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Ünnepi istentisztelet keretében Komáromban beiktatták tisztségébe a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház új vezetőjét, Fazekas
László püspököt. A beiktatást
elődje, Erdélyi Géza végezte. Az új püspök hat évig áll
majd a Szlovákiai Református
Egyház élén. Helyettese Géresi
Róbert és Marián Hamari
lett. A püspökkel egyidőben
iktatták be az új világi főgondnokot, Fekete Vincét is.
jdj

A rendőrség
munkáját is
értékelik
A rimaszombati Városi Képviselő-testület 2009. február 24-én, kedden 9.00 órai
kezdettel tartja idei első ülését
a volt Megyeháza üléstermében. A napirendi pontok között
szerepel a város biztonsági
helyzetének az értékelése, vagyonjogi és személyi kérdések,
a sportegyesületek támogatása, valamint a távhő árának
módosítása.

Itt a farsang farka
„Elmúlott a hosszú farsang, búsulnak a lányok.
Ettől a sok búsulástól ráncos a pofájuk.
Nem tudsz férjhez menni, vőlegényt szerezni,
Vedd elő az olvasódat, kezdj el imádkozni!”
A fényesebbnél fényesebb bálokról, karneválokról
értesültünk járás szerte. Vigadtak a Csemadok

alapszervezetei, az iskolások és az óvodások, de
különböző civil szerveződések, vállalatok is. Egykori ősi hiedelem szerint a hangos csinnadrattával a
gonosz szellemet kellett elűznünk. Reméljük, hogy ez
mindannyiuknak sikerült… A héten hamvazószerdán
pedig kezdetét vette a 40 napos böjt…
he, fotó: amb

Olvasóink: Főképp régió és közélet - politikamentesen
Kíváncsiak voltunk Olvasóink véleményére, hogy
mit gondolnak a Gömöri Hírlapról, mit szeretnének
olvasni a lap hasábjain. Összesen 30 kérdőív érkezett, ebből 12 Rimaszombatból, 18 pedig vidékről.
A legaktívabb olvasóink a Balogvölgyében vannak,
de kaptunk választ Ajnácskőről, Lénártfalváról,
Dobócáról, Abafalváról, Felsővályból sőt még Fülekről és Tornaljáról is. Nem lepett meg bennünket,
hogy az átlagéletkor 54 év, mint ahogyan az sem,
hogy lapunkat elsősorban a régióban történtekről
való értesülés kedvéért vásárolják (100%). Az elmúlt
időszakban szakmailag a legtöbb kritikát lapunk
a sportrovat hiányossága miatt kapta, viszont az
ankétba bekapcsolódók 30%-ának fontos csak ez a
rovat, értelemszerűen a legtöbb információt a régióról (86%), a közéletről (83%), a városról (70%), s a
kultúráról (56%) szeretnének kapni. A legkedveltebb
műfajnak a riportokat értékelték, s a hírmorzsákat

Újabb csapás
a dohányosokra
Nagy többséggel elfogadta a
parlament a dohányzás szigorításáról szóló törvényt. Részletek a jövő heti számunkban.
jdj

Potrebujete si požièaś?

és a közleményeket is szívesen olvassák. A politikai
nézeteknek olvasóink csak 16%-ban adnának teret. S
0904 801 765
többen inkább hagyományaink, múltunk, praktikus
Rimavská Sobota, Hatvániho 2
tanácsok, receptek, évfordulók, megemlékezések, régi
0904 842 198
Hnúšśa , Francisciho 186
mesterségek témában szeretnének cikkeket olvasni.
Azon olvasónk közül, akik bekapcsolódtak a játékba CD ajándékokat és előfizetést sorsoltattunk
Az Ön gyógyszertára
ki a Gemerské Zvesti főszerkesztőjével, Marián pozic_gemeri_44x30_CB.indd 1
16.12.2008
Kluvaneccel. A szerencse az alábbi négy olvasónknak
kedvezett: 1. díj a 2009-es évre szóló Gömöri Hírlap
előfizetés Molnár Jolán (Nagybalog), 2. díj József
Rimaszombat, Vasút u. 23
Attila versei – Köböl Éva (Dobóca), 3. díj Bárdos
www.jazmin.sk
Ágnes Halotti beszéd című műsora – Köböl Róbert
(Dobóca), 4. díj Szerelem c. cédé – Juhász Teréz
(Abafalva). Szívből gratulálunk, s köszönjük, hogy
bekapcsolódtak a játékba, s egyúttal építő kritikájukkal hozzájárultak szerkesztőségünk munkájához.
Homoly E.
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Megkérdeztük a szakembert

Hírmorzsák

Miért tanulhat gyengén a gyerek?
Az utóbbi évtizedekben erőteljesen
felgyorsult a fejlődés a technikában,
tudományokban, változások mentek
végbe a gazdaságban, a politikában,
de az emberek világszemléletében és
életmódjában is. Természetesen
a gyerekeket is érintette a felnőttek
szemléletváltása. Megújult
a nevelés is, aminek végeredménye: hogy
egyre több a boldogtalan gyerek.

Ha sikerhajszában a gyerek…

A legnagyobb problémát a szülők agresszív sikerhajhászása okozza. A gyerekeket is, mint önmagukat, kisgyermekkoruktól fogva versenyzésre,
maximális teljesítményre ösztönzik. A legtöbb
szülő nem fektet energiát abba, hogy megismerje a gyermekét, így nem is tudja, milyenek a képességei, milyen a személyisége. A legtöbben
nem veszik tudomásul, hogy minden gyermek
más képességekkel, lehetőségekkel jön a világra,
és nincs értelme a gyermekeket beskatulyázva
ugyanazon feladatok maximális teljesítésére
kényszeríteni. A gyereket amúgy is frusztrálja, ha
valamiben nem olyan jó, mint társai, és ezt még
sok szülő tetézi is az állandó testvérekkel, osztálytársakkal való összehasonlítgatással, kritizálással, elégedetlenséggel. Így nagy károkat okoznak a gyerek önbizalmában. Ha egy kisgyereknél
nem alakul ki 7-8 éves korára az egészséges önelfogadás, én-szeretet, bátorság az önkifejezéshez,
egyszóval – önbizalom, nagy valószínűséggel
alul fog teljesíteni az iskolában. Ott ugyanis az
erélyesebb fellépésű, magabiztosabb osztálytársak félresöprik, eltiporják. Ha a gyereknek nincs
bátorsága megmutatni, mit tud, visszahúzódásával lemaradhat a tanulásban, elveszítheti érdeklődését az iskola, a tanulás iránt. Kiközösítik az
osztálytársak, és barát hiányában lemarad a többiektől a személyiségfejlődésben is.

Ha versenypályák a tantermek…

A mai iskolarendszer sem teljesen vétlen abban,
hogy sok gyermek érdektelen, demotivált a tanulásban. Sajnos versenypályákká alakították az
osztálytermeket, ahol túlhangsúlyozzák az intellektuális képességeket, és kissé háttérbe szorult
a személyiségfejlesztés. Csak a gyors gondolkodású, kiemelkedően tehetséges gyerekeket
dicsérik, jutalmazzák. Pedig tudjuk, hogy nem
mindenki születik zseninek. Az illedelmes, segítőkész, becsületes diákot nem eléggé becsüljük,
legfeljebb, ha tiszta egyes tanuló is. Érdemes lenne a gyerekeket is megkérdezni, hogy mi a probléma az iskolában, miért nem megy a tanulás.
Komolyabban kellene venni a véleményüket a
saját oktatásukkal kapcsolatban. Felmérések
kimutatták, hogy ha a gyerek mérges, nem tud

figyelni. Ha unatkozik, akkor elkalandozik a figyelme. Tehát a pozitív érzelem nagyon fontos az
észlelésben, vagyis a tanulásban. Akkor tudunk
a legjobban koncentrálni, ha boldogok vagyunk.
Tehát, ha a tanár dühöng, szitkozódik, idegeskedik a tanítási órán, nem csoda, ha a gyereknek
nincs kedve odafigyelni.

Ha nem jó a hangulat…

Ha a gyerek kimondottan nem szereti a tanárát
vagy az osztálytársait, kezdjünk békítő stratégiába, akár szakember bevonásával is, mert az osztályban uralkodó nyomott hangulat, szorongás
rányomhatja bélyegét a gyerek tanulási eredményeire. Kibékíthetetlen ellentéteknél, kölcsönös
unszimpátiánál (mert ilyen is van!) inkább kérjük a gyerek áthelyezését másik osztályba, vagy
akár másik iskolába. A tanulásnak jó hangulatú
környezetben kellene zajlania nem csak az iskolában, hanem otthon is. Fontos az általános családi harmónia megteremtése, amit kellemes
közös programokkal, beszélgetésekkel, közös
nevetgélésekkel naponta meg kell teremteni.

Ha nem bízunk a gyerekben…

Hogy a gyerek odafigyelve, hatékonyan tanulhasson, éreznie kell, hogy egyrészt a szülők bíznak benne, bíznak a sikerességében, másrészt,
hogy ha hibázik, akkor is szeretni fogják. Ha úgy
érezzük, eddig nem fordítottunk elég energiát
a gyermekünk önbizalmának építésére, eddig
többet szidtuk a gyenge jegyekért, mint dicsértük az igyekezetéért, az új iskolai félévben megpróbálhatunk változtatni nevelési módszereinken. Talán még nem késő behozni a lemaradást.
Biztassuk a jóra, dicsérjük sokat kisebb teljesítményeknél is, és fogjuk vissza magunkat, ha
kritizálni, szidni támad kedvünk. Nem kellene
annyit hangsúlyozni a rossz tulajdonságokat, a
helytelen viselkedést. Példamutató, bizalommal teli viselkedésünkkel jó irányba terelhetjük
a gyerek iskolai teljesítményét is, és kicsit talán
helyreigazíthatjuk csemeténk önbecsülését is.
Éreztetnünk kell vele, hogy ha csak közepesen
tanul is, ugyanolyan értékes, mint jobban tanuló
társai. Tudatosítsuk, hogy nem csak a jó jegyek,
a teljesítmény, a siker fontosak az élethez. Fontos lenne fejleszteni az emberséget is, megtanítani a gyerekeknek, hogyan kell kiegyensúlyozottnak, boldognak lenni, örülni az életnek.
De hol tanítják ezeket a fontos készségeket? Talán kezdhetnénk otthon, a családban.
Mgr. Csank Gál Gabriella
iskolapszichológus

További kérdései esetén keresse fel a rimaszombati Pedagógiai- pszichológiai tanácsadó központ munkatársait. Tel: 047 / 56 23 543

Elbukott a nemzetiek javaslata
Továbbra is az önkormányzat dönti el, hogy
milyen szobrok és emléktáblák állhatnak
a községek, városok területén, épületein,
ugyanis a szlovák parlament nem fogadta el
a Szlovák Nemzeti Párt módosító javaslatát,
amely ellen a Szlovákiai Városok és Falvak
Társulása is határozottan tiltakozott.

Közép-Szlovákia
a 251. helyen
A napokban tette közzé az Európai Unió
a 2007-es adatokon alapuló statisztikáját,
mely szerint Pozsony megyében a maga
4,3 %-os munkanélküliségével a lista első
50 helyén tanyázik, míg Közép-Szlovákia
a 15,3 %-os mutatójával a 251. helyen található, s mindössze néhány Európán kívüli
területet tud megelőzni. A lista élén a délhollandiai Zeeland régió áll 2,1 százalékkal,
a 2. Prága 2,4 %-kal.

Droglabort
számoltak fel
Rimaszombatban
Február 13-án két férfit tartóztatott le
a rendőrség, akik Rimaszombatban és
Nagydarócon drogokat állítottak elő.
A rendőrség a házkutatás során a kábítószer előállításához szükséges laboratóriumi
eszközöket és efedrint talált, de lőfegyvereket is lefoglaltak. A kábítószer előállításával
és terjesztésével, valamint illegális fegyverviseléssel és lőszerrel való visszaéléssel
megvádolt két férfi akár négytől tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

Hivatalos
pedagógusok
Ha a parlament is elfogadja, akkor hivatalos
személyként kezelik a pedagógusokat. Az
oktatásügyi minisztérium azt reméli a státuszváltozástól, hogy csökkennek a pedagógusok ellen elkövetett bűncselekmények. A
törvény szerint, ha támadás ér egy pedagógust, az elkövetők akár 3-8 év börtönbüntetést is kaphatnak, míg ez nem hivatalos
személy esetében mindössze 1-3 év.
Összeállította: jdj
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Gašparovič a Városházán

Komoly gondot okoz a romák szocializációja
Ahogy arról legutóbbi számunkban
beszámoltunk, február 13-án
Rimaszombatban és a régióban járt
Ivan Gašparovič szlovák
köztársasági elnök, aki a napot Bozitán
kezdte és Tiszolcon fejezte be, ahol
részt vett a járás legjobb sportolóinak
díjkiosztó ünnepségén. Gašparovič
a Városházán tartott fogadás után
válaszolt a sajtó kérdéseire.
Gašparovič szerint a kormány mindent megtesz azért, hogy a gazdasági válság minél kisebb
mértékben éreztesse a negatív hatásait, s mindenekelőtt a munkavállalók mobilitási törekvéseit támogatja, hogy ha kell, a munkavállaló akár
lakhelyet is változtasson, hogy számára megfelelő és elfogadható munkahelyhez juthasson.
Természetesen az esetleges elbocsátásokat nem
lehet elkerülni. Elfogadható megoldásnak tartja
a munkaidő csökkentését is, hisz a munkavállalók az így felszabadult munkanapokat később,
amikor lesz munka, bepótolhatják. Nagyon súlyos és mielőbb orvoslandó problémának tartja a köztársasági elnök a romák betagozódását

Sikeres évet
zártak a kertészek
A tavalyi évet értékelte a Kertészek
Szlovákiai Szövetségének járási
szervezete, amelyen közel harminc
alapszervezeti elnök vett részt.
A szervezet elnöke, Ján Bystriansky mérnök örömmel konstatálta, hogy a tavalyi év
igen gazdag termést hozott, s a különböző
fertőzéseket is sikerült kiküszöbölni a betegségek és a kártevők kimutatásával. Több
kiállítást is szerveztek. birtokjogi kérdések
is szóba kerültek, hiszen sok kiskert birtokviszonyai nem tisztázottak, ezért a területi földhivatal munkatársait is meghívták.
A járási szervezet 40 alapszervezetet és
1 461 tagot tart nyilván. Az alapszervezetek
főleg a városok (Rimaszombat, Nyustya,
Tiszolc, Tornalja) környékén működnek, de
van alapszervezetük Klenócon, Rimaráhón
és Sajólenkében is. Többnyire gyümölcs- és
zöldségtermesztéssel foglalkoznak, de az
utóbbi időben teret nyert a díszkertészet
is. 1997 óta a szervezet a ertészek Európai
Ligájának is tagja, amelyben az EU minden
tagországa képviselteti magát.
amb/jdj

a többségi társadalomba. Persze a megoldás nem
tűnik egyszerűnek, hisz ehhez minden érintett
fél (állam, polgári társadalom és a romák) közös akaratára van szükség. Nagyon fontos lenne,
hogy a romák tudatosítsák, művelődés és tanulás nélkül nincs esélyük a jobb életre. „Sokszor
csak azt halljuk a romák részéről, hogy adj, pedig
ideje lenne, hogy ők is értelmes javaslatokkal áll-

janak elő” – tette hozzá az államfő. Egy újságírói
kérdés arra irányult, hogy mivel tudná megszólítani a közelgő köztársaságielnök-választásokon
a magyar nemzeti kisebbséget. Gašparovič elsősorban a Szlovák Köztársaság állampolgárait
szeretné megszólítani, s ide tartoznak a magyar
nemzetiségű állampolgárok is. Egyúttal mindenkit nagyobb összetartásra, egységre s együttműködésre szólított fel, hogy jól érezzük magunkat
a globalizálódó világban. „Ha rossz lesz a szlováknak, rossz lesz a magyarnak is”, figyelmeztetett. Támogatja az itt élő magyarok azon törekvését is, hogy anyanyelvükön tanulhassanak és
megőrizzék a saját kultúrájukat és történelmüket. De ugyanúgy támogatja a többi nemzetiségi
kisebbséget is. De azt is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jó együttműködés egyik előfeltétele
az államnyelv elsajátítása. „Ha nem elbeszélünk
egymás mellett, hanem megtanulunk kommunikálni egymással és megértjük egymást, akkor
nem lesz gond a kölcsönös kapcsolatokkal” –
zárta mondandóját a köztársasági elnök.
Marián Kluvanec/jdj,
fotó: mak

Mérleget vontak a képviselői klubok
A második félidejéhez érkezett az
önkormányzati választási ciklus, ezért
megkértük a két klub vezetőjét, Pelle
Tibort (Demokratikus Blokk) és Ján Fiľot
(Közös Képviselői Klub), hogy röviden
értékeljék az eltelt két esztendőt.
Ján Fiľo az elért eredmények közé sorolta a téli
stadion rekonstrukcióját, az egykori kaszárnya
épületegyüttesének a megszerzését a honvédelmi minisztériumtól, amit viszont sajnálatosnak
tart, hogy a nem megfelelő infrastruktúra miatt a vállalkozók nem igen jelentkeztek a terület hasznosítására. Problematikusnak nevezte
a kurinci helyzetet, amely a jelek szerint meghaladta a város képességeit, s mivel a kurinci medence nem használható, könnyen előfordulhat,
hogy nem lesz hol strandolni a városban. Ezért
javasolták a városkertben medence kiépítését
valamint a Zöldvíz projekt alprojektekre bontását, s azok fokozatos megvalósítását. Fiľo szerint
igen korrekt a kapcsolat a Demokratikus Blokk
elnökével, Pelle Tiborral, akivel mindig megpróbálták megtalálni az optimális megoldást. A prioritások közé sorolja a volt kaszárnya infrastruktúrájának kiépítését, a medencék kiépítését és az
aquapark kiépítésének elkezdését Kurincon.

Pelle Tibor szerint is korrekt az együttműködés
a másik klubbal. A negatívumok közé sorolja,
hogy nem sikerült elégséges pénzösszegeket
szerezni az állami költségvetésből és az EU-s
projektekből. Két fontos prioritás nem valósult
meg: egy hosszútávú fizetési terv kidolgozása és
az eladósodás csökkentése. Szeretné, ha a Városi
Hivatal és az egyéb városi szervezetek hatékonyabban működnének. Pelle szerint is fájó pont
a kurinci aquapark, hiszen emiatt a turizmus fejlesztése sem a várt ütemben alakult. A prioritások közé sorolja a pénzügyi stabilitást, az utcák
rekonstrukcióját, új munkahelyek létesítését, új
befektetők idecsalogatását, a kurinci aquapark
befejezését, a városkerti medence kiépítését és
az I. ligás futballcsapat megtartását.
amb/jdj, fotó: archív
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Csemadok-évzáró Tamásfalvában

2009. február 14-én a Kiút a Jobb Életbe civil
szervezet székházában sor került a Csemadok
Tamásfalvai Alapszervezet évzáró taggyűlésére.
A tisztújítás folyamán a vezetőségi tagok nem

változtak, így az alábbi összeállításban működik a
továbbiakban is az alapszervezet: Juhász Denisa
– elnök, Herczeg Tamás, Forgon Adrianna, Molnár László, Szántó Sándor, Ternóczki Andrea és
Karhút Éva. Összegezték a tavalyi évet, szerveztek farsangi bált, megemlékeztek március 15-ről,
budapesti kiránduláson vettek részt a gyerekekkel és szilveszteri bálon is vigadtak. A 2009-es
évi tervük között szerepel anyák napi és gyereknapi rendezvény, valamint budapesti kirándulás
felnőttek részére. A szervezetnek 86 tagja van. A
legközelebbi rendezvényük február 28-án lesz,
disznótoros szervezésével zárják le a farsangot.
A gyűlésen – mint vendég – a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának képviseletében Cerovský Gyula, a Csemadok Rimaszom-

Csáky Pál a Három Rózsa Kávéházban

A Tompa Mihály Klub irodalmi estet szervezett
2009. február 13-án a rimaszombati Három
Rózsa Kávéházban. A vendég Csáky Pál volt,
aki a Harmatos reggelek álmai című, a Madách
Posonium Kiadónál megjelent könyvét mutatta be, amely egy lévai pedagógus, Újváry László életét mutatja be, akit igencsak megtréfált
a Sors, s az 1968-as, ún. Prágai Tavasz eltiprása

Valentin-buli
Tamásfalvában
A Kiút a Jobb Életbe civil szervezet rendezésében február 14-én Valentin-bulit szerveztek.
Szántó Sándor, a szervezet elnöke lapunknak
elmondta, hogy minden alkalmat megragadnak,

után egészen a rendszerváltásig sofőrként, majd
benzinkutasként tengődött. Nagyon tanulságos
a könyv, ami ajánlott a fiatal olvasóknak, viszont
élmény az idősebb korosztálynak is, nosztalgia
azoknak, akik a könyvben történő eseményeket
átélték. Újváry Lászlót olvasóink is ismerhetik,
hisz számtalan diákot készített fel a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyre,
s megkapta a Kulcsár Tibor-díjat is, valamint
az idén januárban a Csemadok is neki ítélte az
egyik életműdíjat. A könyvbemutatót kötetlen
beszélgetés követte a napjainkat érintő politikai életben zajló gondjainkról. Csáky szerint
az egyetlen megoldás az összefogás, s a Magyar
Koalíció pártjának képviselői foggal-körömmel
harcolnak azért, hogy eltudják érni mindazt,
ami fontos a magyarságnak. Nem hagyta viszont
szó nélkül, hogy gyors ütemben fogy a magyarság Szlovákiában. Az esten szó esett az autonómiáról, ami nem a területi elszakadást jelenti,
hanem regionális és kulturális önrendelkezést.
Nagyon sok feladat vár még ránk, amit meg kell
oldani, viszont ahhoz, hogy bent tudjanak maradni a parlamentben, a választásokon minél nagyobb számú részvétel szükséges, hisz ez mindannyiunk érdeke.
Csölle Edit, fotó: a szerző

hogy összejöhessenek, így volt ez Valentin-nap
alkalmával is. „Főleg párokat, de egyedülállókat is meghívtunk. Kellemes estét szereztünk a
résztvevőknek élő zenével egybekötve, melyet
Rák Magda és párja biztosítottak számunkra.” A
megnyitóban Csobo Alica, a szervezet alelnöke
szlovákul és magyarul is tolmácsolt egy, az alkalomhoz illő verset.
cse

bati Alapszervezetének az elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket, s felajánlotta az együttműködést
az általa vezetett rimaszombati alapszervezettel,
ugyanis ők is szerveznek színházlátogatással
egybekötött autóbusz-kirándulást, amit akár
közösen is megvalósíthatnának. A rimaszombati
alapszervezet idén is megszervezi a Fonóka nyári gyermektábort, amelyre szeretettel várják a
tamásfalvai gyerekeket is.
Kép és szöveg: csölle

Várják az óvodásokat!

Halász utcai óvoda

Óvodánk 1987-ben alakult, s jelenleg 7 osztályban 155 gyerekkel foglalkozunk. Egyik
osztályunk magyar nyelvű (3-tól 6 éves
korig). A B1-es osztályt különböző iskolai
akciókra használjuk (televíziózás, színház,
körök, versenyek, iskolázások, de itt folyik
az angoloktatás és a számítógépes foglalkozás is). Az óvodánkban 15 óvónő és 12
nem pedagógiai alkalmazott dolgozik. Az
óvoda 6.30 és 17.00 óra között tart nyitva.
Reggeli és délutáni ügyeletet tartunk, hogy
azok a gyerekek, akiknek a szülei dolgoznak, a munkaidőben el tudják helyezni
a csemetéjüket. Azok közé az óvodák közé
tartozunk, amelyek edukációs módszerrel szeretnék javítani a gyerekek életének
minőségét, optimális körülményeket kialakítani, segíteni a gyerek személyiségének fejlesztésében. A szülők elégedettsége
számunkra a legnagyobb jutalom, ezért
munkánk krédója biztosítani a gyermekek
sokoldalú harmonikus fejlődését. Kapcsolat: 047/ 5622241, 047/ 5622750, 091
1859022, e-mail: msrybarska@stonline.sk,
internetcím: www.msrybarska.szm.sk

Daxner utcai óvoda
Ha gyermekük már óvodáskorú, látogassanak el a rimaszombati Daxner utcai
óvodába és csatlakozzanak hozzánk: • közösen védjük a természetet • bábozunk,
táncolunk, tornászunk és idegen nyelvet
tanulunk • ismerkedünk a vízzel, az úszás
alapjaiva • együtt lehetnek a testvérek • elhívjuk a szülőket közös játékra és kirándulásra • megkóstolják egészséges és változatos ételeinket
Várjuk Önöket az óvodai nyitott napokra
február 23-tól 27-ig, valamint február
25-én (szerdán) 10.00 órakor a zöldség- és
gyümölcssaláta kóstolóra, amit az ovisok
a szakács nénikkel közösen készítenek el.
Találkozzunk az óvodánkban!

kultúra

2009. 2. 23.

5

Egy csésze kávé

Beszélgetés Zsapka Attila verséneklővel
Egyik kedvenc
időtöltésem, egy
finom csésze kávé
kortyolgatása
közben Zsapka
Attila verséneklővel beszélgetek, aki a magyar
kultúra napja
alkalmából szervezett 14 állomást számláló turnéját pár hete fejezte be Gömörben.
Visszajáró és már visszavárt előadó vagy ezen a
vidéken. Mik a gömöri fellépések során szerzett
tapasztalataid, észrevételeid?
Nagyon szeretem Gömört. Itt még az autóvezetés is élmény számomra, hiszen csodálatos
tájakon járhatok. Mire az előadás helyszínére
érek, teljesen feltöltődöm, így még közelebbinek
érzem a gömöri szíveket, és talán nem csupán a
még télen is gyönyörű dombos vidék adta életöröm az oka ennek. Kicsit talán a gömöri szívek
is nyitottabbak.
Hogyan fogadnak az itteni gyerekek, akiknek
más vidékkel összehasonlítva kevesebb lehetőségük van eljutni színházba vagy koncertre.
Hogyan érzékeled, mit visz magával a gömöri
közönség 1-1 előadásból?
A gyerekek mindenütt őszinték és kedvesek.
Nem érzem hátrányát annak, hogy a gömöri

gyerekeknek esetleg kevesebb jut az ilyen műsorokból. Ha sikerül elnyernem a bizalmukat
és tetszésüket, akkor ugyanúgy örülnek nekem,
mint más helyeken, és unatkozni is tudnak ők is,
ha nem vagyok számukra eléggé érdekes.
A nevedet hallva sokaknak a Kor-Zár együttes
jut az eszébe, melynek alapító tagja vagy, és ha
jól értesültem, az együttes idén ünnepli 20. születésnapját. Adja magát a kérdés: koncert, CD,
vagy esetleg mindkettő várható ebből az alkalomból?
Igen. Az ünnepi koncert májusban lesz Komáromban és gőzerővel dolgozunk a zenekar új
lemezének stúdiófelvételein is. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor a születésnapi koncert egyben lemezbemutató is lesz.
Egy ideje egyéni (zenei) utakon is jársz... Mesélj
ennek okáról, és az ehhez kapcsolódó tervekről.
Az ok nagyon egyszerű. Néhány évvel ezelőtt a
Kor-Zárral olyan helyzetbe jutottunk, hogy a
felkérések nagy részét nem tudtuk teljesíteni. Pl.
nagyon sok iskola igényelte volna a műsorunkat.
Mivel a zenekar tagjai nem hivatásos zenészek,
így a polgári ( javarészt tanári) foglalkozásokkal
nem tudtuk összeegyeztetni ezeket a felkéréseket. Én akkor már szabadfoglalkozású voltam, így
eleget tettem néhány felkérésnek egyedül. Aztán
egyre többnek és többnek… Azóta szépen alakul az egyéni pályám, decemberben „Madárjós”
címmel megjelent első önálló lemezem és már
dolgozom az újakon. Böröczki Mihály szombat-

Nem helyeztek, sávoztak
Egy híján száz versenyző indult a Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Verseny rimaszombati járási fordulójában. Az idén először
nem helyezéseket állapított meg a zsűri (Balázs
Emese, Molnár Zsuzsa, Reszutyík Zsuzsa, Mázik
István, Balázs István, Mátyás Zoltán, Bányiczki
Mária, Papné Veres Ildikó, Kovács Katalin), hanem sávos minősítéseket ítélt oda. Az aranysávos minősítést elért versenyzők kerültek a kerületi döntőbe, amelyre március 19-én Losoncon
kerül sor.

I. kategória - vers

Aranysávos minősítés: Ádám Csaba, Bodor Noémi, Bohó Beáta, Gál Laura, Sallai Gréta
Ezüstsávos minősítés: Bőd Karolina, Brindzák
Ilike, Kovács Vivien, Meringer Liliana
Bronzsávos minősítés: Balog László, Kökény Patrik, Kovács Karolina, Lovas Tibor, Vincze Vivien

I. kategória - próza

Aranysávos minősítés: Bihari Zsófia, Juhász Mónika, Oláh Lídia, Pataky Sándor András, Szajkó
Sándor

Ezüstsávos minősítés: Czeglédy Botond, Pelle
Rita, Nagy Nikoletta, Malík Cyntia, Lakatos Patrik, Köböl Erik, Bálint Krisztina
Bronzsávos minősítés: Orosz Ágnes, Styavina
Dániel, Szendrei Kitti

II. kategória - vers

Aranysávos minősítés: Ádám Sándor, Kárász Diana, Seres Csaba, Szomolai Bálint Tibor, Váradi
Róbert
Ezüstsávos minősítés: Boján Gergő, Kökény Ida,
Kozlok Annamária, Vincze Réka
Bronzsávos minősítés: Balog Dominika, Danyi
Friderika, Génya Cyntia, Gorondi Gerald, Hacsi
Bernadett, Rácz Natália, Radič Cyntia,

II. kategória - próza

Aranysávos minősítés: Berki Erik, Hizsnyan Júlia, Mihalčák Gabriella, Oláh Sebastian, Szendrei
Gerhard
Ezüstsávos minősítés: Kovács Boglárka, Lakatos
Barbara, Szabó Noémi, Szepesi Evelin, Váradi
Aranka
Bronzsávos minősítés: Baranyi Valentína, Berki
Mónika, Farkas Ivetta, Gembicky István, Jakub

helyi költő barátommal egy hangos könyv megjelentetését tervezzük. Ez egy válogatás lenne
Mihály legszebb verseiből, melyekből néhányat
egy CD mellékleten elénekelek úgy, ahogyan azt
a költő igazán szereti, egy szál gitár kíséretében.
A „Madárjós” színes hangzásvilágát követően
talán lesz, akinek csalódást okoz az egy szál gitár, viszont annak is megvan a varázsa, hiszen
sokkal erőteljesebben mutatkozik meg maga a
vers. Tervezek egy gyermekekhez szóló lemezt
is. A hangfelvételek egy része már elkészült. Ez
szintén gazdagon hangszerelt zene lesz. Van egy
meglehetősen sürgős munkám is, méghozzá egy
Radnóti Miklós összeállítás, a „Radnóti év” alkalmából, amire szintén a „A kultúráért Gömörben
és Gömörön túl P. T.” adott megbízást, és ami nagyon izgalmas és szép feladatnak ígérkezik. Remélem, sikerül jól megvalósítani.
Köszönöm a beszélgetést.
Balázs Emese, fotó: Benedek László

JÁTÉK
Mi a neve annak az együttesnek, melynek Zsapka Attila alapító tagja?
A válaszokat kérjük, hogy február 25-ig
levelezőlapon vagy e-mailben küldjék el
a szerkesztőség címére: Gömöri Hírlap,
Svätopluk u. 5., 979 01 Rimaszombat vagy
gomorihirlap@rimavskasobota.sk címre.
A helyes válasz beküldői közül Zsapka
Attila Madárjós című cd-ét sorsoljuk ki.

Tamás, Lehocký Richárd, Mező Péter, Oláh Tünde, Sósik Réka

III. kategória - vers

Aranysávos minősítés: Bak Orsolya, Bede
Krisztina, Gorondi Eunika, Molnár Klaudia,
Sztankovics Kincső
Ezüstsávos minősítés: Babík Benjámin, Básti
Zsófia, Szántó Erzsébet,
Bronzsávos minősítés: Köböl Klaudia, Mihályi
Réka, Simon Viktória, Trečka Viktória

III. kategória - próza

Aranysávos minősítés: Balogh Attila, Bari Ernő,
Báthory Bianka, Kovács Orsolya, Mihály Máté
Ezüstsávos minősítés: Kusza Ádám, Szabó Klaudia, Szántó Dalma, Szekeres Pál
Bronzsávos minősítés: Árvai Viktória, Balog
Vanda, Trifonti Mária

IV. kategória - vers

Aranysávos minősítés: Bodolló Nikoletta, Fodor
Judit, Kovács Lilla, Rási Szilvia
Ezüstsávos minősítés: Kaločai Romana, Kovács
Krisztina, Lőrincz Zsófia, Molnár Lívia
Bronzsávos minősítés: Kasza Tünde

IV. kategória - próza

Aranysávos minősítés: Pataky Réka
szerk
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Könyvajánló
Öllös László:
Az egyetértés konfliktusa

A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok
A kettős állampolgárságról tartott népszavazás még láthatóbbá
tette a magyarországi politika egyik, a rendszerváltás óta feltörő konfliktusát, nevezetesen
azt, hogy a határon túli magyarok ügyében
nincs egyetértés a magyarországi politikai erők
között. Ezt követően rendszeresen megjelenő
mély feszültségeket, megoldatlan konfliktusokat okoznak Magyarország politikai életében,
amelynek sokszor leginkább a határon túli magyarok a kárvallottjai. A könyv több kérdésben
keresi a választ, s a szerző önmaga a választ is
megadja, melynek lényegét tulajdonképpen egyszerűnek tartja: „ügyüknek azért kellene visszakerülnie az egyetértésen nyugvó alkotmányos
értékek sorába, mert a jelenlegi körülmények
maguk is hozzájárulnak a magyar kisebbségek
nemzeti identitásának eróziójához.”

Lampl Zsuzsanna:
Magyarok és szlovákok
Szociológiai tanulmányok
nem csak az együttélésről

Gyümölcsöskert

A könyv 2008 tavaszán-őszén
íródott a szlovák-magyar viszony kiéleződésének időszakában. A kutatások
pedig 2007-ben készültek. Az azóta eltelt időben
változhattak, de vissza is rendeződhettek
a viszonyok. „Az eredmények semmiképp sem
idejétmúltak, s tetemes részük olyan kérdésekre
ad választ, amelyekkel ez idáig tudományos
szinten még nem foglalkoztunk. Márpedig,
véleményem szerint, ez sokkal fontosabb, mint
az, hogy egy év alatt az aktuális politikai eseményeknek köszönhetően változott-e valami vagy
sem.” – ajánlja könyvét Lampl.
A könyvek megvásárolhatóak a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
moly

Egészségünkre

Hiperaktivitás
A téma egyre aktuálisabb, főleg a gyerekek körében előforduló probléma. A szülők főleg a
bizonyítvány láttán figyelnek fel rá, hiszen a
hiperaktivitás meglátszik a gyerek ereményein
is. A tünetek a következők: az összpontosítás
hiánya, alvászavarok, fejfájás, gyakori fertőzések, éjszakai bevizelés stb. Az orvosok a hasonló
panaszok esetén gyakran írnak fel nyugtatókat,
antidepresszánsokat, ez azonban nem oldja meg
a gondokat. Az orvosoknál sokkal többet tehetnek a szülők. A hiperaktivitás okai különbözőek,
de egy kitűnik közülük. Az esetek ¾-ét a cukor
okozza. Még a közelmúltban is szokás volt pl. a
csecsemők táplálékát alaposan megédesíteni, s
ez a legrosszabb, amit a gyerekünkkel tehetünk,
ugyanis kialakítunk egy függőséget, amelytől
aztán az a haláláig nem tud szabadulni. A cukorfogyasztás más negatív hatásokkal is bír: lustasá-

got, gyengeséget okoz, de erkölcsileg és lelkileg
is megviseli a szervezetet. A betegség elsősorban
a férfiakat érinti.
Mit tehetnek tehát a szülők? El kell kerülni az
édességek, az édes üdítők vásárlását. Ha tehetik,
akkor a gyereknek ne zsebpénzt adjanak, hanem
inkább csomagoljanak tízórait és hozzá készítsen különböző gyógyteákat.
Pl. télen ajánlatos csalán és bodzavirág keverékéből készült teát inni. Az arány lehet tetszőleges, s ízsítsük egy kis mézzel és citromlével. Estére készítsünk nyugtató teát készíteni az alábbi
recept szerint: 4 rész kamilla, 3 rész citromfű és
2 rész menta. Aki kifejezőbb ízt szeretne elérni,
az a menta helyett 1 rész kakukkfűvel pótolja a
mentát. 1 kanál keverékre öntsünk 1,5 dl forró
vizet, s 5 perc múlva szűrjük le. Langyosan adjuk
lefekvés előtt. További infó a balaz@hnusta.org
címen kérhető.
Baláž Zoltán

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
9 . hét

A 9. hét
kerti munkái

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.

Ha a föld fagya már kiengedett és ha a gyümölcsfák talaját ősszel nem tudtuk felásni,
akkor ezt a munkát most végezzük el. Az
ásást a gyümölcsfák körül 2 méteres sugarú körben végezzük el. Ásáskor a rögeket
aprózzuk. A kiszórt szerves trágyát az ásással forgassuk a talajba. A felkopaszodott
koronájú alma- és körtefákat most ifjítsuk
meg. A sebfelületet minden esetben simítsuk el (legjobb kacorral), majd fasebkezelő
anyaggal kenjük be. A magastörzsű egresés ribeszkefácskákat rögzítsük a huzalhoz,
vagy karózzuk ki. Az esetleges állóvizet
a gyümölcsösből vezessük el. A fatörzset és
a vastagabb ágakat kéregkaparással tisztítsuk. Kaparáskor az élő részeket ne sértsük
meg. A törmeléket égessük el.

Szőlő

Új telepítés esetén fontos teendőnk
a talajfelvételezés. Ez főleg a cserebogárpajorok számának meghatározásához
szükséges. Ha négyzetméterenként 2-4 db
idős pajort találunk, inkább ne telepítsünk. Ebben az esetben várjuk meg az
őszt. Fiatal pajorok esetében pedig a talajt
fertőtlenítsük.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorban a hónapos retket
kétnaponként öntözzük. Már szedhetjük
a fejessalátát, a fejeket a borítólevél alatt
1-1,5 cm-rel vágjuk. Az uborkapalánták
cserepeit töltsük fel földdel. A fűtetlen
fóliasátorba kezdjük a hónapos retek vetését. A magvakat 5 cm tő- és sortávolságra
vessük. A vetést védjük a palántadőléstől.
Az ideszánt fejessaláta-palánták hőmérsékletigénye nappal 10-14, éjjel pedig
6-10 °C, a karalábé palántáké pedig nappal
18 °, éjjel 8 °C.
Szabadföldi korai ültetésű paradicsomot
még vethetünk. A káposztapalánták talaját
ne engedjük kiszáradni. Középkorai termesztésre most vessünk karfiolt, válas�szunk rövid tenyészidejű fajtákat. A jól
telelt spenótra húzhatunk fóliaalagutat.
Megkezdhetjük (ha a talaj engedi) a késői
velőborsók vetését. Már elkészíthetjük
a hónapos retek ágyásait. A fokhagymát is
ültethetjük.

Díszkert

Nézzük át a virágos növények (dália, kanna,
kardvirág, begónia) gumóit. Szükség esetén szellőztessünk, esetleg öntözzük meg
hetenként a tárolóközeget. Ugyancsak hetenként öntözük – a telelőben – a leandert,
muskátlit, a vízmedence növényeit stb.
Farsang István

MEGEMLÉKEZÉS
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Veres Jánosra emlékezünk
MOTTÓ:
,,Már meghalt /.../
Telefonon beszéltem vele.
A hangját majd akkor temetik,
Amikor engem.” (Weöres Sándor: Osváth)
Amikor a rimaszombati Gömöri Múzeumba
kerültem 1985-ben, kerestem a kapcsolatot a
városban, a kultúrában,
irodalomban otthonos
emberrel – „szerző-mozgó” embert kerestem,
ahogy Jancsó Miklós
egyik filmjének hőse mondja. Itt a jelzős szerkezet fajsúlyos – másodlagos – jelentése a lényeg,
ami egyfajta intellektuális „bátorságot” jelentett,
sugallt a szocializmusban készült film vásznán –
az én értelmezésemben – akkor, amikor már jó
pár Jancsó-filmet láttam a nyolcvanas évek elején a szocializmusnak nevezett rendszer ötödik
évtizedében. Akkoriban így mondtuk: „másként gondolkodó”, némi (ön)iróniával. Ma már
inkább groteszk felhangja van ennek a jelzős
szerkezetnek is. Én mindenesetre egy másként
gondolkodót, magamhoz hasonlót kerestem Rimaszombatban, bár már egy-két embert ismertem.
Az akkori múzeumi kolléganők tudták, miféle
embert keresek, s az ő javaslatukra felhívtam
telefonon a város költőjét, Veres Jánost. A vonal
másik végén egy érces hang szólalt meg. Bemutatkoztam.
- Mit akar? – hangzott a telefonban. Elmondtam
némi dadogás közepette, hogy Rimaszombatban
még tájékozatlan lévén, ismeretlenül bátorkodtam felhívni. Azóta ismerem Veres Jánost – Vörös Zoltánt –, ahogy később megtudtam. S ezt
a „storyt” – ezt a dialógust – számtalanszor felidéztük Vele. Mostanában Attilának, a fiának
szoktam újra és újra elmondani, bár az utóbbi
években egyre kevesebb a korábbi években megszokott – még Veres János életében is –, megélt
kedélyes társasági együttlét. Ahol lehetett a
„rendszert szidni”, élcelődni a magát szocializmusnak – kommunizmusnak – nevező rendszer
visszásságain, képviselőinek, párttagjainak viselt dolgain, leírt bohóságain.
Miért emlékezetes a telefonbeszélgetés?
Mert a hangot, Veres János hangját – mint egykor Osváth Ernő hangját Weöres Sándor is magával vitte a sírba – én is csak akkor felejtem el
Veres János hangját.
Veres Jánosban megtaláltam a „másként gondolkodót” Rimaszombatban. Nem olyan volt,
mint az egyetemi évek megismert pesti vagy
pozsonyi másként gondolkodók csoportjainak
egy-egy személyisége, karizmatikus bölcselője,
hanem igazi kisvárosi másként gondolkodó, aki
magyarságát, származását, lokálpatrióta mivoltát őrizgette az asztalfiókban meg lelkületében.

Meg a köteteiben... Mindig szívesen bemegyek
dolgozószobájába, ha bemehetek, hogy felidézzem alkotósarkát, a „zugot” – amit momentán
fia, Attila „bitorol” – míg Rimaszombat városa
és a Veres János kulturális hagyatékát rendezni
akarók meg nem találják az emlékének megfelelő helyet – egy állandó „dolgozószobát”.
Dolgozószobájából láthatta a „panellosodó” Rimaszombatot, aminek nem örülhetett. Láthatta
a „megstuccolt” Rima-partot. Láthatta az építkezéseket – bérházakat, a szlovák iskola hatalmas
pavilonjait – miközben a magyar iskola évszázados – máig igazán fel nem újított épületében
szorongtak és fagyoskodtak a gyerekek. Láthatta
a kaszárnyát az orosz katonákkal, Tamásfalva
betagozódását Rimaszombatba, de már nem láthatta a rimaszombati szülői házat, azaz a Vörösportát, mert lebontatta a város. Rimaszombati
panellakó lett a Tornaljáról elszármazott kisfiú,
aki boldog gyermekkort élt meg Tornalján, s ifjúkort Rimaszombatban a Cukorgyár utcában.
Ez a ház már nincs meg. Emléktáblát nem lehet falára helyezni. Talán a helyére Veres János
szobrát...
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görcsösen könyöklünk az asztallap szélére,
mintha
szakadékba eséstől akarnánk megmenekedni. –
Odakint a Várhegyen
Gyöngéd szél fésülgeti az ártatlan füvet.

Rövid életrajz

Veres János költő, műfordító 1930. február 28-án
született Tornalján, idén augusztus 5-én lesz tíz
éve, hogy elhunyt Rimaszombatban.
Iskoláit szülővárosában, Tornalján kezdte, majd
Rozsnyón folytatta, ahonnan még az első évfolyamban, 1941-ben átlépett Rimaszombatba, az
Egyesült Protestáns Gimnáziumba. A háború
után, mivel abban az időben nem volt magyar
iskola, szlovák gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1949-ben tüdőbajban megbetegedett,
szanatóriumba került, s csak később, magánúton, magyarul érettségizett le. Csaknem egy
évtizedig (1949-1957) a Magas-Tátrában gyógykezelték. Itt ismerkedett meg Fábry Zoltánnal,
ő fedezte fel költői tehetségét. Gyógyulása után
tisztviselő volt a rimaszombati kórházban, majd
hivatalnok. Létrehozta a Fáklya irodalmi színpadot, 1962-ben barátaival megalakította a Tompa
Mihály Klubot. Meghonosította a Tompa Mihály
Napokat a városban. Riporterként is dolgozott
Kovács Tibor, fotó: moly
felvidéki lapoknak, az Új Szónak, a Hétnek. Az
1968-as események során kiállt a rimaszombati
Sajógömöri órák
járás lakosságának magyar nemzetiségi jogaiért,
1. Erre jött fel a Várhegyre kabar ősöm,
s emiatt az eseményeket követően súlyos megezen az ösvényen-tüdeje mellemben zihál,
bélyegzésben, megtorlásban részesült. Koholt
verejtéke arcomon csorog-, fenn a tetőn
vádakkal meghurcolták, minek következtében
megállt, szétnézett a tájon. Vigyázta
megbetegedett. 1970-től ismét gyógykezelésre
a jól belátható völgyet,a folyót, a nyájat,
szorult, állását elveszítette. 1971-től rokkantmagának s a nagyobb családnak, mellyel
sági nyugdíjba helyezték. Publikálás terén a laeggyé vált az idáig vezető úton,
poknál hosszú ideig szilenciumra volt ítélve. A
ugyanazt a nyelvet beszélve immár,
gömöri táj sokszínűségével, az itt élő magyarság
noha furcsán ejtve a szót,vigyázta
megmaradásával, nyelvének féltésével gyakran
a szoptató asszonyokat, a kunyhóépítőket,
találkozunk verseiben. Meghurcoltatása alatt a
ligetek esti énekét, várbeliek nyugalmát.
salgótarjáni Palócföld c. lap szerkesztői felkarolFigyelte, nem lobban-e fel a másik hegyen a tár- ták, verseit, írásait közölték. Gyakran tartott írósak
olvasótalálkozókat, rendezett irodalmi színpadi
jelzőtüze,közelgő vészt tudatva. Nem cigaret- összeállításokat, járási művelődési táborokat
tám
szervezett, közreműködésével felállították az
füstje csípi a szemem: azé a tűzé!
első kopjafákat a járásban. 1989-ben rehabilitálták. 1990-ben Nógrád megye költői és műfor2. Ők neveztek ki engem ide mai őrnek,
dítói munkásságáért Madách-díjjal jutalmazta.
utódnak a tisztségben – bár okmányt
1997-ben az Ethnica Alapítvány Pro Gömör díjnem adtak róla –, őrzöm hát levegőhiánytól
jal tüntette ki. Blaha Lujza és Csemadok TV plafulladozva a hajdani gyepűn
kettel is jutalmazták kulturális tevékenységét.
gályarabok lábnyomát,vörös kokárdás
Halála után a Magyar Köztársaság elnökének
bakancsok sírját, a vár puszta helyét,
Aranyérmével tüntették ki.
kisgyerekek totyogását, Bocskai kardhüvelyét,
Művei: Három fiatal költő (Török Elemérrel és
talpasguzsalyt, kasmírkendőt, diáklányok
Ozsvald Árpáddal, 1954 – versek), Ifjú szívem
Kölcsey-kötetét,
szerelmével (1955 – versek), Tüzek és virágok
a napfényt s fűszálakat.
(1961 – versek), Földrengés után (1966 – elbeszélés), Fehér szarvas (1967 – versek), Homokvi3. Ősz kőműves mondja koccintás közben:
rág (1972 – válogatott versek), Mikrovilág (1979
egyszer-nem tudja, miért-lefeküdt hasra,
– versek), Andrej Sládkovič: A gyetvai legény
s megcsókolta a földet, én tudom:
(1980 – műfordítás), Életút (1989 – válogatott
elporladt Gömör-őrök lovainak patadobogását
versek), Széttekintés a rimaszombati járásban
hallotta ki belőle. Érdes keze rovátkái
(1992 – honismereti kislexikon), Jéghegy (1998
sorsom útjai – vajon azok lesznek-e eltemető
– versek), Fekete május (2005 – versek)
a Vörös család dokumentumai nyomán/moly
árkaim is? Ma még élünk, előttünk pohár,
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Százhatvan éve történt

2009. 2. 23.

Csaták Gömörben

Henryk Dembinski

1849 február
* A branyiszkói csata és a tornaljai ütközet
* Schlick Bátkában és Rimaszombatban
* A kápolnai vereség
A szabadságharc hamarosan fordulópontjához
érkezik. Igaz, még Windischgrätz az úr Pesten,
s nem is nyomul Debrecen felé, ahová a magyar
alkotmányos szervek áttették székhelyüket, s
január 28-án fel is szólítja Görgeit a fegyverletételre – amit Görgei a váci nyilatkozat viszontküldésével visszautasított –, de az események az
osztrákok számára hamarosan váratlan fordulatot vesznek, pedig már 1848. január 31-én orosz
segítség érkezik az osztrákoknak.
Nikolai von Engelhardt orosz vezérőrnagy
dandára a Törcsvári-szoroson át bevonul Erdélybe, és az elkövetkező napokban Puchner altábornagy január 24-i kérésére összesen hétezer
katona érkezik a Vöröstornyi-, a Törcsvári- és
a Tömösi-szoroson át a Havasalföldről Erdélybe
a császári és királyi csapatok erősítésére. Sajnos
nemcsak a katonai hadszíntéren zajlottak véres
események. Pesten a császári hadbíróság ítélete alapján fegyverrejtegetésért és az osztrák
kormány elleni izgatásért főbelövik az aranyosi
molnárt, Csömy Zsigmondot. Az egyéni helytállás példája a molnár elkötelezettsége.
Az ország közvéleményét egy másik esemény is felborzolta: a zentai vérengzés. 1848.
február 1-jén szerb csapatok elfoglalták Zentát
és tömegmészárlást rendeztek a helyi magyar
lakosság között. Józef Bem egységei szakadatlan harcban Déváig vonulnak vissza, majd kilencedikén váratlan ellentámadással – Piskinél
– Nagyszebenig nyomja vissza az orosz-osztrák
egységeket.
Közben a feldunai hadtest északi oszlopa,
amely a Vág völgyében indult Kassa felé, Görgei
vezetésével menetel előre. A déli oszlop, amely
Guyon Richárd és Piller hadosztályaiból állott,

a Garam völgyében hátrált. A haditerv szerint az
oszlopoknak a Branyiszkói-hágó előtt kellett találkozniuk. Február másodikán Guyon hadosztálya Iglón szállt meg. Guyon nem állított előőrsöket, s így a lőcsei császári helyőrség éjszaka
meglepte csapatait. Guyon azonban hamarosan
ura lett a helyzetnek. A Lőcsére érkező Görgei
előtt két lehetőség volt: vagy a Branyiszkói-hágó
vagy a Hernád felől felől közelíti meg a Schlick
által uralt Kassát. Görgei az utóbbit választotta,
a Branyiszkói-hágót meghagyta Guyonnak. Talán azért, hogy az kiküszöbölje az „iglói csorbát”.
Guyon állítólag – angolul – mormogott magában valami hasonlót, amikor megszemlélte: ,,Az
ördög vigyen el, ha át nem megyek rajta.” A leírások szerint előre megírta a hadijelentését
– kihagyva a halottak és a sebesültek számát –,
majd a következő szónoklatot intézte katonáihoz tört németséggel: ,,Vorwärts dupla lehnung,
rückwärts kartács schiessen” – Előrenyomulás
dupla zsold, hátrálás kartácstűz –, s az ígéretét
állítólag beváltotta az első roham után, majd
a katonák élére állt.
Guyonnak mintegy 3 800 főből álló serege
volt, vele szemben Franz Deym valamivel kevesebb számú dandára sorakozott fel, amely azonban harcedzett, sikerhez szokott alakulat volt.
Igaz Guyonnak volt még két felvidéki szlovákokból verbuvált, frissen – két hét alatt – „beedzett”
zászlóalja is. A szlovákok lényeges elemnek bizonyultak, ugyanis Erdősi Imre piarista szerzetes
szlovák nyelvű felszólítására derekasan kivették
részüket a sikerből. Állítólag az atya többször
előrehajította a hóba a nála levő méteres keresztet, s „Otthagynátok az Úristent a pogányoknak?”
szlovák felkiáltására a szlovák katonák újabb és
újabb rohamra indultak.
Deym
visszahátrált
Eperjes
felé.
A feldunai hadtest megfordította helyzetet: most
már ők lettek a támadók, miután február hatodikán Görgei megszállta Eperjest, 10-én pedig
elérte Kassát, amit Franz Schlick altábornagy
kénytelen volt kiüríteni egy nappal korábban.
Görgei és Klapka seregei felszabadítókként ér-

keztek a városba.
Útját Gaál Imre Száz év Tornalja történetéből című kötetében követi – a „tornaljai ütközet” eseményeit ismertetve. Február 11-én érte
el a Schlick-hadtest Tornalját, akkor, amikor az
egység élére Parrot vezérőrnagy dandárja került.
Közben az 1 400 fogatszekérből álló császári
hadtáp Aggtelek és Jósvafő között egy „torlaszbrigádba” ütközött, aminek leküzdése közel 36
óráig tartott.
Február 12-én Mészáros Lázár hadügyminiszter rendeletben közli az új hadrendi beosztást. A honvédsereget nyolc hadtestre, ezen
belül húsz hadosztályra osztja, Görgei feldunai
hadtestét a Franciaországból „importált” lengyel tábornok, Henryk Dembinski alá rendelte.
A döntés nem kis feszültséget váltott ki a magyar
katonai vezetésben, ami rögtön, Tornalja mellett, meg is mutatkozott. Parrot február 12-én
elhagyta Tornalját, megszállva – rekvirálva a falvakban – a környező településeket. Sőt, február
13-án Schulzig generális sürgönyzött Tornaljáról
Rimaszombatba, hogy a város február 15-ig 500
bakancsot készítsen a katonák számára.
Február tizennegyedikén Dembinski
altábornagy Kazinczy Lajos hadosztályával
Tornaljánál megtámadta Schlick utóvédjét, de
a „kis ütközet”-et Méhi és Királyi határában az
osztrákok győzelemnek könyvelték el: a magyarok vesztesége legalább hatszorosa volt az osztrákokéhoz képest. Még aznap Rimaszombatba
érkezett a császári vezérkar – Schlick Bátkában
aludt –, másnap viszont már ő is Rimaszombatba szállásolt a korábban Ratkó-, később
Marikovszky-házban.
A tornaljai kudarc miatt nem kis nézeteltérés tört ki a magyar katonai vezérkarban. A magyar egységek Putnokra vonultak vissza, s a vérszemet kapott Schlick üldözte is – Rimajánosi,
Pálfala és Rimaszécs irányában Sajószentpéterig
nyomulva a visszavonuló Dembinski egységeit,
de aztán visszavonult, mert állítólag Miskolc környékén az egyesült csapatok, Görgei, Dembinski,
Klapka egységei csapdát állítottak neki. Közben
természetesen kirabolták a környező falvakat, leginkább Rimaszécsen volt rekvirálnivaló.
Schlickék február 22-ig a községben tartózkodtak. Huszonnegyedikén Klapka ezredes Máriássy
János vezette hadosztálya Pétervásárán megtámadta Schlick hadseregét, de mivel Dembinski
a másik oldalról támadó Dessewffy Arisztid vezette hadosztályt visszarendelte, Schlick visszaverte a támadást. Huszonhatodikán Latinák Rudolf főszolgabíró Kriston Lajos, Szentmiklóssy
József, Tremel József és Lovcsányi Pál századosok századai Murányváralján szétverték J. M.
Hurban önkénteseit.
A magyar seregek sikeres előnyomulását
megtorpantja a váratlan, rosszul végrehajtott
támadási terv miatt bekövetkezett kápolnai vereség 1848. február 26-27-én.
Kovács Tibor

KÖZLEMÉNYEK

2009. 2. 16.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 9. hétre
Február 28-án, szombaton
Salvator gyógyszertár
Március elsején, vasárnap
Gyógyszertár a kórház mellett

Fogorvos
Február 28-án-március elsején,
MUDr. Sekelská Dáša
Rimaszombat, ZŠ Dobšinského, t.sz.
047/ 56 31 566

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
február 17-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Tibor Oštrom, Ildikó Ďurišková,
Radimír Ďuriška, Jaroslava Boráková,
Zsol Breštyanszký, Mgr. Martina
Majerová, Jaromír Trapl, Ing.
Beata Lukácsová, Alena Boldišová,
Radoslav Kántor Rimaszombatból,
Ján Balic Rimazaluzsányból, Ľubomír
Pliešovský, Branislava Bardiová,
Jana Kožiaková, Mgr. Mariana
Juhaniaková, Michal Albert, Ing.
Ľubomír Porubiak Nyustyáról,
Roman Šotek Tiszolcról, Marian
Pauko, Milan Cibuľa, Mariana
Moncoľová, Peter Múka Klenócról,
Vladimír Slovenčiak Méhiből,
Vladimír Slovenčiak Tornaljáról,
Bialonček István Fülekről, Ján
Murinček Rimaszabadiból, Ján
Repka Rimabrézóról, Andrej Kochan,
Richard Očovay Felsőpokorágyból,
Zagyi Katalin Gesztetéből, Zagyi
Róbert Gömördétérből
A Valentin-napi Cseppek akció
keretében adtak vért:
- a rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjai: Peter Ivaník, Dušan
Drdoľ Feledről, Martin Gibaľa, René
Pešti, Viktória Filipiaková, Peter
Stanko Rimaszombatból, Bial Erika
Óbástról, Nagy István Balogfaláról,
Rózenfeld László Újbástról, Kiss
Dominika Ipolyvarbóról, Zuzana
Zólei Zsuzsanna Szécsénykéből,
Boris Karas Osgyánból, Bárdos
István Kerekgedéből, Kelemen
Lilla Ipolynyékről, Széplaki Kinga
Tornaljáról, Lukáš Labanc Felsősziklásról, Lucia Luptáková Rimaráhóról,
- Műszaki Szakközépiskola diákjai:
Imrecze József Rimaszombatból, David Bohuslav, Peter Baláž
Fazekaszaluzsányból, Tóth Gábor
Runyából, Bene Róbert Méhiből
- Gépészeti Szakközépiskola: Pavel
Kováčik Zeherjéből
- Gimnázium: Andrej Zaťko Rimaszombatból
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

Hirdessen
magyarul is!

Meghívók
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.

Ferenczy István Verseny
– díjkiosztás

A Csemadok Területi Választmánya 2009 február
27-én, 13.30 órai kezdettel tartja a Ferenczy István
Irodalmi- és Képzőművészeti Verseny djkiosztó ünnepségét a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat lakótelepi (volt Ferenczy István Alapiskola) könyvtártermében, amelyre minden versenyzőt és érdeklődőt
szeretettel várnak.

4. Baranta szeminárium február
27-március 1.

A Baranta Rimaszombatban a továbbhaladás szándékával szerveződik, hogy a magyar harci test- és
magyar szerves kultúrával foglalkozó harcművészettel tovább ismerkedhessenek az érdeklődők.
A szeminárium során az átadott tudásanyag olyan
mennyiségű, ami még elsajátítható a 2 és fél nap
alatt, illetve lebontandó a következő szeminárium
képzéséig. A szemináriumon részt vehetnek kezdők és haladók egyaránt. A 4. Baranta szeminárium
Rimaszombatban 2009. február 27 – március 1-én
valósul meg a Tompa Mihály Alapiskolában, pénteken 16.00-tól vasárnap 18.30-ig tart Kopecsni Gábor
vezetőedző irányításával. A téma: Hosszúbot/lándzsa (hozni kell 2 m-es hosszúbotot). A résztvevők
megismerkednek új iskola-, reflex-gyakorlatokkal,
bemutatószámokkal, botforgatással. Bővebb információ: fbsz_titkarsag@citromail.hu e-mail címen.

XIX. Zománcművészeti Alkotótábor
kiállítása

A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet Bóna Kovács Károly Galériájában 2009 március 7-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében a XIX. Zománcművészeti
Alkotótábor munkáiból készült válogatás.

A Palócföld Losoncon

Losoncon is bemutatkozik a Palócföld folyóirat. A
lapot Mizser Attila főszerkesztő, Handó Péter szerkesztő, Pál József főmunkatárs és Kupcsulik Ágnes
költő mutatják be a Magyar Kulturális Központban
(Artézi kutak tere) február 26-án, csütörtökön
17.00 órai kezdettel.

Találkozási pontok Salgótarjánban

A salgótarjáni Balassi Megyei Könyvtár földszinti
eléőadótermében február 23-án, hétfőn 17.00 órai
kezdettel Találkozási pontok címmel új, a kortárs
magyar irodalmat bemutató sorozat indul. Az 1. találkozó vendégei Fekete Gyula és Szakonyi Károly
írók, valamint Maróti István irodalomtörténész.
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Felhívás
Arts and Culture Network
Program – támogatási program

Az Arts and Culture Network Program (ACNP; Művészeti és Kulturális Hálózati Program) támogatást
ajánl fel egyéneknek és szervezeteknek, olyan projektekre, amelyek a kultúra, különösen a művészi és
kifejező kultúra segítségével igyekeznek hozzájárulni a nyílt társadalmak létrejöttéhez és fennmaradásához. Támogatás három programterületen ítélhető
oda: az együttműködés fejlesztése (szakmai továbbképzés, együttműködésben létrehozott művészi
produktum), a köz kulturális tereinek fejlesztése
(kapacitásbővítés, nyilvános kulturális események),
roma kultúra program (szakmai továbbképzés, egyénileg vagy együttműködésben létrehozott művészi
produktum, kapacitásbővítés, nyilvános kulturális
események). Az elnyert támogatások összege nem
haladhatja meg a projekt teljes költségvetésének
75%-át. A pályázatokat elektronikus úton kell leadni, a www.soros.org/initiatives/arts címről letölthető pályázati űrlapot pedig angolul vagy oroszul kell
kitölteni. A Roma kultúra programról Soós Enikő ad
további tájékoztatást, az esoos@osi.hu címen, vagy
a +3613273100/ 2478 m. telefonszámon. A Roma
kultúra program magukat romáknak valló egyénektől és szervezetektől fogad el pályázatokat, illetve
olyan, nem roma egyénektől és szervezetektől, akik
ill. amelyek munkájuk során a roma kultúrához kapcsolódnak zenében, képzőművészetben, színházban, filmben, rádióban, bábszínházban, animációs
vagy rajzfilmben, vagy más művészeti médiumban.
A Roma kultúra program a magukat romának valló
művészek által beterjesztett projekteket támogat,
ill. olyan, nem roma művészek által beterjesztett
projekteket, amelyek a roma kultúrához kapcsolódnak zenében, képzőművészetben, színházban,
filmben, rádióban, bábszínházban, animációs vagy
rajzfilmben, vagy más művészeti médiumban.

XXXIV. Duna Menti Tavasz Fesztivál

A Csemadok Művelődési Intézete meghirdette
a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és
színjátszófesztivált, az amatőr gyermek bábozás és színjátszás évi szezonális kicsúcsosodásaként, mely jó alkalom a csoportok és egyének
(bábszólisták) egész évi alkotó tevékenységének
bemutatkozására a bábjátékos, színjátszó és
szerkesztett játékok kategóriában (a szerkesztett
játék minden olyan előadás, amely különböző
műfajú művek önálló egységgé szerkesztésével
készül és valósul meg, pl.: mozgásszínház, irodalmi színpad, pódiumjáték, dramatikus népi
játék, illetve ezek ötvözete). Benevezési határidő:
2009. február 25. Szakmai tanácsadás PhDr.
Kamenár Horváth Éva, ekamenarova@chello.sk,
mobil: 0908 788 855 vagy Mgr.art Kecskés Marika, anderlova@centrum.sk. Bővebb információ: a
Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
- P.O.BOX 16., Bacsákova 240/13., 929 01 Dunajská
Streda, tel.: 031/552 24 78, fax: 031/550 98 30,
mobil: 0905/358 529, e-mail: intezet@csemadok.
sk, vagy huszar@csemadds.sk. A versenyszabályzat és bővebb információ letölthető a www.
csemadok.sk honlapról.
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SPORT / KÖZLEMÉNYEK

Szolgáltatások
• Jóslás kártyából. Múlt, jelen,
jövő. Cserencsényi u. 22. (a
munkaügyi hivatal mellett)
Rimaszombatban. Nyitva: H-P:
9.00 – 15.00 ó. Kapcsolat: 0915
228 482.
062-8		

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 			
• Háromszobás lakás kiadó. Tel:
0907 851 970.
178-8
• Eladó-bérbe adó egyszobás
lakás. Tel.: 0904 592 962, 0910
380 506.
197-9		
• Bérbe adó egyszobás lakás
a Dobšinsky u. Tel.: 047/56
24 940.
201-9		
• Eladó családi ház, 15 km-re Rimaszombattól, ár: 350 000,- Sk
(11 617 €). Tel.: 0908 387 298.
210-8		
• Felvásárlok egy- vagy kétszobás lakást Rimaszombatban,
eladósodottat is. Tel.: 0918
797 715.
212-11		
• Felvásárlok három- vagy
négyszobás lakást Rimaszombatban, eladósodottat is. Tel.:
0914 257 237.
213-11		
• Eladó kétszobás lakás +
magántulajdonban lévő garázs
a Rozsnyói úton, első emeleten, megkímélt állapotban. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0910
189 922.
224-8		
• Eladó garzonlakás felújítás
után, ár: 12 050 €. Tel.: 0911
994 744.
225-8		
• Bérbe adó garzonlakás
a Kishonti utcában. Tel.: 0911
994 743.
226-8

Egyéb
• Eladó lucfenyő építkezési célra, cca 50 m3. Tel.: 0911 643 998.
215-8

2009. 2. 23.

Auto – motor
• Eladó PEUGEOT 205 1.8 D, 86
év., ár 660 €. Tel.: 0908 387 298.
211-8

SZÜKSÉGE VAN
KÖLCSÖNRE?
HÍVJON! M.: 0905 357 572

www.proficredit.sk

Eladásra
kínálok
tűzifát.
M: 0918 605 511

2201-35

2045_10

MEZŐGAZDASÁGI BOLT

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Osztrák, olasz, görög finomságokat kóstolhat nálunk.
Olcsó és minőségi
elszállásolás

ÓZD, VASVÁR ÚT 59. (A NAGYPARKOLÓVAL SZEMBEN)
Széles áruválaszték, ingyenes szaktanácsadás

Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

Minőségi vetőmagok, lemosók, permetszerek, műtrágyák stb.
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási kisgépek
Alkatrészüzlete és szakszervize.
(kapálógép, fűkasza, fűnyíró, láncfűrész stb.)
Fűrészláncok készítése méretre!
MTD gépek garanciális szervize.

Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség – SzNF u. 18.

NYITVA: H-P: 7.30 – 15.30, Sz.: 7.00 – 12.00
Tel.: 48/472-029, 48/472-271, 06-20/2042232

202_9

- A Colins üzlethelyiség
berendezéssel
- Új presszó a VÚB Bank
bejáratával szemben.
Tel.: 0918 392 513

A téli stadion nyitva tartása
a 9. hétre (február 23. – március 01.)

2009

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: 09.00 11.30, 12.00 – 14.30, Szombat: 09.00 –
12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00, Vasárnap: 12.30 – 15.30

Szívük szeretetével emlékezünk
február 16-án, halálának 3.
évfordulóján

Magyar magazin, 2009. február 25.
STV2, 16:40, ismétlés: 2009. február 26., STV2 7:15

Hogyan kell hivatalosan is kétnyelvűvé tenni a művészeti alapiskolákat –
ehhez adunk tanácsot a Magyar Magazin szerdai kiadásában, amelyben
ellátogatunk a feledi iskolába is, ahol a tanárok alternatív módszerekkel
próbálják felzárkóztatni a lemaradt vagy hátrányos helyzetben élő diákokat. Hogyan készülnek a vendéglősök a dohányzásmentes vendéglátásra
– ez derül ki egyik riportunkból, amelyben a témával kapcsolatos külföldi
tapasztalatokról is szólunk. Emigrációban halt meg 20 évvel ezelőtt Márai
Sándor – vajon mennyire él szellemisége a mai Kassán, Európa leendő
kulturális fővárosa mennyire tartja fontosnak a világhírű író hagyatékát
– ez is kiderül a magazinból, amelyben bemutatjuk a Tichy testvérek művészetét bemutató kiállítást. A műsorvezető Debnár Klára.
• A Szlovák Televízió kettes csatornáján minden hétköznap 19:10-től
magyar nyelvű hírösszefoglalóval jelentkezünk.

MOZIMŰSOR
Február 25., 19.00

Filmklub
– Esküvő után
svéd-dán drama

Február 26. – március 1.,
17.45 és 20.00

Alkony

amerikai romantikus
horror, rendezte: Catherine
Hardwicke, f.sz: Kristen
Steward, Robert Pattinson,
Taylor Lautner

Folytatódik az
évszakhoz képest
hidegebb idő, legfeljebb a hét vége felé
valószínű pár fokos
enyhülés. A többször megnövekvő felhőzet mellett minden nap
számítani lehet több-kevesebb
napsütésre. Hétfőn és a hét vége
felé szórványosan, keddtől csütörtökig inkább csak helyenként
fordul elő kisebb havazás, hózápor,
az időszak végén havas eső, eső is
eshet. A hőmérséklet hajnalban
többnyire -10 fok körül alakul,
napközben pedig kevéssel 0 fok
felett.
Reisz András

Nagy Istvánra
Rimaszombatban
Szeretetét idéz fel minden kicsi
emlék. Gondoljanak rá, akik őt
szerették.
Emlékét örökké őrző felesége
Jolika, két lánya, Jolika és Évike
családjukkal.

Pusztító láng az élez,
az álmok is elégnek.

Fájó szívvel emlékezünk
FEBRUÁR 19-én halálnak
9. évfordulóján

VARGA ISTVÁNNÉRA
Emlékét örökké őrző férje és
lánya családjával.

sport
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Munkaajánlat
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A sípálya ördögei

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

A feledi Szombathy Viktor MTA és a várgedei alapiskola tanulói 2009. február 2.- 6. között sítanfolyamon vettek részt a Murányi-fennsík Nemzeti
Parkban fekvő vadregényes Zbojskán.
A tanfolyam célja a síelés alapjainak elsajátítása, valamint a sportág megkedveltetése volt. A 23 résztvevő tanuló képzését Pál Dezső és Pataki
Péter testnevelést oktató tanárok vállalták fel. Nagy lelkesedéssel irányították a kezdő, sítalpat először lábukra csatoló tanulókat. Naponta kétszer: délelőtt és délután folyt az oktatás, a szállástól alig 50 m-re húzódó
sípályától, amelyet nemcsak műhó borított – megérkezésünkkor lehullott
az „igazi” is. A sportot váltották az esti műsorok, egészségügyi bemutató,
ügyességi játékok, asztalitenisz, pihenésképpen pedig többször úsztunk.
Szerdán egy hosszabb túrát is megtettünk a környéken, a fogaskerekű vasút és fenyvesek között.
Hogyan éreztük magunkat? Felejthetetlen emlékeket „csomagoltunk be”
batyunkba: a szófogadatlan síléceket, a hócsatát, hóemberépítés mesterségét, hóangyalt, sok poént, nevetést, új barátságokat és az együttlét örömét. Na, és van-e szebb kérdés a szervezésért izguló tanítónak, mint az,
hogy: Nem maradhatnánk még egy hetet?
Kép és szöveg: Borsos Beáta – Szombathy Viktor MTA, Feled

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. Cifruš István, MPH, polgármester

Tóth Géza 60 éves

Nemzetközi tornát nyert
az ŠK Tempus
Nemzetközi tornát szervezett az 1999. január elseje után születettek csapata számára két magyar és négy szlovák csapat részvételével, amelyen
remek közönség előtt hazai győzelem született.
Az értékes díjakat a járás legjobb sportolója, Igor Molnár adta át.

Eredmények:

A Területi Labdarúgó Szövetség
(TLSZ) elnöke a napokban ünnepelte születésnapját. A mosolygós
Géza bácsi több mint 40 éve hódol
a focinak. Mint játékos, majd játékvezető sok mindent átélt. A sportbizottság élén áll már több mint 20
éve. Kívánunk neki jó egészséget
és hosszú boldog életet, valamint
sok sikert a munkájához.
A TLSZ vezetősége

ŠK Tempus – KAC Jednota Košice 5:0 g. Filipiak (3), Poljak és Jablonský
ŠK Tempus – MFK Rimavská Sobota 4:0 g. Morong J. (2) és Poljak (2)
ŠK Tempus – Visegrád 10:0 g. Poljak (2), Morong J. (2), Balciar (2),
Morong L., Rapčan, Jablonský és Hruška
ŠK Tempus – SAFI Prešov 7:1 g. Filipiak 3, Poljak, Morong J.,
Rapčan és Vilček
ŠK Tempus – Dunakanyar 3:2 g. Rapčan, Hruška és Vilček
A torna legjobb játékosának a hazai Andrej Poljakot választották, míg
a legjobb kapus a szintén hazai Július Nôta lett.
A hazaiak összeállítása: Nôta, Poljak, Kočiš, Balciar, Rapčan, Kovács, Vilček,
Morong , J., Morong L., Hruška, Filipiak, Jablonský, Balciar, Gubala. Edző:
Ondrej Václavik.
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A Balassi-kupa Felföldön
Február 14-e nemcsak a szerelmesek napja, de Bálint napja is! Így
tisztelegtek Balassi Bálint híres vitéz és költő személye előtt az
emlékére immár másodszor megrendezett szablyavívó versenyen
résztvevő, a hagyományos magyar harcművészetet gyakorló –
Barantások.
Idén Erdélyben, Székelyszenterzsébeten került megrendezésre a II. Balassi kupa. Hazánkat, s egyben a Felföldi Baranta Szövetséget (FBSZ) három
közösség tagjai képviselték: Árvay Miska Baranta (Rimaszombat), Zele
Baranta (Alsószeli), Hadik Baranta (Dunaszerdahely). Az Árvay és a Zele
nemrég kezdte gyakorolni a Barantát, s ennek ellenére nagyon jól küzdöttek. Minden versenyben induló barantás túljutott az első összecsapásokon. A kupa fénypontja az Öskü kategória volt, ahol 44 benevező indult.
A küzdelmek egyenes kiesési rendszerben folytak, a kupáért a győztesnek
mindenkit meg kellett vernie, ez alapján a legjobb a gömöri származású
Kopecsni Gábor, a FBSZ ügyvezető elnöke lett, ő hozta el a Balassi-kupát. A
tervek szerint jövőre az FBSz Dunaszerdahelyen rendezi meg a III. Balassi
kupát. Rimaszombati küzdőinkre büszkék lehetünk, hiszen első versenyük
volt, s helytállásukkal öregbítették városunk hírnevét is. A felvételen balról
Kopecsni Gábor, Szászfali István, Mács Barbara, Tóth Ákos és Bugár Péter.
moly, kép: archív

Sporthírmorzsák
Labdarúgás: Gőzerővel készülnek a tavaszra
Műfüves pályán fogadta az MFK csapata az I. ligás nyíregyházi és az
aranyosmaróti csapatot, s amíg a magyarországi vendéget 2:0 arányban
legyőzte, az aranyosmarótiaktól 1:0 arányú vereséget szenvedett. A vendégek gólját a volt rimaszombati játékos, Róbert Tomko lőtte.
MFK Rimaszombat – Nyíregyháza 2:0 (1:0)
Góllövők: Lazúr és Piszár (11-ből)
A hazaiak összeállítása: Kuciak – Ádám, Rubint, Živanovič, Mráz – Migaľa,
Piszár, Filo, Morháč – Líška, Lazúr. Csere: Mujkoš, Vargic, Sihelský és

Halaj
MFK Rimaszombat – ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0)
A rimaszombatiak összeállítása: Kuciak – Ádám, Rubint, Živanovič,
Mráz – Migaľa, Piszár, Filo, Lazúr – Čižmár, Líška. Csere: Morháč, Vargic,
Mujkoš, Fedor és Halaj.

I. röplabda liga: Kettős győzelem Homonnán
A röplabda I. liga keleti csoportjában tovább folytatta remek szereplését
a listavezető rimaszombati csapat, amely Homonnán mindössze egy játszmát vesztve mindkét mérkőzését magabiztosan megnyerte.
Chemes Humenné – VK Slovan Rimaszombat 1:3 és 0:3
A csapat összeállítása: Megelová, Rendeková, Drugdová, ifj. Kudlíková,
Pálmayová, Chodúrová, Zvarová, Štubniaková, Kačániová, Barthová,
Žírošová
II. jégkorong liga:

Sima vereség a listavezetőtől
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A vendégek célja csakis a győzelem lehetett, hiszen csak a csoport győztese játszhat a play offban a nyugati csoport győztesével selejtezőt az I.
ligába való feljutásért. S bár a hazaiak szereztek vezetést, ezzel el is lőtték
a puskaporukat, s hiába lőtt Lvomský három gólt, ez csak az eredmény
korrigálására volt elegendő. Hazai pályán legközelebb március elsején
fogadja a HKM a rózsahegyi csapatot.
HKM Rimavská Sobota – HK Brezno 3 : 9 (1:3, 1:4, 1:2)
Gólszerző: Lvomský (3), kiállítások: 9:9, emberelőny: 1:2, emberhátrány:

Gömöri Hírlap
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