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A Városnapokat Bráz György tiszaújvárosi alpolgármester és Cifruš István rimaszombati polgármester közösen nyitotta meg.
A helyiek, Bráz alpolgármester által átadták Cifruš Istvának Józsa Lajos budapesti szobrászművész Szentháromság c. bronzszobrát, a városban, a katolikus templom előtt álló háromméteres szobor kicsinyített mását, a város egyik szimbólumát.

Batyi volt a díszvendég
Tiszaújvárosban
Tiszaújváros már évek óta nem csak a lendületes
iparáról, kombinátjáról híres, hanem igen jelentős
fürdőváros is, idegenforgalmi és turisztikai központ. A gondozott parkok, tavak, szökőkutak, vizek
városának is lehet nevezni ezt a Tisza-parti, 18 000
fős várost. Bráz György alpolgármestertől megtudtuk,
hogy immáron kilencedszer rendezik meg a Tavaszi Fesztivált, s ötödik alkalommal együtt tartják a
Városnappal. Minden évben egyik partnervárosuk
a díszvendég, tavaly Csíkszereda, első alkalommal
a lengyel testvérváros volt, tavaly Csíkszereda, idén
pedig Rimaszombatra esett a választás.
Tiszaújvárost csupán négy évtizede nyilvánították
várossá, s igyekszik megteremteni a múltját, hagyományait, s a jelenben megtalálni helyét, szerencsére
sikerrel – mondja lapunknak az alpolgármester, s

hozzá teszi, fontos, hogy népeink megismerjék
egymást, egymás életét, művészetét, hagyományait,
mindennapjait. Ezért is tartották jelentősnek, hogy a
felvidéki Rimaszombat szlovák kultúráját is népszerűsíthették. A közös szlovák–magyar zenélésnek igen
nagy sikere volt, s aláhúzta, hogy a művészet nem
ismer határokat, s képes összehozni népeket, nemzeteket igaz barátságban.
A tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál a napokban
színházi előadással, rockkoncerttel, zenés és más
kulturális akciókkal, rendezvényekkel folytatódik.
Május 16-án, a Városnapon a rendezők és Rimaszombat csoportjai jelesre vizsgáztak.
Fényképes beszámolónkat a 4. oldalon találják.
Kép és szöveg: he

Tavaly Mátyás király emlékére nagyszabású projektet
szervezett a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetség regionális
központja, amelybe a régió
szinte összes nagyobb iskolája
bekapcsolódott, s amely pazar
gálával ért véget Sajógömörön,
ahol az akcióba a Gömörország
Polgári Társulás is bekapcsolódott. A sikeren felbuzdulva az
idén a szövetség Kazinczy Ferencet tűzte zászlajára, akinek
a 250 éves születési évfordulóját ünneplik szerte Magyarhonban. Az idén is megszólították
a régió összes alapiskoláját,
a központi összejövetel helyszínéül pedig Tornalját választották. Innen előzetesen mind az
alapiskola, mind a gimnázium
pozitív választ küldött, ezért is
sokkolta a főszervezőt a gimnázium újabb levele, amelyben
azt közli, hogy: „A Tornaljai
Gimnázium magyar nyelv és
irodalom szakos tanárai elfoglaltságaik miatt nem tudnak
részt venni a projektben”. A levél aláírójaként a Tanári Kar
szerepel. Nem hiszem, hogy
bármit hozzá kellene tenni magyarázatként a levélhez, mégis
lenne két aprócska kérdésem.
Először is, ki takarózik a Tanári
Karral, másrészt megérdemli-e
az a Tanári Kar, amely hasonló
szellemiségű választ küld egy
felkérésre, hogy tanári karnak
neveztessék. Nekik üzenném
Kazinczyval, hogy „Jót s jól!
Ebben áll a nagy titok. Ezt ha
nem érted// Szánts és vess, s
hagyjad másnak az áldozatot”.

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: sertéscomb csont nélkül 4,19 €/kg

hurka 2,32 €/kg
Bartók B. 24., Rimaszombat

Rendkívüli ülés
A rimaszombati Városi Képviselő-testület május 26-án, 15.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, amelynek két
napirendi pontja lesz. A képviselők a volt Nehézgépipari Művek (ZTS) támogatására benyújtandó projekttel és
az alapiskolákra beadandó projektek résztámogatásáról döntenek majd.
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Az itt élő romák helyzetével ismerkedtek
1995-ben alapították a Kárpátok Alapítványt,
amelynek elsődleges célja a Kárpátok régió 5
országának – Lengyelország, Magyarország,
Románia, Szlovákia, Ukrajna – határ menti térségeiben a civil szervezetek megerősítése, az itt
élő nemzetek és etnikai csoportok helyzetének
javítása. Az alapítványon belül jött létre a Kárpátok RomaNet érdekképviseleti hálózat, amely
a roma civil szervezetek működésének fejlesztésén, külső kapcsolataik megerősítésén alapszik.
Céljai közé tartozik a hálózatban résztvevő és
a program során folyamatosan bekapcsolódó
szervezetek szervezeti fejlesztése, rendszeres
találkozók keretén belül a programba bevont
roma civil szervezetek együttműködésének
magasabb szintre emelése és nagyobb hatásfokú együttműködésének elősegítése. Így jutottak
el a Felvidékre is, ahol a Kökény Béla vezette
Polgári Lehetőségek Kezdeményezése nevet
viselő polgári társulással léptek kapcsolatra, s
a napokban a Kárpátok RomaNet érdekképviseleti hálózat munkatársai Gömörbe látogattak,
hogy megismerkedjenek az itt élő romák helyzetével, s nem utolsósorban kapcsolatszerzés
céljából. A kétnapos út első napja az ismerkedéssel telt, a rimaszombati Körzeti Hivatalban
Jana Uhrinová, a hivatal vezetője fogadta a
vendégeket, aki szerint a romák problémája
mindannyiunk problémája, amely mielőbbi
megoldást igényel. Ahogy Uhrinová, úgy a felszólalók többsége kiemelte, hogy a munkalehetőségek megteremtése mellett a legfontosabb a
romák műveltségi szintjének az emelése, hiszen
iskolázatlan emberek nagyon nehezen érvénye-

A régió roma polgármesterei is bemutatták falvaikat.
sülhetnek a munkaerőpiacon. A találkozón részt
vett a helyi Munkaügyi Hivatal két igazgatónője,
Ľudmila Končeková és Dana Cochová is, akik
szintén nem rejtették véka alá, hogy nagyon komoly a helyzet Gömörben, ahol hosszú évek óta
legnagyobb a munkanélküliség, de a megoldáshoz mindkét fél akaratára szükség van. Cochová
egyúttal köszönetet mondott Kökény Bélának
az együttműködésért. Több regionális szervezet, mint a Sajó-Rima Eurorégió és a Gömör
Fejlesztéséért Ügynökség kifejezte akaratát a
romákkal való együttműködésre, s mint jelezték,
több roma projekten is dolgoznak. A tanácskozáson részt vettek a régió roma polgármesterei is, akik beszámoltak az általuk irányított
községek (Cakó, Harmac, Martonfala, Sajókeszi,

Méhiben járt a kormány alelnöke
Ez a Sajó-parti település olyan kincstára a
régmúltnak, mely régészeti szempontból párját
ritkítja az egész országban. Ezt az itt megvalósult kutatások és a feltárt leletek egyértelműen
igazolják. Először 1908-ban a rimaszombati
Hüvössy Lajos evangélikus pap, amatőr régész
végzett a Halomszer kataszterben régészeti
feltárásokat. Azóta többször és többen is megásták a méhi földet – a Feketesár és Lászlófala
kataszterek régészeti szempontból már-már
fogalommá váltak. A legkiterjedőbb kutatómunka 1984 és 1992 között zajlott. A halstatti, kiétei,
pilinyi és más kultúrák régmúlt világának leletei
kerültek felszínre. Az antropomorf urnák szinte
világunikumnak számítanak, akárcsak a korai
bronzkorból származó leletek.
Az ásatások kezdete óta száz év telt el. A Szlovák
Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti
Intézetének munkatársai, Václav Furmánek
és Klára Marková töbször is megfordultak itt,
de emlékezetes marad B. Kovács Istvánnak a
feltárása is.

A kerek évforduló két eseményhez is apropót
szolgáltatott. Április végén a rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeumban nyílt meg az a
tárlat, mely Méhi, a régmúlt kincstára címmel
felsorakoztatta a föld mélyéből előkerült leleteket. A kiállításon, amely fölött Dušan Čaplovič,
a szlovák kormány alelnöke vállalt védnökséget,
bemutatásra kerültek a részint a nyitrai intézet,
részint a rimaszombati múzeum birtokában
lévő anyagok.
Aztán eljött május 14-e, amikor is bemutatták és szimbolikusan megkeresztelték a

Gesztete) gondjairól. Kár, hogy azon községek vezetői, ahol a romák ugyan számbelileg
többségben élnek, de nem roma a polgármester,
nem képviseltették magukat a tanácskozáson,
amelynek résztvevői együttműködési nyilatkozatot fogadtak el. A magyarországi vendégek
másnap a terepen ismerkedtek a helyzettel, s
olyan telepüésekre utaztak (Rakottyás, Dúlháza,
Zsíp, Cakó), ahol sokan reménytelen körülmények között, lerobbant lakásokban élnek, ahol
se víz, se elektromos áram nincsen. Kökény
Béla nagyon fontosnak nevezte a tanácskozást,
hiszen a a romák helyzete a határ mindkét
oldalán hasonló, s közösen talán könnyebb lesz
kiutat találni a jelenlegi helyzetből.
Kép és szöveg: jdj

Furmánek-Marková szerzőpáros Méhi, a
régmúlt kincstára című monográfiáját. Az
ünnepi eseményen részt vett Dušan Čaplovič is.
A kormány alelnöke először Rimaszombatban
járt, ahol a múzeumi tárlatot tekintette meg.
Méhiben a kultúrházban került sor az ünnepi
könyvavatóra, keresztelőre. Stílszerűen, a
könyvre az itt feltárt cserépedényből szórta azt
a több ezer éves földet, amit Halomszerből, az
első ásatások helyéről hoztak. Čaplovič régészként, annak idején a múlt század nyolcvanas
éveiben járt itt és ismeri a lokalitás gazdagságát,
az itt rejlő kincseket. Örült annak, hogy itt lehetett, és mindenkit meglepett baráti közvetlen
viselkedésével. Kosztúr Tibor polgármester és
csapata pedig nagyon szívélyes és baráti légkört
varázsolt a kultúrházba. Bár odakint borongós-esős idő volt, bent közel hatvan meghívott
régész, muzeológus, újságíró és közéleti személyiség, képviselők, polgármesterek és vendégek
egy csoportja töltött kellemes órákat. A magas
rangú vendég egy órásra tervezett látogatása
megsokszorozódott s a kora esti órákig élvezte a
falu vendégszeretetét.
Kép és szöveg: Polgári László
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Megalakult a Szombatiak Társasága
Május 9-én megalakult a Szombatiak Társasága
szervezet Rimaszombatban, viszont Pozsonyban is működni fog az ott tanuló és dolgozó
rimaszombatiak részére. Cél egy rendszert
kialakítani, ahol a főiskolások lehetőséget kapnának arra is, hogy egymást segítsék a tanulásban, valamint érezzék azt, hogy nem szakadtak
el a városuktól, s a főiskola elvégzése után Rimaszombatban találják meg számításaikat, s itt
alapítsanak családot. A munkahely keresésében
is számíthatnának a szervezetre. Azt a vállalkozót, aki Pozsonyban alapított céget, a szervezet
ösztönözné arra, hogy működjön Rimaszombatban is, ennek a megvalósításában is közreműködnének. Fontos egy honlap kialakítása, mely a
polgári és a vállalkozói tevékenységre irányulna
Rimaszombat és a hozzá tartozó régió fejlődésének érdekében. A honlap Rimaszombat
lakossága és a távolban élő tenni akaró közösség
kommunikációs eszköze lenne a városért. A
Szombatiak Társasága rimaszombati szervezetén belül működni fog egy szervezőbizottság, a
feladatuk a rendezvények megvalósítása, mint

pl. a jövőre tervezett érettségizett tanulók
találkozója, ahová várnak minden korosztályt.
Az alapító tagok: Pálszegi Tibor, Štefan Koháry,

Milana Jutková, Csölle Edit, Koós István és
Boros András.
Kép és szöveg: cse

Múzeumok
éjszakája

14 éves fiú halt meg
a balesetben

Május 16-án tartották a Múzeumok Éjszakáját
1 700 városban. A rimaszombati GömörKishonti múzeum is csatlakozott ehhez a
hagyományhoz. A műsort Milana Jutková
konferálta, az ünnepséget Oľga Bodorová igazgatónő nyitotta meg, és bemutatta a múzeum
alkalmazottait, akik korhű ruhákban mutatták
be a múzeumot. „Ne feledjék, hogy már 126 éves
a múzeum, – mondta Oľga Bodorová – ami az
önöké, érezzék magukat jól, s szép emlékekkel
legyenek gazdagabbak ezen a napon, amit már
ötödik alkalommal rendezünk meg.” Ezt köve-

Tragikus kimenetelű autóbaleset történt
Rimaszombatban, amikor Mazda ütközött
egy Seat Ibiza gépkocsival. A balesetet valószínűleg a Mazda 19 éves vezetője okozta,
aki könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Nem járt ilyen jól viszont útitársa,
öccse, a 14 éves Lukáš M., aki belehalt
sérüléseibe. Könnyebb sérülést szenvedett
a Seat Ibiza két utasa is. Feleden egy 51
éves serkei kerékpáros halt meg, amikor
a sorompó tiltó jelzése ellenére vonat elé
hajtott csütörtök délután.

Készül Rimaszombat sportüdülési övezete
Rimaszombat lakói az április 29-től május 29.-ig
terjedő időszakban ismerkedhettek meg a város
sport-üdülési övezetének területi tervével,
amely tervezet nagyjából 2020-ig vázolja fel
a már részleteiben most is működő övezet
végleges arculatát. Május 21-én azokat várták
megbeszélésre, akiket érdekel az elképzelés, s a
terv kidolgozója, Jaroslav Janek építészmérnök
vázolta fel a terveket, s válaszolt az érdeklődők
kérdéseire. Az alig egyórás találkozón nagyon

tően elkezdődött a műsor. Elsőként a pozsonyi
Martin Geišberg énekelt és gitározott, a zólyomi
Ricasso csoport komikus harcművészeti bemutatót tartott, Ľudmila Pulišová népdalokat
énekelt. Ezután az érdeklődők megnézhették az
időszakos és állandó kiállításokat.
Kép és szöveg: Csölle Edit

kevesen vettek részt, s azok is többnyire azon
tulajdonosok közül kerültek ki, akiknek tulajdonrészük van az adott területen, s arra voltak
kíváncsiak, hogy vajon a város vagy a leendő befektető veszi-e meg tőlük az adott tulajdonrészt.
A terv a megvalósítást több fokozatban képzeli
el, így megtalálhatjuk benne a két fázisban felépítendő strandfürdőt, a futballpálya területének kibővítését, de számol a terv az amfiteátrum
rekonstrukciójával, egy közlekedési játszópark
létrehozásával, egyes, ma még üres területek
beépítésével, 2 gyalogosövezet és egy, az egész
területet átölelő bicikliút kiépítésével is. A tervezet részét képezi a Városi Közterület-fenntartó Vállalat lerobbant állapotban lévő telephelyének elköltöztetése is (ami már ma napirenden
van), egyedül az éttermet hagynák meg, de több

étterem, parkolóhely kialakításával is számol
a tervezet. Ez a tervezet szorosan csatlakozik a
városi képviselő-testület által tavaly elfogadott
városfejlesztési tervhez, s továbbra is várják a
lakosok ötleteit, észrevételeit. A tervdokumentáció megtekinthető a város honlapján (www.
rimavskasobota.sk) a városi önkormányzati
részben vagy megtekinthető a Városi Hivatal
épületében a Svätopluk u. 5., 1. emelet 45. sz.
alatti irodájában félfogadási napokon.
Kép és szöveg: jdj
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A tiszaújvárosi Városnapok díszvendége idén Rimaszombat, Tiszaújváros partnervárosa
volt. Május 16-án délután a tiszaújvárosi Városháztéren vette kezdetét a programsorozat.
Rimaszombat képzőművészeti és fotókiállítással, néptánc együttessel, folk-, fúvós- és
country zenekarral mutatkozott be.

A Városi Kiállítóteremben tíz rimaszombati
képzőművész közös kiállítását nyitották
meg. A kiállító művészek a Gömör-Kishonti
Művelődési Központ mellett működő
Képzőművészeti Stúdió tagjai: Tibor Lajgút,
Daniela Páneková, Mihók Ibolya, Marian
Lacko, Margaréta Tholtová, Alexander Bohó,
Eva Talianová, Kurilla Viktor Gábor, Koós
István, Igor Lacko.

A batyi szakácsok (az Egyesített Szakközépiskola mesterei, diákjai) gömöri gombócot
készítettek, melyet a helybeliek nagy érdeklődéssel és étvággyal fogadtak.

A Derkovits Gyula Művelődési Központban
Agáta Bartová rimaszombati fotós Rimaszombatot bemutató képei voltak láthatók.
A tárlat és fotókiállítás iránt igen nagy volt
az érdeklődés, s mindkét helyszínén vetítésre került Vörös Attila Rimaszombatot
bemutató filmje.

A kora esti órákban a főtéren a Sobotienka
fúvószenekaré lett a főszerep, akik népszerű szimfonikusok műveit adták elő. A helyi
Derkovits Fúvószenekar is betársult később
a műsorba, emelvén annak színvonalát.
Délután a szabadtéri színpadon először a rimaszombati Rák-Mikulec-Ligárt trió szórakoztatta dalaival a közönséget. A klasszikus örökzöldek mellett világslágereket is előadtak.

Képriport: moly
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Huszárélet gyöngyélet
2009. május 14-én a Bástya Egyesület
szervezésében és Dr. Czenthe Zoltán közbenjárásával, aki levélben köszöntötte
az író-olvasó találkozó intranzingens
résztvevőit, Rimaszombatba látogatott
Dr. Sóldos Laszló ny. huszárhadnagy,
Dr. Sóldos Béla egykori gömöri főispán kisebbik fia, Dr. Sóldos Béla, Feled
főszolgabírájának testvére.
Sóldos Laci bácsi a Magyar Közösségi Házban
emlékezett vissza az életére, a katonaéveire,
a háborús évekre, frontszolgálatra, az orosz
fogság két és fél évére, valamint a háború
utáni meghurcoltatásokra. Laci bácsi Rimaszombatban született 1917-ben, majd később
iskoláit Budapesten s Gödöllőn, a ferenceseknél
folytatta. Ezt követően a katonaévek következtek Sopronban, Nyíregyházán, majd az
egyetem Budapesten. Állásba a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasműnél, az ózdi részlegen állt be.
Közben zajlott a történelem – 1938-ban, mint
hadapród őrmester, huszárjai élen testvérével részt vett Felvidék visszafoglalásában, s
a rimaszombati bevonulásban. A kárpátaljai
harcok, a délvidéki hadi események, majd a
front oroszföldön, a pripjatyi mocsarakban következett. Egy küzdelmes, igaz, hősi élet tárult a
szemünk elé, melyet könyvben is elolvashatunk.
Huszárélet – gyöngyélet? c. könyvét a Huszár
Múzeum Baráti Kör adta ki, mely azóta már
második kiadásban is megjelent, de nehezen
beszerezhető. A kötetet az teszi élvezetes olvasmánnyá, hogy beszámol a huszárélet vidám és
komoly, sőt olykor tragikus eseményeiről. Az
írás elbeszélő, beszélgető jellege, a témák felvetésének spontaneitása, az események dramatizálás nélküli felelevenítése olyan érzetet kelt az
olvasóban, mintha egy kényelmes fotelban ülve
hallgatna egy öregurat. A rimaszombati elő-

Dr. Sóldos László ny. főhadnaggyal, az utolsó
Nagysoldossal Vörös Attila, a Bástya Egyesület elnöke beszélgetett.

adása is érdekfeszítő volt, amit nagy figyelemmel követett a hálás hallgatóság. A találkozót
követően a Bástya Egyesület vezetőségével Laci
bácsi felkereste Runyát, a családi kriptát, ahol
virágot helyezett el, s imára kulcsolta a kezét. Ő
is ott kíván majd nyugodni. Az éjszakát a hanvai
diakóniai központban töltötte, s másnap meglátogatta hanvai ismerőseit is.
Kép és szöveg: Homoly E

Törökök a füleki várban
A Füleki Vármúzeum május 16-án a vár Bebektornyában két török vonatkozású kiállítást nyitott. A Törökök Szlovákiában c. vándorkiállítás
a Szlovák Nemzeti Múzeummal együttműködve,
Martin Cako és Pavol Demeš Kapcsolatok és
dialógus c. szlovákiai török és törökországi
keresztény emlékeket bemutató fotókiállítása
pedig Szlovákia ankarai nagykövetségével közösen kerül megrendezésre. A Törökök Szlovákiában. A tárlat az ország több pontjáról gyűjti
össze a fellelhető, főleg 16. és 17. századi török

leleteket. Pozsonytól Rimaszombatig összesen
hat múzeum kölcsönöz tárgyakat a kiállításra,
melyek közül a legértékesebbek a betléri kastély
gyűjteményeiből származó eredeti török sátor,
az ördögfejjel díszített sisak, valamint az izniki
kerámia remek darabjai. A háború tárgyai
mellett a békeidőhöz kötődő használati tárgyak
is bemutatásra kerülnek. A kiállítás augusztus
9-éig tekinthető meg, kurátora dr. Drenko
Zoltán füleki származású régész. A megnyitón
fellépett a budapesti Arasinda Török Népzenei

Együttes, melynek sajátos hangzásvilága a
török népzene és az etno-jazz ötvözetéből jött
létre. A kiállítás megnyitója után a szép számú
érdeklődő fáklyás kísérettel járhatta be a vár
zegzugos épületét.
jdj, fotó: Füleki Vármúzeum

„Mostantól fel-le jár a tél
Sokszor volt elviselhetetlen, ahogy tájainkon
mindenki annak számít, aki megállás nélkül teszi a dolgát, s mondja az igazát. Teszi ezt akkor
is, amikor mások bólogatójánosokként beállnak
a sorba, főleg egy olyan szakmában, ahol nincs
igazi választási lehetőség. Pedig azon a szakterületen ő volt az utolsó, aki a maga megunhatatlan fanatizmusával járta a vidéket Pozsonytól
Nagykaposig „vajfehérke kis népautóján”
(Szászi Zoltánt idézve). Nem volt olyan kulturális rendezvény, ahol ne lett volna, amelyről ne
tudósított volna. S nem volt olyan ember, akit
ne ismert volna. Azon kevesek közé tartozott,
aki nemcsak a fizetésért űzte a szakmáját, mint
teszik azt azóta egyre többen. Elkeserít, amikor
ma kezembe veszem lapjainkat, amikor hat
lap hív fel, hogy egy országos rendezvényről
tudósítsak, amikor olyan embereket látok pénzosztó bizottságokban, akiknek semmi közük a

kultúrához vagy ami még rosszabb, maguk is
érdekeltek az adott pályázatokban. Lassan már
csak sírni támad kedvem, írni úgysem nagyon
lehet róla.
A napokban Dusza Istvánra illetve a hiányára emlékeztek azok a kevesek a Pozsonyi

Casinóban, akik még az ő köpönyegéből bújtak
elő, s akik még értik e szakmát. Csanda Gábor,
Bárdos Ágnes, Juhász László, Kecskés Marika,
Huszár László és egy vers erejéig Szászi Zoltán
idézték meg az alakját, s azt az űrt, amely halála
óta ott tátong a szlovákiai magyar kulturális
közéletben. Talán az sem véletlen, hogy színész
nem volt az emlékezők között, hiszen amíg élt,
annak is örülhetett, hacsak hamutárcát dobtak
a fejéhez. S ott volt az emlékezők között az a
Szilvássy József is, aki a nyolcvanas-kilencvenes
években sok-sok késhegyig menő vitát megélhetett vele. Közösségünk tragikuma, hogy most
még azok is krokodilkönnyeket hullatnak utána,
akik akkor a pokolba kívánták, s ha élne, ma is
keresztre feszítenék. Tehetik, hisz már úgysem
szól vissza, s nem figyelmeztet egyre ellaposodó,
elsekélyesedő mivoltunkra.
Juhász Dósa János, fotó: Hritz István
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Olvasói levél

Könyv- és lapajánló

Vélemény a
Tompa Mihály
versenyről
Szeretettel, érdeklődéssel veszünk részt minden alkalommal a Tompa Mihály Országos Versés Prózamondó Versenyen. Évek óta figyelemmel kísérjük a szép és fáradságos munkát, amit
a szereplők belefektetnek, hosszan készülnek a
szép rendezvényre. De valahogy évről-évre nem
azt tapasztaljuk, hogy a megfelelő versekkel,
prózákkal, dalokkal készülnek.
Ha a Tompa Mihály ünnepség és verseny, akkor
hiányolom az ideillő és megfelelő verseket. Kevés hangzott el Tompa Mihály, Petőfi és a többi
híres költő verseiből. Hiányoltuk Veres János
rimaszombati költő verseit. Azt is megértjük,
hogy a mostani kor költőit is ismertetni kell, de
azt is megválogatva, mert nem oda illő verseket
is hallottunk, ami kissé megdöbbentő volt. Már
tavaly is elhangzott elég drasztikus próza, de azt
nem reméltem, hogy az idén még több hasonló
verset és prózát hallunk. Az egyik győztes fiatalember, aki a szűzlányról és a szabólegényről
szólt, a másik győztes lány, aki a mellbimbójáról,
az állapotosságáról mondott, egy férfi, aki az

Válasz H.L.
– né levelére
Érdeklődéssel és tisztelettel olvasok minden
nyilvános véleménymegnyilvánulást a sajtóban
és H.L-né levelével egyetértek, amennyiben
az elhangzott produkciók erkölcsi küldetését
boncolgatja, hiányolja az odaillő és megfelelő verseket, prózákat, dalokat. Feltette vajon
a kérdést: Ki választja ki a műveket? A gyerek?
A pedagógus? A szülő? A verseny meghirdetői
és szervezői bizony nem. A versenyszabály

Kassai Figyelő –
2009/5

Harmati Imre az Odavarrt szüzesség c.
vajdasági mesét adta elő.

angyalok meggyalázásáról szavalt és a többi első
helyezett, akik a gálán felléptek, a többségben
elégedetlenséget váltottak ki. Ilyen versekkel
nemhogy első helyezéssel jutalmazni, de fellépni sem helyes. Nem valóak ilyen komoly versenyre ezek a produkciók. A fiatalságot a szépre,
a jóra, tisztességre, becsületre nevelnénk. De
hogyan? A televízióban is a szexet, a gyilkolást,
a gonoszságot látja vagy tanulja. Mire fejlődik a
mostani generáció? Milyen családot és gyerekeket fognak nevelni? Elgondolni is nehéz.
Köszönet a rendezőknek, szervezőknek, pedagógusoknak, a szereplőknek a fáradságos
munkájukért, de a közeljövőben reméljük, hogy
Tompa Mihály tiszteletére ide illő komolyabb
versekkel, prózákkal készülnek. Ez a nagyközönség véleménye.
Tisztelettel: H.L-né

értelmében 2 produkcióval készülhet mindenki
és a mindenkori zsűri minden szinten, az adott
helyszínen látott és hallott legjobb előadást
juttatja tovább az országos döntőbe. Ilyen volt
tehát az idei termés. Az viszont érdekelne, hogy
tisztelt H.L-né minek alapján szól a nagyközönség nevében. Milyen módszer alapján általánosít? Talán kérdőíveket osztogatott a több mint
250 résztvevő között? Jó lett volna, ha véleményét kifejti a nyilvános szakmai értékelésen
is, és talán lelkére beszél azoknak, akiket ez
elsősorban érint. A szervezők nevében pedig
köszönöm a némi elismerést.
Tisztelettel: Kamenár Horváth Éva

Könyvesbolti kedvezmény
Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
22 . 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 Kassai Figyelő májusi száma beszámol a
Csemadok kassai területi konferenciájáról, az
iparista napokról, a Szép
Magyar Beszéd országos döntőjéről, s az
ungvári Kárpáti Igaz Szó által megrendezett mádiakonferenciáról. Egységes fellépésre van szükség, vallja Albert Sándor, az
Európa Parlament képviselőjelöltje, akivel
terveiről, elképzeléseiről beszélgetnek. A
lap részletesen beszámol a Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Versenyről, a Kazinczy Anyanyelvi Napokról és
a Latorca Menti Tavaszról is, valamint a
kassai Thália Színház új bemutatójáról (Az
ördög) is.

Tücsök – 2009/5

A Tücsök májusi számában
is szóba kerül a Tompika,
amelyen kint járt a lap
munkatársa is. De a gyerekek olvashatnak a májusi
szokásokról és az urbanizálódott állatokról, a kék Adriáról, Bártfa
városáról, a Varázslatos mesék a Napkeletről c. új mesekönyvről, Overdose-ról,
a csodaparipáról, a Jedlik-dinamóról, de
belelapozhatunk Zsuzsi naplójába és számtalan fejtörő is megoldásra vár. A poszteren
pedig a májusi cserebogár található.
A lapok megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban.

Horoszkóp
Május 27. és június 3. között
Kos - Egy idősebb férfi személyében ellenséget leplez le.
Bika - A jövő héten veszteség éri, de a
jövőben javulás várható.
Ikrek - Egy idősebb nő szomorúságot és
szerencsétlenséget hoz.
Rák - Egy olyan személlyel veszíti el a
kapcsolatot, aki fontos Önnek.
Oroszlán - Anyagiak illetően kellemetlen
levelet kap.
Szűz - Változásokra számítson munka
terén, de javára lesznek.
Mérleg - Ne irigykedjen mások munkahelyi sikereinek.
Skorpió - Megtudja, hogy ki tesz keresztbe
a kapcsolatában.
Nyilas - Ne bízzon egy idősebb személyre
fontos iratokat.
Bak - Elveszítheti az igazi szerelmet.
Vízöntő - Partnerre vágyik, de nem tud
dönteni.
Halak - A találkozás a szerelmével ajándék
Önnek.

Százhatvan éve történt
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Buda bevétele
1849 május
Komárom felszabadításával lényegében
véget ért a tavaszi hadjárat. A magyar fősereg
elérte fő hadműveleti célját, az ellenséges
hadsereg kiűzését, illetve Komárom felmentését. A császári sereg sikere az volt, hogy nagyobb
veszteség nélkül elérte a Rába-vonalat, s a magyar sereg nem tudta bekeríteni.
Rimaszombat is megtapasztalta a szabadságharc „velejáróit”. Februárban Schlick csapatai
jártak a városban, nyolc napig pusztították
a város élelmét. 1849 áprilisában magyar csapatok táboroztak Rimaszombatban. Katonaságot
szállásoltak el a házakban. Ferenczy Istvánnak,
a szobrászművésznek a rokonsága is szállásolt
a Jánosdeák-féle házba. Állítólag itt még a szobrászművész borát is megitták, legalább 25 akót
elfogyasztottak. Nem igazán örült ennek „a művész”, aki1848 szeptemberben hazaköltözött
a fővárosból, s aggodalmasan fogadta a Pestről
jövő híreket.
Kossuth Lajos kormányzóelnök 1849. május
elsején nevezte ki az új, Szemere Bertalan vezette magyar kormányt, amely másnap már meg is
tartotta első minisztertanácsi ülését.
Ugyanezen a napon I. Ferenc József
saját kezű levélben kér segítséget I. Miklós
orosz cártól a magyar forradalom leveréséhez, Schwarzenberg osztrák miniszterelnök
a porosz kormányt kérte, hogy engedélyezze
orosz katonák átvonulását Szilézián át osztrák
területre – vasúton.
Másodikán Schwarzenberg már egy dunai
hajón tárgyal, nem messze Pozsonytól, Cordon
külügyminiszter és Welden fővezér társaságában az orosz gyalogsági tábornokkal, Berggel.
Nem nehéz kitalálni, miről tárgyalhattak.
Harmadikán Schwarzenberg levélben kérte
Paszkievics orosz tábornagyot, hogy mielőbb
küldjön egy hadtestet Krakkóból – vasúton –
Bécs védelmére.
Komárom felmentése után a következő
stratégiai feladat a „hogyan tovább?” kérdésre
adandó válasz volt. Annak megfogalmazása
s véghezvitele. A hadműveletek új céljának
kijelölésénél a Buda felszabadítása mellett szóló
érvek között voltak politikaiak és katonaiak is.
A haditanács úgy döntött, hogy csak a hadsereg
kiegészítése és a Délvidékről ígért erősítések
megérkezte után kezd újabb támadásba.. A Komáromnál álló három hadtestből a Poeltenberg
Ernő ezredes vezette VII. hadosztályát Győrbe,
a Rába-vonalra indították, az I. és III. hadtestek pedig Buda alá indultak. Az Esztergomnál
álló, Kmety György ezredes vezette hadosztály
utasítást kapott, hogy keljen át a Duna jobb
partjára, s vonuljon Buda felé. Hasonló parancs
ment Aulich Lajos vezérőrnagy II. hadtestének
is. A magyar fősereg május negyedikén ért Buda

alá, s körül is zárta azt. Görgei már ezen a napon
egy hadifogoly tiszt útján megadásra szólította
fel Heinrich Hentzi von Arthurm vezérőrnagyot, a várparancsnokot. Közölte egyben, hogy
Pest felől nem fogja ostromolni a várat, s azt
kérte Hentzitől is, hogy ne lövesse Pestet és
a Lánchidat. Hentzi elutasította Görgei kérését,
sőt, felszólította Görgeit, hogy hagyjon fel a vár
lövetésével – ugyanis Görgei már lövette a várat
a környző magaslatokról – , mert kénytelen lesz
Pestet hatalmas ágyútűzzel támadni.
Görgei erre elrendelte a vár lövetését, majd
utasította Kmety György ezredest, hogy nyomuljon előre a Lánchíd közelében levő, cölöpsánccal ellátott vízvédműhöz, s gyújtsa azt fel.
Kmetynek ez többszöri kísérletre sem sikerült,
pedig még maga is megsebesült.
Görgei a kudarcokat látva írt Guyon Richárdnak, a komáromi vár kapitányának, hogy
küldjön ostromágyúkat Buda alá. Guyon hatodikán indított útnak négy huszonnégy fontos és
egy tizennégy fontos ostromlöveget.
Ötödikén a császári udvar Olmützből
visszatért Bécsbe. Ezalatt Jellacsics délről
megindult Buda felé, május hatodikán már
Mohácsnál volt, majd Szeremlénél népfelkelőkbe ütközött. Ezután Baját próbálta bevenni
– sikertelenül. Csatározások zajlanak Erdélyben
is, Temesvárott, Abrudbányán, Verespatakon,
ugyanakkor tárgyalások is zajlanak a román
népfelkelők, Avram Iancu és társai vezéreivel
Abrudbányán. Verespatakról a polgári lakosság
lemászárlásáról érkeznek hírek.
Május kilencedikén I. Miklós cár kiáltványban tette közzé, hogy I. Ferenc Józsefnek
segítséget nyújt a magyar forradalom leverésében. Közben Hentzi folyamatosan ágyúzza
Pestet Görgei kérése ellenére, különösen május

kilencedikén és tizenharmadikán zúdított erős
ágyútüzet Pestre az osztrák várparancsnok.
Május tizedikén a magyar csapatok kivonultak Abrudbányáról, a bevonuló román felkelők
pedig megölték azt a Ioan Dragost, aki Kossuth
megbízásából Abrudbányán egyeztető tárgyalásokat folytatott román népfelkelők irányítóival,
politikusaival. A románok vérfürdővel büntetik
Abrudbánya magyar lakosságát, ami miatt Hatvani Imre csapatai visszatérnek a városba. Londonban Ralph Osborne-Bernal képviselő május
tizenegyedikén kérdést intézett Palmerston
angol külügyminiszterhez, hogy az angol kormány tudomásul veszi-e az orosz intervenciót,
vagy kész közvetíteni Magyarország és Ausztria
között. Palmerston csak annyit mondott, hogy
az intervenció Ausztria kívánságára történt.
Budán Guyon ostromlövegei május tizenhatodikán kezdték erőteljesen lőni a várat, egy
lövedék meggyújtotta a várpalota tetőszerkezetét is. Görgei elrendelte, hogy minden éjjel
hadtestenként négy-négy század nyugtalanítsa
a védőket éjjel két óráig. Május 20-án pedig
kiadta a parancsot a vár bevételére. A döntő
rohamnak május 21-én hajnali három órakor kellett megindulnia, miután valamennyi
löveg össztüzet adott a várra. Már reggel öt
órakor Nagysándor József örömmel jelentette
Görgeinek, hogy a várban már kilenc zászlóalja
van. A falmászások és létraostromok után a rohamozók az Úri és az Országház utcán indultak
a Szent György tér felé, hogy két tűz közé fogják
a védőket. A válságos helyzetben Hentzi a Szent
György téren maga állt a védők élére, de halálos
sebet kapott. A várparancsnok eleste után
reggel hét órára a budai vár a honvédek kezébe
került.
Ferenczy István Rimaszombatban arról
ábrándozhatott, hogy milyen állapotban maradt
az ostrom után a volt vízivárosi műhelye vagy
az Országház utcai háza, amit Rimaszombatba
való visszaköltözése előtt eladott, ahol 1846
augusztusában a „nagy képrombolás” zajlott.
Május 21-én Ferenc József Varsóban személyesen állapodott meg a cárral, hogy Magyarország ellen 200 000 főnyi sereget küld. A császár
ezt a baráti segítséget kézcsókkal köszönte meg
a cárnak.
Gömör-Kishont megye május 24-én tartotta
gyűlését Rozsnyón, ahol az alispán bemutatta
a Függetlenségi Nyilatkozatot, amelyet a magyar országgyűlés április 14-én fogadott el.
Május 31-én a magyar országgyűlés határozatot
hozott, hogy székhelyét Debrecenből vis�szahelyezi Pestre, s üléseit július másodikáig
felfüggeszti. Egy nappal korábban gróf Andrássy
Gyula Debrecenből elindult Isztanbul felé, azon
a napon, amikor Ferenc József Ludwig von
Welden báró táborszernagy helyett Julius Jakob
von Haynau báró táborszernagyot nevezte ki
a magyarországi császári seregek élére.
Kovács Tibor
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KÖZLEMÉNYEK

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 22. hétre
Május 30., szombat
U leva gyógyszertár
Május 31., vasárnap
Dr. Max gyógyszertár (Fábry u.)

Fogorvos
Május 30.-31., szombat-vasárnap
MUDr. Schmiedt Viliam, Rimaszombat, SzNF. u. 4., tel: 047/5626643

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
május 19-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Pavel Suja, Martin Matuška,
Pavel Bokor, Jaroslav Turis, Ján
Nociar, Milan Lipčei és Peter Drak
Rimaszombatból, Ján Beracko
Rimazaluzsányból, Peter Smutniak
Rimaráhóról, Bialonček István Fülekről, Juraj Garay Baktiból, Ján Marek
Fazekaszaluzsányból, Maroš Vranec
Nyustyáról, Slavomír Kujan Kiétéről,
Bodon András Nemesradnótból,
Dušan Širák és Ľubomír Blaho
Cserencsényből, Michal Kušpál
Klenócról, Szeleczky László Zádorból,
Zagyi Katalin Gesztetéből, Lukáš Urc
és Ľubomír Urc Utekácsról.
Először adtak vért: Peter Dvoran,
Ján Čiešok, Dana Čiešková, Marek
Bednár, Miroslav Andricák és Štefan
Ďurica Rimaszombatból, Matúš
Mocný Szilistyéről és Simona Urcová
Utekácsról.

Meghívók
Ribike Ajnácskőn – június 1.
A Csemadok Ajnácskői Alapszervezete a Nemzetközi
Gyereknap alkalmából az Epopteia Színházi Műhely
Ribike c. előadásával kedveskedik a gyerekeknek és
a szülőknek. Az Illyés Gyula meséje alapján készült előadás szereplői: Gál Tamás, Kiss Szilvia és Bodonyi András. Az előadás a helyi kultúrházban lesz június elsején,
hétfőn, 18 órai kezdettel. A belépő ára gyerekeknek 1 €,
felnőtteknek 2 €.

Romano dživipen – Roma élet
– június 1.
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum Romano
dživipen — Roma élet címmel június elsején, 14.00
órai kezdettel roma gyerekek képzőművészeti munkáiból nyílik kiállítás. A tárlat kurátora Ľudmila Pulišová,
s az július 30-ig látogatható.

AngyalROCKfesztivál Ajnácskőn
– június 6.
2009. június 6-án Ajnácskőn a szabadtéri színpadon
kerül megrendezésre az V. AngyalROCKfesztivál.
A fesztiválon többek között fellép a Tűzvonal (18.00),
az Invader (19.30), az Ossian (21.30), a Primary Stroke
(23.30). Bővebb információk a www.angyalrock.szm.sk
honlapon.

Felhívások
VI. Jókai Mór vers-és prózamondó
tábor

Május 29.-30, péntek-szombat, 19.00 és 21.00

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2009. július 4-9. között Komáromban hatodik alkalommal szervezi a Jókai Mór vers-és prózamondó tábort az alapiskolák tanulói részére.
A foglalkozásokat hazai és magyarországi szakemberek
végzik. Programkínálatunkban szövegválasztás, szövegelemzés és előadás, beszédtechnikai foglalkozások,
valamint balatonfüredi tanulmányút szerepel. A hét
folyamán a tanulókra pedagógusok felügyelnek és
szervezik a táborozók szabadidejét. A tábor részvételi
díja bentlakóknak 50 €, hazajáróknak 25 €. A táborozók ellátásának további költégeit az SZMPSZ pályázati
forrásból fedezi. Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról
(www.szmpsz.sk) letölthető jelentkezési lapon lehet
2009. június 10-ig. Bővebb információt Jókai Tibor irodavezető ad a 035 7714 755 vagy a 035 7713 572 telefonszámokon. Jelentkezési lapot a következő címekre várjuk. Levélben: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno,
e-mailon: szmpsz@szmpsz.sk .

francia-olasz-kanadai
krimithriller

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége XVIII. Nyári Egyeteme

A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Május 28., csütörtök, 19.00

Che Guevara:
A forradalom

amerikai-spanyol-francia
életrajzi film

Halálos közellenség

Május 30.-31., szombat-vasárnap, 17.00

Szörnyek az
űrlények ellen

amerikai animációs film

május 31., vasárnap, 19.00
Ellenállás – Defiance
amerikai háborús film

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 1992 óta
évről-évre megszervezi a Kárpát-medence legrégebben és folyamatosan működő szakmai továbbképzéseit
a Nyári Egyetem keretén belül. 2009-ben az SZMPSZ
XVIII. Nyári Egyeteme helyszínei és időpontjai:
Rimaszombat, 2009. július 5 –10. ill. Komárom, 2009.
július 6 - 11.
A meghirdetett szakcsoportok száma Komáromban
9, Rimaszombatban 4. A szakcsoportok programja 30
órás. A pedagógusok és az oktatásügyi dolgozók mellett

valamennyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai
pályára készülő egyetemi hallgatók is. A Rimaszombati
Nyári Egyetem 2009. július 5-én, vasárnap 18,00 órakor
kezdődik és pénteken 13,00 órakor fejeződik be. A Komáromi Nyári Egyetem 2009. július 6-án, hétfőn 13,00
órakor kezdődik és szombaton 12,00 órakor fejeződik
be. A nyári egyetemek szakmai programjainak részletes tartalma, valamint az egyéb kiegészítő programok
gazdag kínálata (városnézés, történelmi kirándulások,
kulturális rendezvények, meghívott vendégek előadása
stb.) az SZMPSZ honlapján június 1-je után megtekinthetők. Jelentkezési határidő: június 10. Jelentkezni
az SZMPSZ honlapjáról letölthető jelentkezési lapon
(www.szmpsz.sk) lehet. A kitöltött jelentkezési lapot
az alábbi címek valamelyikére kérjük elküldeni: levélcím: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, fax.: 035
7714 756, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk. A jelentkezéssel
együtt megrendelt ellátást is magába foglaló részvételi
díj az SZMPSZ-tagok és az egyetemi hallgatók számára
23,50 €, a többi pedagógusnak 31,50 €. Az érdeklődők
bővebb információkat az alábbi telefonszámokon kérhetnek: Komáromi Központi Iroda: 035 7714 755, 035
7713 572, Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ: 047 563 1205.

5. Palóc Népművészeti Tábor
Művészeti táborunk a 8 – 15 év közötti ifjúságot kívánja megszóllítani. Olyan fiatalokat, akik az év folyamán
különböző művészeti együttesekben tevékenykednek ,
közvetlen környezetükben kézműves szakköri foglalkozásokon vesznek részt , valamint olyan fiatalokat, akik
vonzalmat éreznek a népi kultúra iránt és szeretnék
ismereteiket gazdagítani a néptánc, népzene és a népi
mesterségek világában. Programjaink megvalósításában megkülönböztetett figyelmet szentelünk a gyermek
és ifjúság nevelésére. Legfőbb célkitűzésünk az, hogy
az idegen nyelvi környezetben is megőrizzék gyermekeink a saját kultúrájukat, természetes módon kötődjenek hagyományainkhoz és minél több tehetséges
gyermeknek adjunk lehetőséget az önmegvalósításra
akár egyénileg, akár közösségek formájában. Erre építve szakmai táborunk arra vállalkozik,hogy a kisebbségi
kultúrához tartozó fiatalok népi hagyományait,sajátos
kultúrájukkal tábori környezetben ismerkedjenek és
bővítsék ismereteiket. A helyszín a festői környezetű
Polyana hegyvonulat lábánál fekvő Látky község közvetlen szomszédságában található, s a táborra július
6-tól 10-ig kerül sor. Fő szervező a Csemadok Nógrádi
Területi Választmánya és a losonci székhelyű Nógrádi
Művelődési Központ, társszervező a füleki Rakonca
Egyesület. Jelentkezési határidő június 5. Jelentkezés
és tájékoztatás – Csemadok Nógrádi Területi Választmánya, 98401 Lučenec (Losonc) J. Kármána 2., tel. 905
548074

Iskolák és óvodák figyelem!
Tablóversenyt indítunk. Várjuk az alapiskolák 9. osztályainak és a végzős óvodásoknak
a tablóját. A tablókat megszámozzuk, s olvasóink szavazhatnak, vajon melyik tabló nyerte
el a tetszésüket. Mind a legtöbb szavazatot
elnyerő tablók, mind a szavazatokat beküldő
olvasók értékes díjakat nyerhetnek. A tablókat
június 15-ig várjuk, akkor indul az olvasói
szavazás.

Ingatlanok
• Rimszombatban a Botto u. 8. szám
alatt eladó kétszóbás, nagy alapfelületű
lakás, átalakítva, saját villanyfűtéssel, garázzsal, két kerttel. Tel: 0908
923 385.
528-21

• Eladó családi ház Rimaszombatban,
az Akasztóhegyen. Tel: 0907 884 948.
542-22
• Eladó háromszintes, kétgenerációs

családi téglaház Rimaszombatban. Vállalkozási célokra is megfelel. Érdeklődni
18.00 és 21.00 között lehet.. Tel: 56
23 716.
507-21
• Kétszobás lakás Rimaszombatban,
a Kishonti utcában eladó. Tel: 00420
723 783 864, 00420 722 621 571.
559-22		
• Szabadkán, félig kész családi ház
eladó. Tel: 0905 446 136.
561-21
• Sürgősen bérbe adok Rimaszombatban, a városközpontban háromszobás,
átalakított, balkános lakást a 2. emeleten. Kapcsolat: 0915 535 190. Olcsón,
előnyösen, megegyezéssel.
597-21

Szolgáltatások
• Költöztetés, szállítás autóval. Tel:
0903 515 109.
148-21

• Monika M. – FODRÁSZSZALON szeretettel várja hölgy-, férfi- és gyerekügyfeleit újonnan nyílt helyiségeibe
a Hurban utcán – az Urocentrum épületébe. Nem szükséges előre bejelentkezni. Tel: 0907 113 966.
601-22

Egyéb
• Eladó kávézóasztal, duplaágy,
ciklotriál és bicikli. Tel: 0905 269 388.
569-22		
• Felvásárlunk régiségeket, vásznat
és öreg tollút. Tel: 0903 537 225,
risopepi@gmail.com
574-24

Állás

Az Ádám építészeti
bolt területén
helyiségek kiadók.
2116-21

7 hetes pulykák,
kacsák, libák, libával
keresztezett kacsák,
18 hetesek is, valamint brojler tyúkok
levágásra eladók.
Kacsák megtisztítva
is. M: 0907 481 812
2115-21

Burkolat nélküli acél
tetőszerkezet (fedél)
Rimaszombatban eladó
42x 10x5 m-es
méretben. Ár megegyezés szerint.
Tel: 0915 781 239
2109-21

Szabad munkahelyek
Kőműves, ács, hegesztő: ARMAMONT, Kft., Rimaszombat,
inaslevéllel
• Pénzügyi tanácsadó: Allianz Biztosító, Rimaszombat, középiskolai
végzettséggel
• Pedagógus (matematika – zenei
nevelés), pszichológus: Reedukált
Gyerekotthon, Cserencsény, főiskolai végzettséggel
• Ács: S- CONSTRUCT, Slavomír
Slabej, Rimaszombat, inaslevéllel
• Fémlakkozó: ROLLER Kft., Feled,
inaslevéllel
Információ a 047/24 50 407 és 24
50 408-as telefonszámokon vagy
személyesen a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban – Cserencsényi u.
18., 214-es ajtó. Érdeklődni a www.
upsvar.sk-s internetes oldalon is
lehet.

A VKFV közleménye

598-22

A Városi Közterület-fenntartó Vállalat (VKFV) értesíti a nagyközönséget, hogy a fedett uszoda május
25-én, hétfőn 8.00 és 15.00 óra között
zárva tart.

588-21

Tornalja központjában
bérbeadók irodai, üzleti és
raktárhelyiségek. Kontaktus:
0908 901 651

EUROMOTEL
Restaurant

2106-22

M: 0902 960 410

• Takarítónői állást keresek Rimaszombatban. Tel: 0908 867 183.
• Szlovák-polgári nevelés szakos tanár
állást keres. Tel: 0907 098 357.
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Molimpex s.r.o.
Mikszáth K. 5-7. Rimaszombat

Újdonság!

Méhészeti kellékek !!!
Válaszfalak kicserélése !!!

M: 0903 487 143

2111-21

Elárusítónőt és
varrónőt keresünk
rimaszombati
cégünkbe. Feltétel:
a magyar nyelv
ismerete.
Infó: 0902 960 410

Kassai út, Rimaszombat
Cápa fehérboros mártással
Cápa kapros citromos mártással
Cápa steak

Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: recepcióst,
pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

Bérbe adok: • raktárt rámpával az STK
épületében • luxusirodák • üzemeltetési
helyiségek, SNP 18, a VÚB-vel szemben
•Tel: 0918 392 513

2104-21

2009

Pályázat

Dobóca község az 596/2003 sz. törvény 4. paragrafus, valamint az 553/2003 sz.
törvény 5. paragrafusával összhangban pályázatot ír ki
a dobócai materská škola – óvoda igazgatói állás betöltésére 2009. július elsejei
belépéssel.
Szakképzettségi előfeltételek: szakirányú végzettség az Oktatási Minisztérium 41/1996 számú törvény rendelete és az érvényes módosítások szerint
Egyéb feltétele és elvárások: legkevesebb 5 év pedagógiai munka körben
szerzett szakmai gyakorlat • személyi és erkölcsi feddhetetlenség • megfelelő
személyi és egészségügyi feltételek a vezetői állás betöltésére • az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások: képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatai • igazolás a pedagógiai gyakorlatról • szakmai önéletrajz • 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • részletes írásbeli előterjesztés
az óvoda fejlesztésre
A pályázati anyagot a megkövetelt igazolásokkal együtt, zárt borítékban kérjük
eljuttatni 2009. május 31-ig az alábbi címre: Obec Dubovce, 98041 Dubovce
A borítékra kérjük feltüntetni: „Výberové konanie MŠ”

Möbelix s.r.o.

Német használt bútor bolt
nyílt a Kassai úton – az Euromotel mögött – Rimaszombatban
Kínálatunk:
• komplett hálószoba bútorok • faragott tölgy nappali bútorok •
étkezők • tálalószekrények • ülőgarnitúrák • komódok • egyéb
kiegészítő bútorok
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 9.00 – 17.00, szombat: 9.00 – 13.00

A hét elején marad az átlagosnál melegebb idő,
sok lesz a napsütés, majd átmenetileg erősen
megnövekszik a felhőzet, és többfelé valószínű
csapadék, több fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hét második felében eleinte az átlagosnál
kissé hűvösebb, majd ismét melegebb idő
várható.
Reisz András
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PÁLYÁZAT
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003 számú, az
államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai önkormányatokban szóló
törvény 4. §-a és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK
NT rendelete a T.t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról szóló törvény
5. §-a alapján pályázatot ír ki igazgatói állás betöltésére
iskolai nevelési-művelődési intézménybe:
Pavel Dobšinský Alapiskola, Dobšinský u. 1744. , Rimaszombat
Feltételezhető belépési határidő 2009. augusztus 27.
Kvalifikációs feltételek:
az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996 számú, a szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
• legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat • polgári és erkölcsi feddhetetlenség • megfelelő személyi és egészségügyi feltételek a vezetői állás

2009. 5. 25.

betöltésére • az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
• a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai • igazolás a pedagógiai gyakorlatról • szakmai életrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány • az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának leadása • a
jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához a
pályázati kiértékelés szükségleteire
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal együtt leragasztott borítékban,
melyet meg kell jelölni „Pályázati kiírás – az iskola neve és címe –
Nem felbontandó” szöveggel, legkésőbb 2009. június 2-ig lehet beküldeni vagy személyesen leadni az alábbi címre: Városi Hivatal – Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat. A pályázati kiértékelés
idejéről és helyéről a meghirdető a bejelentkezett érdeklődőket legkésőbb
7 nappal előre értesíti. Rimaszombatban, 2009. május 4-én
MUDr. Cifruš István, MPH
polgármester

Négy rimaszombati arany
a Cserhát kupán
A salgótarjáni Skorpió SE Íjász Szakosztály
első alkalommal rendezte meg Cserhátláp és
Magyarnándor között található halastó festői
környezetében a Cserhát kupát. A rimaszombati
Bástya Íjász Klub négy versenyzője maradéktalanul aranyéremmel tért haza. Nagy Lenka
tradicionális íjjal, ifi; Ternóczki Krisztián
olimpiai íjjal gyerek, id. Lévay Tibor csigás íjjal
férfi és Lévay Tamás csigás íjjal ifi kategóriában
versenyeztek. (he)

Martin Antal sikerei
22 klub 240 versenyzője indult el a Nagyrőcén
megrendezett ifjúsági karateversenyen, aki két
korcsoportban, a 14 és a 16 évesek között sem talált legyőzőre, s a dobogó legfelső fokán végzett.
Az előbbiben a döntőben a nyitrai Boreckýt
verte, míg a nagyobbak között az eperjesi
Bodryknál bizonyult jobbnak.
Martin Antal május 16-án a Kassán megrendezendő országos bajnokságon is remek formában
versenyzett, ahol csak a döntőben szenvedett
vereséget nagy riválisától, a nyitrai Boreckýtól.

Radnóti és Záhradník
az első helyen
A rimaszombati akasztóhegyi tornaterem adott
otthont a szabadfogású birkózók 27. Gömöri
kupájának, amelyre 117 versenyző nevezett be,
köztük magyarországi és csehországi egyesületek is eljöttek. A rimaszombati versenyzők
közül a 23 év alattiak versenyében Radnóti
Mihály (66 kg) és Michal Záhradník (74 kg)
nem talált legyőzőre. Második helyen végzett
Radnóti Marián (74 kg) és Lukáš Loskot (120
kg) valamint a kadétek között Rastislav Tóth.
Harmadik hely jutott Jaroslav Miniarnak
(60 kg), Andrej Očenášnak (96 kg), Kovács
Jakabnak (85 kg) és az idősebb diákok 85 kilós
mezőnyében Juraj Melicher. A csapatversenyt a
rimaszombati Lokomotíva nyerte 77 ponttal.
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I. osztály:

Szárnya vagy Szentkirály,
döntsék el ők!
Jolsva – Rimaszécs 5:1 (1:1)

Jolsva újabb biztos győzelme, ami kötelező volt.
G: Duna (2), Mikuš, Slovák, Vranka – Lakatos,
JV: Juhász

Ifi: 10:0

Nagytörék – Kisrőce 6:3 (3:2)

Nagytörék ennek a győzelmének köszönhetően
talán a következő évfolyamba is az első osztály
csapatai közt marad.
G: Konček (2), Lašák (2), Kraus, Turoň – Šepík,
Hodoš (2), JV: Fakla

Ifi: 0:2

Murány – Sajószentkirály 0:4 (0:1)

Meglepetésszerű győzelmet arattak a vendégek, talán maguk sem hitték el, hogy ilyen nagy
arányban győzhetnek.
G: - Kovács P., Suba, Hugyár (2), JV: Bálint

Ifi: 2:3

Sajószárnya – Rimajánosi 0:2 (0:0)

Óriási meglepetés a vendégek győzelme.
Rimajános hullámzó eredményei talán Szárnya
csapatát is meglepték. Helycsere az élen.
G.: - Cibula, Albert, JV: Gača

Ifi: 2:3

Abafalva – Osgyán 3:1 (3:1)

Abafalva továbbra is hozza jó formáját. Nézőcsalogató játékkal győzött.
G: Lenkey, Kovács, Szajkó – Pisár, JV: Wollinger

A következő forduló
mérkőzései és sípmesterei

Guszona – Balogfalva 1:0 (1:0)

G.: Bodor, JV: J. Krahulec

Ifi: 5:4

1.osztály, 21.forduló: május 31. 14.30 és 17.00
Bátka – Abafala / (Ďurík, Bálint, Čepko)
Ožsgyán – Sajószárnya / (Kriak, Siman, Fakla)
Rimajánosi – Murány / (Juhász, Wollinger, Vývlek)
Sajószentkirály – Nagytörék / (J. Krahulec, Šonkoľ,
Slabej)
Kisrőce – Rimaszécs / (Šupka, Hodoň, Michalko)

Kerületi bajnokságok:
Végre Feled győzött!
IV. liga
Feled – Podlavice 2:1 (1:0)
G.: Iskra, Mogyoródi

2.osztály, 23. forduló: május 31.14.30 és 17.00
Cserencsény – Tornalja (május 30., ifi nélkül) /
(Čepko, Hodoň, Šupka)
Balogfalva – Gömöralmágy / (Gača, Ivanik,
Melicher)
Uzapanyit – Tiszolc B (május 30., ifi nélkül) / (Lőcsös, Čajko, Slezák)
Gömörújfalu – Sirk (május 30.) / (Kuchen,
Wollinger, Verkin)
Tajti – Harmav (május 30.) / (Šonkoľ, Adorján,
Melicher)

Ajnácskő – Nyustya 7:0 (5:0)

G.: Uhrin (2), Ruszó, Szepesi, Agócs, Pataki,
Czene

Nagyrőce – Selmecbánya 6:0 (4:0)
G.: Gömöri (2), Lunter (2), Magura (2)

Tiszolc – Ružiná 1:1 (0:0)
G.: Mihalko

V. liga
Málinec – Sajógömör 0:2 (0:2)
G.: Farkas, Zsíros

Ragyolc – Lubény 1:0 (0:0)
Klenóc – Tomášovce 2:1 (2:1)

Ifi, 1. osztály, 23. forduló: május 30.
15.00 Lubény – Jolsva / (Ďurík, Uličný)
17.00 Sajószárnya – Sajógömör / (Kriak, Siman)

G.: Medveď, Kubinec

Diákok:

Diákok, 15.forduló: május 30., 10.00
A csoport:
Gesztete – Nagybalog / (Adorján)   
Bátka-Hajnáčka / (Pál)        
Lénártfala – Feled / (Juhász)                             
Rimaszécs – Rimajánosi / (Rybár)                              
Osgyán – Gömöralmágy / (Slabej)      

A csoport:
Nagybalog –Gömöralmágy 1:4
Rimajánosi – Osgyán 2:0
Feled – Rimaszécs 14:0
Ajnácskő – Lénártfalva 3:1
Gesztete – Bátka 13:0

A táblázat állása a 14. forduló után:

Ifi: 1:3

1. FK Hostice

14

12 1 1

83:11

37

2. FK Gemerský Jablonec

14

10 1 3

93:20

31

1. osztály, Ifi:

3. FK Jesenské

14

10 1 3

73:16

31

Kisrőce – Lubény 2:7
Sajógömör – Bátka 6:2

4. FK Bátka

14

10 0 4

54:30

30

5. FK Hajnáčka

14

7 1 6

49:34

22

6. FK Veľký Blh

13

5 1 7

28:49

16

A bajnokság végén a rimajánosiaktól 3 pontot
levonnak.

7. FK Rimavské Janovce

14

4 0 10 19:60

12

8. FK Ožďany

14

3 1 10 13:73

10

9. FK Rimavská Seč

13

2 1 10 23:85

7

II. osztály:

10 FK Lenartovce

14

2 1 11 26:83

7

Nemesradnót megállította
Harkácsot!
Tornalja– Harmac 6:1 (1:0)

G.: Farkas (3), Váradi, Valaszkai, Filep – Bari,
JV: Botoš

Szirk – Tajti 3:1 (2:1)

B csoport:
Sajógömör – Klenóc 9:0
Kisrőce – Lubény 0:4
Murány –Nagytörék 6:1
Abafalva – Sajószentkirály 0:5
1. FK Gemer

12

11 1 0

81:2

34

Ifi: 2:2

2. FK Kráľ

12

10 0 2

67:6

30

3. FK Lubeník

12

8 0 4

54:24

24

Nemesradnót – Harkács 4:3 (1:2)

4. FK Revúčka

13

7 0 6

37:24

21

5. FK Klenovec

14

6 3 5

38:33

21

Ifi: 3:0

6. FK Muráň

13

6 0 7

41:54

18

7. FK Veľké Teriakovce

12

5 1 6

38:43

16

Gömöralmágy – Uzapanyit3:4 (1:2)

8. FK Stárňa

12

1 0 11 14:72

3

9. FK Abovce

13

0 0 13 10:123

0

G.: Koreň (2), Sentandráši – Mede, JV: Hrmo

Nem jelentették a góllövőket., JV: Hodoň

G.: Agócs P. Molnár (2) – Barasó (3), Tóth (1),
JV: Šupka

Ifi: 4:11

11

B csoport:
Nagytörék – Kisrőce / (Ivanik)
Lubény – Klenóc / (Čajko)      
Sajószentkirály – Murány / (Verkin)   
Sajószárnya – Sajógömör (15.00)  (Siman, Kriak)

Egyik csapatnak sem sikerült
A második liga keleti csoportjának 26. fordulójában
az MFK csapatai idehaza szenvedtek vereséget
a zsolnaiaktól.
Idősebb serdülők:
MFK Rimaszombat – Zsolna B 1:3 (1:0)
Az MFK összeállítása: Juhász – Jankovič,
Migaľa, Szabó, Kluka (Klement), Gibaľa, Árvay, Pál
(Dragijský), Brndiar (Kulčár), Betík, Durec. A hazaiak gólját Betík lőtte.
Ifjabb serdülők:
MFK Rimaszombat – Zsolna B 0:2 (0:0)
Az MFK összeállítása: Dudek – Zibrin, Lőrincz,
Kubelka, Macko, Konček, Skokan, Raisz, Štefánik,
Trizna, Illéš, Seman, Vereš, Pavela.
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Az ötödik...

Rimaszombat – Rózsahegy B 0:1
Zsinórban ötödik mérkőzésén kapott
ki a rimaszombati labdarúgócsapat.
A Trencsén, a Podbrezová, az Inter és
a Losonc után a rózsahegyi B csapat
is le tudta győzni a rimaszombatiakat.
Az újabb vereséget mindössze 311 néző
látta, ami talán az elmúlt tíz év legalacsonyabb nézőszáma.
A rimaszombatiak ugyan végig mezőnyfölényben játszottak, de még helyzeteket se sűrűn
tudtak kialakítani. Roman Lazúr ugyan tette,
ami tőle telt, Braňo Mráz is hozta a szokott
formáját, Milan Sihelský is elszáguldott párszor
a szélen, de a görcsös akarás kaotikus játékot
eredményezett. A fiatal, gyors rózsahegyi gárda
első és egyetlen helyzetéből betalált: Števko
remek passza után az egyedül hagyott Babic lőtt
Kuciak hálójába. A hazaiak azonnal egyenlíthettek volna, Lazúr már a kapust is becsapta, ám
egy védő az utolsó pillanatban szögletre tudott
menteni. Ezután már semmi sem sikerült:
Piszár szabadrúgása levágódott, Lazúr hosszan
szöktette magát, Zsivanovics jó helyzetből na-

gyon gyengén lőtt... A szurkolók egyre mérgesebbek, a játékosok egyre idegesebbek lettek, a
megváltó egyenlítés pedig nem jött.
„Sok mindent átéltem már a fociban, rossz sorozatokat is, pár éve itt, Rimaszombatban is. Az a
baj, hogy ha egyszer elkezdődik egy rossz széria,
olyan ördögi körbe kerül a csapat, amiből nehéz
kitörni. Az egyre nagyobb akarás miatt egyre
feszültebbek leszünk, rendre a rossz megoldásokat választjuk, amikor meg kellene tartani
a labdát, akkor passzolunk, amikor passzolni
kellene, akkor habozunk...” – nyilatkozta a mérkőzés után a tapasztalt Mráz.
Karol Kisel sem vitatta el fiaitól az akarást:
„Látszott rajtuk, hogy meg akarják nyerni a
mérkőzést, mégsem tudott mindenki olyan
teljesítményt nyújtani, amilyet kellett volna.
Kaotikusan, rosszul játszottunk, elvesztettük a
párharcokat és nem használtuk ki a helyzeteinket. Ezért kaptunk ki.”

Játékvezető: Leško, 311 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak – Mujkoš, Rubint,
Geri, Mráz – Sihelský, Piszár, Zsivanovics,
Morháč (67. Gibala) – Lazúr, Líška (83. Migaľa).

Rimaszombat – Rózsahegy B 0:1 (0:1)
Góllövő: Babic (33.).
Sárga lap: Piszár.

Csapatban
Rimaszombaté
a pálma
Még a Városnap keretén belül rendezték meg a Téli stadionban a Rimaszombat Nagydíjáért kiírt cselgáncsversenyt, amelyen 7 ország (a szomszédos országok mellett Szlovéniából, Romániából és Fehéroroszországból
is érkeztek), 29 csapatának 312 versenyzője mérettette meg magát. A
Mladosť Relax Rimaszombat versenyzői négy arany, hat ezüst és öt bronzérmet szereztek. Az első helyen végzett Kristián Slíž (idősebb diákok, 66
kg), Sophia Kanátová (ifjabb diákok, 48 kg) a Juraj Antal (ifjabb diákok34
kg) és Jenifer Andrášová (mini, 21 kg). Második helyen végzett Kristína
Tommová (idősebb diákok, 57 kg), Zuzana Očenášová (ifjabb diákok, 48
kg), Filip Páleš (mini, 21 kg), Filip Zachar (mini, +50 kg), Nikola Farkašová
és Veronika Útisová (mini, 21 kg). Harmadik hely jutott Ján Durmisnak
(idősebb diákok, 42 kg), Mihály Róbertnek (ifjabb diákok, +50 kg), Richard
Útisnak (ifjabb diákok, 34 kg), Patrik Boršošnak (ifjabb diákok, 34 kg) és
Kovács Kristófnak (mini, 46 kg). A Lokomotíva versenyzői egy ezüst és három bronzérmet szereztek, Az idősebb diákok között Ándrik Bencze (30
kg) ezüstérmes lett, míg Jakab Károly (50 kg) a harmadik helyet csípte el,
míg a mini kategóriában Jakab Ádám (34 kg) és Jaroslav Maďar (+50 kg)
állhatott fel a dobogó legalsó fokára. A csapatversenyben a rimaszombati
cselgáncsozók az első helyen végeztek.

A rimaszombatiak a 32. (azaz az utolsó hazai)
fordulóban május 30-án, szombaton a Privigye
együttesét fogadják.
B. T.
A táblázat állása a 31. forduló után:
1. Inter BA

31

17 10 4

56:25

61

2. Trenčín

31

17 9

5

67:27

60

3. Podbrezová

31

18 5

8

45:23

59

4. Lučenec

31

14 7

10

48:41

49

5. Rim. Sobota

31

13 7

11

36:27 46

6. Prievidza

31

13 6

12

42:38

45

7. Šaľa

31

12 6

13

31:40

42

8. Michalovce

31

11 8

12

40:40 41

9. Ružomberok B

31

11 6

14

45:51

39

10. Humenné

31

11 6

14

34:43

39

11. Košice B

31

6

8

17

31:51

26

12. Dun. Streda B

31

2

4

25

18:87

10

Május 16-án a két klub cselgáncsozói Nagymihályba utaztak, ahol
270 versenyző között mérettettek meg, s egy litván és egy ukrán együttes
előtt megnyerték a csapatversenyt, s több arany- és ezüstérmet is begyűjtöttek. Aranyérmesek: Maďar (mini, 55 kg) – Lokomotíva, Marián Precner
(mini, 50 kg) és Veronika Útisová (mini, 21 kg), Richard Útis (ifjabb diákok, 34 kg), Zuzana Očenášová (ifjabb diákok, 48 kg), Kristián Slíž (ifjabb
diákok, 66 kg) – Mladosť Relax. Ezüstérmesek: Frederik Strečka (27 kg),
Denis Farkaš (ifjabb diákok, 55 kg) – Lokomotíva, Filip Zachar (mini, 55),
Roman Tarasevich (mini, 24 kg), Kristína Tommová (ifjabb diákok, 57 kg)
– Mladosť Relax.

Gömöri Hírlap
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