokat szükséges csatolni:
név, születési dátum, lakhely, értesítési cím, iskola,
osztály, pályamunka címe, válasz a következő kérdésre: Szeretnél-e részt venni a VI. Rákóczi Alkotótáborban, melynek időpontja: 2009. július 19-23.,
helyszíne Rimaszombat, Gernyőpuszta – Varga kút.

Felhívás a Felvidéki Magyar
Pedagógus Díjra

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2009.
március 28 – 29-én Rozsnyón megrendezi a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XV. Országos Találkozóját. A pedagógustalálkozón ebben az évben is átadásra kerül a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.
A díj azoknak a pedagógusoknak vagy pedagógusközösségeknek ítélhető oda, akik (amelyek) munkájuk
során jelentős nevelői-oktatói eredményeket érnek
el, sikeresen alkalmaznak célravezető pedagógiai
módszereket az oktatásban, a tehetséggondozásban
vagy a nevelés területén, akik pedagógiai-közéleti
tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük
számára, akik szlovákiai magyar nemzeti közösségünk értékeinek gyarapításán fáradoznak. A díjra
javaslatot tehetnek magánszemélyek és közösségek.
Odaítéléséről az SZMPSZ Országos Elnöksége dönt.
Az SZMPSZ ezúton is kéri tagjait, alapszervezeteit
és területi választmányait, hogy ebben az évben a
díj odaítélésére javaslataikat 2009. március 6-ig
juttassák el az SZMPSZ komáromi Központi Irodájába cím: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno.
A borítékra kérjük ráírni: „Jelölés”. A jelölést formanyomtatványon kérjük benyújtani, melyet az
SZMPSZ honlapjáról a (www.szmpsz.sk) címről lehet letölteni.

Felhívás a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Díjra

A pedagógustalálkozón a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj mellett átadásra kerül a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Díj. A díj azoknak a pedagógusoknak, illetve a magyar nyelvű oktatást támogató személyeknek ítélhető oda, akik a szlovákiai
magyar közoktatásban kiváló eredményeket értek
el.
Jelölni az alábbi kategóriákban lehet: 1. A tehetségek
felkarolásáért és gondozásáért, 2. Pedagógus életpálya díj, 3. Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és
tudományos eredményekért, 4. A szlovákiai magyar
nyelvű oktatást támogató tevékenységért
A díjra javaslatot tehetnek magánszemélyek és közösségek. Odaítéléséről az SZMPSZ Országos Elnöksége dönt.
Az SZMPSZ ezúton is kéri tagjait, alapszervezeteit
és területi választmányait, hogy ebben az évben a
díj odaítélésére javaslataikat 2009. március 6-ig
juttassák el az SZMPSZ komáromi Központi Irodájába cím: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno.
A borítékra kérjük ráírni: „Jelölés”. A jelölést formanyomtatványon kérjük benyújtani, melyet az
SZMPSZ honlapjáról a (www.szmpsz.sk) címről lehet letölteni.
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Valentin a család jegyében

Szolgáltatások
• Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062.
147-7
• Fuvarozás, költöztetés. Tel:
0903 515 109.
148-7

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 			
• Eladó építés alatt álló ház (a
nagyja már tető alatt) az IBV
Szabatka lakótelepen. Tel.: 0905
446 136.
144-7
• Eladó egyszobás lakás a Nyugat lakótelepen Rimaszombatban. Ár: 450 000,- Sk. Megegyezés lehetséges. Tel: 0908 813 591.
177-7		
• Háromszobás lakás kiadó. Tel:
0907 851 970.
178-8		
• Kétszobás, átalakított lakás
loggiával eladó. Tel: 0903
118 035.
195-7

Állatok

		
• Eladó yorkshir teriér kutyakölyök. Mobil: 0918 403 115.
163-7
• Eladók hízósertések 110-120
kg-s súlyban. Feldolgozás is
megrendelhető. Ár: 1,66 €/kg
(50,- Sk/kg.) Tel: 0915 625 665
192-7

Eladásra
kínálok
tűzifát.
M: 0918 605 511

2201-35

Hirdessen
magyarul is!

9

EUROMOTEL

A Szlovák Vöröskereszt a Nemzeti Transzfúziós Szolgálattal és a hematológiai-transzfúziós osztályokkal közösen Valentin-napi Vércsepp címmel
ismét megrendezi véradó akcióját, amely 2009 február 9-től február
27-ig tart.
Az idei, immár 14. évfolyam a családi véradókra összpontosít. Ha azt
mondja, Valentin, azt mondja, szeretet. A szeretetnek sokféle formája
lehet. Az első szeretet, amelyet átélünk, s amely egész életünkön át végigkísér, az a családi szeretet. A családunkért mindent megtennénk. Még
vért is adunk, hiszen erre bármikor szükség lehet.
„Amikor megszületett a húgom, szüksége volt vérátömlesztésre. Anyám
hálából, hogy a kislánya megmenekült, elhatározta, hogy ő is rendszeres
véradóvá válik. S nemcsak ő, hanem a család összes tagja rendszeres
véradóvá vált” – mondja egy ma már 101-szeres véradó.
Soha nem tudhatja, hogy mikor lesz szüksége Önnek vagy a környezetéből valakinek vérre. Ezért kérünk mindenkit, hogy jöjjön és ajándékozzon vért. A rimaszombati kórházban minden kedden 6.30 és 9.30 között
várjuk a véradókat. Információt a 047/56 317 34-es és a 0903 558 926-os
telefonszámon nyújtunk.
Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya

A téli stadion nyitva tartása a 8. hétre (febr. 16. – 22.)
Hétfő: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30, Kedd: 09.00 – 11.30, 12.00
– 14.30, Szerda: 09.00 – 13.00, 18.30 – 20.00, Csütörtök: 09.00
– 11.30, 12.00 – 14.30, Péntek: —, Szombat: 09.00 – 12.00, 12.30 –
15.30, 16.00 – 19.00, Vasárnap: 14.00 – 16.30, 17.00 – 19.30

Állás

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Osztrák, olasz, görög finomságokat kóstolhat nálunk.
Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincérnőt/szakácsot
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
- Új presszó a VÚB Bank
bejáratával szemben.
Tel.: 0918 392 513

2009

Meghívjuk Önöket az újonnan
nyílt férfi, női és gyerek fodrászatba, amelyik Dr. Durdjak
urocentrum épületében (Hurban u.) található. Mindenkit
előzetes bejelentkezés nélkül
szívesen várunk!
183-7

Szabad munkahelyek
Nevelő – Gyerekotthon, Cserencsény, főiskolai végzettséggel
* pénzügyi tanácsadó - ALLIANZ- SLOVENKÁ POISŤOVŇA, Rimaszombat, közép ill. főiskolai végzettséggel
* asztalos - EUROWOOD PLUS, Cserencsény, inaslevéllel
* gazdasági vezető (középiskolai végzettséggel), fafaragó
(inaslevéllel), házgondnok (középiskolai végzettséggel), játékkészítő (fából), biomasszagyűjtő (végzettség nélkül) – Gömöri Szociális
Vállalat
* teherautósofőr – inaslevéllel, C és E típusú jogosítvány, Gépész
MANITOU rakodóra – Drevostav – Czene Zoltán, Feled, inaslevéllel
Információ a 047/245 0407 ill. a 245 0408-as telefonszámokon
illetve személyesen a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban
a Cserencsényi u. 18. szám alatt.

Európa középső része fölé továbbra is hideg, váltakozó nedvességtartalmú levegő áramlik, ezért
folytatódik a téli idő. A hosszabbrövidebb napos időszakok mellett
gyakran erősen megnövekszik
a felhőzet és többfelé valószínű
havazás, hózápor. Éjszakánként
főleg a völgyekben és a hóval
borított helyeken -10, -15 fok is
előfordulhat, és napközben is csak
0 fok körül várható a hőmérséklet
csúcsértéke.
Reisz András

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356
2002

Pénzre van
szüksége?
Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk
2005-51

Figyelmeztetés

A rimaszombati Városi Hivatal
Közgazdasági Osztálya értesíti mindazokat a szervezeteket
(polgári társulások, sportklubok,
alapítványok stb.), amelyek pénzbeli támogatást kaptak 2008-ban
a 68/2004-es általános rendelet
alapján, hogy legkésőbb 2009
február 28-ig kötelesek azzal
elszámolni, ellenkező esetben
kénytelenek lesznek azt visszafizetni. A Városi Hivatal Közgazdasági
Osztálya, Információk: Ing. Oľga
Fabová, 047/5604625,0903 284 352
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Karol Kisel vezetőedző elégedett a fiatalokkal

Sok a sérült a csapatban

Munkaajánlat
Rimaszombat Város várja az érdeklődők jelentkezését a Városi Sportklub
Rimaszombat Kft. – Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. ügyvezetői posztjára. (a város 100 %-os részvételével)
Szakképzettségi előfeltételek:
• befejezett főiskolai végzettség (I. vagy II. fokozat) • befejezett középiskolai végzettség érettségivel • kvalifikációs előfeltételek az 552/2003 és
553/2003 sz. törvény alapján • minimum 5 év szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek:
• feddhetetlenség (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
• a közigazgatásban való jártasság • menedzselési és szervezési képességek • dinamikus és erős egyéniség • reprezentációs képesség • kreativitás
és professzionális hozzáállás
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• kitöltött személyi kérdőívet • szakmai önéletrajzot • részletes írásbeli
előterjesztést a Városi Sportklub Kft. működtetésére, amely tartalmazza
a gazdasági és a személyi elképzeléseket is • a szakképzettséget igazoló
okiratok hitelesített másolatát (főiskola – diploma, középiskola – érettségi bizonyítvány) • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt • a jelentkező írásbeli beleegyezését a személyi adatok felhasználására a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal és mellékletekkel együtt zárt borítékban „VK - NEOTVÁRAŤ “ megjelöléssel 2009. március 9-én 14.00
óráig kérik benyújtani az alábbi címre: Mestský úrad, Ing. Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota. A meghallgatás időpontjáról az előfeltételeknek megfelelt érdeklődőket írásban
értesítik.
MUDr. Cifruš István MPH
polgármester

Alig két hét múlva megkezdi a bajnoki küzdelmeket az MFK Rimaszombat
labdarúgócsapata. Karol Kisel vezetőedző elégedett az eddigi felkészüléssel, azonban aggódik a sok sérült miatt. „A felkészülés nagy része már
mögöttünk van. A fiúk jól dolgoztak, nem panaszkodtak, pedig a kemény
téli edzéseket kevés futballista szereti. Most már a bajnokságra készülünk,
sok előkészületi mérkőzést játszunk. Az viszont komoly gond, hogy amikor a fagyott, rossz talajú pályákról hirtelen áttértünk a műfüves pályára,
nagyon sokan megsérültek. Sok az izomsérülés, bokaficam és hasonlók.
Sérült volt Mráz, Filo, Piszár, Sihelský, Čižmár, Gibala, Geri, Lazúr… Mráz
és Piszár mostanra már felépültek, de a többiek még mindig nem százszázalékosan fittek. Szeretném már egyszer kipróbálni a tavaszra tervezett
kezdőcsapatot, de valaki mindig hiányzik” – panaszolta Kisel, aki azonban
ebben az áldatlan helyzetben is talált valami pozitívumot: „Akarva-akaratlanul is be kellett állítanom a fiatalokat, akik vagy az ifiből kerültek fel,
vagy vendégjátékról tértek haza. Nem csalódtam bennük, tehetségesek,
nem azt mondom, hogy pár hónapon belül kulcsemberek lesznek, de néhányukra számítok a bajnokikon is. Neveket inkább nem mondanék, mert
mindenkinek van esélye a csapatba kerülésre, ha rendesen dolgozik.”
A csapat végül nem igazolt egyetlen új játékost sem. „Voltak többen
próbajátékon, de nem vagyunk abban a helyzetben, hogy csak úgy vásárolgassuk a játékosokat. Nagyon meg kell gondolnunk, mire adjuk ki a pénzt,
s mivel az itt megfordult játékosok nem voltak jobbak a hazaiaknál, nem
igazoltuk le őket” – magyarázta Kisel.
B. T.

Vereség Rózsahegyen
Műfüves pályán találkozott Rózsahegyen a hazai csapattal a rimaszombati gárda, s egygólos vereséget szenvedett.
MFK Ružomberok – MFK Rimaszombat 1:0 (1:0)

A rimaszombatiak összeállítása: Kuciak – Ádám, Mujkoš, Rubint, Mráz
– Migaľa, Pisár, Vargic, Morháč – Líška, Zajac. Csere: Maroši, Živanovič,
Sihelský és P. Šándor.

A futball I. liga tavaszi sorsolása
19. forduló – február 28.: Prievidza – Inter
Bratislava, MFK Rimaszombat – LAFC
Lučenec, Šaľa – Podbrezová, Košice B –
Trenčín, Michalovce – Dunajská Streda B,
Humenné – Ružomberok B
20. forduló – március 7.: Trenčín –
Michalovce, MFK Ružomberok B – MFK Rimaszombat, Inter Bratislava – Šaľa, Dunajská
Streda B – Humenné, Lučenec – Prievidza,
Podbrezová – Košice B
21. forduló – március 14.: Košice B – Inter
Bratislava, Šaľa – Lučenec, FK Mesto
Prievidza – MFK Rimaszombat, Michalovce
– Podbrezová, Humenné – Trenčín, Dunajská
Streda B – Ružomberok B
22. forduló – március 21.: Inter Bratislava
– Michalovce, Ružomberok B – Prievidza,
MFK Rimaszombat – Slovan Duslo Šaľa,
Podbrezová – Humenné, Dunajská Streda b –
Trenčín, Lučenec – Košice B
23. forduló – április 4.: Inter Bratislava
– Humenné, Trenčín – Ružomberok B,
Podbrezová – Dunajská Streda B, Lučenec
– Michalovce, MFK Rimaszombat – MFK
Košice B, Prievidza – Šaľa

24. forduló – április 11.: MFK Zemplín
Michalovce – MFK Rimaszombat, Humenné
– Lučenec, Trenčín – Podbrezová, Dunajská
Streda B – Inter Bratislava, Košice B –
Prievidza, Ružomberok B – Šaľa
25. forduló – április 18.: Inter Bratislava –
Trenčín, Podbrezová – Ružomberok B, Šaľa
– Košice B, Lučenec – Dunajská Streda B, MFK
Rimaszombat – 1. HFC Humenné, Prievidza
– Michalovce
26. forduló – április 25.: Humenné –
Prievidza, Michalovce – Šaľa, Podbrezová –
Inter Bratislava, Trenčín – Lučenec, FK DAC
1904 Dunajská Streda B – MFK Rimaszombat, Ružomberok B – Košice B
27. forduló – május 2.: Inter Bratislava
– Ružomberok B, Lučenec – Podbrezová,
Šaľa – Humenné, MFK Rimaszombat – AS
Trenčín, Prievidza – Dunajská Streda B, Košice
B – Michalovce
28. forduló – május 9. : Inter Bratislava
– Lučenec, Humenné – Košice B, ŽP Šport
Podbrezová – MFK Rimaszombat, Trenčín
– Prievidza, Dunajská Streda B – Šaľa,
Ružomberok B – Michalovce

29. forduló – május 3. : Lučenec –
Ružomberok B, Michalovce – Humenné,
Šaľa – Trenčín, MFK Rimaszombat – Inter
Bratislava, Prievidza – Podbrezová, Košice B –
Dunajská Streda B
30. forduló – május 16.: Inter Bratislava –
Prievidza, LAFC Lučenec – MFK Rimaszombat, Podbrezová – Šaľa, Trenčín – Košice B,
Dunajská streda B – Michalovce, Ružomberok
B – Humenné
31. forduló – május 23.: Michalovce – Trenčín,
MFK Rimaszombat – MFK Ružomberok B,
Šaľa – Inter Bratislava, Humenné – Dunajská
Streda B, Prievidza – Lučenec, Košice B –
Podbrezová
32. forduló – május 30.: Inter Bratislava
– Košice B, Lučenec – Šaľa, MFK Rimaszombat – FK Mesto Prievidza, Podbrezová –
Michalovce, Trenčín – Humenné, Ružomberok
B – Dunajská Streda B
33. forduló – június 2.: Michalovce – Inter
Bratislava, Prievidza – Ružomberok B, Slovan
Duslo Šaľa – MFK Rimaszombat, Humenné
– Podbrezová, Dunajská Streda B – Trenčín,
Košice B - Lučenec
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Horgászrovat
A Szlovák Horgászszövetség (SZHSZ) rimaszombati szervezete
értesíti a tagságot, hogy az alábbi időpontokban nyílik lehetőség
a horgászengedélyek kiváltására:

Február eleje már hagyományosan a sakkjáték szerelmeseit szólítja
Sajógömörre. Az idén sem volt ez másképp, hisz nem kevesebb, mint 112
versenyző nevezett be a polgármester vándorserlegéért zajló Gömöri Kovács István Emlékversenyre. Kazincbarcikáról pl. külön autóbusszal érkeztek. Az idén közel húszan voltak az ifik is, akiket külön rangsoroltak.
S hogy a sakkjáték a nők körében is egyre népszerűbb, azt bizonyítja az
a tény is, hogy négy lány is akadt a mezőnyben. A rendezvény vonzerejét
bizonyára a már hagyományosan a helyszínen főzött és a versenyzőknek
feltálalt finom bográcsgulyás is emeli.
A kilenc fordulós svajci rendszerű 2x15 perces csatározásban ismét a magyarországi versenyzők domináltak. A versenyt az egri Kiss Pál nyerte 8
ponttal az ugyancsak 8 pontot begyűjtő Zabiák József sajószentpéteri
sakkozó előtt. A harmadik érmes hely egy kazincbarcikai versenyzőnek,
Károlyfalvi Zoltánnak jutott, aki 7 pontot gyűjtött be. A díjakat Jankósik
Zoltán polgármester nyújtotta át, s hogy e téren sem voltak szűkmarkúak a
házigazdák, azt bizonyítja a 27 díj – köztük az érmes helyezettek pénzdíja,
a felnőttek és ifik kategóriájában pedig serlegeket is kaptak a dobogósak.

február 18., szerda 16.00 – 18.00, HSZ irodája, február 21., szombat 9.00 –
11.00, Községi Hivatal, Csíz, február 21., szombat 15.00 – 16.30 Községi Hivatal, Ajnácskő, február 25., szerda 16.00 – 18.00 HSZ irodája, február 28.,
szombat 9.30 – 11.00 VMK Rimaszombat, március 4., szerda 16.00 – 18.00
HSZ irodája, március 11., szerda 16.00 – 18.00 HSZ irodája, március 18., szerda 16.00 – 18.00 HSZ irodája, március 21., szombat 9.00 -11.00 HSz irodája,
március 25., szerda 16.00 – 18.00 HSz irodája, március 28., szombat 9.00 –
11.00 HSz irodája, március 31., kedd 16.00 – 18.00 HSz irodája
Február 21-én, szombaton a horgászengedélyek kiadása Csízben a 2. sz.
körzeti taggyűlés alkalmával történik, míg aznap délután 15.00 és 16.30 között Ajnácskőn, ahol a 3. sz. körzet taggyűlését tartjuk. Február 28-án Rimaszombatban 9.00 és 11.00 között az I. sz. körzet tagja taggyűlését a VMKban. Nyomatékosan felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy az utolsó időpont
a tagsági illeték befizetésére március 31. S ha el akarják kerülni a fölösleges
várakozást, kérjük, hogy ne hagyják ezt az utolsó időpontra.

polgári

A SZHSZ helyi szervezete

Sporthírmorzsák
Női röplabda:

A Slovan már az első helyen
Az I. liga keleti csoportjának tizenkettedik fordulóban a Slovan női röplabdacsapata a kassai
ŠŠK Kométa csapatát fogadta, s mindkét mérkőzésen magabiztos játékkal győzött.
VK Slovan Rimaszombat – ŠŠK Kométa Kassa 3:0 (16, 14, 21) és 3:1 (21, -20, 19, 11)
A rimaszombatiak összeállítása: Megelová,
Rendeková, Pálmayová, Drugdová, ifj.
Kudlíková, Zvarová – Chodúrová, Štubniaková,
Rosiarová.
A Slovan csapata a kettős győzelemmel a táblázat élére ugrott, megelőzve a kassai Slávia TU
csapatát. Ahogy Štefan Balážtól, a klub elnökétől megtudtam, a csapat az anyagi nehézségek
ellenére is felkészült az esetleges extraligás
szereplésre. Igaz, ehhez a bajnokság megnyerése mellett még két osztályozó mérkőzést is sikeresen abszolválniuk kell, s amennyiben minden
összejön, akkor óhatatlanul elkel az erősítés is
egyes posztokon.

II. Jégkorong liga:

Kisszebenben sem
termett babér
A rájátszás ötödik fordulójában Kisszebenbe
utazott a rimaszombati HKM csapata és szoros
küzdelemben vereséget szenvedett.
MHK Sabinov – HKM Rimaszombat 3:2
(1:1, 0:1, 2:0) A rimaszombatiak összeállítása:
Pecník – Medveď, Durmis, Ľalík, Chlebničan

– T. Oštrom, Báti, Csank, Lvomský, Ružinský,
Machyniak, Golian. Kiállítások – 3:2, emberelőny – 0:0, emberhátrány – 0:0.
A vendégek góllövői: Csank és T. Oštrom

Cselgáncs:

Olimpiai reménységeink
tornája
Rimaszombatban, a Sport utcai tornacsarnokban rendezték meg az olimpiai reménységek
tornájának második fordulóját, amelyre 4 egyesület (Mladosť Relax Rimaszombat, Lokomotíva
Rimaszombat, de Losoncról és Besztercebányáról is érkeztek) 68 versenyzője nevezett be.
A Mladosť Relax Rimaszombat 5 (Veronika
Papaiová, Norbert Folk, Richard Útis, Sophia
Kanátová és Kristián Slíž), míg a Lokomotíva
3 versenyzője (Frederik Strečka, Oskar Vigh és
Jakub Kinka) győzött.
A rimaszombati cselgáncsozók eredményei:
Mini kategória
20 kg: 1. Veronika Papaiová, 2. Veronika Útisová,
3. Jennifer Andrášová (mind Mladosť Relax).
24 kg: 3. Patrik Haris, 27 kg: 1. Frederik Strečka
(mindkettő Lokomotíva), 2. Erik Papai, 3.
Jaroslav Klučko, 27 kg: 2. Patrícia Slížová, 28 kg:
1. Norbert Folk, 2. Andrej Suja, 30 kg: 2. Marian
Murin (mind Mladosť Relax), 33 kg: 2. Adam
Jakab (Lokomotíva), 3. Dominik Delic (Mladosť
Relax), 40 kg: 3. Marek Malček (Lokomotíva).
Ifjabb diákok kategóriája
30 kg: 1. Oskar Vigh (Lokomotíva), 3. David
Leng (Mladosť Relax), 31 kg: 1. Jakub Kinka

(Lokomotíva), 2. Michal Antal, 33 kg: 1. Richard
Útis, 2. Patrik Boršoš (mind Mladosť Relax), 46
kg: 2. Jaroslav Maďar (Lokomotíva), 3. Viktor
Klima, 50 kg: 1. Sophia Kanátová (Mladosť
Relax), 2. Karol Jakab (Lokomotíva).
Idősebb diákok kategóriája
44 kg: 2. Ján Durmis, 68 kg: 1. Kristián Slíž
(mindkettő Mladosť Relax).

Asztalitenisz:

A Mladosť Relax lecsúszott
a 3. helyről
Az I. liga keleti csoportjának 9. fordulójában a rimaszombati Mladosť Relax csapata
északra utazott, s előbb magabiztosan győzött
a túrócszentmártoni csapat ellen, majd szoros
mérkőzésen kikapott a turdossiniaktól, ezzel
helyet cseréltek a táblázaton. A táblázat élén
a Sokol Vojčice áll a rozsnyói Geológ A csapata
előtt. A következő kettős fordulóra február
21-én kerül sor, a Mladosť Relax csapata az
eperjesieket és a bártfaiakat fogadja.
MSTK VTJ Martin A – Mladosť Relax Rimaszombat 3 :11
Rimaszombati pontszerzők: Polgári 3,5, Horváth 3,5, Voliar 2,5, Huszti 1,5
SK Tvrdošín – Nižná A – Mladosť Relax
Rimaszombat A 8:6
Rimaszombati pontok: Horváth 2,5, Huszti 1,5,
Voliar 1,5, Polgári 0,5
Zagyi Jenő
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Tiszolcon kihirdették
a járás legjobb sportolóit
Ünnepélyes keretek között a tiszolci Városi Művelődési
Központban immár 43. alkalommal adták át a megérdemelt
elismeréseket a járás legjobb sportolóinak.
Az ankét idei főszervezője a Járási Testnevelési Szövetség mellett Tiszolc
városa és Besztercebánya megyei önkormányzata volt. Ahogy a múltkor
a város legjobb sportolóinak kiértékelésén, itt is a rimaszombati versenyzők taroltak, s az élen is mindössze a felnőtteknél történt változás, ahol
a Rimaszombatban győztes Róbert Brázt megelőzte Igor Molnár karatézó,
aki tavaly még a serdülők között diadalmaskodott. A tavalyi győztes Radnóti Mihály az idén a negyedik helyen végzett.

Diákok:

1. Dorota Balciarová (Uraken Rimaszombat) – karatézó, aki megnyerte
a szlovák bajnokságot, s Párizsban az Európa-bajnokságon is diadalmaskodott. Edzője: Vojtech Molnár.
2. Bence Andrik ( Lokomotíva Rimaszombat) – cselgáncsozó, szlovák
bajnok, több regionális és nemzetközi verseny győztese. Edzője: Ľubomír
Antal.
3. Terézia Pavková (TJ Taekwando Nyustya) – szlovák bajnoki ezüstérmes, több nemzetközi torna győztese. Edzője: Maroš Oláh.
4. Tomáš Gallo (ŠK Tempus) – futballista, edzője: Milan Špaček.
5. Kinga Muránska rimaszombati többpróbázó – szlovák bajnok nyári és
téli többpróbában, szlovák csúcstartó, edzője: Oľga Barnová.

Serdülők:

1. Richard Totkovič (Lokomotíva Rimaszombat) – birkózás, szlovák
több nemzetközi verseny győztese, harmadik lett a szlovák bajnokságon.
Edzője: Radnóti József.
2. Pavlína Slivková ( VK Nyustya) – röplabdázó, edzői: Š. Szőkeová és M.
Bukviar.
3. Romana Surová (TJ Klenóc) – bedminton, egyéniben és párosban
is győzött Nagysurányban, szlovák bajnoki bronzérmes. Edzője: Ivan
Majorský.

4. Bálint Réka (rimaszombati többpróbázó) – szlovák bajnok mind téli,
mind nyári többpróbában, csúcstartó, edzője: Kamila Antalová.
5. Michal Dragijský (MFK Rimaszombat) – futballista, edzője: Milan
Mihók.

Felnőttek:

1. Igor Molnár (TJ Uraken Rimaszombat) – karatézó, világbajnoki ezüstérmes, ötödik az Európa-bajnokságon, második az US Openen. Edzője:
Vojtech Molnár.
2. Róbert Bráz (Taekwando WTF Rimaszombat) – világbajnok, edzője:
Peter Urek.
3. Branislav Mráz (MFK Rimaszombat) – futballista – az MFK oszlopos
tagja, edzője: Karol Kisel.
4. Radnóti Mihály (Lokomotíva Rimaszombat) – szlovák bajnok kötöttfogású birkózásban a felnőtteknél, és a szabadfogású birkózók ifjúsági kategóriájában, több nemzetközi verseny győztese. Edzője: Radnóti József.
5. Ľuboš Voliar (TJ Mladosť Relax Rimaszombat) – asztaliteniszező,
a csapat legeredményesebb játékosa, edzője: Ľubomír Pinzík.

Csapatok:

2026

1. MFK Rimaszombat – az I. liga résztvevője, a csapat a 2. helyen várja
a tavaszi folytatást. Edző: Karol Kisel.
2. Mladosť Rimaszombat férfi asztalitenisz csapata – a csapat tavaly
az I. liga keleti csoportjának 3. helyén végzett. Edző: Ľubomír Pinzík.
3. TJ Klenovec női bedmintoncsapata –szlovák bajnok, világbajnoki
ötödik helyezett. Edzők: Majorský, Bálint és Hruška.
A gála keretében a Járási Labdarúgó Szövetség is több emlékplakettet
átadott azoknak, akik aktívan részt vettek a járás futballéletének működtetésében, így oklevelet vehetett át Ing. František Alberty, Kovács Pál
(Sajószentkirály) és Cifruš István, Rimaszombat polgármestere is. 2008
legjobb kapusának a bátkai Miko Lászlót választották, míg a technikai
sportok művelői közül az idén Ondrej Mišákot, a TJ Mladosť Relax Rimaszombat modellezőjét díjazták.
jdj, fotó: amb

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: 979 01 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.

